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Să reducem consumul de metal 
la fiecare fabricat

Ț N ANII PUTERII POPULARE, oame.
I nii muncii din țara noastră au de- 

: . venit buni gospodari. Ei au grijă de 
-bogățiile patriei și Ie folosesc cu chib
zuință pentru că sînt ai’e lor. A devenit 
un lucru firesc folosirea experienței îna« 
intate, realizarea de inovații și raționa- 

‘lizări,
me, 
'or în 
baza cărora s-au adus statului economii 
de milioane și milioane de lei.

Ne amintim cu mîndrie de numeroasele 
acțiuni pornite în acest sens. Cu cîțiva 
ani în urmă a început lupta pentru cel 
mai bogat cont» de economii, apoi acțiu
nea de realizare de economii egale cu 
prețul de cost al unor importante pro
duse finite, inițiată de tinerii de la uzi
nele „Progresul“-Brăila. Anul trecut în 
economia noastră națională s-au aplicat 

'raționalizări, inovații și invenții, care au 
adus economii în valoare totală de peste 
330 milioane lei.

In aceste ziile, în întrecerea ce se desfă
șoară în cinstea Festivalului Mondial al 
Tineretului și Studenților și a zilei de 
23 August, apar alte angajamente noi, 
se adaugă noi succese celor de pînă acum. 

.Tineretul din numeroase întreprinderi me
talurgice din țara noastră s-a alăturat cu 
mult interes acțiunii de seamă, atît de va
loroasă în ansamblul ei, de reducere a 
consumului de metal la fiecare fabricat, 

•pornită din inițiativa tinerilor de la uzi
nele „Clement Gottwald'*  din Capitală.

La baza mișcării de masă pentru re
ducerea consumului de metal, pentru ob
ținerea de economii — ceea ce duce în 
ultimă instanță la reducerea prețului de 
cost — stă ca izvor de forță și energie 

’creatoare bogata experiență tehnico-știin- 
. țifică a oamenilor sovietici, a comsomo- 

liștilor de la uzinele de automobile „ZIS“ 
din Moscova.

— Dîndu-și seama de avantajele pe care 
le reprezintă pentru economia națională 

-.folosirea cu spirit gospodăresc a fiecărui 
gram de metal, tinerii din numeroase în- 
treprinderi, avînd sprijinul organizațiilor 
de partid, au propus crearea de brigăzi 

"complexe de economii pentru reducerea 
'consumului de metal la fiecare reper în 
■parte. Scopul creării acestor brigăzi este 

sace'.a de a asigura o acțiune sistematică, 
organizată, în vederea economisirii prin 
toaie mijloacele a metalului. «

Asemenea brigăzi au luat ființă p'ră 
^acum la uzinele „1 Mai“-Ploești, la uzi
nele metalurgice „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“-Ti'rgoviște, la întreprinderea de 
'Construcții Metalice Căi Ferate-Pitești, la 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie“-Iași și al
tele. Economiile ce se realizează pe baza 
propunerilor făcute numai pînă acum sînt 
menite să înlesnească în multe întreprin
deri reducerea în mare măsură a prețului 
de cost al produselor lor. La uzinele 
„Steagul Roșu**  din Orașul Stalin, eco
nomiile ce se vor realiza pînă la sfîrși
tul anului vor fi egale cu prețul de cost 

'al unui număr de 15 autocamioane 
S.R.-101, iar cele de la uzinele „1 Mai“- 

’.Ploeșt’ vor fi egale cu prețul de cost al 
unei garnituri de foraj cu turbobur.

folosirea rațională a materiei pri- 
a materialelor, reducerea chdtuieli- 

toate domeniile de activitate, pe

Interesul pe care brigăzile complexe 
create îl acordă acțiunii de reducere a 
consumului de metal la fiecare reper în 
parte a făcut să atragă mase tot mai largi 
de muncitori de diferite profesii din între
prinderile metalurgice în acțiunea aceasta 
de mare însemnătate. Ei i se alătură 
muncitori vîrstnici și tineri, ingineri, teh
nicieni, maiștri — cunoscători în jnai 
mare măsură a posibilităților existente în 
întreprinderi. Tînărul inginer Constantin 
Clinciu de la uzinele „Strungul**,  de pil
dă, a făcut propuneri pe baza cărora se 
realizează economii anuale în valoare de 
peste 30.000 lei.

Posibilități de a se realiza economii 
există în toate întreprinderile care folo
sesc ca materie primă metalul. Trebuie 
spus însă că deși a trecut multă vreme 
de cînd acțiunea tineretului de la uzinele 
„Clement Gottwald**  din București a de
venit cunoscută, ea nu a fost încă apli
cată și extinsă într-o serie din întreprin
derile noastre metalurgice.

Nu peste tot tinerii au găsit înțele
gerea organizațiilor U.T.M. La combinatul 
Metalurgic Reșița, de pildă, membrii comi
tetului uzinal U.T.M. nu au folosit spri
jinul pe care l-au primit din partea or
ganizației de partid și nu s-au adresat 
conducerii combinatului care putea să în
lesnească luarea de măsuri pentru crearea 
unor brigăzi complexe de economii.

Pe de altă parte, după mai multe săp- 
tămîni de la înființarea brigăzilor com
plexe la uzinele „1 Mai“-Ploești, „Strun
gul", „Ion Fonaghi“-Orașul Stalin și 
altele, comitetele U.T.M. de aci neglijează 
desfășurarea unei munci concrete de atra
gere largă a muncitorilor tineri în ac
țiunea de economisire a metalului, nu .fo
losesc în acest scop mijloacele de agitație 
de care dispun.

Sub conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T M. sînt chemate ca în 
colaborare cu comitetele de întreprindere 
și direcțiunile, să folosească sprijinul ca
binetelor tehnice și al cercurilor A.S.I.T. 
și să organizeze schimburi de experiență 
între brigăzi și între secții, să dea un pu
ternic sprijin tinerilor muncitori în vederea 
calificării’ lor profesionale, a ridicării 
măiestriei lor. Tinerii ingineri și tehnicieni 
vor trebui să considere drept o îndato
rire de cinste a lor de a acorda tinerilor 
muncitori un ajutor nemijlocit la locul de 
muncă. Cu cît tînărul va fi ajutat mai 
îndeaproape în procesul de producție, cu 
cît el va fi mai stăpîn pe meserie, cu atît 
va putea turna, forja, sau strunji mai pre
cis, fără adausuri exagerate de metal, va 
putea lucra cu toleranțe mai mici, con
tribuind astfel la folosirea gospodărească 
a metalului.

Dînd dovadă de un înalt spirit de răs
pundere în extinderea pe scară largă a 
acțiunii pornite de tineretul uzinelor „Cle
ment Gottwald**,  făcînd ca ea să cuprindă 
masele cele mai largi ale tinerilor din în
treprinderile metalurgice, facem ca con
tribuția acestora la economisirea meta
lului să crească, să sporească rentabili
tatea întreprinderilor, să scadă prețul de 
cost al fabricatelor.
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întoarcerea de la Budapesta 
a delegației U.T.M.

Joi după amiază s-au înapoiat în Capi
tală membrii delegației Uniunii Tineretu
lui Muncitor din R.P.R. care au partici
pat la lucrările celui de al doilea Congres 
al Uniunii Tineretului Muncitor din R. P. 
Ungară.

Din delegație au făcut parte tovarășii: 
Petre Gheorghe, secretar al C. C. al 
U.T.M. și Constantin Amariei, membru al 
C.C. al U.T.M.

Au îndeplinit planul cincinal 
la producția de lapte
la gospodăria agricolă de stat Co-

condusă de 
Constantin

a gospodăriei 
livrat pentru 
muncii, peste

De
țușca din regiunea Suceava a sosit vestea 
că muncitorii fermei de vaci 
vestitul brigadier zootehnic
Adochiței, Erou al Muncii Socialiste, au 
îndeplinit la 21 iunie planul cincinal la 
producția de lapte. In perioada celor 4 ani 
și jumătate, ferma de vaci 
agricole de stat Coțușca a 
aprovizionarea oamenilor 
120 vagoane de lapte.

Cu prilejul îndeplinirii planului cincinal, 
muncitorii fermei de vaci a gospodăriei 
agricole de stat Coțușca și-au luat anga
jamentul să obțină și să livreze pînă la 
sfîrșitul anului pentru aprovizionarea oa
menilor muncii, 220.000 litri de lapte.

Scrisori de pe șantierele naționale ale tineretului (IV)

Tovarășe coman-

să

aceea, Mărcuș 
întreabă, puțin se 

pe
construiești so- 

scarpini în cap ? 
scurtI 
strigă brigadierii, 
ai băgat-o pe mî-

a sărit Mărcuș. 
Brigadierii. A-

Dragul meu.
Trebuie să-ți spun că dacă ar fi 

după mine i-aș strînge la un loc pe 
toți cei ce se bat cu pumnu-n piept 
că așa și pe dincolo — și de fapt nu 
ridică un pai de jos — și i-aș da lui 
Mărcuș, să-i judece el. Dacă nu ți-o 
plăcea cum îi judecă Mărcuș — să 
nu-mi zici mie pe nume !

Mărcuș, comandantul sectorului I, e 
un flăcău de vreo douăzeci și cinci de 
ani. subțirel și negricios (ce negricios 
— negru de-a binelea !) uscat în obraji, 

cu sprîncene negre, stufoase și ochii 
tot negri, ca mura. Nu vorbește bine 
românește — dar nu-i bai... Se îmbracă 
întotdeauna îngrijit — pantalonii la 
dungă, pufoaica încheiată la toți nastu
rii și șapca trasă pe-o ureche. Judecata 
lui Mărcuș se desfășoară întotdeauna 
în cadrul pedagogiei lui Makarenko. 
Asta vine cam așa: Cînd ai făcut-o fiar
tă într-o privință, Mărcuș te poftește cu 
binișorul să ieși în fața brigadierilor, 
să spui cine și de unde ești și cum ai 
săvîrșit isprava. După 
se apropie de tine și 
răstit:

— Mă, tu venit aici 
cialismul — ori te 
Răspunde brigadier,

— Să răspundă 1 
Cum se spune —

necă 1
Duminică pe la prînz brigadierii sec

torului I au ținut adunare. După ra
portul comandanților de brigăzi »-a 
trecut la discutarea unor cazuri de in-

disciplina. Ca de obicei — împricinații 
erau Polkar și Munteanu, „podoabele" 
sectorului. Polkar e un flăcăiandru 
scund și bondoc, aprins în obraji, cu 
priviri de șmecher trecut prin multe 
— oho ! Celălalt, Munteanu, pare un 
tontălău—înăltuț și deșirat, puțin adus 
din spate, cu chip blajin, șters. De cînd 
s-au întîlnit pe șantier și-au declarat 
prietenie la cataramă. Chiuleau împre
ună, cotonogeau pe alții, săreau cu 
gura, făceau ce le trecea prin minte. 
Toate încercările de a-i despărți și cu
minți s-au dovedit zadarnice.

Cum se spune — s-a-ntîlnit tușea cu 
junghiul și pace bună. Polkar a ieșit 
în fața brigadierilor ca o mironosiță, 
a scos mîinile din buzunare și și-a pi
ronit privirile în pămînt. A ascultat 
dojenile brigadierilor fără să cric- 
nească, încuviințînd din cap că intr-a
devăr e un păcătos și jumătate. Cînd 
i s-a dat cuvîntul a vorbit frumos, s-a 
înecat de vre-o cîteva ori și a cerut 
iertare.

— Cînd scrîntești iar, treci Ozana și 
drum bun I — i-a strigat Mărcuș. E 
bine cum zic ? Răspunde brigadier !

— Bine, a îngânat Polkar, și s-a fu
rișat printre ceilalți.

Munteanu, în schimb, stătea cu mîi- 
nile-n buzunar și mormăia ca un urs. 
El nu se lasă, nu se dă, să tacă toți in 
fața lui. Mărcuș nu se mai putea stă- 
pîni de ciudă și i-a strigat :

— Tu dai seama ce te-așteaptă ?
— Ce-mi pasă ! a mormăit celălalt.
— Atunci nici nouă !
Brigadierii au hotărît să-l excludă 

din rîndurile lor. Brigăzile au desem
nat cite un brigadier care să-l înso
țească pînă trece Ozana. „Garda" »-a

aliniat în spatele lui Munteanu, iar 
careva a strigat :

— De trei ori ca la marmeladă I
— Vai sărmanul, vai de el, vai... 

s-au tînguit brigadierii.
Abia atunci Munteanu și-a scos mâi

nile d':n buzunare Și rușinea i-a pișcat 
obrajii. Seara flăcăii l-au condus în 
dormitor. După ce i-au făcut bagajul, 
s-au închinat ironic în fața lui și l-au 
poftit să iasă. Flăcău;, nu se mișca.

— Nu plec, mă duc la tovarășul 
Mărcuș să mă ierte. Și a întins-o, să-l 
caute pe comandant, 
dant...

— Tovarășe drace ! 
Eu exclus pe tine ? 
lunci ? Nu spus eu la tine bagi min- 
țile-n cap ? Aici. șantier național mă, 
nu tra-la-la ! Acuma du-te !

Șase flăcăi l-au condus pe Mun
teanu pînă a trecut Ozana. La despăr
țire, în ioc să-i întindă mîna au mai 
strigat de trei ori ,,ca la marmeladă", 
apoi l-au lăsat să-și vadă de drum.

Și Munteanu s-a dus.
Mărcuș, flăcăul de douăzeci și cinci 

de ani, are în grijă cîteva sute de ti
neri. Unii sînt învățați cu munca de 
mici, alții s-au fîțîit de ici colo și-au 
zvîrlit cu pietre după dini. Mărcuș 
sbate cu fiecare-n parte, mănîncă 
apucate, doarme iepurește.

— Mărcuș, să știi că ai sarcina 
scoți oameni din ei ! Așa i s-a spus, 
atît i s-a spus și pentru Mărcuș e de 
ajuns. Dar toată munca asta l-a înăs
prit și cîteodată din negru se face vînăt 
și din vînăt — roșu. Asta mai cu sea
mă cînd cineva încearcă în vreun chip 
să lovească in brigadieri. Iordăchescu 
povestește cu haz, că într-o zi a venit 
Mărcuș la el Și atît era de minios incit 
vorbea fără șir:

Declarația comună a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N.A. Bulganin 
și a primului ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru

La invitația Guvernului U.R.Ș.S., primul ministru al Indiei, 
Shri Jawaharlal Nehru, a vizitat Uniunea Sovietică. în timpul 
vizitei sale la Moscova, el a avut cîteva convorbiri ou Președin. 
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, și cu 
alți membri ai Guvernului Sovietic. Aceste convorbiri s-au des
fășurat într-o atmosferă prietenească și cordială și au îmbră
țișat un cerc larg de probleme, care prezintă un interes comun 
pentru cele două țări, precum și probleme importante cu carac
ter internațional, decurgînd din actuala situație internațională.

Relațiile dintre Uniunea Sovietică și India se întemeiază în 
chip fericit pe baza trainică a prieteniei și înțelegerii reci
proce. Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru 
sînt convinși că aceste relații .trebuie să continue a fi călăuzite 
de următoarele principii:

1) Respectarea reciprocă a integrității teritoriale și suverani
tății ;

2) neagresiunea ;
3) neamestec reciproc în treburile interne, sub orice motiv, 

fie de ordin economic, politic sau ideologic;
4) egalitate și avantaj reciproc, și
5) coexistență pașnică.
Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru sînt 

convinși că aceste principii, care în ultimul timp sînt recunos
cute într-o măsură tot mai mare, pot fi aplicate pe o scară mai 
largă și că în respectarea acestor principii de către state, în 
relațiile dintre ele, rezidă principala speranță de a face să dis
pară teama Și neîncrederea din conștiința popoarelor și de a 
slăbi astfel încordarea internațională. O recunoaștere mai 
largă a acestor principii va lărgi sfera păcii, va contribui la 
stabilirea încrederii reciproce între popoare și va deschide dru
mul spre o colaborare internațională mai strânsă. In climatul 
de pace astfel creat va deveni cu putință să se găsească o solu
ție pașnică problemelor internaționale prin metodele tratati
velor și concilierii.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru con
sideră că în diferitele părți ale lumii statele mici și slabe 
resimt o teamă vagă și poate neîntemeiată față de statele pu
ternice. Ei consideră că această .teamă trebuie spulberată prin 
toate mijloacele posibile. Și în acest caz cel mai bun mijloc 
constă în a respecta cu strictețe principiile mai sus expuse ale 
coexistenței.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru salută 
rezultatele Conferinței țărilor Asiei și Africii care a avut loc 
la Bandung în aprilie a.c. Această conferință a avut o însem
nătate istorică, fiind în felul ei prima conferință la care s-au 
întîlnit state independente din două continente, state cu sisteme 
politice și sociale diferite, care și-au propus ca țel comun tra
sarea căilor și mijloacelor pentru realizarea unei colaborări 
economice, culturale și politice mai depline. Rezultatele confe
rinței merită atenție și au o mare însemnătate nu numai pentru 
țările participante, ci și pentru cauza păcii în întreaga lume.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru, do
resc să-și exprime, între altele, satisfacția față de Declarația 
adoptată de Conferință cu privire la întărirea păcii șl colabo
rării internaționale, declarație în care este expusă concepția 
coexistenței pașnice.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru recu
nosc că există semne ale îmbunătățirii situației internaționale 
generale. Ei salută în special slăbirea încordării în Extremul 
Orient, acordarea independenței Austriei, îmbunătățirea rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia, înțelegerea mai 
clară și generală a primejdiei unui război în era atomică, în
țelegere care devine vizibilă pretutindeni. Cu toate acestea in 
regiuni întinse teama și suspiciunea predomină în conștiința 
unor oameni și a unor popoare întregi, ceea ce umbrește rela
țiile internaționale. Deși în Extremul Orient, s-a produs o slă
bire a încordării, cauzele încordării dăinuie încă.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru speră 
sincer că va fi posibil să se satisfacă prin mijloace pașnice 
drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze în privința 
Taivanului. Totodată, Președintele Consiliului de Miniștri și 
Primul Ministru își reafirmă convingerea că refuzul repetat de 
a se admite Republica Populară Chineză în rîndurile Națiunilor 
Unite stă la baza multor complicații în Extremul Orient și în 
alte regiuni. Ei consideră necesar să se acorde Republicii 
Populare Chineze locul ce-i revine de drept în Organizația

N. BULGANIN 
Președintele ConsiTului 
de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA, 22 iunie 1955.

Națiunilor Unite ; prin aceasta s-ar întări rolul și prestigiul 
O.N.U. Ei consideră de asemenea important ca toate statele, 
care corespund prevederilor Cartei cu privire la calitatea da 
membru, să fie admise în Organizația Națiunilor Unite

Uniunea Sovietică, al cărei reprezentant este unul din cei doi 
președinți ai conferinței de la Geneva, și India, a; cărei repre
zentanți sînt președinți ai tuturor celor trei comisii interna
ționale din Indochina, și-au asumat o răspundere deosebită în 
legătură cu traducerea în viață a acordurilor de la Geneva. 
Aceste acorduri constituie un exemplu remarcabil de folosire 
a metodei tratativelor pentru soluționarea conflictelor inter
naționale ; iar gradul succeselor realizate în aplicarea prac
tică a acestor acorduri trebuie să fie considerat drept criteriul 
pentru valoarea metodei tratativelor ca mijloc de soluționare 
a divergențelor internaționale. De aceea. Președintele Consiliu
lui de Miniștri și Primul Ministru au examinat în mod deo
sebit situația din Indochina. Cu toate dificultățile care în 
unele cazuri au avut un caracter serios, pînă în prezent apli
carea acordurilor în ansamblu a fost satisfăcătoare.

In prezent, continuarea aplicării acordurilor este întrucîtva 
primejduită de o încălcare în legătură cu evenimente noi și 
neașteptate. Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Mi
nistru țin să adreseze tuturor guvernelor de care depinde 
îndeplinirea prevederilor acordurilor apelul de a face tot posi
bilul pentru îndeplinirea obligațiilor lor, pentru ca scopurile 
acordurilor să poată fi realizate pe deplin. în special, ei ape
lează cu deosebită insistență ca acolo unde trebuie efectuate 
alegeri, ca premiză a reglementării politice, eforturile guver
nelor interesate să fie îndreptate spre deplina înfăptuire a 
prevederilor acordurilor.

Printre problemele internaționale, care afectează profund 
popoarele, cea mai urgentă sau susceptibilă de consecințe 
serioase în problema - războiului și a păcii, este problema de
zarmării. Tendința spre sporirea armamentelor atît de tip cla
sic, cit și atomice, a agravat temerea și suspiciunea existentă 
între popoare și a provocat sustragerea resurselor naționale 
de la destinația lor firească, și anume ridicarea bunăstării 
poporului. După părerea Președintelui Consiliului de Miniștri 
și Primului Ministru, nimic nu trebui^ să stea în calea insti
tuirii interzicerii totale a fabricării, experimentării și folosirii 
armelor nucleare și termonucleare. Totodată ei consideră că 
trebuie efectuată o reducere simultană și considerabilă a ar
mamentelor de tip clasic și că trebuie instituit și sprijinit un 
control internațional eficient pentru traducerea în viață a 
unei astfel de dezarmări și interziceri. în legătură cu aceasta 
ultimele propuneri sovietice în problemele dezarmării au fost 
primite ca o contribuție substanțială la cauza păcii.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru con
sideră că, pornind de la cele cinci principii proclamate în 
această Declarație, se creează un cîmp larg de activitate pen
tru dezvoltarea colaborării culturale, economice și tehnice între 
cele două state. Faptul că fiecare țară urmează un sistem 
făurit de propriul ei geniu, de tradițiile ei precum și de mediul 
ei înconjurător, nu trebuie să împiedice o astfel de colabo
rare. Intr-adevăr, baza unei adevărate coexistențe, in care 
Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru cred 
profund, constă în faptul că state cu orînduiri sociale diferite 
pot exista unul alături de celălalt, în pace și înțelegere și 
munci spre binele general.

în domeniile cultural și economic a și fost realizată o dez
voltare vădită a colaborării dintre cele două țări, la care a 
contribuit acordul comercial încheieri, cu citva timp în urmă. 
Recentul acord cu privire la construirea unei uzine metalur
gice în India cu ajutorul guvernului sovietic este un exemplu 
caracteristic al unei astfel de colaborări. Președintele Consi
liului de Miniștri și Primul Ministru ținînd seama de avan
tajele reciproce ale unei astfel de colaborări, se vor strădui 
să dezvolte și să întărească relațiile dintre cele două țări < t- 
lor în domeniile economic și cultural și în domeniul cercetă
rilor științifice și tehnice.

Președintele Consiliului de Miniștri și Primul Ministru își 
exprimă satisfacția în legătură cu posibilitatea care li s-a ofe
rit de a discuta personal și de a schimba vederi în prob’emele 
care prezintă pentru ei Un interes comun, și sînt convinși că 
rezultatele tratativelor lor și contactului prietenesc stabilit vor 
contribui la cauza consolidării șl dezvoltării continue a rela
țiilor dintre cele două țări ale lor și popoarelor lor și vor sluji 
intereselor păoii în lumea întreagă.

JAWAHARLAL NEHRU
Primul Ministru al Indiei

Și-au îndeplinit planul cincinal
Muncind cu hărnicie, colectivele între

prinderilor din sectorul articole casnice al 
Ministerului Industriei Ușoare au reali
zat producția globală prevăzută în plă
nui cincinal cu 8 luni Și 20 zile înainte 
de termen. In comparație cu anul 1951, 
producția articolelor de uz casnic a cres
cut cu 69,6 la sută. De asemenea, produc
tivitatea muncii pe întregul sector a în
registrat în primii 4 ani ai cincinalului o 
creștere de 29,4 la sută, iar prețul de cost 
a fost micșorat cu 31,6 Ia sută. O creștere 
însemnată s-a înregistrat la producția de

articole fabricate din aluminiu, tuci etc.
La îndeplinirea înainte de termen a 

producției de articole casnice, prevăzută 
în planul cincinal, au adus o contribuție 
însemnată muncitorii din întreprinderile 
„Flamura Roșie”-Sibiu, „Tehnometal”- 
București, „Nicovala”-Sighișoara, „Amba. 
lajuj metalic” și altele.

Pînă la 20 iunie. 71 de Întreprinderi de 
industrie ușoară, în care sînt cuprinse și 
întreprinderile acestui sector și-au reali
zat înainte de termen producția prevăzută 
în primul nostru plan cincinal.

altceva

și nici 
coarne

— Tovarăș Iordăchescu, bag „pro
tecția muncii" cu capu-n Ozana. Scurt.

— Bagi pe dracu ! i-a strigat-o Ior
dăchescu. Ce vrei ?

— Eu prind „protecția muncii" și bag 
cu capu-n Ozana.

Era vorba de responsabilul cu pro
tecția muncii care tăia frunză la cîini 
și pe deasupra mai pretindea și sala
riu. Iordăchescu a încercat să-i explice 
că nu e just S&-1 vîre pe acela cu ca
pu-n Ozana, că pe urmă...

— Ce „pe urmă" a sărit Mărcuș. Eu 
critic la el pînă făcut zob — și el tot 
un drac peleg rămas! Bag capu-n 
Ozana și fac om !

— Foarte bine Mărcuș, bagă-l cu 
capu-n Ozana ! i-a zis Iordăchescu rî- 
zînd.

Mărcuș l-a privit stingherit și s-a-n- 
muiat dintr-odată.

— Să-l bage dracu... eu am 
de lucru ., dar critic la el—

După cum vezi, nici Mărcuș 
Iordăchescu nu sînt draci cu
lungi care să împungă în dreapta și-n 
stingă și să nu te poți înțelege cu ei.

Nimic de zis, poate că Mărcuș e mai 
aspru — niciodată nu iartă cînd nu-i 
de iertat, asta-i lege sfîntă, vorbește 
mai puțin și numai cînd trebuie — dar 
el știe o vorbă auzită din bătrîni : ci-că 
unde dă mama crește carne nouă I Așa 
că atunci cînd Meleacă Vasile — la care 
ține mult, ca la un frate — a făcut o 
trăznaie — Mărcuș l-a luat de mină și 
l-a scos în fața careului :

— Ce ești tu, Meleac ? Hingher ești? 
Birjar ești ? De ce suo'ui Meleac? Măr
cuș tremura de durere iar Meleacă — 
scîncea ca un copil de țîță.

— De ce Meleacă, de ce? și Mărcuș 
îl sgîlțî’ de mină, vrind parcă să-l tre
zească șt să-l zmulgă din năzbîtiile lui. 
De ce Meleacă?

Și împricinatul s-a pocăit pentru 
cîte zile mai are.

Mărcuș acesta n-a trecut prin cine 
știe ce școală. A crescut și el pe șan
tier — mai întîi a dat cu tîrnăcopul și 
a zvîrlit pământul cu lopata, apoi a în
vățat 0 meserie. Acuma, pentru prima

dată i s-au încredințat tineri în grijă, 
tineri cum zice el — și mai și, și mai 
așa. Numai la gîndul că vreunul din 
tinerii aceștia ar putea deveni un tîn- 
dală — Mărcuș vede negru înaintea 
lui. Cum adică, partidul să piardă un 
om? Asta nu, nici în ruptul capului. 
Asta ar însemna că el, Mărcuș e un 
papă lapte — și atunci... Și decît să 
fie așa, mai bine se bagă el cu capu-n 
Ozana ! Din pricina asta Mărcuș n-are 
liniște ca vîntul. îl întîlnești prin dor
mitoare — arătînd vreunui tînăr cum 
se face patul și cum se răcuiesc bocan
cii; pe traseu — făcînd o demonstrație 
de felul cum trebuie scoase coatele in 
fața careului — explicînd brigadierilor 
documentele Conferinței de la Varșo
via, răspunzînd tuturor întrebărilor 
care se ridică. Și în privința aceasta 
trebuie să-ți spun, dragul meu, că fnulți 
întreabă:

— Care sînt hotărîrile Conferinței? 
Iar altul:
— Tovarășe Mărcuș, cînd aduce și

returi la magazin, că astea pe care 
le-am avut s-au dus dracului !

Și tu Mărcuș, ori cine ai fi, trebuie 
să răspunzi și la prima și la a doua 
întrebare, fără să-l acuzi pe cel de-al 
doilea că n-are nivel politic... Dragul 
meu, sînt convins că niciodată n-o să-i 
poți înțelege pe acești oameni de pe 
șantier decît trăind in mijlocul lor. 
Unii încă mai sînt la cuțite cu grama
tica limbii romine, sau cu periuța de 
dinți, sau... dar cînd le spui: avem 
sarcina să construim atîția kilometri 
de cale ferată pînă atunci, îți răspund: 
construim ! Dacă vrei cu tot dinadin
sul să le găsești metehne — apoi o să 
găsești, nici o grijă. Dar tu reține răs
punsul lor: construim I și vino la 
Ozana-Cracău să vezi cum se întinde 
linia ferată.

Uite așa cum sînt ei, oamenii aceștia 
fac pe dracu-n patru și construiesc o 
linie ferată de importanță națională.

Și pentru toată 
— eu nu găsesc 
eroism !

Schimb de experiența 
între mecanizatorii 
din regiunea Cluj

CLUJ (de la corespondentul nositru).
Cu cîteva zile în urmă, la gospodăria 

colectivă din comuna Unirea, raionul 
Bistrița, a avut loc un prețios schimb de 
experiență între S.M.T. din regiunea Cluj. 
La acest schimb de 'experiență au parti
cipat agronomi șefi și ingineri mecanici 
din S.M.T. precum și colectiviștii gos
podăriei din Unirea. Cu acest prilej au 
luat cuvîntul tovarășii Viorel Crăciun, 
inginer agronom și Constantin Crăciune- 
scu, inginer mecanic la S.M.T. Bistrița. 
Ei au vorbit despre felul în care trebuie 
executat prășitul mecanic și despre fo
loasele pe care le aduce această lucrare 
la sporirea recoltelor. S-a' arătat tctoda‘ă 
în ce constă inovația realizată la S.M.T.- 
Bistrița — modificarea cultivatorului 
K.U.T. 21, în sensul adaptării sale în po
ziție suspendată la tractorul M.T.Z.. pen
tru executarea în cît mai bune condițiuni 
a prășitului mecanic.

Tehnicienii de la S.M.T.-Bis’trița au ară. 
tait apoi că în acoas'ă stațiune s-au rrri 
confecționat două dispozitive asemănă
toare, de cultivație, pentru alie două trac
toare M.T.Z.

S-a trecut apoi la o demonstrație prac
tică pe o suprafață de 12 hectare însă- 
mînțate cu porumb, aparținînd colectivi
știlor din Unirea.

Demonstrația a fost urmată de discuții. 
Printre cei care au luat cuvîntul se nu
mără și inginerul Ioan Lupu de la SM.T. 
Cimpia Turzii. El a arătat că și în sta
țiunea unde lucrează s-a făcut o rațio
nalizare asemănătoare la cultivatorul 
K.U.T.-21 adaptat la tractorul M.T.Z., 
care a executat prașila mecanică la gos
podăria colectivă „6 Martie” din locali
tate-

Schimbul de experiență dintre mecani
zatorii din regiune a scos în evidență 
preocupările existente în S.M.T. pentru 
executarea grabnică și în condiții cit mai 
bune a 
rilor.

lucrărilor de întreținere a cultu-

>©•

Ozana-Cracău

munca și rîvna lor 
alt cuvînt decît —

NICOLAE ȚIC

Gafa
Zilele ___ „ ________ _

stat Piatra Olt, regiunea Pitești, a început 
recoltatul orzului. In curînd, recoltatul 
orzului va începe în întreaga regiune. 
Pentru reușita acestei campanii se fac 
ultimele pregătiri. Mecanizatorii din sta
țiunile de mașini și tractoare au executat 
repararea secerătorilor, batozelor, dis- 
cuitoareloi și tractoarelor în proporție de 
90—95 la sută. De asemenea, au fost elec
trificate ii arii.

Paralel cu lucrările de întreținere a cul
turilor. țăranii muncitori cu gospodării 
individuale din regiune au terminat de 
reparat trioarele, selectoarele și pompele 
de apă, precum șj 390 de secerători, 220 
de batoze, 93 de locomobile.

pentru recoltatul orzu’ui 
acestea ia gospodăria agricolă de
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In întâmpinarea marii sărbători 
a tineretului lumii

Concursul de 
organizat în

literatură 
cinstea

C Pe toate meleagurile Republicii noastre, tinere- ] 
f tul se pregătește pentru marea întîlnire a tinere- j 
f tului lumii — Festivalul Mondial al Tineretului și J 
( Studenților de la Varșovia. Unul dintre reporterii j 
( noștri, care a vizitat de curînd raionul Moinești, J 
( a avut o convorbire cu primul secretar al corni- ) 
( tetulul raional U.T.M. Moinești tov. Ion Gavriloaiă, j 
'( despre pregătirile tineretului de atei în vederea j 
i Festivalului. I
| Vă prezentăm această convorbire: j

întrebare : V-am ruga 
să ne vorbiți despre felul 
în care tineretul din raio
nul Moinești, se pregătește 
să întimpîne Festivalul 
Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Varșovia.

Răspuns { Trebuie, întîi 
de toate, să vă măr
turisesc că este deosebit de 
plăcut pentru mine să vor
besc despre acest lucru, 
pentru că azi aceste pregă
tiri se află in centrul aten
ției tineretului din raionul 
nostru.

Noi, cei de aici, stntem 
martorii entuziasmului cu 
care tinerii din raionul 
nostru se străduiesc să-și 
aducă aportul la pregătiri
le pentru Festival. Aproa
pe că nu e zi în care să nu 
izvorască o nouă inițiativă, 
o nouă acțiune. Acest fapt, 
firește, e ușor de înțeles. 
El este expresia sentimen
tului de prietenie care-i 
însuflețește pe tinerii noș
tri pentru tinerii de pe 
toate meridianele globului.

întrebare : Care sînt mij
loacele prin care tinerii își 
exprimă aceste sentimente. 
Ce acțiuni anume desfă
șoară ei în întîmpinarea 
Festivalului ?

Răspuns : Aceste acțiuni 
sînt numeroase și multi
laterale. Iată, am stat zile
le trecute de vorbă cu unul 
dintre tinerii noștri petro
liști, responsabilul unei 
echipe de tineret. L-am în
trebat în ce fel se gîndesc 
ei să întîmpine Festivalul. 
Tînărul a zîmbit și mi-a 
răspuns simplu, firesc :

— Eu am să vă spun un 
singur lucru pe care noi, 
petroliștii, îl socotim cel 
mai de seamă : dacă o să 
muncim mai cu spor, dacă 
munca noastră va fi mai 
rodnică, se cheamă că am 
făcut ceva pentru Festival.

Apoi tînărul petrolist 
mi-a povestit că ei, tinerii 
petroliști din schela Modîr- 
zău și de la alte schele, 
preiau în cinstea Festiva
lului noi și noi sonde 
în răspunderea lor. Firește, 
ei au de gînd să muncească 
în așa fel, incit sondele 
lor, sondele tineretului, să 
fie model, să dea o pro
ducție sporită de țiței. De 
altfel și în alte părți din 
raionul nostru tinerii au 
preluat multe locuri de 
muncă in răspunderea lor. 
Există azi secții ale tinere
tului în numeroase între
prinderi din raion, iar in 
curînd vom avea o mină a 
tineretului — mina Ga
lion din bazinul carboni
fer Comăneștî. Peste tot, 
tinerii s-au prins în între
cerea socialistă, care a 
scos la iveală numeroși 
fruntași. Astăzi, avem în 
raion mai bine de 1700 de 
tineri fruntași în muncă.

Un lucru aș nuzi vrea să 
adaug. De curînd, în cin
stea Festivalului a avut 
loc o consfătuire a frun
tașilor în producție din în
treg raionul, care a fost ur
mată de o mare serbare 
cîmpenească.

întrebare : V-am ruga să 
ne vorbiți și despre acti
vitatea obștească a tinere
tului din raionul Moinești 
în întîmpinarea Festivalu
lui.

Răspuns : Ceea ce am 
spus pînă acum nu repre
zintă decît unul din aspec
tele pregătirilor pentru 
Festival. Sînt însă multe 
altele. Iată, tinerii noștri 
muncesc în aceste zile pen
tru înfrumusețarea orașe
lor și satelor din raion. De 
curînd, ei au plantat peste 
10.000 de puieți pe șosele 
naționale și comunale. Aici, 
în orașul Moinești, tinerii

lucrează la reamenajarea 
și lărgirea unui parc al co
piilor.

Tinerii din mai multe lo
calități și-au amenajat noi 
terenuri de sport pe care 
au și început întrecerile 
sportive ale tineretului în 
cinstea Festivalului. Se 
desfășoară de asemenea 
pregătiri și în vederea tre
cerii în revistă a echipe
lor artistice ale tineretului.

întrebare: în raionul
dumneavoastră tinerii con
fecționează daruri pentru 
Festival ?

Răspuns : Firește că da. 
Am lăsat anume această 
problemă pentru sfîrșit, 
pentru că în acțiunea de 
pregătire a darurilor se ex
primă poate cel mai bine 
sentimentele de prietenie 
ale tineretului nostru pen
tru tinerii de peste hotare. 
Ar trebui să vedeți cu cîtă 
însuflețire discută ei alege
rea obiectelor pe care să 
le confecționeze, cu cîtă 
migală lucrează la fiecare 
dar. Iată, am aici o lampă 
de miner în miniatură. Nu
meroase astfel de lămpi vor 
fi dăruite participanților la 
Festival. Tinerii de la 
Atelierul Central Moinești 
au de gînd să trimită la 
Varșovia, prietenilor lor 
din întreaga lume multe 
și diferite obiecte. Seara, 
in satele raionului nostru 
se organizează daci în 
care fetele lucrează cusă
turi cu motive naționale. 
Pînă și cei mai tineri lo
cuitori ai raionului, pionie
rii, s-au prins in iureșul 
pregătirilor noastre. Și ei 
lucrează diferite daruri 
pentru Festival.

Vom trimite la Varșovia 
aceste daruri și vom însăr
cina pe delegații noștri la 
Festival să transmită tutu
ror participanților la a- 
ceastă mare întîlnire a so
lilor năzuinței de pace a 
tineretului lumii, sentimen
tele noastre de prietenie 
frățească, hotărîrea noastră 
de a face totul pentru dez
voltarea acestei prietenii 
și pentru apărarea păcii.

Festivalului

‘ ilele trecute a avut loc în sala
i din Cluj produc-

’ ția de sfîrșit de an a studenților 
din clasa de operă a Conservatorului 
„Gheorghe Dima“, condusă de profe
sorii Eugen Lazăr, artist emerit al 

j R.P.R., Laureat al Premiului de Stat j 
; și Alexandru Simberger.

ț ilele trecute a < 
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P E S O U R T
ț ★ Pe lîngă Școala de artă populară 
[• din orașul Satu Mare activează o sec- 
£ (ie de arte plastice. Aici, peste 50 de 
f tineri muncitori și elevi învață în orele 
( lor libere desenul și pictura. Pentru 
f Festivalul de la Varșovia ei pregătesc 
( 30 de lucrări care vor înfățișa aspecte 
( din viața tineretului patriei noastre. 
t Alexandru Doboș muncitor la uzina 
( „Unio" și-a ales ca temă pentru ta- 
( bloul său turnarea unei șarje la sec- 
( (ia de turnătorie. Elevii Ion Szabo, B. 
( Cornea și Viorica Donca lucrează de 
( asemenea la cîteva tablouri care înfă- 
( fișează scene de pe un șantier de con- 
( strucții, aspecte ale orașului și altele.

* însuflețiți de apropiata sărbătoare 
a tineretului iubitor de pace din întrea
ga lume care va avea loc la Varșovia, 
utemiștii din regiunea Constanța, pre
gătesc felurite daruri. La S.N.M.C. ei 
au confecționat pînă acum 10 iole în 
miniatură. Inovatorul Bărbat Marin de 
la I.M.U. Medgidia trimite la Varșovia 
două dispozitive de prindere și desprin
dere din mers a pieselor la strung, dis
pozitive create de el și care astăzi — 
larg răspîndite în unitățile socialiste 
din țara noastră — contribuie la ridi
carea continuă a productivității muncii.

Pe adresa Uniunii Scriitorilor din R.P.R. 
au sosit din toate colțurile țării nume
roase lucrări literare purtînd mențiunea 
,.pentru concurs". De la deschiderea con
cursului de literatură organizat în cinstea 
celui de al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la Varșovia au 
fost prezentate peste 600 de lucrări, apar- 
ținînd tuturor genurilor literare: peste 
300 de poezii, aproape 150 de schițe, po
vestiri și nuvele, peste 60 de piese de tea
tru și o seamă de articole de critică lite
rară și eseuri. Printre lucrările trimise 
Uniunii Scriitorilor se găsesc și 85 de lu
crări în limbile minorităților naționale din 
țara noastră.

In versuri sau în proză, autorii lucrări
lor cîntă viața nouă a tineretului nostru, 
solidaritatea cu tineretul lumii, avîntul 
construirii socialismului în țara noastră, 
frumusețile patriei; ei redau aspecte din 
lupta pentru pace a poporului nostru.

Concursul de literatură s-a încheiat. Ju
riul, alcătuit din scriitori de seamă, a tre
cut la trierea materialelor. Nu peste mult 
timp, cele mai bune lucrări vor fi distinse 
cu premii și mențiuni după care vor lua 
calea Varșoviei pentru a participa la con
cursurile internaționale din cadrul Festi
valului.

(Agenpres)

Ce va prezenta R. P. R. 
la expoziția documentară 

de la Varșovia
A devenit o tradiție a Festivalurilor 

Mondiale ale Tineretului și Studenților 
ca în cadrul marilor manifestări ale în- 
tîlnirii tineretului lumii să fie prezentate 
și diferite expoziții internaționale. Anul 
acesta, expozițiile internaționale ale celui 
de al V-lea Festival vor fi găzduite de 
marele Palat al Culturii și Științei una 
din noile clădiri monumentale ale Var
șoviei.

Una dintre aceste expoziții internațio
nale va fi și expoziția documentară. Ea 
va ajuta tinerilor veniți din diferite țări 
să se cunoască mai bine, să-și cunoască 
unii altora aspirațiile, lupta și realizările. 
La expoziția documentară internațională 
a Festivalului de la Varșovia va participa 
și țara noastră. Prin fotografii, panouri 
și lucrări artistice va fi înfățișată viața 
nouă a tineretului din patria noastră, 
lupta sa pentru bunăstare, pentru pace 
și prietenie între popoare. Vor fi prezen
tate aspecte diferite ale activității tinere
tului în industrie, agricultură, în învăță- 
mînt, activitatea cultural-sportivă, felul 
cum tineretul nostru își petrece vacanța 
și zilele de odihnă, precum și aspecte ale 
pregătirilor pe care tineretul romîn le-a 
făcut pentru participarea la Festivalul 
de la Varșovia.

Vor fi prezentate de asemenea vitrine 
cu obiecte de artă populară romînească, 
iar sala va fi ornamentată cu elemente 
decorative inspirate din arta noastră 
populară.
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„Alimentara" 
noastră este unul 
din magazinele o-l 
bișnuite din Cluj, nici prea mare 
și nici așezat în centrul orașului, ci mo
dest, pe o stradă lăturalnică, în apropie
rea unei piețe. Cu toate acestea, maga
zinul este vizitat zilnic de un număr foar. 
te mare de consumatori, atît din oraș cît 
și din satele de prin apropiere.

Majoritatea personalului îj formează la 
noi utemiștîi, inițiatorii organizării unei 
brigăzi de bună deservire, care aplică 
metoda Korovkin. Tot în mijlocul nos
tru lucrează și secretarul organizației de 
bază U.T.M., tovarășul Beniamin Szabo. 
El ne îndrumă îndeaproape activitatea.

Buna deservire depinde de o serie de 
factori. La noi totul este important: de la 
felul cum știi să vorbești cu consumatorii 
și pînă la etichetarea produselor. Iată 
cum muncește brigada din magazinul 
nostru — O. C. L. Alimentara nr. 12. în 
primul rînd între noi există o strînsă co
laborare. Respectăm întocmai programul, 
atît la deschiderea cît și la închiderea 
magazinului. Ba mai mult, la ora deschi
derii noi avem pregătite din vreme produ
sele cele mai căutate de consumatori pen
tru a-i servi repede și bine. în acest fel 
evităm cozile și aglomerația.

Magazinul nostru este întotdeauna bine 
aprovizionat, iar mărfurile sînt așezate în 
rafturi la vedere și într-un mod atractiv, 
cu prețurile scrise pe etichete. Periodic 
schimbăm vitrinele, îmbogățindu-le prin 
prezentarea produselor noi.

Deosebit de importantă este atitudinea

De 18 luni fruntași tovărășească față 
de consumatori. 
Noi le răspundem 

prietenos atunci cînd ne întreabă despre 
produsele pe care le avem în magazin, 
cînd ne mai sosesc în magazin unele pro
duse etc.

Munca noastră cere o cinste înaltă. In 
fața noastră stau sarcini de răspundere. 
Nu servim „pe sprinceană”. Toți oamenii 
muncii sînt egali ș; de aceaa servim pe 
fiecare cu aceeași dragoste.

Activitatea noastră profesională este 
string împletită cu munca politică. Tre
bui© unsori să combatem anumite zvo
nuri calomnioase la adresa comerțului so. 
cialist. Pentru aceasta desigur că este 
necesar să avem un nivel politic cores
punzător, să studiem hotărîrile partidului 
Si guvernului și să le aplicăm întocmai.

Așa de pildă, cînd a avut loc recenta 
reducere de prețuri, noi am căutat ca 
fiecare să cunoască bine Hotărîrea și ins
trucțiunile Ministerului Comerțului Inte
rior.

Datorită preocupării noastre de a de
servi pe consumatori conștiincios, precum 
și ajutorului pe care ni-1 dă comunistul 
Iosif Tolan, gestionar al magazinului, de 
multă vreme n-am mai avut nici o recla- 
mație. De asemenea, de 18 luni magazinul 
își depășește permanent planul de apro
vizionare și desfacere în proporție de 
27—30 la sută, situîndu-se în fruntea ce
lorlalte magazine alimentare din oraș.

VICTORIA CENAN 
distinsă cu insigna 

„Fruntaș în comerțul de stat"

Exemplul unora 
și metehnele altora

Studenții Paraschiva Clichicl și 
Cornel Fînățeanu, interpretînd o 
arie din opera „Mireasa vîndută" de 
Smetana.

Studenții Lia Macarie, Ana Manciu- 
lea, Titus Pauliuc, Emilia Friedmann 
din anul II, Nicotină Mirea, Paraschiva 
Clichici, Elena Șerban din anul III, 
Cornel Fînățeanu, Lăszlo Veress, 
Eva Lăszlo, din anul IV și Gordana 
Selegeanu, Maria Pop, Maria Rodzie- 
vitz, Bemadetta Simion Mîrza, din 
anul V au interpretat arii și scene din
operele lui Verdi, Ceaikovski, Humper- ț 
dinck, Puccini, Erkel și Eisicovici. -

In interpretarea ariilor, tinerii soliști 
s-au bucurat de sprijinul orchestrei 
Operei de Stat, care i-a acompaniat.

S-au remarcat îndeosebi prin inter
pretarea caldă, plină de sensibilitate 
studenții Cornel Fînățeanu, Ana Man- 

■. ciulea, Eva Lâszld, Lia Macarie, Nicu- 
ț lina Mirea și Bernadetta Simion Mîr- 
) za. Întreg spectacolul s-a bucurat de 
, o caldă apreciere din partea spectato- 
, rilor.
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închiderea festivă 
a anului universitar 

la Institutul medico-farmaceutic 
din București

Miercuri după-amiază a avut loc la Fa
cultatea de medicină generală închiderea 
festivă a anului universitar la Institutul 
medico-farmaceutic din București.

Festivitatea a fost deschisă de acad, 
prof. dr. Ștefan Milcu, rectorul Institu
tului.

A luat apoi cuvîntul, conf. dr. P. Pen- 
ciu, prorector didactic al Institutului, care 
a vorbif despre munca didactică, metodo
logică și organizatorică a cadrelor didac
tice, precum și despr© munca profesională 
a studenților desfășurată în anul univer
sitar care s-a încheiat. Vorbitorul a accen
tuat progresul realizat față de anii trecuți 
atît în munca didactică cît și în rezulta
tele la învățătură ale studenților.

Au mai luat cuvîntul decanii facultăți
lor de farmacie, igienă, medicină gene
rală, pediatrie și stomatologie.

Tov. Miron Olteanu, prim secretar al 
comitetului orășenesc București al U.T.M. 
a înmînat diplome de onoare ale C.C. al 
U.T.M. unui număr de 10 studenți frun
tași ai Institutului.

De asemenea, au fost evidențiate gru
pele fruntașe pe fiecare facultate și anul 
fruntaș la învățătură din fiecare facul
tate.

Hotărîrea parti
dului și guvernu
lui cu privire la 
reducerea de pre
țuri la unele pro
duse industriale și alimentare, a pus 
în fața lucrătorilor din comerț sarcini 
sporite.

Unele întreprinderi comerciale din ora. 
șui Galați și-au îndeplinit în bune con- 
dițiuni sarcinile izvorîte din planul pe 
primui trimestru al anului 1955, reușind 
în felul acesta să satisfacă cerințele me
reu crescînde ale populației. Printre frun
tași se numără O.C.L. produse industriale, 
O.C.L. produse alimentare etc.

Pentru o mai bună aprovizionare a oa
menilor muncii, în acest an au fost în
ființate 63 noi magazine, majoritatea în 
centrele muncitorești și în cartiere.

Printre lucrătorii din comerț din ora
șul Galați, sînt mulți tineri. Acolo unde 
organizațiile de bază U.T.M. s-au preo
cupat de organizarea lor în brigăzi de 
bună deservire, aportul tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de plan a fost mult 
mai mare.

La restaurantul „Bucegi” toți ospătarii 
fac parte din brigăzi de bună deservire. 
In brigada nr- 3 lucrează și tînăra Lenuța 
Lascu. Se știe doar că munca organizată 
disciplinează pe oameni, le inspiră dorin
ța de a fi mereu în frunte. Lenuța Lascu 
este pe drept cuvînt apreciată de perso
nalul restaurantului și de consumatori 
pentru seriozitatea cu care muncește, 
pentru atitudinea sa justă, plină de res
pect față de consumatori. La fel ca ea 
lucrează și tînărul Mihaî Dobre de ia 
restaurantul „Dîmbovița”.

Dacă așa ar sta lucrurile în toate uni
tățile comerțului de stat, atunci nimeni 
nu ar mai avea motiv să fie nemulțumit. 
Dar exemplul fruntașilor se pare că nu 
atinge metehnele unora. Mai sînt în oraș 
și vînzători necinstiți, oameni car© fac de 
rușine titlul de lucrător în comerțul de 
stat. La bufetul „Putna” de pildă, lucrea
ză tînăra Lica Tecaru. Ea îndeplinește o 
funcție care-i cere nu numai conștiincio
zitate, dar și deplină cinste — se ocupă 
cu umplerea sticlelor cu băuturi. Nu 
odată s-a întîmplat însă ca vinul combi
nat cu apă să le fie dat oamenilor de 
către Tecaru Lica drept vin curat. Con

sumatorii au șezi. 
sa,t acest lucru to
varășului Traian 
Brătescu — res
ponsabilul bufetu. 

lui — care fiind părtaș cu combinatoarea
băuturilor nu a luat nici o măsură.

Bătrinii folosesc adesea proverbul „ul
ciorul nu merge de multe ori la apă”. Și 
nici în acest caz ulciorul nu a mai mers 
la apă căci organele în drept au desco
perit fraudale pe care acești lucrători 
le-au făcut. Ciudat e însă că Trustul 
Alimentației Publice Locale nu a luat 
cele mai nimerite măsuri pentru sancțio
narea celor care au abuzat de încrederea 
oamenilor muncii.

Tînărul ospătar Alexandru Bacu de la 
bufetul „Argeșul” arc alt soi de meteah
nă : scandalagiu renumit, el este găsit de 
multe ori în stare de ebrietate. Dar nu 
numai atunci „uită” el să dea restul. Se 
pare că în ultimul timp și-a făcut din 
acest procedeu o bună sursă de venit. 
Acest fapt nu-i este de loc străin tovară
șului director Popescu Aristide, care tace 
însă, acoperind astfel apucăturile acestui 
ospătar.

Conducerea Trustului Alimentației Pu
blice Locale din orașul Galați trebuie să 
se simtă răspunzătoare că maj dăinuie 
astfel de abateri grosolane, care au de
venit posibile pentru că ea nu a contro
lat suficient munca lucrătorilor din co
merțul de stat Și nu a luat din timp mă
surile necesare. In același timp, organi
zațiile de bază U.T.M. trebuie să inten
sifice munca de educație, să nu treacă 
nepăsătoare pe lîngă nici un fel de defi
ciențe în muncă. Ele trebuie să analizeze 
cu seriozitate și cu tot spiritul de răspun
dere faptele acestor tineri, să-i ajute să 
se îndrepte, iar în cazurile cele mai gra
ve să aplice sancțiunile necesare.

Munca în comerțul de stat cere cinste, 
devotament și disciplină. înspre cultiva
rea acestor calități de bază trebuie să-și 
desfășoare activitatea organizațiile de 
bază U.T.M., pentru ca tot mai mulți ti
neri să primească înalta distincție de 
„Fruntaș în comerțul de stat”.

1ANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Galaț!

IN LEGĂTURĂ CU UNELE PROBLEME ALE LITERATURII PENTRU COPII

Intre joacă și conștiință
Discuția care s-a încins în coloanele 

„Scînteii tineretului” și care e de dorit 
să se „încingă” — și la propriu și la fi
gurat — cît mai mult, nu poate decît 
să slujească dezvoltării literaturii noas
tre pentru copii. N-ar fi exclus și nici 
lipsit de interes, dacă s-ar ajunge și la 
unele afirmații întemeiate, valabile și 
pentru cărțile destinate celor maturi.

Vreau să pornesc aici de la unele afir
mații cuprinse în articolul care deschide 
șirul acestei discuții, articolul tov. Mi
hail Stoian. Iată, în coloana a treia, sus, 
nj se dă un exemplu de ceea ce ar tre
bui, sau ar putea să facă scriitorii pentru 
copii. „Sînt împotriva „copilului model" 
spune tov. Stoian — nu și a modelului. 
Ne interesează doar ce fel de modele dăm 
copiilor noștri”. După care urmează con
cluzia (într-o frază pe care o citez trun
chiat și la forma afirmativă, fără a-i de
natura însă de loc sensul) : „Să le dăm... 
oameni vii ca Timur sau ca Ghiduș Arcă- 
duș al Soniei Larian, minunat erou po
zitiv, copil al zilelor noastre”.

Să vedem de ce e Ghiduș-Arcăduș un 
minunat erou pozitiv ? Se spune chiar 
în articol: pentru că, deși Ghiduș, cu 
prietenii săi, prin „joaca” de-a stațiunea 
meteorologică, salvează livada gospodă
riei colective — totuși el rămîne „băiatul 
al cărui nas ascuțit îl înt'îlnești pretutin
deni”. în continuare ni se dau cîteva 
exemple din povestirea Soniei Larian, 
din care se vede că Ghiduș, „în ciuda obo
selii și activității sale anterioare pline de 
seriozitate, rămîne copil”.

Să ducem puțin mai departe spusele to
varășului Stoian. Ar rezulta că eroul po- 
zitiv-copil, sau modelul pe care-1 oferim 
noi copiilor, este acela care îmbină cu 
naturalețe activitatea plină de seriozitate, 
ca a oamenilor mari, cu jocurile de co
pil. Ba mai mult, dacă copilul pe care 
vrem să-l dăm drept model, se preocupă 
de lucruri serioase, de pildă de meteoro 
logie, el o face nu în chip serios, ca o 
pasiune a lui, ci numai ca o joacă, numai 
în virtutea înclinației — firești — a co-

Mihai Gafița

pilului pentru joacă, și numai în aceste 
limite. De îndată ce această joacă ia un 
caracter ©ît de cît serios, modelul pentru 
copii intră numaidecât în rindul „copiilor- 
model” și e schematic !

Știu ca tovarășul Stoian n-a spus chiar 
așa, dar cred că la această încheiere ne 
duc afirmațiile sale, nu numai despre 
Ghiduș-Arcăduș.

Sînt împotriva acestei teorii. Nici o 
clipă Pavel Korceaghin, în anii copilă
riei, nu transformă în joacă preocupă
rile lui, nu le poartă în suflet la nivelul 
jocurilor copilărești și totuși (!) el este 
om viu, iubit de cititor. Mai mult decît 
atît, după părerea mea, Timur este viu 
și apreciat de copii nu pentru elementul 
joacă, nici pentru că ar da activității sale 
caracterul unui joc de copii (dacă alte 
personaje copii din carte înțeleg astfel 
activitatea lor, Timur este pătruns însă 
de stopul ei înalt) — ci tocmai pentru 
înălțimea țelului, pentru frumusețea ideii 
care îl călăuzește. Volodia Dubinin nu-și 
pierde întru nimic adevărata sa configu
rație, ba chiar el devine cu mult mai drag 
cititorilor, din cliipa cînd pune capăt jocu
rilor și isprăvilor de copil, pentru a trece 
conștient Și Plin de toată seriozitatea în 
rîndul partizanilor din subterane.

Mă întreb cu ce-ar fi scăzut forța edu
cativă, pilduitoare, a lui Ghiduș-Arcăduș, 
dacă — în loc să se joace, de-a meteoro
logia (cum e de părere tov. Stoian) — 
se preocupa de ea în mod serios, con
știent. Oare activitatea științifică extra- 
școlară a pionierilor, sau colțul viu, cercu- 
rile agrotehnice ete., toate acestea sânt 
privite de copii numai ca niște jocuri ? 
Oare însăși mișcarea pionierească este 
privită de școlari ca un fel de joacă — 
mai serioasă — dar tot joacă ?

Problema, cred eu, stă în altă parte, și 
acest lucru s-a pomenit numai în trea
căt în discuțiile de pînă acum, cu excep
ția articolului tov. Al. Oprea. Eroul po
zitiv al literaturii pentru copii, acel mo

del de urmat, trăiește în primul rînd 
prin intensitatea cu care lucrează în su
fletul lui, în conștiința lui — și la nive
lul înțelegerii lui — ideile mari ale unei 
epoci, prin modul concret cum el le in
tegrează organic în viața și activitatea 
sa zilnică, cum le trece în practică.

Aceste caracteristici ale eroului pozi- 
tiv-copil se referă desigur la nivelul de 
conștiință al personajului literar de vîr- 
sta copilăriei (ceea ce nu exclude cîtuși 
de puțin joaca, dar nici nu coboară lu
crurile serioase la nivelul jocului copilă
resc). Nu este vorba de „eternul copilă
riei” în care să existe — ca stafidele în 
cozonac — și ancorări în viața de toate 
zilele a oamenilor mari.

De aici rezultă că un element hotărâtor 
pentru ca eroul-copil al literaturii desti
nată acestei vîrste, să trăiască, este ca ra
porturile lui cu oamenii mari să se bazeze 
nu pe dăscăleala acestora către cei mici 
și nici pe imitarea celor mari de către 
eroii-copii, ci pe trăirea intensă de către 
fiecare din cele două generații, a proble
melor celeilalte.

Atunci cînd unii părinți, profesori, edu
catori, instructori de pionieri își închi
puie că-i învață pe copii dăscălindu-i, ci- 
călindu-1 toată ziulica, nu mal e nevoie 
să spun care e reacția „victimelor” ! 
Echivalentul literar, imaginea artistică (!) 
a dăscălelii este copilul-model, care la 
fiece pagină pare a spune: „priviți-mă pe 
mine”. Este copilul, despre care bine s-a 
spus că nu se dă pe gheață, nu mănîncă 
bomboane, ci consumă numai untură de 
pește — și vitamine, adaug.

Sub acest raport, multe din cărțile 
noastre pentru copii sînt deficitare. A- 
ceasta se întîmplă, de pildă, în roma
nul „Inimoșii”, peste care, în treacăt fie 
zis, eu cred să tovarășa Ghica Iuteș 
aruncă prea multă cenușă, prin recentul 
articol din cadrul acestei discuții. To
tuși, în acest roman, părinții, profesorii, 
instructoarea de pionieri, nu trăiesc pro
blemele copiilor, ci le contemplă, le află 
și, bineînțeles, le oferă cheile de rezol
vare. Lucru care se petrece și în „Colina 
cu salcîmi” a Mirei Iosif și în „Marea 
bătălie de la iazul mic” de Octav Pancu- 
Iași. Dar aceasta este o chestiune asu
pra căreia n-aș vrea să mai insist aici.

Mult mai important este celălalt as
pect ai acestui raport: intensitatea cu 
care eroii-copii receptează, trăiesc și trec 

în practica vieții lor de toate zilele pro
blemele și ideile mari ale epocii lor.

Prin oamenii maturi primesc copiii im
presiile vieții celei mari. Forța, conștiința 
integrării în această viață — la nivelul 
înțelegerii copiilor — mi se pare una 
din cheile succesului în realizarea erou- 
lui-copil.

Știința pedagogiei ne învață că, într-o 
măsură anumită — specifică vîrstei — 
acțiunile copilului se bazează pe imitație. 
Lucrul este adevărat. Imitația stă la baza 
eroilor-copii, pentru care marile proble
me ale vîrstnicilor (deci ale epocii) in
tervin în viața lor la nivelul unui joc 
nevinovat. Cîte odată, o astfel de jocă 
poate avea un rezultat pozitiv. Lui Ghi
duș-Arcăduș î s-a întîmplat să-și termine 
instalațiile meteorologice tocmai la timp, 
pentru a putea prevedea bruma care se' 
apropia. Dar ce se întîmplă în gospo
dăriile colective unde copiii se joacă nu 
de-a meteorologia, ci de-a călătoria la po
lul nord (ca în „Inimoșii'') ? Oare acolo 
nu se pot salva recoltele de la prăpăd ? 
Ce fel de concluzii trag cititorii despre 
astfel de unități ale socialismului, și des
pre rolul și sarcinile copiilor în construi
rea socialismului ? în orice caz, nu e de 
loc o socoteală să dăm copiilor drept drum 
de urmat ceea ce întîmplător se poate pe
trece pozitiv undeva, în urma interven
ției copiilor care se limitează la joaca 
de-a oamenii mari, de-a lucrurile se
rioase. Dimpotrivă, aceasta e calea care 
duce sau ia avangardism, sau la eroi lip
siți de inteligență, cărora, întîmplător le 
și „ies” cîte unele, nu li se înfundă întot
deauna.

Iată exemplul eroului popular Păcală. 
El chibzuiește, e inteligent, are o logică 
extraordinară, așa că, ceea ce la el pare că 
se întîmplă, în realitate nu e decît rezul
tatul unei logici fără greș. Mirarea 
povestitorului popular din basmul versi
ficat de Petre Dulfu, e șireată, ea con
sacră tocrna; iscusința eroului care era : 
„...un poznaș ! /Ca să facă el vreun lucru 
cum se făptuiește — aș ! / Toate le făcea 
sucite și pe dos de te-ncruceai. / Un no
ting, un gură cască îți părea cînd îl ve
deai. / Ii ieșeau la capăt însă toate-așa 
de minunat, / Că de fapta-i săvîrșită lo
cului stăteai mirat”.

Nu întîmplător Păcală, pentru a do- 
bîndi vaca, face țarcul său lipsit de orice 
estetică, dar plin de frunze proaspete — 
singurele atrăgătoare pentru animal — 
spre deosebire de țarcurile fraților săi, 
curate și măturate, dar prin nimic ispi
titoare pentru vacă.

Lui Păcală nu-î „iese” nimic, nimic nu 
e datorit imitației care, întîmplător — 

dar numai întîmplător — poate să ducă și 
la un rezultat, totul la el e rodul chib- 
zuinței.

Aici socot eu că stă și un element pri
mordial ai creării eroului pozitiv-copil. 
Acest erou să aibă clare, aparținînd or
ganic conștiinței lui, marile probleme care 
frămîntă pe cei vîrstnici și pe care aceș
tia s-au priceput să i le sădească în su
flet, să i le facă interesante, pasionante, 
corp comun cu problemele specifice vîrs
tei, pornirilor ej firești. In aceasta văd 
eu cheia succesului unor eroi ca Pavel 
Korceaghin, Timur, Pavlik Morozov, Oleg 
Koșevoi, Volodia Dubinin, Zoia Kosmo
demianskaia și alții. I-am înșirat înadins 
amestecînd cărțile scrise special pentru 
copii, cu celelalte, deoarece, nu e nici de 
cum o noutate că eroii iubiți de copii, nu 
sînt în mai mică măsură pasionanți, pen
tru cititorii vîrstnici.

Nu aducerea la nivelul jocului a mari
lor probleme, intercalarea lor în jocurile 
de copil, nu acestea duc la crearea erou
lui pozitiv-copil. Dimpotrivă : oglindirea 
vieții și sufletului unui copil în care ră
sună puternic—la nivelul pe care i-1 per
mite înțelegerea vîrstei sale — ideile și 
problemele importante ale societății.

In felul acesta, cred că nu e de loc exa
gerat ca un autor să arate ecourile luptei 
de clasă în lumea copiilor, și bine au fă
cut acei care au încercat acest lucru. 
S-a spus, în cadrul acestei discuții că 
„toți copiii pînă la o anumită vîrstă, 
adică pînă ia vîrsta la care nu mai sînt 
copii, nu pot fi decît eroi pozitivi” (Ta
mara Pînzaru : „O mare și nobilă răs
pundere”). în linii mari sînt de acord 
cu această afirmație, dacă facem abstrac
ție de caracterul ei sentențios și exclusiv. 
Este adevărat că și acei copii, care au 
imprimate în caracterul lor cele mai ne
gre trăsături, cele mai înapoiate și reac
ționare deprinderi de la familia, de la 
mediul în care au trăit acasă, chiar și 
aceia pot fi reeducați, îndreptați.

Dar asta nu înseamnă că nu trebuiesc 
reliefate la copii trăsăturile negative care 
aparțin clasei în cadrul căreia au trăit 
șl s-au format — atît cît se poate forma 
un omuleț de doisprezece ani. Un copil 
de chiabur înrăit, nu poate să nu aducă 
în relațiile cu alți copii, atitudini nu doar 
imitate după ale părinților săi, ci sădite 
adine în sufletul său. Imitate, împrumu
tate — pot fi vorbe, gesturi, formulări, 
dar sufletul nu se poate imita, împru
muta. Smulși din mediul lor, care-i trage 
înapoi, care-i duce spre ceea ce se chea
mă în literatură personaje negative, ast
fel de copii pot fi reeducați.

Dar literatura nu trebuie să se eschi

veze de la zugrăvirea lor, tocmai pentru 
că, în condițiile noastre, ei există, sînt 
o realitate concretă, care caută să se 
opună educației în chip socialist a copii
lor, să răspîndească exemple proaste. E 
știut doar, că oamenii de 10—12 ani se 
imită și ei între ei, învață unii de la 
alții. Și în cazul acesta, redarea legăturii 
acestor copij cu mediul reacționar de 
acasă în care trăiesc, este un element ho- 
tărîtor al oglindirii lor veridice.

Mă gîndesc la cazul acelui copil care, 
începînd să descopere lumea, să înțeleagă 
viața, trăiește o ciocnire, ce nu poate, 
să nu-i stînjenească dezvoltarea, să nu-i 
ceară participarea într-un fel sau altul: 
la școală, din cărțile noi pe care le 
citește, el învață despre construirea socia. 
lismului, despre viața nouă, fericită a 
celor ce muncesc—iar acasă, el învață toci 
mai dimpotrivă, să fie ostil acestei vieți. 
Este conflictul lui Pavlik Morozov. Și in
vers : în trecut, la școală el învăța des
pre bunătatea stăpînilor, despre cum a- 
jută bogatul pe sărac, iar tatăl lui stă
tea de ani de zile arestat, el și fragii 
n-aveau ce să mănînce. Este conflictul 
din „Cucuietul” lui Alexandru Jar. Nu, 
nu trebuiesc ocolite ecourile și consecin
țele pe care le au în lumea copiilor, în 
sufletul lor, contradicțiile de clasă, din 
teama de a nu arăta pe vreun copil duș. 
man iremediabil de clasă.

In fond, copilul de 10—14 ani cunoaște 
lumea și viața și prin intermediul aces
tor eroi-copii. Dacă, prin intermediul lor, 
noi vom reduce la nivelul unor simple 
jocuri, al unor lucruri ușoare și anevo
ioase, ceea ce el, cititorul-copil, vrea să 
afle să descopere despre lume și viață, 
atunci n-am răspuns unei cerințe elemen
tare a educației : de a-i da copilului eroi 
și întîmplări care-i sporesc cunoașterea, 
îl înarmează, contribuie la dezvoltarea 
lui. Prezentîndu-i marile probleme la ni
velul jocului, putem ajunge să i le mic
șorăm, jar pe el să-l dezarmăm. Ba îi 
mai putem crea iluzia că el, cop lul, e 
atotputernic, de vreme ce, numai în joa
că, a fost în stare de pildă, oă salveze 
o livadă de bruma pe care n-o putuseră 
prevedea oamenii în toată firea.

în concluzie la această problemă, sin
gura la care mă opresc cu privile la eroul 
pozitiv-copil, eu cred că principalul e de 
a integra lumii și preocupărilor copiilor 
marile probleme ale oamenilor vîrstnici 
— deci ale epocii — de a reda în chip 
veridic raportul copiilor cu vîrstnicij și 
problemele lor, de a face pc eroii literari 
copii să trăiască adine, la nivelul înțe
legerii lor, aceste probleme, care nu s’.nt 
nici în realitate și nici în conști nța co
piilor niște simple jocuri de copii.

„Scînteh tineretului"
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Pentru intensificarea 
propagandei prin conferințe
Zilele trecute a avut loc la C.C. al 

P.M.R. o consfătuire la care s-a dezbătut 
problema propagandei prin conferințe în 
vederea răspîndirij în masă a cunoștin
țelor politice și științifice

La consfătuire au participat șefii sec
țiilor de propagandă și agitație ale comi
tetelor regionale de partid, șefii secțiilor 
culturale ale sfaturilor populare regio
nale, responsabilii secțiilor pentru munca 
culturală de masă a comitetelor centrale 
ale sindicatelor, responsabilii culturali ai 
consiliilor sindicale regionale, secretarii 
filialelor S.R.S.C., șefii serviciilor de pro
pagandă din direcțiile agricole regionale, 
reprezentanți ai U.T.M.-ului, A.R.L.U.S.- 
ului, A.S.I.T.-ului.

Tovarășii Giosu Ștefan, secretar al Fi
lialei SR.SC.-Iași, Stancoveanu Ioana, 
șefa secției culturale a Sfatului popular 
regional Craiova, Popa Traian, responsa
bil cu propaganda agricolă pentru regiu
nea București și Scacodu Ion, secretar 
al Consiliului regional sindical Timi
șoara, au prezentat informări asupra acti
vității desfășurată în domeniul răspîndi- 
rii cunoștințelor politice și științifice în 
masă. în urma referatelor prezentate a 
urmat un viu echimb de păreri. Consfă
tuirea a atras atenția participanților asu
pra necesității intensificării muncii de 
propagandă prin conferințe și îmbunătă
țirii conținutului ei. O deosebită atenție 
s-a acordat în discuții răspîndirji cunoș
tințelor economice și agrotehnice, infor
mării oamenilor muncii asupra evenimen
telor interne și internaționale și răspîn- 
dirli de cunoștințe asupra fenomenelor 
naturii.

De asemenea în consfătuire s-au lămu
rit problemele legate de coordonarea 
activității do răspîndire a cunoștințelor 

"politice și științifice desfășurată de dife
rite instituții și organizații de masă.

(Agerpres)

Informații
Delegația Consiliului Central al Sindi

catelor din R.P.R. care a participat la lu
crările celui de-al 30-lea Congres al Con
federației Generale a Muncii din Franța 
1C.G.T.) s-a înapoiat joi la amiază în Ca
pitală.

Din delegație au făcut parte tovarășii 
Stelian Moraru. președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R. și Țicu 
Simion, redactor al ziarului ,,Munca".

Pe aeroportul Băneasa membrii delega
ției Consiliului Central al Sindicatelor 
Șin R.P.R. au fost întâmpinați de tovară
șii Liuba Chișinevschi și Mircea Gher
man, secretari ai Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P.R. Șj de activiști ai 
p.CS.

★
Miercuri a sosit în Capitală, în cadrul 

icordulul de colaborare culturală din- 
:re țara noastră și R. Cehoslovacă, arhi
tectul Jindrich Krise și arhitectul aca- 
iemician Pallus Karol, care vor întreprin- 
le in țara noastră un schimb de expe- 
iență.

★
Miercuri a părăsi Capitala, îndreptîn- 

u-se spre Sofia, dr. Pavel Hristov Pavlov 
are a făcut în țara noastră o călătorie de 
tudiu în cadrul acordului de colaborare 
-ulturală dintre țara noastră și R. P- 
iulgaria.

(Agerpres)

A trecut o săptămână de la începerea 
celei de a IV-a ediții a campionatelor eu
ropene de volei, care cunoaște un succes 
fără precedent. La întîlnirile desfășurate 
pe terenurile amenajate în parcul sportiv 
Dinamo au asistat pînă acum peste 100.000 
spectatori, cifră nemaiîntîlnită la un cam. 
pionat european de volei.

Jocurile din turneul final rezervat echi
pelor masculine prilejuiesc o luptă aprigă 
și scot în evidență echilibrul de forțe, 
precum și valoarea apropiată pe care au 
atins-o echipele pretendente la titlul eu- 

t ropean. Majoritatea întâlnirilor au dat loc
iui spectacol sportiv de un înalt nivel tehnic, demonstrând 
arile progrese tehnice și în special tactice realizate de majo-

7AMPIONATELE

^atru echipe
masculine

în luptă 
intru. titlu

atea echipelor participante.
O comportare bună a avut în ultimile zile echipa reprezen- 
tivă a țării noastre, care după un început slab, pierzind în 
fa echipei iugoslave, a repurtat apoi victorii remarcabile în 
■ciurile cu reprezentativele R. P. Polone, Franței și R. P. 
.lgaria. în prezent, echipa R.P.R. ocupă locul doi în clasa- 
;nt și este una din cele 4 formații angajate în cursa pentru 
lu.
Cu 3 zile înainte de terminarea competiției este intr-adevăr 
arte greu de a prevedea echipa câștigătoare, deoarece la titlu 
ncurează cu șanse egale nu mai puțin de 4 echipe: R. Ce- 
șlovacă, U.R.S.S., R.P.R., și R. P. Bulgaria, avînd toate cite 
junețe. Jocurile U.R.S.S.-R. P. Bulgaria, R. P. R.- R. Ceho- 
vacă și R. P. Bulgaria-R. Cehoslovacă vor aduce desiegarea 
țstei întrebări care pasionează în aceste zile pe toți amatorii 
sport din țara noastră: „Cine va ciștiga mult rivnitul titlu 
campioană a Europei la volei ?”
fu mai puțin interesantă este competiția rezervată echipelor 
îinine. Deocamdată în clasament conduce echipa R. Ceho

Concursurile sportive ale
la cere au participat peste 
50 ac tineri. în același timp 
în sala de gimnastică a co
lectivului Metalul a avut 
loc un concurs de gimnas
tică sportivă la care au 
pait:cipat 20 de fete și 30 
de băieți. Merite deosebite 
în această privință au 
profesorii de educație fizi
că din localitate, care au 
pregătit din vreme mai 
multe echipe de băieți și 
fete pentru acest concurs. 
De asemenea, au fost or
ganizate mai multe ex
cursii colective ale mun
citorilor hunedoreni în 
împrejurimile Retezatului. 
Au participat peste 700 
de oameni ai muncii, 
în sala de șah a co
lectivului Metalul Hune
doara se desfășoară zi de 
zî întreceri amicale între 
zeci și zeci de tineri și 
vîrslnici. în ultima vreme 
putem spune că numărul

Delegații parlamentare iugoslave vor vizita 
U. R. S. S. și Republica Federală Germană

BELGRAD 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția lugopres, la 

sfirșitul lunii iulie sau la începutul lunii 
august o delegație parlamentară a Iugo
slaviei formată din 16 sau 17 deputați ai 
Scuipșcinei populare federative va vizita 
Uniunea Sovietică. O altă delegație par

Un articol publicat
BELGRAD 23 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția TANIUG, ziarul ,,Borba“ 
publică un articol în care subliniază că 
modul în care ziarul londonez „Observer" 
caracterizează conferința celor patru am
basadori care va avea loc în curînd la 
Belgrad nu este numai incorect și necon
form realității, dar reprezintă și un 
exemplu de totală lipsă de înțelegere și 
de interpretare greșită a semnificației 
acestei conferințe.

Ziarul „Borba1; arată în continuare că 
este greu de conceput ca un ziar serios 
să poată publica asemenea afirmații ca 
de pildă că Iugoslavia încearcă să-și ex
ploateze poziția, în scopul de a îngreuna 
negocierile între Occident și U.R.S.S. Tot 
inventată este, și afirmația că Iugoslavia 
a făcut ambasadorilor occidentali o dare 
de seamă în legătură cu discuțiile purtate 
cu delegația sovietică. Iugoslavia, scrie 
ziarul, este o țară independentă și nu are 
de dat niciodată socoteală nimănui.

La Moscova s-a deschis seminarul international 
al studenților din institutele de învățămînt agricol

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 
trtasmite : La 22 iunie s-a deschis la Mos
cova într-o atmosferă festivă seminarul 
internațional al s+udenților din institutele 
de învățămînt agricol. Seminarul are loc 
într-una din clădirile expoziției agricole 
unionale, pavoazată cu emblema Uniunii 
Internaționale a Studenților.

în marea sală s-au adunat tineri și ti
nere din diferite colțuri ale globului. Pe 
mese sînt tăblițe cu inscripțiile : Albania, 
Anglia, Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Republica Populară Chineză, Re
publica Populară Democrată Coreeană, 
Danemarca, Finlanda, Franța, Republica 
Democrată Germană, Republica Federală 
Germană, India, Indonezia, Japonia, Re
publica Populara Mongolă, Norvegia, 
Olanda, Polonia, România, Suedia, Tuni
sia, Ungaria, U.R.S.S. în sală au fost ar
borate drapelele de stat ale acestor țări.

Pînă la începutul cursurilor au mai 
rămas câteva minute. Studenții fac cunoș
tință între ei își spun părerile despre 
apropiatul seminar.

Maurice Cărei de la institutul econo
mic din Paris, Guy Pleat de la școala eco
nomică superioară din Nancy și Jacques 
Ender, student la școala veterinară din 
Paris, au declarat că programul semina
rului îi satisface pe deplin. Maurice Cărei 
a spus :

Referatul savantului sovietic despre pro
blema corelației dintre producția și con
sumul produselor agricole, pe care îl vom

--De pesfe hotare—

slovace cu un pun-ct avans față de re
prezentativele U.R.S.S. și R. P. Polcne. 
în cea de a cincea și ultima etapă a 
turneului feminin, care se desfășoară 
sîmbătă, echipa R. Cehoslovace va în
tâlni reprezentativa R.P.R., iar echipa 
U.R.S.S. va juca cu R. P. Polonă.
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tineretului
iubitorilor acestui sport a 
crescut cu peste 200. Co- 
nr'si.'le raionale pe ramură 
de sport la baschet și volei 
au organizat în ultima vre
me mai multe competiții 
la cure au fost invitate toa
te echipele din raionul Hu
nedoara. Cele mai bune re- 
zult-'te au fost obținute de 
echipele colectivului Meta
lul Hunedoara.

Tlt în cinstea Festivalu
lui majoritatea colectivelor 
sportive din acest raion 
și-au luat angajamentul de 
a reamenaja mai multe 
baze sportive atît în ora
șul Hunedoara cît și în lo
calitățile din împrejurimi. 
Pînă în prezent au fost 
reamenajate în Hunedoara 
două terenuri de fotbal și 
unul de baschet, la Teliuc 
un teren de fotbal și pista 
de popice iar la Calan te- 
rerml de volei.

R. TEODOR 

lamentară a Iugoslaviei va vizita în cea 
de a doua jumătate a lunii septembrie Ger
mania occidentală.

După cum anunță agenția Iugopreș, corn, 
ponența acestor delegații va fî aprobată 
la sesiunea Scupșcinei populare federative 
care va avea loc la începutul lunii Iulie.

în ziarul „Borba“
Iugoslavia aplică și promovează metoda 

negocierilor pe bază de egalitate, scrie în 
continuare „Borba". Aceasta s-a dovedit 
în mod clar în toate documentele publi
cate în urma negocierilor pe care repre
zentanții iugoslavi le-au avut în India și 
Birmania, precum și a discuțiilor duse 
recent cu delegația sovietică și cu primul 
ministru birman U Nu.

Oricine dă o altă interpretare conferin
ței care va avea loc la Belgrad, cum pro
cedează de pildă ziarul „Observer", care 
susține teza că se vor determina relațiile 
Iugoslaviei cu Occidentul și Iugoslavia 
va fi convinsă de necesitatea de a-și 
schimba politica, nu înțelege scopul fun
damental al acestei conferințe.

în încheiere, ziarul „Borba" își ex
primă speranța că schimbul de opinii pe 
bază de libertate și egalitate între repre
zentanții celor patru țări va contribui 
printre altele la întărirea eforturilor pen
tru consolidarea păcii în lume.

asculta astăzi, prezintă un interes deose
bit pentru un viitor economist. Eu și prie
tenii mei vom căpăta noțiuni despre eco
nomia socialistă.

A început ședința. Deschizînd semina
rul, secretarul Uniunii Internaționale a 
Studenților, Ko Tun Șen (Birmania), a 
subliniat importanța pe care o are semi
narul pentru întărirea legăturilor studen
țești internaționale în numele mișcării 
studențești internaționale și al Uniunii In
ternaționale a Studenților, el a mulțumit 
colegilor sovietici pentru pregătirea exem
plară a seminarului.

Pupă aceea, în aplauzele furtunoase ale 
asistenței, s-a dat citire mesajelor de sa
lut trimise de reprezentanți ai unor ins
titute superioare de învățămînt și de di
feriți oameni de știință din Indonezia. 
Siria, S.U.A., Franța.

A fost aplaudată călduros cuvîntarea 
rostită de Valentin Vdovin, vicepreședinte 
al Comitetului antifascist al tineretului 
sovietic, care a transmis participanților 
la seminar salutul din partea studenților 
și a tineretului Uniunii Sovietice.

Au rostit de asemenea cuvântări de sa
lut profesorul Grigorii Loza, rectorul Aca
demiei agricole „T.miriazev" din Moscova, 
și Pavel Beliaev, director adjunct al Ex
poziției Agricole Unionale.

Seminarul internațional al studenților 
din institutele de învățămînt agricol si-a 
înceDut lucrările

j- e La 22 iunie a pără- 
/ sit Moscova, plecînd spre 
J Paris, echipa selecționată 
J de înot și sărituri de la 
V trambulină a Uniunii So- I 
> vletice. Din echipă fac 
| parte doi premianți ai 
!■ campionatelor europene 
J pe anul trecut. Lev Ba- 
j Iakin (100 m. liber) și 
J Viadimir Lavrinenko (1500 
} m. liber), campionul unio- 
? nai în proba de 100 m. 
[ spate Viktor Soloviev, 
/recordmanul unional în 
/ proba de 200 m. fluture, 
/Vladimir Strujanov și un 
} însemnat grup de tineri 
| înotători.
f Din echipa de săritori. 
( fac parte campioana eu-. 
(ropeană Valentina Ciumi-, 
(ceva, Liubov Jigalova,. 
( Roman Brener, Ghenadii. 
( Udalov și alții.
| a La 29 iunie se va. 
I desfășura primul joc din 
( cadrul competiției interna-. 
f ționale de fotbal „Cupa, 
f Europei”. La Budapesta. 
fpe Stadionul Popular. 
f echipa maghiară „Voros. 
f Lobogo4' va întîlni echipa. 
f austriacă Wacker.
f • Duminică se va des-. 
f fășura la Sofia întîinirea. 
(internațională de fotbal, 
f dintre echipele reprezen . 
( tative ale R. P. Bulgaria. 
(și R. P. Polonă.

( H La 23 iunie a părăsit 
f Moscova plecînd la Lon-. 
( dra echipa de canotaj a. 
( U.R.S.S. care va participa, 
f la tradiționalele regate 
f de la Henley.

r & La 22 iunie jucătorii 
( de șah americani Samuel 
( Reshevski, Arthur Bis-’ 
( guier, Lawrence Evans și' 
( Israel Horovltz, care fac 
( parte din echipa S.U.A.
( au plecat cu avionul la 
J Moscova în vederea intîl- 
( nlrii cu echipa U.R.S.S. 
I i

Mîine, întîinirea de polo pe apă 
Bucureșîi-Belgrad

La ștranduj Tineretului din Capitală se 
va desfășura sîmbătă primul joc interna
țional de polo Pe apă organizat în acest 
sezon în țara noastră. Cu acest prilej se 
vor întîlni echipele selecționate ale ora
șelor București și Belgrad, într-un meci 
care este așteptat cu mare interes de ama
torii de sport. Echipa iugoslavă a depla
sat la București un lot de valoare din 
care fac parte jucători selecționați în 
nenumărate rînduri în echipa reprezenta
tivă a țării, clasată a doua la campiona
tele europene de la Torino și Jocurile 
Olimpice de la Helsinki după echipa R.P. 
Ungare.

Meciul va începe la ora 17,30. Echipa 
orașului București a făcut intense pregă
tiri. Formația noastră va fi alcătuită din 
următorul lot de jucători: Deutsch, Za- 
han, Naghi, Novac, Simon, Bordi, Marchi- 
țiu și Csordas. Pentru a oferi condiții din 
cele mai bune de urmărire a meciului s-au 
luat măsuri de reamenajare a ștrandului 
Tineretului. A fost instalată o tribună cu 
o capacitate de 1.000 locuri care încon
joară bazinul de natație. Jocul va fi ar
bitrat de maghiaru; Lemheni. Al doilea 
meci dintre echipele orașelor București 
și Belgrad va avea loc luni 27 iunie.

Declarația lui V, M* * Molotov

EUROPENE 
DE VOLEI

pb directa îndrumare a 
bietului raional C.F.S. 
jedoara, s-au organizat 
ultima vreme în orașul

*iedoara o serie de com- 
ții sportive închinate 
iivalului de la Varșo- 
la care au participat 

și sute de țineri și 
re. încă de la sfîr- 
I lunii aprilie cînd 
kceput în acest oraș să 
lesfășoare diferite în- 

- feri sportive ale tinere- 
l, au fost cunoscute o 

de succese remarca- 
Astfel, a fost organi- 
o frumoasă ștafetă 

pinată care a traver- 
întregul oraș, compusă 
grupe de alergători, ci- 
i și motocicliști. Cu 
rul elevilor din șco- 

profesionale și școlile 
d, cu puțin timp în 

.5 s-a desfășurat în Ie
rte un frumos concurs 
‘letism pe teren variat

rostită la sesiunea jubiliară a O.N.LL
(Continuare din nr. 1912)

SAN FRANCISCO 23 (Agerpres). — 
TASS transmite continuarea declarației 
lui V. M. Molotov la sesiunea jubiliară a 
O.N.U.

Nu de mult, din inițiativa câtorva țări 
asiatice a avut loc importanta conferință 
internațională de la Bandung. La această 
conferință au luat parte 29 de state din 
Asia și Africa. Faptul că acolo au parti
cipat state cu orânduiri sociale și de stat 
diferite nu a împiedicat totuși ca ele să 
lucreze în bună înțelegere. Conferința 
de la Bandung a adoptat toate hotărîrile 
în unanimitate. Aceste hotărîri sânt în
dreptate spre întărirea păcii și prieteniei 
între popoare, asigurarea libertății și in
dependenței, intensificarea luptei împotri
va colonialismului Toate acestea cores
pund intereselor tuturor statelor iubitoa
re de pace. In această ordine de idei nu 
se poate să nu se sublinieze marea impor
tanță pozitivă a faptului că la această 
conferință au participat țări ca India, 
Indonezia și altele. Toată lumea își amin
tește ce însemnătate a avut participarea 
Republicii Populare Chineze la această 
conferință.

La Bandung, principiul coexistenței 
pașnice și-a găsit din nou o largă confir
mare. De pe urm? acestui lucru au avut 
de ci ști gat nu numai participanții la 
această conferință, ci și alte popoare și 
cauza păcii în ansamblu.

Firește, chestiunea nu se reduce pur și 
simplu la recunoașterea verbală a princi
piului coexistenței și colaborării pașnice 
între țările cu diferite orînduirl sociale. 
In zilele noastre, aproape nimeni nu în
drăznește să nege în mod fățiș acest prin
cipiu. Astăzi, ațâțătorii la război nu se 
bucură nici de cinste, nici de respect!

Astăzi, pe noi toți ne interesează nu o 
simplă recunoaștere sau proclamare a 
unor principii sau altora, ci acțiuni con
crete care să servească cauza menținerii 
și întăririi păcii șj securității internațio
nale.

In legătură cu aceasta este necesar să 
se sublinieze imp< rtanța cunoscutei pro- 
propuneri a Uniunii Sovietice cu privire 
la stabilirea unul sistem de securitate co
lectivă în Europa. Proiectul sovietic res
pectiv .prevede pentru toate țările euro
pene, indiferent de orânduirile lor sociale, 
asigurarea păcii și securității cu partici
parea Statelor Unite ale Americii la acest 
sistem. Din aceasta reiese deosebirea ra
dicală dintre el și grupările militare în
chise create in ultimii ani a căror consti
tuire contravine principiilor fundamentale 
ale Cartei O.N.U. și duce la intensifica
rea continuă a încordării internaționale.

Propunerea susmenționată a guvernului 
sovietic este o expresie a esenței poliți
ei! externe de pace a Uniunii Sovietice 
îndreptată spre crearea securității co
lective în locul creării unor blocuri mili
tare opuse unul altuia.

In aceeași lumină trebuie privită Pro
punerea guvernului sovietic în proble
mele reducerii armamentelor, interzicerii 
armelor atomice și înlăturării primejdiei 
unui nou război, prezentată la 10 mai la 
Londra în comisia pentru dezarmare.

După cum se știe, prin eforturile po
poarelor iubitoare de pace s-a reușit^ în 
ultima vreme să se pună capăt vărsării 
de sînge în Coreea Și Indochina, ceea ce 
a contribuit în măsură considerabilă la 
crearea unor condiții de natură să favo
rizeze rezolvarea celorlalte probleme in
ternaționale litigioase. Nu trebuie însă 
uitat că în unele regiuni ale Europei și 
Asiei există incă o situație care provoacă 
o gravă neliniște în rândurile popoarelor. 
Principala piedică în calea reglementării 
problemelor internaționale nerezolvate 
este lipsa încrederii necesare între state. 
Acest lucru se referă în primul rînd la 
relațiile dintre marile puteri, care poartă 
principala răspundere pentru menținerea 
păcii și securității internaționale.

în ultimii ani, lumea se găsește în stare 
de așa-numit „război rece", iar pregăti
rile militare ale statelor apasă, ca o po
vară tot mai grea pe umerii popoarelor. 
Numai încetarea stării de „război rece" 
între state ar contribui la micșorarea în
cordării internaționale, la crearea încre
derii necesare în relațiile internaționale, 
la înlăturarea primejdiei unui nou război, 
la crearea condițiilor pentru o viață paș
nică și liniștită a popoarelor. Atunci s-ar 
crea și posibilitățile necesare pentru în
făptuirea unui larg program de dezarma
re, cu instituirea controlului internațio
nal cuvenit asupra îndeplinirii acestui 
program.

Toate acestea înseamnă că trebuie să 
se treacă de la vorbe la fapte, să se trea
că la acțiuni care să ducă la restabilirea 
încrederii necesare între state.

în această privință trebuie obținute în 
primul rînd următoarele: îndeplinirea cu
noscutei hotărîri a Adunării Generale cu 
privire la încetarea propagandei de răz
boi în toate țările ; ajungerea la un acord 
între marile puteri cu privire la lichida
rea bazelor militare de pe teritorii străi
ne, desfășurarea unor lucrări pentru fo
losirea pașnică a energiei atomice, acor- 
dîndu-se un larg ajutor științifico-tehnic 
și de producție țărilor mai slab dezvoltate 
din punct de vedere tehnic; o hotărîre 
adoptată de comun acord de U.R.S.S., 
S.U.A., Anglia și Franța cu privire la re
tragerea trupelor lor de pe teritoriul 
Germaniei, cu excepția unor mici con
tingente care să rămînă în mod provizo
riu și stabilirea unor contingente strict 
limitate de forțe polițienești locale în cele 
două părți ale Germaniei ; reglementarea

Cuvîntarea lut V. M. Molotov a fost viu aplaudată
SAN FRANCISCO 23 (Agerpres). — 

De la corespondentul special al agenției 
TASS : La 22 iunie, atenția delegațiilor 
la sesiunea jubiliară a O.N.U. a opiniei 
publice americane și mondiale, a presei 
s-a concentrat în jurul cuvîntării lui 
V. M. Molotov, conducătorul delegației 
Uniunii Sovietice, prim vice-președinte ai 
Consiliului de Miniștri și Ministru al 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. Nu numai 
locuitorii din San Francisco ci și unii din 
alte orașe și state ale S.U.A. au venit să 
asculte cuvîntarea conducătorului delega
ției sovietice. Din zorii zilei, cu mult îna
inte de începerea ședinței de dimineață 
a sesiunii, sute de americani au stat la 
coadă spre a obține invitații pentru sala 
de ședințe. Vasta sală a Teatrului de Ope
ră era plină pînă ia refuz, dar nu toți cei 
care doreau să participe la ședință au în
căput. Lojile reprezentanților presei erau 
de asemenea plin'-- Cuvîntarea lui V. M. 
Molotov a fost transmisă din sala de șe
dințe prin rețelele de radio și de tele
viziune.

Van Kleffens, președintele sesiunii jubi
liare a O.N.U. a dat cuvîntul conducăto
rului delegației U.R.S.S., V. M. Molotov. 
Sala a întâmpinat cu aplauze furtunoase 
apariția la tribună a conducătorului de
legației sovietice. Delegații,, oaspeții, co

problemelor nerezolvate din Extremul 
Orient în conformitate cu principiile su
veranității și integrității teritoriale; înlă
turarea discriminărilor de orice fel care 
împiedică dezvoltarea unei largi colabo
rări economice și a comerțului internațio
nal ; extinderea legăturilor culturale in
ternaționale prlntr-un larg schimb de de
legații și dezvoltarea turismului.

După ce vom realiza un progres în re
zolvarea acestor sarcini importante și 
urgente, vom înlesni în mare măsură 
crearea unei atmosfere de încredere în
tre state. In acest fel vor fi create con
dițiile pentru înfăptuirea unui program 
de reducere generală a armamentelor și 
de interzicere totală a armei atomice, 
instituindu-se un control internațional 
eficace asupra îndeplinirii acestor ho
tărîri.

Propunerea Uniunii Sovietice, care ex
pune acest program, prevede înfăptuirea 
treptată a măsurilor corespunzătoare în 
două etape : prima etapă — măsuri care 
vor fi înfăptuite în cursul anului 1956 ; 
a doua etapă— măsuri care vor fi în
făptuite în cursul anului 1957.

Esența acestor măsuri rezultă din cele 
ce urmează :

în primul rînd, cu privire la armele 
clasice.

în proiectul sovietic din 10 mai sânt 
Îndure fără nici o modificare toate pro
punerile S.U.A., Angliei, Franței și Ca
nadei cu privire la reducerea armelor 
clasice. Aceasta însemnează că cele cinci 
mari puteri vor trebui să-și. reducă în așa 
măsură efectivul forțelor lor armate în 
curs de doi ani, astfel îneît ele să nu de
pășească următoarele proporții:

S.U.A. 1.000.000—1.500.000 de oameni
U.R.S.S. 1.000.000—1-500.000 de oameni
China 1.000.000—1.500.000 de oameni
Anglia 650.000 de oameni
Franța 650.000 de oameni
Uniunea Sovietică propune în afară de 

aceasta ca, cel mai tîrziu în prima jumă
tate a anului 1956, să se convoace o con
ferință mondială pentru reducerea gene
rală a armamentelor și interzicerea armei 
atomice ; se prevede ca efectivul forțelor 
armate ale celorlalte state să fie stabilit 
la un nivel mult inferior nivelurilor sta
bilite pentru cei cinci membri permanenți 
ai Consiliului de Securitate.

Se prevede ca în privința armamentelor 
clasice _ toate acestea să fie înfăptuite 
tocmai în proporțiile propuse de statele 
occidentale. După aceasta, nu se mai poa. 
te afirma că Uniunea Sovietică, China Și 
alte state vor avea anumite avantaje deo
sebite în privința armamentelor clasice 
în comparație cu celelalte țări, aceste 
obiecțiuni trebuind să cadă de la Sine.

Acum este rîndui Statelor Unite ale 
Americii și al celorlalte țări occidentale, 
întrucât U.R.S.S. a acceptat în întregime 
propunerile lor în privința armamentelor 
clasice, în prezent țările occidentale nu 
au temeiuri s'ă tărăgăneze rezolvarea 
problemei armei atomice și ele trebuie 
să accepte să renunțe la folosirea armelor 
atomice și cu hidrogen și ca această armă 
să fie total interzisă, așa cum s-a pro
pus în proiectul sovietic (aplauze).

Dacă cele două părți ar întreprinde ase
menea pași, ar însemna că ele contribuie 
prin fapte la destinderea în relațiile in
ternaționale. contribuie prin fapte la în
tărirea păcii generale.

Guvernul sovietic a mers în întîmpina- 
rea țărilor occidentale și în probâema ar
mei atomice.

Guvernul sovietic a acceptat propune
rea lor ca pțnă le interzicerea totală a ar
mei atomice statele să aibă dreptul să 
folosească această armă în scopul apără
rii împotriva agresiunii, dar cu condiția 
că în cazul excepțional respectiv, acest 
lucru să fie admis în urma unei hotărîri 
precise în această privință luate de Con
siliul de Securitate. Totodată, guvernul 
sovietic consideră necesar ca statele să-și 
asume obligația solemnă de a nu folosi 
arma nucleară, considerând-o interzisă. 
Uniunea Sovietică declară că este gata 
să-și asume o asemenea obligație dacă 
celeilalte țări care dispun de arma ato
mică vor face același lucru. Așa dar, și 
în această chestiune este acum rindul nu 
al Uniunii Sovietice, ci al altor țări.

Propunerea din 10 mai a guvernului 
sovietic cuprinde nu numai noile propu
neri cu privire la reducerea generală a 
armamentelor și interzicerea armelor ato
mice și eu hidrogen, ci și măsuri concrete 
pentru instituirea unui control internați
onal eficace asupra traducerii în viață a 
hotărîrilor respective.

Potrivit propunerii noastre, în acest 
scop trebuie instituite pe teritoriile tutu
ror statelor respective, pe bază de reci
procitate, posturi de control în marile por. 
turi. noduri de cale ferată, autostrăzi și 
aerodreame. Aceste posturț de control tre
buie să fie instituite de către organul in 
temațional de control și au misiunea de 
a urmăirj să nu se producă o concentrare 
primejdioasă de forțe terestre militare, și 
nici de forțe militare aeriene și navale, 
pentru a preîntâmpina agresiunea unui 
stat împotriva altui stat. în afară de 
aceasta organul internațional de control 
trebuie să efectueze inspecția pe o bază 
permanentă .Acest organ de control tre
buie să dispună în toate țările care au 
semnat convenția corespunzătoare, de 
grupul său de inspectori care să aibă ori
când acces nestingherit la toate obiecti
vele supuse controlului.

Acestea sînt principalele propuneri ale 
Uniunii Sovietice în problemele reduce
rii armamentelor, interzicerii arftiei ato

respondenții, au ascultat cu atenție încor
dată cuvîntarea lui V. M. Molotov, care 
a fost subliniată in repetate rînduri prin 
aplauze.

Asistența a întâmpinat cu aplauze apro
bative declarația luj V. M. Molotov că, 
deoarece Uniunea Sovietică a acceptat în
trutotul în propunerile din 10 mai cu pri
vire la problemele reducerii armamente
lor, interzicerii armei atomice și înlătu
rării primejdiei unui nou război propu
nerea puterilor occidentale în legătură cu 
armamentele clasice, în prezent „țările 
occidentale nu au temei să tărăgăneze re
zolvarea problemei armei atomice și ele 
trebuie să accepte să renunțe la folosirea 
armelor atomice și cu hidrogen și ca 
această armă să fie total interzisă, așa 
cum s-a propus în proiectul sovietic".

Au fost întimpinate cu aplauze cuvin
tele lui V. M. Molotov în legătură cu fap
tul că la discutarea tuturor problemelor 
privind reducerea armamentelor, interzi
cerea armei atomice și înlăturarea primej
diei unui nou război trebuie să participe 
Republica Populaiă Chineză.

Sala a saluta, cu căldură, cu aplauze 
repetate, cuvintele prin care conducăto
rul delegației sovietice a exprimat bunele 
sentimente pe care le nutrește poporul 
sovietic față de poporul american și de

mice și înlăturării primejdiei unui nou 
război. Firește, la discutarea tuturor 
acestor probleme trebuie să ia parte și 
Republica Populară Chineză (aplauze).

Guvernul sovietic așteaptă ca în scurt 
timp și celelalte guverne să-și spună pă
rerea în toate aceste probleme.

Aici, la San Francisco, ne aflăm în 
mijlocul poporului american. Ca repre
zentant al țării mele, vreau să exprim 
în med deosebit bunele sentimente pe 
care poporul sovietic le nutrește față de 
poporul american, (aplauze).

Toți vor fi de acord cu faptul că de
pinde în mare măsură de popoarele Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite a'le Ame
ricii ca pacea și securitatea să fie mai 
sigure, mai trainice și ca, prin aceasta, 
încrederea și liniștea să fie asigurate în 
lumea întreagă pentru ani îndelungați, 
(aplauze). Tocmai acest lucru îl dorește 
poporul sovietic și el este convins că 
spre aceasta năzuiește și poporul ame
rican. (aplauze;.

Divergențele existente între guverne pot 
fi rezolvate, iar neîncrederea creată între 
state poate și trebuie să fie înlăturată 
dacă atît oamenii sovietici, cît și ame
ricanii vor acționa în acest sens fără a 
minimaliza dificultățile acestei probleme 
dar fiind pătrunși de năzuința de a apă
ra pacea și interesele lor naționale, con
form principiilor Națiunilor Unite.

Pășim în cel de aii doilea deceniu al 
existenței Organizației Națiunilor Unite, 
în zilele noastre, maj mult ca oricînd în 
trecut, principalele sale îndatoriri cons‘ă 
în asigurarea păcii, în preîntâmpinarea 
unui nou război. A asigura popoarelor o 
viață pașnică și liniștită — iată misi
unea înaltă și folositoare a Organizației 
Națiunilor Unite.

. Oricît de justă ar fi critica adusă ac
tivității O.N.U. în perioada care a trecut, 
îndeosebi în privința unor acțiuni ele ei 
cu prilejul conflictelor internaționale 
acute nu avem nici un temei să subapre
ciem însemnătatea existenței și activității 
sale viitoare pentru cauza păcii și securi
tății internaționale. Ea poate și trebuie 
să lucreze mult mai bine, naai activ și mai 
eficace dacă noi toți, membrii acestei or
ganizații internaționale cu cea mai mare 
răspundere, ne vom strădui ca activita
tea Organizației Națiunilor Unite să co
respundă dît mai bine înaltelor ei țeluri 
și principii.

Trebuie să recunoaștem că experiența 
primilor zece ani a confirmat în între
gime Justețea și caracterul progresist al 
principiilor internaționale care stau la 
baza Organizației Națiunilor Unite.

Aceste principii trebuie să constituie și 
de acum înainte o bază neclintită a acti
vității ei.

Nu este întâmplător nici faptul că ace
ste principii își găsesc o expresie sau alta 
în numeroase acte internaționale printre 
care și acte care nu sînt legate direct de 
O.N.U. Acest lucru se poate spune de 
pildă despre cele cinci principii cunoscute 
puse anul trecut la baza Declarației co
mune a Republicii India și Republicii 
Populare Chineze- Același lucru poate fi 
spus și despre cele zece principii expuse 
în declarația conferinței țărilor Asiei și 
Africii, precum și despre mai multe alte 
documente internaționale.

în fața Organizației Națiunilor Unite 
se pun și sarcini noi.

A devenit de pildă arzătoare problema 
convocării unei conferințe economice 
mondiale pentru promovarea dezvoltării 
comerțului internațional. Numai un cen
tru internațional cu autoritate cum este 
Organizația Națiunilor Unite poate fi în 
măsură să convoace o asemenea confe
rință, la care să participe atît membri cît 
și nemembri ai O.N.U

Toate acestea dovedesc că este necesar 
să se îmbunătățească în multe privințe 
activitatea acestei organizații internațio
nale și măsurile practice luate de ea. La 
aceasta va contribui firește experiența 
acumulată în acești ani. O și mai mare 
importanță în această privință o are con
știința crescândă a necesității de a ridica 
întreaga activitate a Organizației Națiu
nilor Unite la un nivel mai înalt, în așa 
fel încât această activitate să corespundă 
întrutotul înaltelor ei teluri și principii.

Organizația Națiunilor Unite poate și 
trebuie să aibă un rol de seamă în lupta 
pentru întărirea păcii. Organizația Națiu
nilor Unite trebuie să facă totul pen+ru 
a pune capăt încordării existente în rela
țiile internaționale și pentru a contribui 
la stabilirea încrederii necesare între 
state, ceea ce ar corespunde aspirațiilor 
popoarelor oare năzuiesc spre pace, sore 
asigurarea condițiilor unei vieți liniștite 
și pașnice.

Pășim într-un nou deceniu. Niciodată 
nu a fost ațâț de mare răspunderea Or
ganizației Națiunilor Unite pentru viito
rul popoarelor, pentru pacea și prosperi
tatea întregii omeniri. Toate acțiunile 
Organizației Națiunilor Unite trebuie să 
fie pătrunse de înțelegerea acestei înalte 
răspunderi.

Uniunea Sovietică este pe deplin con
știentă de importanța locului pe care 
statul nostru socialist îl ocupă în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Uniunea Sovietică face tot ce depinde 
de ea pentru a sprijini Organizația Na
țiunilor Unite în întreaga ei activitate, 
pentru a asigura o pace trainică și secu
ritatea internațională. (Aplauze).

clarația sa că „depinde în mare măsură 
de popoarele Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite^ ale Americii ca pacea și securita
tea să fie mai sigure mai trainice și ca 
prin aceasta, încrederea și liniștea să fie 
asigurate în lumea întreagă pentru ani 
îndelungați. Tocmai acest lucru îl dorește 
poporul sovietic ș' el este convins că spre 
aceasta năzuește și poporul american".

Cuvintele rostite în încheiere de V. M. 
Molotov, care a spus că faptul că „Uniu
nea Sovietică este pe deplin conștientă de 
importanța loculu; pe care statul nostru 
socialist îl Ocupă în Organizația Națiuni
lor Unite" și că „Uniunea Sovietică face 
tot ce depinde de ea pentru a sprijini Or
ganizația Națiunilor Unite în întreaga ei 
activitate, pentru a asigura o pace trai
nică și securitatea internațională”, au fost 
primite de întreaga asistență cu aplauze 
entuziaste.

în ședința din dimineața zilei de 22 iu
nie au mai luat cuvîntul reprezentanții 
Filipinelor, Iranului, Cubei, Yemenului, 
Iugoslaviei și Guatemalei.

„Scînteia tineretului"
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Adunarea Mondială pentru Pace 
de la Helsinki

Cuvîntarea rostită de Joliot-Curie
HELSINKI 23 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvîntarea rostită de Joliot- 
Curie la deschiderea Adunării Mondiale 
de la Helsinki :

Joliot-Curie și-a început cuvîntarea prin 
a sublinia că participant!! la Adunare au 
reușit să sosească la Helsinki mulțumită 
fapte’ui că în toate țările au fost adu
nate

El 
tativ 
tanți

înainte ca Adunarea să-și înceapă lu
crările, a continuat Joliot-Curie, aș vrea 
să vorbesc despre unele aspecte ale lup
tei generate pentru pace. Ca urmare a 
luptei îndelungate desfășurată în toate 
țările și sub influența a numeroși factori 
variați dintre care face parte, pe drept 
cuvînt și Consiliul Mondial al Păcii, pe 
zi ce trece se face tot mai simțită o 
mare, foarte mare forță : opinia publică.

Nimeni nu poate nega, a spus Joliot- 
Curie, că popoarele din întreaga lume cer 
să nu se admită războiul. Această cerere 
trebuie să fie satisfăcută... Aproximativ 
în ultimul an, situația internațională s-a 
schimbat într-o direcție favorabilă. Decla
rații definind poziția unor guverne, de
clarații verbale și în scris ale unor per
soane influente, tot mai multe articole 
din presa mondial’ă, corespund dorințelor 
oamenilor din toate țările. Ele constituie 
deja un element de slăbire a încordării 
internaționale.

Joliot-Curie a amintit apoi despre eve
nimente ca conferința reprezentanților 
marilor puteri de la Berlin, la care s-a 
adoptat hotărârea de a se convoca confe
rința de la Geneva. în timpul conferinței 
de la Geneva, care a dus la încetarea răz
boiului în Indochina, influența opiniei 
publice s-a dovedit a fi foarte puternică.

Cu totul a’tfel, a adăugat el, trebuie 
apreciată conferința de la Manilla. Acea
stă conferință s-a încheiat prin sem
narea unui pact militar care contribuie la 
scindarea lumii în blocuri ostile.

Puțin mai tîrziiu, la Bandung, a avut loc 
altă conferință care a atras asupra sa 
atenția întregii lumi. La această conferință 
au fost semnate acorduri economice, cul
turale și politice importante. Ce’e zece 
principii adoptate la această conferință 
reprezintă o adevărată Cartă a coexis
tențe; pașnice.

Se putea spera că se va căuta rezolvarea 
pașnică a probleme! germane pe o cale ana- 
loagă, pe o cale care să ducă la stabi
lirea securității co’ective în cadrul Car
tei O.N.U. Or, au fost semnate si ratifi
cate acordurile de la Londra si Paris care 
duc la remilitariz.area Republicii Federale 
Germane, la includerea ei în organizația 
tratatului At1 anticului de nord, la crearea 
Uniunii occidentale.

Acordurile de la Londra și Paris, a 
spus în continuare Joliot-Curie, sînt ca
racteristice pentru căutarea unor „pozi
ții de forță". Ele adâncesc scindarea 'lu
mii în blocuri. O urmare inevitabilă a 
acestora a fost anularea tratatelor de prie
tenie și asistență mutuală între U.R.S.S. 
și Franța și între U.R.S.S. și Marea Bri
tanie, precum și încheierea Tratatului 
de la Varșovia. Subliniez însă că acest 
acord este deschis tuturor statelor iubitoa
re de pace, indiferent de orînduirea lor, 
și aceasta determină caracterul lui' de
fensiv.

Joliot-Curie a respins în mod categoric 
afirmațiii’e după care crearea „pozițiilor 
de forță" ar fi determinat demersuri și 
propuneri care fac posibilă slăbirea în
cordări; internaționale. Adevărata situa
ție, a spus el, este cu totul alta. în rea
litate acordurile de la Paris reprezintă un 
obstacol serios în calea slăbirii încor
dării.

fonduri considerabile.
a subliniat caracterul larg reprezen- 
al Adunării, la care participă mili- 
și organizații din numeroase țări.

De ce întîmplnăm piedici în calea slă
birii încordării ? — a întrebat Joliot-Curie. 
Mă întreb dacă nu cumva unele guverne 
sînt interesate in continuarea războiu l i 
rece. Ele socotesc că, reglementînd după 
cum doresc, intensitatea acestui război 
rece, pot dispune de un mijloc pentru a 
evita crizele financiare, pentru a justifica 
în fața opiniei publice politica înarmări
lor, care aduce profituri cîtorva grupuri, 
pentru a exercita o puternică presiune 
pe plan politic extern ș; intern.

Joliot-Curie a amintit despre terminarea 
Cu succes a tratativelor privitoare la în
cheierea Tratatului de stat cu Austria 
care restabilește independența politică și 
economică a une; Austrii neutre.

Joliot-Curie a spus apoi că datorită ac
țiunilor energice aiie forțelor păcii, multi, 
oameni care considerau războaiele inevi-' 
tabile renunță acum la această convingere.

Atitudinii de pasivitate îi ia locul pe 
zi ce trece în rîndurile opiniei publice 
convingerea tot mai consecventă și, prin 
urmare, tot mai fermă, că se poaite lupta 
împotriva războiului. Joliot-Curie a sub
liniat că această convingere crește și se 
întărește datorită faptului că sînt încă vii 
amintirile despre îngrozitoarele urmări 
ale celui de al doilea război mondial și 
datorită faptului că devine limpede im
portanța ,pe care o capătă armele de ex
terminare în masă. Este o armă oarbă 
care are o mare forță destructivă și o 
mare rază de acțiune și al cărei efect dăi
nuie timp îndelungat, a spus Joliot-Curie.Este _ . - .
pentru 
eL De 
pentru 
adopte 
rea experimentării și producției tuturor 
tipurilor de bombe atomice și pentru ca 
materialele fisionabile acumulate pentru 
producția de bombe să fie folosite în sco
puri pașnice.

De aceea este necesar ca în probleme 
atît de importante voința populară să 
se exprime cu toată puterea.

Un acord cu privire la interzicerea ar
mei atomice și încetarea producției sale 
ar duce desigur la slăbirea încordării in
ternaționale. Acest acord ar constitui o 
etapă importantă pe calea spre exclude
rea războiului ca mijloc de rezolvare a 
problemelor internaționale.

Cererea formulată în Apelul de la Vie- 
na corespunde dorinței generale: arma de 
exterminare în masă trebuie interzisă, 
legiferarea folosirii unor bombe prin cali
ficarea lor drept arme „tactice” este inad
misibilă.

Joliot-Curie a sublinia^ că problema in
terzicerii armelor de exterminare în 

masă este legată de problema dezarmării 
și că dezarmarea constituie acțiunea con
cretă spre care năzuiește opinia publică.

El a amintit că Organizația Națiunilor 
Unite a legat aceste două probleme — in
terzicerea armei de exterminare în masă 
și dezarmarea — și s-a oprit pe scurt asu
pra succeselor care au fost obținute în 
acest domeniu, amintind planul franco- 
englez si propunerile sovietice din 10 mai.

Astăzi, a spus Joliot-Curie, există san- 
se mai mari ca oricînd de a se reuși să 
se soluționeze importantele probleme ale 
distrugerii nvmei de exterminare în masă 
și dezarmării, r;

O asemenea adunare ca a noastră, la 
care sînt reprezentate cele mai diferite cu
rente ale opiniei publice, trebuie sa ana
lizeze problemele, să confrunte punctele 
de vedere, pentru a găsi puncte comune 
care să permită opiniei publice din toate 
țările să exercite asupra guvernelor o 
influentă hotărîtoare. ceea ce va avea 
rezultate rodnice în timpul tratativelor 
internaționale.

necesar să se ia măsuri urgente 
a evita un război atomic, a spus 
aceea noi trebuie să facem totul 
ca în timpul cel mai scurt să se 
o hotărîre cu privire la interzice-

Desfășurarea lucrărilor

Referindu-se la problema dezarmării, 
Joliot-Curie a spus că la fel ca și în tre
cut, trebuie să se țină seama de greută
țile pe care le cree2ză cei care cbțin pro
fituri mari de pe urma cursei înarmărilor.

Activitatea lor este cu atît mai primej
dioasă cu cît ea se desfășoară pe că; in
directe și se sprijină pe uriașe mijloace 
financiare.

Posibilitățile de producție, absorbite în 
prezent de fabricarea de armament, ar 
putea fi folosite pentru ajutorarea țări
lor insuficient dezvoltate. Crearea unor 
mijloace de producție în conformitate cu 
particularitățile caracteristice ale fiecărei 
țări și în condițiile respectării indepen
denței naționale ar contribu; la dezvolta
rea schimburilor economice între toate 
țările. Țările industriale ar putea avea un 
rol important în această privință.

Ar fi greu să se tăgăduiască, a spus 
vorbitorul, că în prezent situația inter
națională s-a îmbunătățit. Și *oți  cei care 
au contribuit prin diferite forme la ea, 
văd în această îmbunătățire o încurajare 
pentru noi eforturi. Totuși au rămas încă 
nerezolvate probleme dificile: tratatul de 
pace cu Germania, problemele Coreei, 
Vietnamului, Taivanului, Africii de nord, 
Orientului Mijlociu, Americii de sud... Re
lațiile economice și culturale au fost tul
burate sau limitate într-un chip primej
dios ; există srtate care creează blocuri 
militare ; anumite țări creează șl ocupă 
baze militare departe de frontierele lor; 
continuă cursa înarmărilor ; se desfășoa
ră cercetări în domeniul armei biologice ; 
cresc stocurile ds arme atomice... Totuși, 
toți oamenii doresc din ce în ce mai mult 
ca toate problemele să fie rezolvate pe 
cale pașnică. Conferința celor patru pu
teri care va avea loc în curînd la Geneva, 
corespunde acestei dorințe. Această con
ferință trezește mari speranțe și ea va 
ține seama de opinia publică. De aceea, 
rezultatele lucrărilor noastre dobîndesc o 
importanță uriașă.

în afară de aceasta, a spus Joliot-Curie, 
cred că conferința celor patru puteri ar 
putea contribui într-o măsură considera
bilă la restabilirea în toată amploarea sa 
a rolului Organizației Națiunilor Unite. 
Ar fi normal ca majoritatea problemelor 
să fie rezolvate în cadrul acestei organi
zații.

Această organizație poate să-șl îndepli
nească rolul pentru care a fost creată 
dacă își va respecta carta, dacă va căpăta 
un caracter mondial. în special dacă se 
va pune capăt îndepărtării Chinei. De 
aceea, după părerea mea, conferința celor 
patru puteri ar trebui să fie urmată de 
o conferință a celor cinci puteri.

Am considerat util, a spus în încheiere 
Joliot-Curie, să ating unele aspecte ale 
situației internaționale și să emit unele 
opinii posibile privitoare la rezolvarea 
problemelor care frământă pe oamenii din 
întreaga lume. Rezultatele la care vom 
ajunge trebuie să atragă la lupta pentru 
pace pe mulți dintre cei care pînă în pre
zent au rămas indiferenți sau s-au abți
nut să-și exprime părerea. Ne dăm seama 
de greutățile sarcinii pe care ne-am asu
mat-o astăzi. Sîntem conștienți cît de 
mare este răspunderea noastră. Dar iioi 
nu vom înșela speranțele acelora care 
cred în noi. Vom putea găsi soluții care 
să ne unească pe toți, din care 
publică va sorbi forța necesară 
a birui toate piedicile și pentru 
să se pășească pe căile păcii.

★
Cu cuvîntarea rostită de Joliot-Curie, 

prima ședință a Adunării Mondiale a 
Păcii a luat sfîrșit. Următoarea ședință 
a avut loc în dimineața zilei de 23 iunie.

Adunării

opinia 
pentru 
a face

Premierul indian J. Nehru a părăsit Moscova
TASSMOSCOVA 23 (Agerpres).

La 23 iunie, ora 9 dimineața, Jawa
harlal Nehru, primul ministru și minis
trul Afacerilor Externe al Republicii In
dia. care s-a aflat în Uniunea Sovietică 
într-o vizită oficială, a părăsit Moscova 
plecând spre Varșovia împreună cu fiica 
se, Indira Gandhi, și persoanele care l-au 
însoțit.

Pe aeroportul central, Jawaharlal

Nehru a fost condus de conducătorii par
tidului comunist și guvernului sovietic: 
N. A. Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. 
Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. Mi- 
koian, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, 
de miniștri ei U.R.S.S., de reprezentanți 
ai oamenilor muncii din Moscova, de 
membri ai ambasadei Republicii India, de 
șefii ambasadelor și legațiilor, de ziariști 
sovietici și străini.

Pe aeroport, N. A. Bulganin șî Jawa*  
harlal Nehru au rostit scurte cuvîntări,

Jawaharlal Nehru, primul ministru el 
Republicii Indie, este însoțit pînă la Var
șovia de F. F. Molocikov, șeful Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și de K. P. S. Menon, amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar el 
Republicii India în U.R.S.S.

Cuvîntarea luiN. A. Bulganin,președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Domnule Prim-Ministru I
Prieteni !
Domnilor I
Conducîndu-i astăzi pe oaspeții noștri 

vreau să exprim încă odată profunda sa
tisfacție ce ne-a prilejuit o vizită în Uni
unea Sovietică a Primului Ministru al 
Indiei, domnul, Nehru, și a persoanelor 
care l-au însoțit.

în timpul scurtei sale călătorii prin Uni- 
un&a Sovietică, domnul Nehru a avut fără 
îndoială posibilitatea să se convingă de 
căldura și sinceritatea sentimentelor de 
prieten e și simpatie pe care oamenii so
vietici le nutresc față de marele popor 
indian.

Dl. Nehru a avut de asemenea posibi
litatea să cunoască mai îndeaproape po
porul nostru, interesele și năzuințele lui, 
rezultatele muncii lui pașnice, industria, 
agricultura și cultura lui. Faptul că Pri
mul Ministru al Indiei a cunoscut țara

noastră și poporul ei va contribui la sta
bilirea unei maj bune înțelegeri între ță
rile noastre — chezășia dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie între ele.

La stabilirea înțelegerii reciproce a con
tribuit de asemenea într-o măsură însem
nată contactul personal și convorbirile 
d-lui Nehru cu conducătorii Guvernului 
Sovietic. Rezultatele acestor convorbiri 
sînt exprimate în declarația comună pu
blicată astăzi în presă. îmi exprim con
vingerea fermă că această declarație va 
constitui o bază trainică pentru dezvol
tarea și întărirea continuă a relațiilor de 
prietenie dintre țările noastre. Aceste re
lații pot constitui un exemplu grăitor de 
coiaborare între două state cu sisteme so
ciale diferite, un exemplu al felului în 
care trebuie înțeleasă și tradusă în viață 
ideea coexistenței pașnice.

Este îmbucurător pentru mine să relev 
că contactul personal stabilit între Gu
vernul Uniunii Sovietice și Primul Mi-

nistru al Indiei va fi continuat și pe viitor, 
în legătură cu aceasta țin să mulțumesc 
din inimă d-lui Nehru, în numele Guver
nului Sovietic și al meu personal, pentru 
invitația ce mi s-a făcut de a vizita In
dia. Accept cu plăcere această invitație 
și voj face uz de ea spre binele marilor 
noaistre popoare. Coriduo‘.ndu-vă, acum 
cînd plecați în îndepărtata Dvs. călătorie, 
vreau să vă urez d-le Prim Ministru, Dvs. 
și însoțitorilor Dvs. drum bun și să vă 
întoarceți cu bine în minunata Dvs. pa
trie. Vă rog, d-le Prim Ministru, în nu
mele Guvernului Sovietic și al poporului 
sovietic, precum și el meu personal, să 
transmiteți caldul nostru salut și urări da 
bine marelui popor indian.

La revedere, d-le Prim Ministru I
Drum bun, domnilor I
Trăiască prietenia sovieto-indiană spre 

binele păcii și securității generale !
A luat apoi cuvîntul Jawaharlal Nehru.

Cuvîntarea lui Jawaharlal Nehru, primul ministru al Republicii India
Domnule președinte 1 Prieteni 1
Acum 16 zile noi am venit aici, iar acum 

plecăm. Uneori ni se pare că abia am 
sosit, alteori că am stat foarte mult aici, 
deoarece în aceste 16 zile am văzut atîtea, 
am căpătat atîtea impresii, am avut 
de multe întîlnirj plăcute.

Cred că plec de aici mai bogat și 
odată mai sărac decît am fost cînd 
venit. Socotesc că plec mai bogat pentru 
că voi avea foarte multe și minunate 
amintiri despre prietenia noastră și despre 
primirea pe care ne-ați făcut-o. Plec mai 
sărac deoarece îmi las inima aici. Mai 
bine zis asta nu este o sărăcire căci și 
aceasta te îmbogățește oarecum.

îmi vine greu să vorbesc despre impre
siile pe care le-am cules în decursul vi
zitei de 16 zile în Uniunea Sovietică. Ar 
fi o povestire foarte lungă. îmi voi aminti 
întotdeauna de ea nu numai eu ci și po-

atît

tot-
am

porul Indie-i. Voi prețui întotdeauna dra
gostea și ospitalitatea ce mi-au fost ară
tate. Amintirea cea mai plăcută o vor 
constitui pentru mine întâlnirile priete
nești care ne-au arătat cât de mult ne-am 
apropiat unii de alții. N-am cuvintele pen
tru a-mi exprima întreaga recunoștință șl 
a spune tot ce port în suflet.

Ați vorbit despre declarația noastră co
mună pe care am semnat-o ieri. Ea este 
un simbol al prieteniei noastre și al rela
țiilor noastre reciproce, o chezășie a co
laborării noastre viitoare. Desigur că acest 
lucru va fi util țărilor noastre și, cred, 
șl altor țări, cauzei păcii în întreaga lu
me. Dor'm ca toate țările să trăiască în 
prietenie, să nu fie vrajbă, și noi în India 
năzuim spre aceasta. Ne face plăcere cînd 
uneori aceste năzuințe ale noastre sînt în
cununate de succes.

Doresc încă odată să vă exprim recu
noștința mea. Voi păstra multe amintiri.

Sosirea premierului indian J. Nehru
VARȘOVIA 23 (Agerpres)—P-A.P. trans

mite: Răspunzi nd in vitației guvernului 
Republlc'1 Populare Polone, la 23 iunie a 
sosit la Varșovia primul ministru și mi
nistrul Afacerilor Externe al Republicii 
India, Jawaharlal Nehru și persoane’e 
care îl însoțesc — fiica sa, Indira Gandhi, 
N. R. Pillai, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe al Republicii In
dia, K. P. S. Menon, ambasadorul Repu
blicii India în Republica Populară Polonă,

M. A. Hussein, șeful departamentului pen
tru Europa din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Republicii India. De la Moscova 
pînă la Varșovia Jawaharlal Nehru a fost 
condus de F. F. Molocikov, șeful protoco
lului din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Pe aeroportul central din Varșovia, Ja
waharlal Nehru a fost întîmpimat de Josef 
Cyrankiewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Polone, B.

Sesiunea jubiliară a

Dar ultima și cea mai puternică impresie 
mi-a produs-o cele văzute azi dimineață 
în drum spre aeroport. M-au salutat sute 
de mii de locuitori ai Moscovei. Mă vor 
însoți totdeauna zîmbetele lor, fețele lor 
voioase șl dragostea pe care am văzut-o în 
ochii lor. Rog să transmiteți poporului 
recunoștința mea, mesajul meu de dra
goste.

La revedere I
Cuvintele ,,La Tevedere I" J. Nehru le-a 

spus în limba rusă.
La ora 9,30 avionul cu oaspeții indieni 

a decolat.
F. F. Molocikov, șeful protocolului din 

Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S., . 
și K. P. S. Menon, Ambasadorul Extra
ordinar țț Plenipotențiar al Republicii 
India în U.R.S.S., îl însoțesc pînă la Var
șovia pe J. Nehru, Primul Ministru al Re
publicii India.

la Varșovia
Bierut, prim-secretar al Comitetului Cen
trai al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. A. Zawadski, președintele Consiliu,' 
lui de Stat a; Republicii Populare Polone, 
K. Rokossowski, mareșal al Poloniei.

J. Nehru și J. Cyranklewiez au rostit cu
vântări.

Mii de oameni ai muncii din Varșovia 
au ieșit pe străzile orașului pentru a-1 sa
luta pe Jawaharlal Nehru.

O. N, U.

E. Herriot a fost ales 
președinte de onoare

HELSINKI 23 (Agerpres). — (Corespon
dență specială Agerpres).

După terminarea primei ședințe ple
nare, Prezidiul ales al Adunări; Mondiale 
a Păcii, s-a întrunit pentru a discuta pro
cedura de jucru, ordinea de zi și consti
tuirea comisiilor.

La propunerea lui Pierre Cot, prezidiul 
a hotărît în unanimitate alegerea lui 
Edouard Herriot, ca președinte de onoare 
a[ Adunări; Mondiale a Păcii. A fost ales 
de asemenea un birou al Prezidiului, al
cătuit din 33 de persoane.

A doua ședință plenară
HELSINKI 23 (Agerpres). — Trimisul 

specia; Agerpres transmite :
Joi dimineața a avut ioc a doua ședin

ță plenară a Adunării Mondiale pentru 
pace, sub președinția lui Jose de Castro 
(Brazilia) președintele organizației pentru 
alimentație și agricultură O.N.U.

Președintele Jose de Castro comunică 
Adunării rezultatele lucrărilor Prezidiului 
care s-a întrunit în ședință specială 
miercuri după amiază și joi dimineața. Au 
fost constituite 7 comisii. Trei dintre aces. 
tea vor studia probleme 
ral ș; anume :

1) Problema dezarmării 
mice.

2) Blocurile militare și 
lectivă.

3) Problema suveranități; și a păcii. 
Celelalte 4 comisii se vor ocupa de pro

bleme speciale și anume :
1) *.............................................
2)
3)

tivitatea forțelor iubitoare de pace.
Se dă apoi cuvîntul pastcrulu; Candy 

(Canada), observator din partea misiunii 
de pace a tineretului din Toronto. Pas
torul Candy arată la început că obiectul 
principal al participări; sale la această 
conferință este posibilitatea de a cunoaș
te mai de aproape și mai complet proble
mele păcii. El formulează în încheiere 
propuneri avînd drept scop stabilirea ce
lor mai bune relații între cele două 
lagăre. „Acesta este motivul pentru care 
am luat cuvîntul la adunare”.

După intervenția pastorului canadian 
se dă citire unui discurs al doamne; Ra- 
meșwari Nehru (India). Unul din factorii 
ce; mai importanți care contribuie la 
agravarea încordării internaționale și care

4

de ordin gene-

și a armei ato-

securitatea co-

Schimburi culturale.
Relații economice și sociale. 
Probleme de educație și tineret. 
Probleme privind colaborarea și ac-

face_ ca amenințarea de război să fie 
reală a scris ea, este fabricarea armelor 
atomice și nucleare. Doamna Nehru a 
analizat apoi problema apărării indepen
denței tuturor națiunilor, cerînd retrage
rea trupelor străine din toate țările în 
care se află staționate.

Ia apoi cuvîntul Go Mo Jo, președin
tele Comitetului executiv a; congresului 
național al Chinei. Go Mo Jo face la în
ceput o analiză a situației din Asia după 
proclamarea celor 5 principii ale coexis
tenței pașnice de către guvernele Indiei 
și Chinei. El amintește conferințele de la 
Delhi și Bandung, lupta crescîndă a po
porului japonez pentru independență na
țională și împotriva unui război atomic, 
precum și mișcarea anticolonialistă în 
creștere din statele Orientului Mijlociu 
și apropiat și Africa de Nord. Go Mo ,îo 
subliniază sprijinul adus hotăririlor luate 
la Bandung de către recenta declarație 
făcută de N. A. Bulganin, cu prilejul în- 
tîlnirii sale cu Jawaharlal Nehru. Evo- 
cînd problema Taivanului, Go Mo Jo 
arată că aceasta este o chestiune care pri
vește poporul chinez și care ar putea fi 
reglementată pe baza propunerilor formu
late de premierul Ciu En Lai după con
ferința de la Bandung. în încheiere Go 
Mo Jo subliniază necesitatea intensifi
cării luptei pentru pace.

Președintele Jose de Castro dă apoi cu
vîntul profesorului Kosambl, om de știință 
din India. Profesorul Kosambl analizează 
la rândul său situația creată în urma în
cheierii pactelor N.A.T.O. și S.E.A.T.O. și a 
amenințării pe care o prezintă pentru pace 
armele nucleare și represiunea colonială.

Ia apoi cuvîntul doamna Lee, membră 
în delegația Noii Zeelande. Ea declară că 
poporul neo-zeelandez sprijină politica Re_ 
pub'icii Populare Chineze în problema 
Taivanului și se raliază idei; coexisten
ței pașnice a țărilor cu regimuri diferite

La tribună urmează profesorul Kaoru 
Iasui, secretar general al Consiliului ja
ponez de luptă împotriva bombelor atomi
ce și cu hidrogen. Prof. Iasui face o am
plă prezentare a rezultatelor campaniei 
de strîngere de semnături împotriva 
armelor atomice și a unui război atomic. 
„Obiectivul nostru actual — spune profe
sorul Iasui — este să atingem 30 de mi
lioane de semnături. Partizanii păcii din 
Japcnla pregătesc cea de a zecea comemo
rare a distrugerii orașelor Hiroshima și 
Nagasaki, dorind să transforme această 
dată într-o zi de protest mondial împo
triva armelor nucleare și a unul război 
atomic.

Ultimul vorbitor al ședinței de dimineață 
este Pritt (Anglia) care vorbește în nume
le Asociației internaționale a juriștilor de- 
mocrați. „în marea luptă a omenirii îm
potriva armelor nucleare spune Pritt avem 
de partea noastră legea internațională. 
Noi, juriștii, vă oferim această lege

ca o contribuție specială a cărei Impor
tanță nu trebuie nici minimalizată, nici 
supraestimată”.

Cu aceasta, ședința de dimineață a luat 
sfîrșit. Adunareia Mondială pentru Bace 
s-a întrunit într-o nouă ședință plenară 
în cursul după amiezii.

După amiaza zilei de 23 iunie
HELSINKI 23 (Agerpres). — Trimisul 

special Agerpres transmite :
Adunarea Mondială a Păcii s-a întrunit 

în cea de a 3-a ședință plenară a sa în 
după amiaza zilei, de 23 Iunie.

Ședința a fost prezidată de Sahib Singh 
Sokhey (India), membru al Consiliului 
Statelor din India. Vicepreședinți ai șe
dinței au fost doamna Phoebe Cusden 
(Marea Britanie), vicepreședintă a Ligii 
Internaționale a Femeilor pentru Pace Si 
Libertate și arhitectul algerian Abderun- 
man Buchama.

Președintele Adunării a dat cuvîntul 
senatorului brazilian Guilherme Malla- 
quias.

După cuvîntarea senatorului brazilian, 
președintele adunării a propus ca Aduna
rea Mondială pentru Pace să transmită 
mesaje de mulțumire lui Edouard Herriot. 
reginei Elisabeta a Belgiei și Doamnei Ra- 
meșwarl Nehru. Apoi s-a dat citire me
sajului adresat 
Mondiale pentru 
Nenni.

In mesaj Pietro 
nătatea conferinței ce’or patru mari puteri, 
care urmează să șe țină la Geneva și arată 
că trebuie să se aștepte un rezultat pozitiv 
al reuniunii de la Geneva în măsura în 
care reprezentanții care se vor reuni acolo 
vor ține seama de așteptările și speranța 
popoarelor.

S-a dat apoi citire unui mesaj adresat 
de cunoscutul om de știință englez Ber
trand Russel. în mesajul său Bertrand 
Russel subliniază necesitatea de a milita 
pentru interzicerea bombei cu hidrogen, 
în acest scop el propune ca un grup de 
oameni de știință să redacteze o declarație 
despre efectele războiului nuclear. El pro
pune de asemenea ca pe baza unei ase
menea declarații un grup de guverne 
neangajate să ia inițiativa punerii acestei 
probleme în discuția tuturor guvernelor.

Bertrand Russe' sugerează ca această 
acțiune să fie pornită de guvernul Indian

Au luat apoi cuvîntul rînd pe rînd ar
hiepiscopul Gyula Csapek (Ungaria), p-sto- 
rul Henrich Gruber, reprezentantul bise
ricii evanghelice germane, deputatul Henri 
Vailon (Franța), scriitorul sovietic 
Alexandr Korneiciuc, scriitorul austriac 
Otto Friedlaender, Pak Den Ai (Coreea) 
și Heinrich Brandweiner. profesor de 
drept internațional la Universitatea din 
Graz (Austria)-

Cu aceasta ședința a luat sfîrșit.

Erttezam, ministrul Afacerilor Externe al 
Iranului, a subliniat cu satisfacție în cu
vîntarea sa o oarecare slăbire a încordării 
internaționale în ultimi le luni și și-a ex
primat speranța că proiectata conferință 
a șefilor celor patru puteri va contribui ia 
o destindere a situației internaționale și 
va marca sfîrșitul „războiului rece”.

Reprezentantul Iranului și-a exprimat 
convingerea că O.N.U. va mal juca și în 
viitor un rol important în domeniul men
ținerii păcii.

Cuvîntarea reprezentantului Cubei a 
provocat nedumerire în rîndurile delega- 
ților, invitaților și ziariștilor care au par
ticipat ia această ședință, întruoît ea se
măna cu o reeditare a născocirilor răsu
flate ale inițiatorilor antisovietici ai „răz
boiului rece”. Van Kleffens, președintele 
sesiunii a chemat ia ordine pe delegatul 
cuban peste măsură de zelos rugîndu-; să 
adopte „un ton mai demn”.

Romulo, reprezentantul FUI,plinelor, ș-a 
pronunțat pentru revizuirea Cartei O.N.U.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței de di
mineață, Cocea Popovici secretar de stat 
pentru Afacerile Externe, conducătorul 
delegației iugoslave, a cerut tuturor gu
vernelor să urmeze o politică de coexis
tență pașnică. El a declarat că „slăbirea 
încordării internaționale care s-a semna
lat în urma rezolvării parțiale a proble
melor care au înveninat timp de mulțl 
ani atmosfera internațională, va atrage în 
curînd după sine o îmbunătățire generală

a situației internaționale, dacă fiecare 
țară membră a Organizației va depune 
eforturi pentru realizarea acestui scop”.

Pentru aceasta, a spus în continuare re
prezentantul iugoslav, este necesar ca 
toate statele să respecte cu strictețe prin
cipiile Cartei O.N.U., principiile privind 
independența politică, egalitatea și suve
ranitatea tuturor țărilor, dreptul la auto
determinare, interzicerea oricărei agresiuni 
și oricărui amestec în treburile Interne ale 
altor țări, rezolvarea problemelor interna
ționale pe calea unor măsuri pașnice con
structive. Toate țările, a spus Popovici, 
trebuie să colaboreze între e’.e, 1nd;ferent 
de sistemul lor politic și social. Numai 
astfel se porte pune capăt încordării în 
relațiile internaționale.

Referindu-se la problema dezarmării, el 
a spus că „recenta apropiere dintre punc
tele de vedere în această problemă, în
deosebi dacă ea va fi urmată de atenuarea 
continuă a divergențelor, va fi o contri
buție la îmbunătățirea situației internațio
nale”. Toate acestea vor grăbi rezolvarea 
altor probleme nerezolvate cum ar fi fo
losirea pașnică a energiei atomice, stabi
lirea unui sistem de securitate colectivă, 
ajutorarea țărilor și regiunilor slab dez
voltate, colaborare generală în toate do
meniile, și îndeosebi în domeniul econo
mic, precum și rezolvarea problemelor 
Formozei și Germaniei.

în ședința din după amiaza aceleeași

zile au luat cuvîntul reprezentanții Sue
dia!, Australiei, Irakului, Venezuelei, Tai- 
landei, Republicii Costa Rica, Luxembur
gului și Paraguayului. Majoritatea au su
bliniat în cuvîntările lor necesitatea slă 
Firii încordării internaționale și traduceri1 
în viață a principiului coexistenței paș
nice.

Referindu-se la cauzele încordării inter 
naționale, Unden, ministrul Afacerilo 
Externe al Suediei a acordat o deosebiți 
atenție problemei restabilirii drepturile 
legitime ale Republicii Populare Chinez» 
în O.N.U.

„Experiența a arătat, a spus Unden, c. 
activitatea O.N.U. în domeniul asigurări 
păcii se complică prin faptul că guvemti 
care este stăpîn incontestabil al întregi 
lui continent chinez nu este recunoscu 
ca reprezentant al acestui stat. Vreau s; 
sper, a spus reprezentantul Suediei că ’ 
curînd această problemă va fi rezolvată'

Subliniind slăbirea încordării în relați 
le internaționale. Unden a declarat o 
după cum se pare propunerile Uniunii So 
vietice cu privire la reducerea armamer 
telor, interzicerea armei atomice și înlăte 
rarea amenințării unul nou răzbel me
dial ,,au înlăturat impasul în care ii 
trase comisia de dezarmare și au făc’ 
cu putință discutarea rodnică" a acest 
probleme.

La 23 iunie sesiunea și-a continuat lț 
crările.

președintelui Adunării 
Pace de către Pietro

Nenni subliniază însem-

Rezultalul alegerilor 
din Pakistan

K AR ACI 23 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția France Presse, la Karaci 
a devenit cunoscut rezultatul alegerilor 
pentru Adunarea constituantă a Pakista
nului care au avut loc la 21 iunie ac.

Rezultatul alegerilor — relatează France 
Presss — constituie o lovitură serioasă 
pentru Liga musulmană, partidul aflat la 
putere, deoarece din totalul de 80 de locuri 
în Adunarea constituantă, Liga musulma
nă a obținut doar 25 de locuri. In vechea 
Adunare constituantă ea deținea majori
tatea absolută, cu 64 de locuri. Comuniștii 
au cîștigat un loc în Bengalul oriental.

Senatul american a respins 
o rezoluție a lui McCarthy

WASHINGTON 23 (Agerpres). — După 
ședință furtunoasă, senatul american ao

respins cu 77 voturi centra 4 rezoluția se
natorului McCarthy prin care se cerea 
președintelui Eisenhower ca la conferința 
de la Geneva a conducătorilor celor patru 
mari puteri să pună în discuție așaztsa 
chestiune a țărilor răsăritene.

Vorbind împotriva rezoluției, senatorul 
Johnson a spus că adoptarea ei ar însemna 
ca președintele Elsenhower să se preainte 
l3 Geneva „îmbrăcat în cămașă de forță 
a Congresului”.

Un amendament la rezoluția lui McCar
thy, prezentat de senatorul William Je
nner, dar care lăsa neschimbat fonduj re
zoluției, a fost de asemenea respins de 
senat.

După cum s-a anunțat, cu o zi înainte 
rezoluția lui McCarthy a fost respinsă și 
de către comisia pentru relațiile externe 
a senatului.

VĂ INFORMĂM CĂ:
• în dimineața zilei de 23 iunie a sosit 

la Nannin delegația guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și a Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, în frunte cu 
președintele Ho Și Min. Delegația vizi
tează oficial China la invitația guvernului 
R. P. Chineze.

• Ziarul „Hindustan Times” relatează 
că, potrivit datelor oficiale, volumul co
merțului exterior al Indiei s-a cifrat în 
1954—1955 la 11.883.000.000 de rupii, adică 
cu 1.160.000 000 de rupii mai mult decît 
în 1953—1954. Această cifră arată că co
merțul Indiei cu Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză a sporit sim
țitor.

• Guvernul argentinian a anunțat că 
în urma restabilirii complecte a calmului 
în Argentina, trupele adus© la Buenos 
Aires după rebeliunea de joia trecută au 
fost retrimise în cazărmile lor.

• La 22 iunie, în «ala de concerte G 
veau din Paris a început etapa a doua 
concursului internațional de pian Ma 
guerite Long. Din cei 65 de candidați ca 
au participat la prima etapă au fos,t a 
miși în a doua etapă 27 de candidați, prii 
tre care toți cei trei pianiști sovietici.

• în urma demisiei lui Robert Steve 
din funcția de ministru al armatei 
S.U.A. în locul lui a fost numit Wilt 
Marion Brucker, membru al partidu 
republican. Brucker, care a fost și guv< 
nator al statului Michigan, deține în 
timul timp postul de consilier general 
Pentagonului.

• Ziarele albaneze publică hotărî 
Plenarei C.C. al Partidului Muncii ' < 
Albania care a avut Ioc între 14—15 iu 
în legătură cu problemele agriculturii

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

Aida (orele 19 precisj; Teatrul Național ,.l. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia): Regele Lear : (sala Stu
dio) : Citadela sfărîmată; Teatrul de varii „I. V. 
Stalin'*  : Aculina Ansamblul de Estradă (sala d>n 
Calea Victoriei nr. 174) : Cer cuvîntul: (Grădina 
Boema) : Visele se împlinesc : Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. (.jiulești): Calu1 Troian : Teatrul Tinere
tului : Hoții: Teatrul Municipal: Ochiul 
Circul de Stat : Primăvara la circ .

CINEMATOGRAFE: Patria, Libertății, I. 
mu: Mandy: Republica: Astăseară se va -------
totul: Magheru, înfrățirea ^ntre popoare. Elena
Pavel, AL Popov: Misterele din Mato Grosso ; 
Filimon Strbu, București. Gh. Doja, 23 August : 
Fridolin; Maxim Gorki : Săptămlna _ filmului In 

lupta pentru pace: Ctntecul fluviilor: Timpuri Noi:

babei ;

C. Fri- 
termina

Actualitatea în imagini. Noutățile zilei. Alpin 
Vițelul de paie, Drum prin taigă; ' 
cel Groaznic: Victoria, Tineretului, 
Frumusețea diavolului-, 
15 ani ; Cultural : A 
Unirea, M. Eminescu : 
C. David: Chemarea destinului;
narea; Flacăra: Cei 13; T. Vladimirescu: ConștîJ 
Arta: încercarea fidelității; __ 2- **2z.
Eu și bunicul ; Moșilor: Mănăstirea din Par 
Donca Simo: Ordinul Anna; Iile Pintilie: M[ 
de aur; 7 2____ i ’ i'_
1 Mai : Portul din Nord; Volga : Circul Slas 
8 Mai: *................................... ..........
trufașă; n«uw<i. uumcic v»»».
Mînuitorul de pănuși; Olga Bancic: Neamul 
binilor ; Aurel Vlaicu : lin om teribil ; Bole 
Bierut : Imblînzitoarea de tigri.

Lumina:
Vasile Roî

8 Martie : Căpitan * 
fost odată un împă; 
Cine-șl iubește neval 

' Al. Sahia: Ră
' .IH Munca: lulia: Mici

___ _____ _____ Iile Pintilie: M|
Popular: Libelula, Pe drumul libert 

2'.__ I 2'.ar
Cîntecul fluviilor; N. Bălcescu: Priit 

Rahova: Contele Mișka: Gh. Coș„Scînteia tineretului*'
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