
Delegația guvernamentală 
a (J. R. S. S.

Pfototeri din toate firii», uniți - vi!

a părăsit Capitala
Marți dimineața au părăsit Ca

pitala plecind spre Moscova A. A. 
Gromlko, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., conducătorul 
delegației guvernamentale a U- 
niunli Republicilor Sovietice So
cialiste și mareșalul Uniunii So
vietice G. K. Jukov, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., membru al 
delegației care a luat parte la tra
tativele și încheierea Acordului 
intre Guvernul R.P.R. și Guvernul 
U.R.S.S., referitor la statutul ju
ridic al trupelor sovietice stațio
nate temporar pe teritoriul Repu- 
blcii Populare Romine.

La plecare pe aerodromul Bă- 
neasa. A. A. Gromiko șl mareșalul 
Uniunii Sovietice G. K. Jukov au 
fost conduși de tovarășii: general 
de armată Emil Bodnăraș și Petre 
Borilă, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri, Grigore Preotea
sa, ministrul Afacerilor Externe, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor armate, Ion 
Cozma, ministrul Agriculturii și 
Silviculturii, Gh. Hossu, ministrul 
Construcțiilor și Materialelor de 
Construcții, Marcel Popescu, mi- 
nistrul Comerțului, A. Mălnășan, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, general colonel lacob

Teclu, adjunct al ministrului For- 
felor armate, general locotenent 
. Tutoveanu, adjunct al minis

trului Forțelor armate, șeful Ma
relui Stat Major, acad. I. Gh. 
Maurer, directorul Institutului de 
cercetări juridice al Academiei 
R.P.R., ing. Anton Vlădolu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca-

pitalei, da tnalțl funcționari de 
stat, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din Capitală, ziariști romtni șl 
străini.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București și personalul Ambasa
dei,
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Citiți in pag. Ill-a:
ACORDUL INTRE GU

VERNUL R.P.R. ȘI GU
VERNUL U.R.S.S. REFERI
TOR LA STATUTUL JURI
DIC AL TRUPELOR SOVIE
TICE STAȚIONATE TEMPO
RAR PE TERITORIUL R.P.R. La aeroport înainte de plecarea avionului

Academia R. P. R.
aniversează pe V. I. Lenin

Cu prilejul împlinirii a 87 de 
ani de la nașterea lui Vladimir 
Ilici Lenin, Academia R.P.R. or
ganizează joi 18 aprjlia, orele 17, 

. In aula Facultății de științe juri- 
! dice din București, o ședință fes- 
• tivă în cadrul căreia acad. prof. 
Traian Săvulescu, președintele A- 
cademiei R.P.R., va ține conferin
ța : „Lenta — știința și cultura".

In cadrul aceleiași aniversări 
vineri 19 aprilie, la orele 18, va 
avea loc tn aula Academiei R.P.R., 
o ședință tn cadrul căreia acad, 
prof. dr. Vasile Malinschi, mem
bru al Prezidiului Academiei 
R.P.R., va prezenta comunicarea 
„Problema agrară în operele lui 
V. I. Lenin".

(Agerpres)

Oamenii muncii își exprimă adeziunea
la recentele hotărîri ale 

Consiliului Mondial al
Biroului

Păcii

UN DOCUMENT—
DE MARE ÎNSEMNĂTATE

bi- 
co- 
cu 
de

<1

n București a fost semnat 
j luni Acordul dintre gu
ll vernele romîn și sovietic 
j privitor la statutul juridic 
I al trupelor sovietice sta- 
■ ționate temporar pe teri- 
la toriul Romtniei, tn in

teresul apărării comune 
a celor două țări ca și a ce
lorlalte state participante la 
Tratatul de la Varșovia. Po
porul romtn îșl exprimă de
plina satisfacție pentru înche
ierea acestui însemnat acord 
intre delegațiile guvernamen
tale ale țărilor noastre.

Care este semnificația po
litică a acestui document în
semnat ?

In primul rînd el reprezin
tă o importantă contribuție la 
intârirea prieteniei și alian
ței dintre Republica Populară 
Romină și Uniunea Sovietică, 
însăși desfășurarea tratative
lor intr-o atmosferă de sin
ceră prietenie șl ințelegere 
deplină a demonstrat incă 
odată colaborarea frățească 
dintre țările socialiste, bazate 
pe principiile internaționalis
mului proletar. Trebuie mențio
nat că acest document con
firmă deplina înțelegere a in
tereselor naționale reciproce, 
exprimă unitatea de vederi a 
celor două guverne asupra 
problemelor situației interna
ționale. Acordul realizat ex
primă faptul că la baza poli
ticii externe a guvernelor ce
lor două țări semnatare se 
află principiile leniniste: res
pectul reciproc al independen
ței și suveranității de stat, e- 
galității în drepturi, integri
tății teritoriale și neamestecu
lui în treburile interne.

Poporul romin se 
zule pe prietenia și 
laborarea țării noastre 
Uniunea Sovietică. Anii

după ce de al doilea război 
mondial au cimentat și mai 
puternic prietenia romîno-so- 
vietică, făurită în lupta co
mună pentru eiberarea țării 
noastre, împotriva hitleris- 
mului. In anii puterii popu
lare, pe baza colaborării fră
țești, Uniunea Sovietică a spri
jinit țara noastră în vederea 
obținerii unor succese hotărî 
toare in domeniul construc
ției socialiste. Datorită legă
turilor de prietenie tot mai 
dezvoltate cu Uniunea Sovie
tică. țara noastră a obț.nut 
mari realizări pe linia pro
gresului său economic și cul
tural și și-a aparat cu succes 
suveranitatea de stat. Chiar 
recent s-au încheiat la Mosco
va tratativele între delegații
le guvernelor romin șt sovie
tic, tratative de o deoseb ta 
importanță, care 
dezvoltarea colaborării multi
laterale politice și econom.ee 
dintre Rominia și Un.unea 
Sovietică, ceea ce duce la în
tărirea lagărului socialist. A- 
cordul privitor la statutul ju
ridic al trupelor sovietice 
staționate temporar pe teri
toriul Romîniei aduce o con
tribuție importantă in tradu
cerea în viață a acestor ho
tărîri.

Un alt aspect al acordului 
este faptul că el reafirmă ho- 
tărîrea comună a celor două 
popoare de a depune toate e- 
forturile pentru menținerea și 
Întărirea păcii in Europa și 
lumea Întreagă. Acest acord 
corespunde pe deplin intere
selor luptei pentru pace intre 
popoare, pentru securitatea 
europeană, pentru securitatea 
Întregului lagăr socialist.

După cum se știe, in De-

deoseb ta 
urmăresc

In întîmpinarea zilei de 1 Mal șl a Festivalului

Șantierul

Hotărîrile sesiunii de la Berlin 
Biroului Consiliului Mondial al

( Industria construcțiilor de 
I mașini din țara noastră a tn- 
i deplinii sarcinile de plan pe 
j anul 1956 tn proporție de 104 
(la sută. Anul acesta industria 
1 construcțiilor de mașini pă- 
j șește pe calea unui nou avlnt 
f In comparație cu realizările 
l din anul trecut, tn 1957 pro 
j ducția industriei constrUcțiiloi 
| de mașini urmează să atingă 

un nivel de 110,2 la sută. In 
[ spiritul Hotărlrilor plenarei 
; C.C. al P.M.R. din decembrie 
j 1956 vor fi asimilate noi sor- 
î timente importante de pro- 
I duse
[ Este demn de relevat faptul 
( că tn anul acesta exportul 
I mașini al R.P.R. va face 
I salt însemnat, cresctnd

-I circa 70 la sută In raport
[ 1956.

[ Noul tractor

de 
un 
cu 
cu

Ce desprindem dintre eveni
mentele internaționale mai în
semnate ale zilei ?

In primul rînd, vizitele de 
prietenie ale oamenilor de stat 
și de partid din țările lagărului 
socialist. Prezența tovarășului 
K. E. Voroșilov la Pekin se află 
în centrul atenției presei sovie
tice și chineze. La ședința 
lărgită a Comitetului permanent 
al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină au 
asistat K. E. Voroșilov și persoa
nele care-I însoțesc. In cadrul 
ședinței a luat cuvîntul și K. E. 
Voroșilov. In același timp, dele
gația guvernamentală și de par
tid a R P. Albania continuă vi
zitele de prietenie în U.R.S.S., 
iar delegația guvernamentală po
loneză condusă de J. Cyran- 
kiewicz — în R.P.D. Coreeană. 
Toate aceste vizite, inclusiv cea 
a delegației guvernamentale so
vietice făcută deunăzi în țara 
noastră, sînt o contribuție în
semnată la întărirea unității și 
coeziunii lagărului socialist.

O problemă care continuă să 
frămînte lumea întreagă este 
cea a dezarmării și mai ales a 
interzicerii armelor de extermi
nare în masă. Ieri, la Londra, 
subcomitetul Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare a ținut astfel 
o nouă reuniune, dezbătînd în 
continuare problema dezarmării 
atomice. Pe această linie, trebuie 
remarcat puternicul ecou al ape
lului savanților atomiști din Ger
mania occidentală care s-au ri
dicat împotriva înzestrării arma
tei vest-germane cu arma nu
cleară. In rîndul cercurilor gtt-

vemante de la Bonn acest pro
test a stîrnit o puternică îngri
jorare. După ce guvernul fede
ral a încercat zadarnic să-1 ig
noreze, astăzi, urmează să aibă 
loc la reședința de la Bonn a can
celarului o întîlnire a savanților 
care au semnat declarația de pro. 
test cu membri ai guvernului și 
reprezentanți ai înaltelor cercuri 
militare din R.F.G., pentru a dis
cuta „problema atomică în an
samblu’. Oamenii de știință din 
R.D. Germană și-au manifestat 
sprijinul față de atitudinea cole
gilor lor vest-germanl. In An
glia, laburistul Richard Crossman 
s-a pronunțat în același sens.

In ceea ce privește problemele 
Orientului Mijlociu, în Iordania 
situația începe să se clarifice. In 
declarațiile lor publice, regele 
Hussein și noul premier Hussein 
Fahri El Khalidi și-au afirmat 
intenția de a urma politica unei 
„neutralități pozitive”, „a rezis
tenței împotriva imperialismului 
și a oricărei alianțe străine, c.i 
și oricărui proiect care nu ar fi 
în conformitate cu interesele 
arabe”.

Criza din ultimele zile din 
Iordania nu Iasă în umbră pro
blema Suezului. La Washington 
se consideră că negocierile de la 
Cairo dintre ambasadorul ameri
can și autoritățile egiptene se a- 
propie de sfîrșit. Știrile sosite 
arată că navigația pe Canalul de 
Suez se desfășoară cu succes. La 
15 aprilie prin canal au trecut 9 
vase sub pavilion italian, da
nez, sovietic, grec, norvegian etc.

17.IV.1957 - ora 2.

I ciarația delegațiilor guverna-
I mentale a'e Republicii Popu

lare Romine și Uniunii Sovie
tice, semnată la 3 decembrie

i 1956 la Moscova, ambele gu
verne au arătat că existența 
blocurilor militare agresive 
Îndreptate împotriva statelor 
iubitoare de pace, remilitari-

i zarea Germaniei occidentale 
precum și menținerea de către 
S.U.A. și alte state partici
pante la Tratatul Atlanticului 
de Nord a numeroase trupe și 
baze militare in apropierea 
statelor socialiste, creazâ o 
amenințare pentru securitatea 
acestor state.

Chiar recent, Dulles și Ro
bertson, ministrul adjunct al 
Apărării al S.U.A. au făcut 
declarații agresive in fața 
unei comisii senatoriale spe
ciale. Dulles s-a pronunțat in 
sprijinul alianțelor și coaliț.i- 
lor militare create de Statele 
Unite pentru a-și as.gura in
teresele lor militare, îndrepta
te împotriva lagărului socia
list in ceea ce privește pr.- 
mejdia remllitarizării Germa
niei occidentale, însuși ollen- 
hauer, președintele partidului 
social-democrat, a declarat, 
referindu-se la Adenauei : 
„Un partid și un șef de gu
vern care nu elaborează alt
ceva decit planuri militare, 
sint incapabili să elaboreze o 
politică care să aducă poporu
lui german o securitate adevă
rată". El a arătat că proble
ma participării germane la 
înarmarea atomică „comportă 
primejdia distrugerii 
civilizate".

Guvernele romin și 
au considerat că In 
condiții, staționarea 
rară de unități militare sovie
tice pe teritoriul Republicii 
Populare Romine este indicată 
in vederea asigurării apărării 
comune, împotriva unei agre- 

i siuni posibile și este in con- 
11 formitate cu tratatele și acor- 

, duri le internaționale.
, i Statele occidentale nu 
, i cu ochi buni 
, i durilor de 
!i tre Uniunea
ii alte state
, i schimb ele continuă goana
II înarmărilor, acumulează arma 
,1 atomică in proporții tot mai 
i' mari. Puterile occidentale 
P care acționează sub coman- 
d damentul N.A.T.O. ar dori ca

această grupare să fie supra- 
|i înarmată, iar statele socia
li liste să fie nepregătite. Dar 
i1 statele care fac parte din la- 
(i gărul socialismului se ingri- 
/ Jesc să ia astfel de măsuri 
d incit în permanență să fie a- 
» sigurată securitatea lor. Toc- 
f mai acestui scop îi servește 
a Tratatul de la Varșovia ex- 
a presie a solidarității țărilor 
a socialiste in fața grupării 
a militare agresive occidentale. 
J Uniunea Sovietică, întregul 
a lagăr al păcii, duc și vor duce 
ș o luptă neobosită pentru mic- 
Ișorarea încordării internațio

nale. pentru realizarea securi
tății in Europa, colaborind cu 
toate țările iubitoare de pace 
din întreaga lume.

Semnarea acordului dintre 
guvernele romîn și sovietic 
privitor la statutul juridic al 
trupelor sovietice staționate 
temporar pe teritoriul Romî
niei reprezintă un document 
de o mare însemnătate. Po
porul nostru se simte în sigu
ranță. poate construi o viață 
nouă avind încredere In for- 

{ țele sale, în prietenii săi, in 
J unitatea de monolit a lagăru- 
a lui socialist.
| „Scînteia tineretului"

lumii

sovietic 
aceste 

tempo-

văd ’ 
încheierea acor- 
acest fel din- 

Sovietică și 
socialiste. In

t

din împărăția stufului
Aici, In satul Dunavățul de 

Jos, noaptea lși are farmecul său. 
Vintul aduce din baltă cintecul 
a sute și sute de păsări.

Tinerii dunavățeni prețuiesc a- 
ceste frumuseți, dar astăzi e 
simbătă seara și sint preocupați 
de altceva.

Adunați la căminul cultural, ei 
dezbat problema Înființării unui 
șantier de tineret pentru recolta
rea stufului.

...E luni dimineața. Soarele 
incă nu a răsărit, dar in casa lui 
Emil Ardeleanu, instructor teri
torial al comitetului raional 
U.T.M. Tulcca, e lumină.

Soția acestuia ii tot îmbie cu 
miucare, dar el nu are timp. E 
adincit asupra unor calcule:

— Dacă o singură brigadă 
realizează 5n, atunci... Da, atunci 
angajamentul nostru în c.nstea 
zilei de 1 Mai și a Festivalului 
va fi nu numai realizat, dar și 
depășit. Cu cit ? Sa presupunem 
cu incă 5000 de snopi! E prea 
puțin...

Ardeieanu a ieșit pe uliță. A 
bătut la o poartă, apoi la alta. 
tinerii s-au deșteptat și la rin- 
dul lor au pornit pe la alte case, 
in mai puț.n de o oră tot satul 
e in picioare.

Pe drum, ridicind colbul, îna
intează niște vehicule curioase.

Cei străini nu prea înțeleg ce 
ar putea fi. Pentru cei din sat, 
totul e insă limpede. Trase cu 
lanțuri, pe drum vin nu căruțe 
și nici șarete, ci înseși bărcile 
cu care vor pleca la cules.

Cele 15 brigăzi proaspăt for
mate stau gata de plecare. Dea
supra bărcilor filfiie drapele albe 
și albastre, pe care fetele au cu
sut insigna celui de al Vl-lea 
Festival Mondial.

De ce totuși brigăzile nu plea
că ? La o astfel de acțiune tinerii 
vor să pornească sărbătorește. 
Le lipsește Luchian Condrat — 
acordeonistul. Tatăl său l-a reți
nut acasă, cu alte treburi. Arde
leanu discută insă cu bătrinul și 
ii convinge. Bucuros, Luchian se 
urcă intr-o barcă și acordeonul 
său lși face pe deplin datoria.

După mai mulți kilometri, dru
mul de apă se lărgește. Bărcile 
alunecă pe Canalul Dunavățului. 
Vislele intră din nou in activi
tate. Aci apa are aproape 25 me
tri adincime.

250 de tineri taie acum stuful 
și ii transportă la țărm.

Brigada de băieți nr. I, condu
să de utemistul Artem Chirilov, 
cheamă la întrecere toate brigă
zile. In brigada nr. 2 stnt numai 
fete. Ele nu numai că răspund 
chemării, dar hotărăsc ca la se
lecționarea stufului să cucerească 
locul tntti chiar din prima zi.

întrecerea a pornit. Sus pe clăi,

tînărul Ion Pinzaru — care a um
blat pe la citeva șantiere din 
țară și acum se socotește un ve
teran — a Înfipt drapelele.

Brigada nr. 1 de băieți a între
cut orice așteptări. Ea a dat as
tăzi 70 de snopi cu circonferința 
la bază de un metru. Toți briga
dierii au fost „la înălțime". Și 
Chirilov, și Nlchita Nichifor, șl 
ion Pinzaru, Ion Cicărnac și Pe
tre Pinzaru.

Băieții au confecționat capre 
din lemn — pe care au așezat 
stuful. Astfel le-a venit mult mai 
ușor.

Aici, pe acest șantier de tine
ret, deschis in cinstea Zilei de I 
Mai și a Festivalului, au venit și 
virstnici.

Secretarul n-a avut
L-a primit și pe Eusei Condrat. 
Azi bătrinul e responsabilul bri
găzii compuse din sofia sa — 
Marioara, și cele două fiice — Iri
na și Doichița.

Brigăzile de tineret de la re
coltatul stufului vor să recolteze 
pînă in vară cel puțin 50.000 de 
snopi de stuf.

Fiecare știe ce reprezintă acea
stă cantitate. Din ea pot fi cons
truite citeva mii de locuințe mun
citorești, mii de halate pentru 
protecția muncii celor ce lucrează 
in medii supuse radiațiilor nu
cleare, numeroase produse textile.

ION TEOHARIDE

a _____ 55______
Păcii, care cheamă popoarele să 
ia atitudine împotriva experi
mentării armelor atomice și cu 
hidrogen găsesc un larg răsunet 
tn țara noastră. Comitetele regio
nale de luptă pentru pace au 
convocat ședințe plenare in ve
derea inițierii de acțiuni în acea
stă direcție, pe linia rezoluției 
adoptate de plenara lărgită a 
Comitetului Național pentru A- 
părarea Păcii din R.P.R., din ziua 
de 5 aprilie.

Prima din aceste plenare re
gionale a avut loc luni dimineața 
la Ploeștl și a întrunit un mare 
număr de participanți: tnuncitori, 
oameni ai artei și culturii, repre
zentanți ai cultelor religioase, in
vitați, președinți și secretari ai

comitetelor de 1 
raionale și orășenești etc.

In cadrul plenarei, scriitoarea 
Maria Banuș a prezentat refera
tul „Problemele actuale ale luptei 
pentru apărarea păcii", după care 
Gh. Bălan, președintele comitetu
lui regional Ploești de luptă 
pentru pace, a făcut o informare 
asupra activității comitetului.

La sfîrșit s-a adoptat o mo
țiune care, în numele celor a- 
proape 2.000 de comitete de luptă 
pentru pace din regiunea Ploești, 
tn numele întregii populații iubi
toare de pace a acestei regiuni, 
exprimă adeziunea la hotărîrile 
recentei sesiuni a Biroului Con
siliului Mondial al Păcii cu pri
vire la desfășurarea unei mari 
campanii împotriva experiențelor 
cu bombe atomice și cu hidrogen.

luptă pentru pace

[• Noul tip de tractor U.T.O.S j 
1 26, realizat de uzinele de I 
j tractoare ,£rnst Thălmann" J 
[ din Orașul Stalin, , este al j 
I șaptelea model de tractorl 
I realizat In țara noastră.. Noul j 
} model este un tractor univer- j 
I sal, capabil să execute meca- I 
I nizat toate muncile agricole j 
} (arat, semănat, cultivat, re- j 
( coltat cu combine etc.). El ] 
I poate fi folosit, cu succes, și j 
I ca tractor rutier pentru trans- ] 
I porturi. Față de tractorul .1 
I U.T.O.S 2 fabricat plnă nu ! 
I de mult, noul tractor prezintă ] 
( caracteristici și performanțe [ 
[ superioare: are 45 C.P. — cu j

8 C.P. mai mult declt vechiul ] 
I tip — o greutate proprie mai i 
! mici, dispune de 10 trepte de j 

viteză, față de 5 cite avea j 
tractorul U.T.O.S, 2. El poate J 
parcurge tntr-o oră. datorită j 
acestei game largi de viteze,) 
distanțe cuprinse Intre 2A km. { 
și 22,4 km. O priză indepen- ] 
dentă de putere ti permite să j 
acționeze continuu o combină { 
de cereale la viteze constan
te.

Mașini agricole moderne

Deschiderea expoziției 
„Ștefan cel Mare și epoca sa“

Marți la amiază la Muzeul de 
încotro. 'rta al R-P-R- a avut loc deschi

derea Expoziției „Ștefan cel 
Mare și epoca sa" organizată ca 
prilejul sărbătoririi a 500 de ani 
de la înscăunarea sa ca domn al 
Moldovei.

La deschiderea expoziției au 
luat parte tovarășii; general de 
armată Emil Bodnăraș. Miron 
Constantinescu, Ștefan Voitec, 
Alexandru B’rlădeanu, vicepreșe 
dinți ai Consiliului de Miniștri, 
general colonel Leontin Sălăjan, 
ministrul Forțelor Armate. Gri
gore Preoteasa, ministrul Aface
rilor Externe, Constanța Crăciun 
și Ion Pas, adiuncți ai ministru
lui Invățămîntului și Culturii, 
academicienii Andrei Otetea, di
rectorul Institutului de Istorie al 
Academiei R.P.R., Gh. Oprescu, 
Al. Rosetti, artiștii poporului I.

Iser și C. Baraschi, Justin Moi- 
sescu. mitropolitul Moldovei, Ion 
Jalea, președintele Uniunii Arti
știlor Plastici, Al. Buican. vice
președinte a| Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu strai- 
nătatea, cercetători științifici din 
domeniul Istoriei și arheologiei, 
oameni de artă, profesori, ofițeri 
superiori, reprezentanți ai presei.

Cuvîntul de deschidere a expo
ziției a fost rostit de prof. univ. 
I Nestor, membru corespondent 
al Academiei R.P.R.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde numeroase 
materiale valoroase puse la dis
poziție de Muzeul de Artă al 
R.P.R.. Academia R.P.R., Muzeul 
Militar Central, Arhivele Statului 
din citeva orașe ale țării, muzee 
regionale și de mînăstirile Putna 
și Dragomirna.

începerea convorbirilor între delegația
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn și delegația 

Comitetului Central al Partidului
Comunist Francez

In
tul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
au început convorbirile între delegația Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și delegația Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez.

Din partea CC. al P.M.R. participă la con
vorbiri tovarășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim secretar al C.C. al P.M.R., șeful delega
ției, Constantin Pîrvulescu, Gheorghe Apostol, 
Nicol'ae Ceaușescu. membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P M.R, Paul Niculescu-Mîzil, Ghizela 
Vass, membri ai CC. al P-M.R.

Din partea C.C. al P C.F. participă la convor-

ziua de 16 aprilie a.c. ora 10, la Comite- biri tovarășii: Waldeck Rochet, membru al Bi
roului Poliție al C.C. al P.C.F., șeful delegației. 
Marcel Servin, Georges Frischmann, membri ai 
Biroului Politic al CC. al P.C.F., Madeleine 
Vincent și Roland Leroy, membri ai C-C. al 
P.C.F.

De asemenea la convorbiri au participat tov 
" ’ " ’ “ ’ ’ ' i de

Bi-

Gh. Gaston Marin, președintele Comitetului 
Stat al Planificării și Andrei Păcuraru. șef de 
secție la C-C. al P.M.R.

Cele două delegații au făcut un schimb 
informații despre activitatea celor două partide. 
Convorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

de

16 aprilie 1957. L

In cursul acestui an gama 
de mașini șl utilaj agricol se 
va îmbogăți cu o serie de 
alte produse, fabricate pentru 
prima dată de către industria 
noastră, precum și cu produse 
care prezintă calități supe
rioare față de tipurile fabri
cate plnă acum.

Pentru prima dată, anul a- 
cesta, industria constructoare 
de mașini va produce, In se
rie, combine de păioase și 
combine de porumb, menite ră 
înlocuiască, tn mare măsură, 
munca omului la recoltarea 
principalelor noastre culturi 
— griul și porumbul. Să fa
cem un calcul simplu. O sin
gură combină de cereale pă
ioase tractată va permite <a 
in decursul unui singur sezon 
să se economisească 3.000 
zili-om șt să se înlăture risi
pa a circa 7.500 kg. boabe. 
Inchipuiii-vă ce economii se 
vor obține folosindu.se cele 

, 1.000 combine de cereale care 
(se vor produce In acest an! 
! Paralel cu aceste prevederi 
J de mare însemnătate, In acest 
j an se vor asimila șl verifica 
j alte tipuri de mașini agricole- 
11 n acest sens pentru prelucra- 
j rea solului se vor fabrica a- 
I gregate cu 6 grape cu colți 
I reglabili și Inclinabili, agre- 
j gate cu 4 sape rotative, cui- 
} tipatoare purtate cu reglaj de 
(la 600—1.000 mm. In Intre- 
(prinderile noastre producătoa- 
j re de mașini agricole se vor 
I mai fabrica mașini de tmprăș- 
(Hat 'îngrășăminte chimice și 
I altele.
I
i Locomotive Diesel
f O altă ramuri a industriei 
t constructoare de mașini din 
I țara noastră In care se vor 
[ fabrica produse noi de mare 
! însemnătate este aceea a mij- 
(toacelor de transport. In le- 
J pătură cu aceasta poate fi 
t amintită producția vagoanelor 
cisterne pe rulmenți de 50 
tone care va realiza o mări-j 
re a tonajului remorcat pre
cum șl însemnate economii 
de lubrefianțl. Locomotiva 
Diesel de 35 C.P. fabricată j 
plnă In prezent, va fi Inlocu- j 
IM cu locomotiva Diesel de 1 
120 C.P. destinată căilor fe
rate înguste, tn special secto
rului forestier.

I 
l
I 
i 
l

i 
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Adevărul veșnic viu Oțelarii reșițeni
cinstesc 1 MAI

AL LENINISMULUI
„Nici nn sprijin guvernului 

provizoriu 1“ — aceasta era lo
zinca leninistă.**

In aceste condiții cea mai 
mare însemnătate o avea 
clarificarea țelului revolu

ționar ce se punea în fața pro
letariatului. „Tezele din aprilie" 
ca și alte lucrări ale lui Lenin și 
hotărîri ale Partidului arătau cu 
toată preciziunea acest țel: tran
sformarea revoluției burghezo-de- 
mocratice în revoluție socialistă. 
In „Schița de articol sau cuvînta- 
re în apărarea Tezelor din aprilie" 
Lenin sublinia că ■trebue cu pri
cepere, cu precauție, prin lumi
narea minților, să ducem proleta
riatul și țărănimea săracă înain-

sia — pînă cu puțin în urma anu
lui 1917 țară a celei mai crunte 
terori — se creiase o stare de 
maximă legalitate, de lipsă a vio
lenței împotriva maselor.

In aceste condiții desfășurarea 
pașnică a trecerii la revoluția so
cialistă era pe deplin posibilă și 
chiar necesară. Lenin scria în ar
ticolul său memorabil „Despre 
dualitatea puterii" : „Pentru a 
deveni putere de stat, muncitorii 
conștienți trebuie să cîștige de 
partea lor majoritatea ; atîta timp 
cit nu se exercită violență împo
triva maselor, nu există alt drum 
spre putere. Noi nu sîntem blan- 
quiști, nu sîntem partizanii cu
ceririi puterii cu forța de către o 
minoritate. Noi sîntem marxiști,

40 de ani de la „Tezele 
din aprilie** ale lui V. 1. Lenin

te, de la dualitatea puterii la pu
terea deplină a Sovietelor. In 
vederea înfăptuirii acestui scop 
,,tezele" indicau primii pași: con
fiscarea tuturor pămînturilor mo
șierești, contopirea tuturor bănci
lor într-una națională, trecerea 
la controlul producției sociale și 
al repartiției produselor. Toate a- 
acestea urmau să constituie nu 
direct „introducerea" socialismu
lui ci numai primii pași pe acea
stă cale șî singurele mijloace în 
stare să împiedice catastrofa, 
foametea, dezorganizarea econo
miei.

Extrem de importantă în ana
liza învățămintelor actuale ce 
reies din „Tezele din aprilie" este 
ideea leninistă despre posibilita
tea înfăptuirii pe cale pașnică a 
revoluției socialiste.

Se știe doar că una din proble
mele de cea mai mare însemnă
tate cuprinsă în documentele 
Congresului XX a) P.C.U.S. o con
stituie teza despre diferitele forme

partizani ai luptei de clasă pro
letare..." (voi. 24 pag. 22).

Lenin se ridica cu cea mai 
mare hotărîre împotriva aventu
rismului și a anarhismului, îm
potriva jocului „de-a cucerirea 
puterii" subliniind necesitatea 
muncii răbdătoare, perseverente, 
de lămurire, muncă menită să se 
adapteze la nevoile practice ale 
maselor și a înfăptuirii numai a 
acelor prefaceri economice care 
au devenit absolut actuale atît 
în realitatea economică, cît și în 
conștiința covîrșitoarei majorități 
a poporului.

Tocmai astfel se pune în această 
primă etapă și problema atitudi
nii față de guvernul provizoriu. 
Punînd în aprilie 1917 întrebarea 
dacă trebuie răsturnat imediat 
guvernul provizoriu, Lenin răs
pundea : a) el trebuie răsturnat 
pentru că est» un guvern oligar
hic, burghez și nu al întregului 
popor, pentru că el nu poate să 
dea nici pacea, nici pîine, nici li-

Se întunecase. Ceasul gării 
finlandeze din Petrograd 
arăta orele 11. Străzile în

vecinate aruncau în piața din fata 
gării mii de mumcitori, soldați și 
marinari care veniseră, sub stea
guri roșii, să-1 primească pe 
Lenin. Cînd Vladtair Ilici coborî 
din tren fu luat tn beate. Uralele 
nu conteneau. Ele creșteau ca ta
lazurile mării pînă cînd... pînă 
cind Vladimir Ilici Lenin, suit 
pe un automobil bfindat, începu 
să rostească cu înflăcărarea și 
limpezimea sa neegadate, celebrul 
discurs prin care chema masele 
la lupta pentru victoria revolu
ției socialiste. „Trăiască revolu
ția socialistă" — acestea au fost 
cuvintele cu care Lenin își în
cheie cuvîntarea în care expuse- 
se — pentru prima diată în fata 
muncitorilor și soldaților — „Te
zele din aprilie".

In tezaurul marxisin-Ieninismu- 
lui „Tezele" rămîn una din pa
ginile inegalabile ca valoare : ele 
erau rodul creator al generali
zării experienței de luptă a parti
dului, o științifică analiză a si
tuației complexe, o orientare de 
mare profunzime teoretică, direct 
bazată pe cerințele vieți» — a 
luptei partidului, un program 
vast pentru trecerea la înfăptui
rea revoluției socialiste.

Din multitudinea problemelor 
cuprinse în acest concis 
document leninist să ne o- 

prim doar asupra citorva idei de 
o deosebită actualitate.

„Tezele din aprilie" încep prin 
a da o caracterizare a trăsături
lor esențiale ale situației politice 
internaționale și interne de a- 
tunci.

Așa cum se povestește despre 
Alexandru cel Mare că a desfă
cut nodul gordian tăindu-1 din- 
tr-odată cu sabia — Lenin a a- 
rătat adevăratul caracter al pri
mului război mondial, caracterul 
său imperialist și a rupt masca 
„defensismului".

Chiar în primul punct al „Te
zelor" Lenin arăta că în ceea ce 
privește Rusia și sub noul gu
vern — adus la putere de revo
luția burghezo-democratică din 
februarie 1917 — războiul rămî- 
ne imperialist, de jaf. De aceea 
nu puteau fi permise nici cele 
mai mici concesii „defensismului 
revoluționar".
Pentru ca oamenii muncii să-și 

dea consimtămîntul la un război 
revoluționar. Lenin punea ca pri
mă condiție trecerea puterii în 
mîinile proletariatului și a țără
nimii sărace.

ar care era situația în Ru
sia, în acea perioadă ?

„Tezele din aprilie" au
dat un răspuns de o deosebită 
claritate acestei probleme: „Tră
sătura specifică a momentului de 
față tn Rusia constă în trecerea 
de la prima etapă a revoluției 
•— etapă care, din cauza gradului 
insuficient de conștiință și de 
organizare a proletariatului, a 
predat burgheziei puterea — la 
a doua etapă a ei, care trebuie 
să dea puterea în mîinile prole
tariatului și ale păturilor sărace 
ale țărănimii" (voi. 24 pag. 4).

In Rusia — în februarie 1917 
a avut loc cea de a doua revo
luție burghezo-democratică ; ea 
a măturat întreaga monarhie ța
ristă, a dat toată puterea în mîi
nile burgheziei ajungînd totodată 
în pragul dictaturii revoluționare 
— democratice a proletariatului 
și țărănimii.

Viața crease astfel o situație 
deosebită pe care numeroși teo
reticieni, folosindu-se de formule 
depășite, n-o puteau înțelege și 
explica în mod just. Citîndu-1 pe 
Goethe care spunea „Teoria, prie
tene, e cenușie, numai pomul e- 
tern al vieții e verde" — Lenin 
cerea ca fiecare revoluționar să-și 
însușească adevărul incontestabij 
că un marxist trebuie să țină 
seama de viața vie.

Or, ce arăta situația reală din 
Rusia? Ea arăta că în viață a 
rezultat o împletire extrem de 
originală , nouă, nemaivăzută a 
puterii burgheziei și a puterii 
proletariatului și țărănimii: dua
litatea puterii. Astfel alături de 
guvernul provizoriu, guvern prin
cipal, adevărat și real, guvern 
al burgheziei, s-a constituit un 
alt guvern, complimentar, acce
soriu, încă slab și totuși care 
ex'sta în fapt și se dezvolta : So
vietele de deputați ai muncitori
lor și soldaților. Dar așa cum 
scria Lenin • „nu încape nici cea 
ma> mică îndoială că o asemenea 
împletire nu poate dăinui mult 
timp Două puteri în stat nu pot 
exista... Dualitatea puterii expri
mă numai momentul. de trecere 
în dezvoltarea revoluției, cînd ea 
a trecut dincolo de revoluția bur
ghezo.democratică obișnuită, dar 
n-a ajuns încă la dictatura^,,purăj 
a proletariatului și a țărănimii . 
(voi. 24 pag. 43).

Analizînd cauzele datorită că
rora sovietele cedau de bunăvoie 
puterea guvernului provizoriu, 
Lenin arăta că revoluția trezise 
la viață politică milioane de oa
meni dintre care, în condițiile spe
cifice Rusiei, o mare parte o con
stituiau micii patroni, mica bur
ghezie. Astfel că un gigantic 
val mic burghez acoperise totul, 
covirșise proletariatul conștient, 
nu numai prin număr ci și ideo- 
logicește, îl molipsise cu incon
știenta credulitate față de capi
taliști, cei mai răi dușmani ai 
păcii șj socialismului. Aceasta era 
baza de clasă a „înțelegerii" în
tre guvernul burghez și sovietele 
muncitorilor și țăranilor.

In această complexă situație, 
destrămînd ceața concepțiilor con
ciliatoare ale menșevicilor, „Te
zele din aprilie" au luminat ca 
un fulger, trasînd tactica prplș- 
tariatului revoluționar.

V. I. Lenin în drum
Desen de

de trecere la socialism. Or, în 
legătură cu această problemă 
documentele reluau ideea leni
nistă că trecerea la socialism nu 
este în mod obligatoriu legată de 
războiul civil. Dușmanii comunis
mului și în cor cu ei oportuniștii 
de toate nuanțele au încercat să 
răspîndească ideea că această 
teză ar fi ceva „nou", o „mane
vră" a comuniștilor etc. In fond 
însă Congresul XX al P.C.U.S. 
arăta că încă în aprilie 1917, în 
condițiile create atunci în Rusia, 
Lenin admitea posibilitatea unei 
dezvoltări pașnice a revoluției 
ruse.

După cum s-a subliniat în 
articolul publicat în revista „Vo- 
prosî Istorii" nr. 3/1956, ca ur
mare a lipsurilor din tratarea pro
blemelor istoriei P.C.U.S. în le
gătură cu influența cultului per
sonalității — într-o serie de lu
crări nu se acorda atenția cuve
nită problemei dezvoltării paș
nice a revoluției. Or, în această 
privință analiza Tezelor din apri
lie ca și a tuturor celorlalte lu
crări ale lui Lenin este extrem de 
edificatoare. Ea spulberă minciu
nile dușmanilor înveterați ai co
munismului care și astăzi caută 
să-i zugrăvească pe leniniști ca 
pe adepți ai violenței cu orice chip 
tot astfel precum înaintașii lor 
din timpul lui Lenin îi acuzau 
pe bolșevici de „aventurism". Să 
analizăm așadar această proble
mă.

Experiența mondială a guver
nelor burgheze și moșierești a 
elaborat două metode de menți
nere a poporului în asuprire: pri
ma este violența; a doua este 
metoda înșelăciunii, a milioane
lor de promisiuni, a pomenilor de 
nimica toată, metoda cedării a 
ceea ce nu este important și păs
trării a ceea ce este important. 
(Doar și astăzi imperialismul a- 
merican, de pildă, mînuiește deo
potrivă ambele metode procedînd 
după prima în țări ca Guatemala 
samCuba și după cea de a doua 
în rîndul „aliaților" săi euro
peni : Anglia, Franța, Italia).

Specificul momentului pe care-1 
trăia Rusia în primăvara anului 
1917 consta în trecerea cu o iu
țeală amețitoare de la prima me
todă practicată de Nicolai I, zis 
ciomag și Nicolae al II-lea, supra
numit sîngerosul, la cea de a doua 
metodă, practicată^ de guvernul, 
provizoriu burghez. Astfel îirRti-

spre Petrograd în 1917
P. Vasiliev
bertate deplină. b)el nu poate fi 
răsturnat acum pentru că se 
menține datorită înțelegerii di
recte și indirecte, formale și de 
fapt cu Sovietele, c) el nu poate 
fi în general „răsturnat" în mod 
obișnuit pentru că se bizuie pe 
„sprijinirea" burgheziei de către 
cel de-al doilea guvern, Sovie
tele, care sînt singurul guvern 
revoluționar posibil care exprimă 
direct conștiința și voința majo
rității muncitorilor și țăranilor.

Marea însemnătate a tezelor 
în elaborarea teoriei dicta
turii proletariatului consta 

în descoperirea rolului Soviete
lor, ceea ce a dus înainte marx
ismul. „Nu o republică parla
mentară — revenirea de la So
vietele de deputați ai muncito
rilor la această republică ar în
semna un pas înapoi — ci o 
republică a Sovietelor de depu
tați ai muncitorilor, ai muncitori
lor agricoli și ai țăranilor din 
întreaga țară, de jos pînă sus" 
(voi. 24 pag. 5).

De aceea tactica stabilită de 
„teze" era să se explice maselor 
că Sovietele de deputați consti
tuiau în condițiile respective sin
gura formă posibilă de guvern 
revoluționar, și că de aceea, atîta 
vreme cît acest guvern se va 
lăsa influențat de burghezie sar
cina poate fi numai de a explica 
maselor greșelile tacticii lor, de 
a explica cu răbdare, sistematic, 
stăruitor, ajutîndu-le să învețe pe 
baza propriei experiențe.

întreaga activitate a bolșevici
lor s-a folosit în mod strict de 
această tactică. Ea a fost expusă 
în documentele conferinței din 
aprilie a organizației din Petro
grad a P.'M.S.D. (b) din Rusia, 
ea a stat la baza tuturor acțiu
nilor organizațiilor bolșevice. Cu 
cîtă claritate apare orientarea le
ninistă spre dezvoltarea pașnică 
a revoluției în rezoluția C.C. al 
partidului din 4 mai 1917 în 
care se cerea să se dezmintă 
minciuna mîrșavă a capitaliștilor 
după care bolșevicii ar amenința 
cu războiul civil 1 Rezoluția arăta 
că în acel moment în care capi
taliștii și guvernul lor nu pot și 
nu îndrăznesc să facă uz de vio
lență împotriva maselor — este 
naiv, absurd și stupid orice gînd 
despre războiul civil.

In fruntea bolșevicilor Lepin 
pregătea cu tenacitate masele

pentru revoluție, făurea neobosit 
armata politică călind-o pentru 
luptele ce aveau sa vină, evitînd 
cu iscusință ciocnirile 'premature.

Cu toate acestea contrarevolu
ția trecu la ofensivă : se porniră 
represiuni împotriva partidului 
bolșevic. Cît de jalnice spar în 
lumina faptelor bocetele unui așa 
zis specialist în problemele ru
sești pe nume Leskovski care, nu 
de mult, la „Vocea Americii" de- 
plîngea guvernul provizoriu ma
turat de Revoluția din Octom
brie, vorbind despre „țelurile și 
principiile democratice, clare", 
despre „sistemul parlamentar 
democratic" etc., etc. ale acestui 
guvern al burgheziei. Pe semne 
el se referea la asemenea acțiuni 
„democratice" ale guvernului 
provizoriu ca introducerea pedep
sei cu moartea pe front, reprima
rea bestială a manifestației mun
citorilor și • soldaților din iulie 
1917, la Petrograd, interzicerea 
ziarelor bolșevice, prigonirea 
fruntașilor partidului bolșevic. 
Dealtminteri asemenea acțiuni 
sînt extrem de asemănătoare cu 
cele ale guvernelor „democratice" 
ale țărilor capitaliste apusene 
în solda cărora se află și bocito
rul de la „Vocea Americii" care 
a aniversat în felul lui eveni
mentele din primăvara anului 
1917.

Transformarea revoluției bur- 
ghezo-democratice în revoluție 
socialistă n-a decurs astfel ca un 
proces în linie dreaptă. Lichidind 
dualitatea puterii, instaurînd dic
tatura contrarevoluționară, bur
ghezia puse capăt perioadei paș
nice de dezvoltare a revoluției.

Așa cum arată Lenin in lu
crarea sa „Cu privire la lozinci": 
„trecerea întregii puteri în mîi
nile Sovietelor" a fost lozinca 
primului pas, a pasului imediat 
realizabil pe această cale paș
nică a dezvoltării. Aceasta a 
fost lozinca dezvoltării pașnice 
a revoluției, dezvoltare care de 
la 27 februarie pînă la 4 iu
lie a fost posibilă și, desigur, 
cea mai de dorit și care acum a 
devenit absoiut imposibilă... Ar 
fi putut să fie astfel dacă pute
rea ar fi trecut la timp în miiniTe 
Sovietelor. Ar fi fost lucrul cel 
mai ușor, cel mai avantajos pen
tru popor. Calea aceasta ar fi 
fost cea mai puțin dureroasă, și 
de aceea a trebuit sâ fie data cea 
mai energică luptă pentru folo
sirea acesta căi. Acum însă a- 
ceastă luptă, lupta pentru trece
rea la timp a puterii in nrimife 
Sovietelor a luat sfîrșit. Caiea 
pașnică a dezvoltării a devenit

Oțelarii reșițeni și-au realizat 
cu 15 zile înainte de termen an
gajamentul luat în cinstea zilei 
de I Mai. Ei au dat patriei pînă 
acum 8.000 tone de oțel peste sar
cinile de plan. In frunte sînt oțe
larii de la cuptorul nr. 6, cupto
rul tineretului. Brigăzile de tine
ret conduse 
Constantin 
Bucateș au 

in întrecerea
du-și planul de producție cu 1.489 
tone de 
conduse 
Focht, 
mă narii 
depășit
1.240 tone de oțel.

Intre 1 ianuarie șl 15 aprilie 
oțelarii reșițeni au sporit produc
tivitatea muncii cu 8,9 la sută 
față de plan, în loc de 5,5 la sută 
cît prevedea angajamentul, au 
redus rebuturile cu 8,25 la sută 
sub cifra admisă obținind econo
mii în valoare de 3.265.000 lei.

de Vasile Mocea, 
Moraru, Alexandru 
cîștigat primul loc 
socialistă, depășin-

ofel. Echipele de oțelari 
de prim topitorii Iosif 

Petru Fiat și Adam ie
de la cuptorul nr. 5 și-au 
și ei sarcinile de plan cu

Sovata 
se pregătește
Sovata, o minunată stațiune 

balneo-climaterică din Regiu
nea Autonomă Maghiară, a 
găzduit an de an sute și sute 
de oameni ai muncii veniți aici 
să-și petreacă plăcut concediul 
de odihnă, să-și refacă sănă
tatea.

în curînd, în pitoreasca așe
zare vor veni noi oaspeți. Aces
tora conducerea stațiunii le pre
gătește numeroase ,surprize".

Volubil și plin de voie bună, 
administratorul stațiunii, Biro 
Istvan, ne pune la curent cu 
ultimele noutăți.

— Priciți! Șocata are aspec-

t 
(

I

J

) tul unui caritabil țantier. Ca să ,
* id dnf, saama de grandoarea ( 
I țuerârilor că pot spune că anul
f acesta i^su alocat din bugetul 
I de stat sume ce depășesc 13 
’ milioane lei pentru înfrumuse- 

tarea stațiunii...
• 
t 
t 
t
*

»

<*

nică a dezvoltării, calea cea sui 
dureroasă", (voi. 25 pag. 175— 
176).

Ca un mare maesum al tacti- 

să se retragă un fcp lozinca 
„Toată puterea Soviete»?! de
oarece acestea deveniseră, sub 
conducerea menșevjckor și socia
liștilor revoluționari, un apendice 
al guvernului contrarei c’uponar.

„Sovietele — spunea Lemn a- 
tunci — pot și vor trebu: să 
apară fn această nouă revoluție, 
dar nu Sovietele actuale, nu or
gane ale concilierii cu burghezia 
ci organe ale lupta* revoluționare 
împotriva acesteia. Câ și atunci 
vom fi pentru construirea între
gului stat după tipul Sovietelor 
— aceasta este adevărat Nu este 
vorba despre Soviete în general,
ci despre lupta împotriva actualei 
contrarevoluții și împotriva tră
dării actualelor Soviete", (voi. 
25. pag. 186—187).

Pe baza dezvoltării, în raport 
cu noile condiții istorice — a te
zelor programatice din aprilie ale 
lui Lenin, Congresul al VI-lea al 
bolșevicilor din august 1917 lan
să lozinca pregătirii insurecției 
armate care a dus ia măreața 
Revoluție Socialistă din Octom
brie.

Celebrele „Teze die aprilie", 
de la care se împlinesc 40 
de ani, rântu ca un docu

ment dintre cele mai de preț care 
arată cu o forță deosebită ade
vărul veșnic al marxism-leninis- 
mului.

Citîndu-i pe Marx și Engels 
care spuseseră că doctrina lor nu 
e o dogmă ci o călăuză în ac
țiune — Lenin sublinia justețea 
cu care ei și-au bătut joc de în
vățătura pe de rost și de simpla 
repetare a formulelor. „Tre
buie să știm să punem schemele 
în concordanță cu viața*' — ce
rea Lenin. Exemplul acestei de
pline îmbinări a principialității și 
intransigenței revoluționare cu 
simțul vieții și al noului l-a dat 
însuși Lenin. $i alături de toată 
opera sa „Tezele din aprilie" de
mască încercările revizioniștilor 
care n-au obosit nici astăzi să 
conteste justețea și valabilitatea 
universală a leninismului — 
marxismul epocii imperialismului, 
a revoluțiilor socialiste și con
struirii comunismului.

Credincios învățăturii leniniste, 
Congresul al XX-lea al P.C.U.S. 
— eveniment de deosebită însem
nătate în istoria mișcării munci
torești — a demonstrat odată 
mai mult uriașa forță creatoare, 
mereu vie, a ideilor marxism- 
leninismului.

Cît despre programul inspirat, 
creionat de Lenin în „Tezele din 
aprilie" el a devenit o străluci
toare realitate: a biruit acum 40 
de ani prima revoluție socialistă, 
a fost instaurată Puterea Sovie
tică care a biruit toate atacurile 
furibunde ale imperialismului; pe 
a 6-a parte a globului s-a făurit 
socialismul și se construiește a- 
cum comunismul. Iar astăzi, ală
turi de patria leninismului, după 
pilda și cu ajutorul măreței țări 
a sovietelor, popoarele de pe a 
treia parte a lumii făuresc în ță
rile lor, unite în lagărul socialist 
noua orînduire căreia îi aparține 
vjițorul întregii omeniri.

FRED MAHLER

tarea
— Și ce lucrări se fac ?
— Multe. Dar mai bine să 

mergem „pe teren", la fața lo
cului-

Zis șt făcut, lată-ne tn mijlo
cul șantierului. Pe drum zo
resc muncitorii ce repară pa- 

ț oajuL
f Ceea mai încolo se află par- 

■ cui cel mare. Un grilaj nou, 
. proaspăt copsit, îl străjuiește. 
* înăuntru se plantează noi flori, 
9 noi copaci. In mijloc, alături

I
I

I — Pentru ce se sapă gropile? 
J ^Tocarășul Biro prinse a

I * zimbi.

(

t
i / un cinematograf nou, 
J cis un cinemascop.
\ _  r»— «

!

instalat bustul marelui 
maghiar Petâfi Șandor.

La marginea drumului, 
ca tineri săpau gropi.

va fi 
poet

ctți-

acea o nouă sursă
electrici... Și nu

Socata ca 
de lumina 
numai lumină electrică, ci fi 

mai pre-

— Dar aici ce se construieș
te ? — întreb, trecînd pe lingă 
o clădire mare, aproape termi
nată.

— Aici T.A.P.L.-ul va des
chide un restaurant modem, 
spațios. Iar dincolo se ridică 
un nou club.

Peste tot se 
sirg. Muncitorii 
că vor să facă 
primilor oaspeți ai 
muncitori, funcționari, 
studenți.

E. MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru Regiunea 
Autonomă Maghiară

muncește cu 
zoresc pentru 
surprize mari 

stațiunii: 
elevi,

i 
< 
» 
l
l 
f
<

O scenă din filmul „Bonjour eletant"

9 HOH AU
Fotografia de mai jos, 

destul de simplă, necesită 
explicații mai ample.

Totul s-a petrecut în comuna 
Leu, din raionul Craiova. Aci, 
ca și în multe colțuri ale țării, 
tineretul a luat asupra sa 5 ha 
de pămînt care au devenit „Lotul 
Festivalului". Pînă aci, 
deosebit.

Lucrurile nu s-au oprit

deși e 
totuși

nimic

Lucrurile nu s-au oprit însă 
aici. într-una din zile, pe prima 
pagină a „Scînteii pionierului" 
Tudose Constantin, membru în 
colectivul de conducere al uni
tății, a remarcat un titlu scris cu 
litere mari: „Chemarea pionieri
lor din comuna Vinerea în cinstea 
Festivalului".

Din această chemare Tudose 
află că pionierii din Vine
rea hotărîseră să ia asupra lor 
un teren de 500 metri patrați pe 
care să-1 însămînțeze cu zarzava
turi timpurii. Banii realizați diin 
vînzarea produselor, aveau să 
fie vărsați în fondul Festivalului.

Așa se explică faptul că, în 
prima recreație, Tudose, (întrucît 
în ziua aceea președinta lipsea), 
convocă colectivul de conducere 
al unității.

— Știți de ce v-am chemat ? 
Citiți — și le întinse ziarul.

Citiră împreună din nou.
— Ei au „lotul" lor, înțelegeți?
— Și ce e de făcut ?
— Eu zic să vorbim cu tova

rășa instructoare — propuse Tu- 
în comitetul 

ajute.
dose. Dînsa e și 
U.T.M. și o să ne

★
Tovarășa Amalia Călinescu, in

structoarea superioară, citi și ea 
1 cu atenție chemarea pionierilor 
din Vinerea.

— Voi ce credeți că am putea 
face ?—întrebă ea după ce sfîrși 
de dtit.

Copiii dădură din umeri.
— Vedeți, lotul vostru școlar 

nu e prea mare — continuă in
structoarea... Și apoi, pe acest lot 
au și răsărit plantele semănate. 
Ar fi păcat să-1 stricăm și să 
luăm munca de la capăt.

— La „Lotul Festivalului" am 
dat și noi o mînă de ajutor — 
spuse în loc de răspuns Tudose.
- Si?
— Dacă am ruga comitetul 

U.T.M. să ne cedeze o parte din 
lot ? Așa, cam un pogon...

— Nu-i o idee rea... Dar ar 
trebui să-1 întrebăm și pe tova
rășul director și pe ceilalți pio
nieri din unitate.

Astfel, în recreația mare avu 
loc o scurtă adunare a unității. 
Propunerea fu aprobată în una
nimitate.

★
— Poftește-i pe copii — zîmbi 

tov. Ștefan Marin, secretarul co
mitetului U.T.M. pe comună după 
ce citi biletul care glăsuia astfel: 
„Vă rugăm să ne primiți tn șe
dința d-voastră de comitet. Avem 
probleme importante".

Instructoarea zîmbi și ea.
Intră, Intîi Tudose, cu căciula 

în mînă, apoi ceilalți: Vlăducu 
Ion, Bătrînu Constantin, Bălincă 
Angela și Drăghici Paulina

— Ce vă aduce pe la noi ? — 
ti îmbie secretarul.

— Să vedeți — și Tudose tși 
drese vocea. Să ne dați și nouă 
din lotul d-voastră.

Și în loc de comentarii îi puse 
sub ochi chemarea copiilor din 
Vinerea.

— Ce ziceți ? — se adresă se-

Expoziția „Folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice" la Timișoara
Expoziția tehnico-științifică a 

U.R.S.S. „Folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice" deschisă 
acum o săptămînă în pavilionul 
din bulevardul Politehnicii din 
Timișoara, stîrnește un interes 
cresoînd. Pînă în prezent expozi
ția a fost vizitată de peste 12.000 
de cetățeni. In sala de proiecție 
amenajată în incinta pavilionului 
se prezintă filme documentare 
tehnico-științifice printre care 
„Taina materiei", „Prima din 
lume" și „Folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice".

Consemnîndu-și impresiile în 
Cartea expoziției, prof. dr. Alexan
dru Cișman, șeful catedrei de 
fizică a Institutului politehnic Ti
mișoara, care a vizitat expoziția 
împreună cu un grup de studenți 
scrie: „îmi exprim recunoștința 
în numele meu, al studenților și 
al oamenilor care pot să admire 
astfel partea umană a realizărilor 
științei și să privească cu oroare 
aplicațiile ei nefaste".

Pe o altă filă din cartea de im
presii, studentul Cornel Santo de 
la Institutul politehnic din Timi
șoara, a așternut următoarele 
rînduri: „Vizitînd expoziția, am 
rămas adine impresionat de reali
zările oamenilor de știință sovie
tici. De ce oare nu toți oamenii 

1 de știință din lume st- gîndesc să 
’utilizeze această forță gigantică

a energiei atomice în scopuri paș
nice ? Cînd scriu aceasta mă 
gîndesc la dezastrul de la Hiro- 
șima".

Mulți dintre vizitatorii expozi
ției și-au exprimat dorința de a 
sta de vorbă cu membrii grupului 
de specialiști sovietici, condus de 
docentul V. G. Kirilov-Ugriumov, 
candidat în științe fizico-matema- 
tice, decan al facultății de fizică 
teoretică și experimentală a Insti
tutului de ingineri fizicieni din 
Moscova, care a condus lucrările 
de organizare a expoziției.

Astfel, în ziua de 11 aprilie, 
grupul de specialiști sovietici con
dus de V. G. Kirilov-Ugriumov 
s-a întîlnit la sediul Consiliului 
regional A.R.L.U.S. cu membrii 
consiliului, membri ai conducerii 
Filialei S.R.S.C., precum și cu oa
meni de știință din localitate. Iq 
ziua următoare specialiștii sovie
tici au petrecut cîteva ore în mij
locul muncitorilor de la fabrica 
„Electromotor". In aceiași zi do
centul Kirilov-Ugriumov a făcut o 
vizită cadrelor didactice de la ca
tedra de fizică a Institutului po
litehnic din Timișoara.

Duminică, docentul Kirilov-U
griumov a ținut o conferință în 
cadrul Institutului politehnic 
despre lucrările școlii sovietice în 
domeniul razelor cosmice.

(Agerpres)

LOÎUL“ LORW
cretarul către ceilalți, 
citi.

— Eu zic să le dăm 
prima, instructoarea.

— Nu e prea mult 
un pogon ?

— Nu e, nu e 1 — 
piii cu gura.

— Bine. Vă dăm un 
lucrați numai voi.

— Vă mulțumim.
...Și copiii plecară.
— Trebuie să le dăm o mînă 

de ajutor — spuse secretarul 
după ce ușa se închise în urma 
lor.

— Să le dăm un tehnician să-i 
ajute, propuse Tudor Marin

— Și la treburile mai grele o 
să alcătuim cîte o echipă de ute- 
miști — încheie secretarul.

Cînd ședința se sfîrși, membrii 
comitetului dădură nas în nas cu 
Tudose și ceilalți. Se vede că aș
teptaseră în curte. Tudose purta 
un par și una din fetițe răsucea 
pe toate părțile un ghem de sfoară 
groasă.

— Ei ? Ce mai este ? — în
treabă Ștefan, secretarul.

—- Păi zic să măsurăm și să 
ni-1 dați în primire — sugeră Tu
dose, privind șiret într-o parte.

— Măi da’nerăbdători sînteți I 
Credeți că o să vă fugă lotul?

— Nu fuge... Dar... „nu lăsa 
pe mîine ce poți face azi".

— Adevărat — recunoscu Ște
fan Marin. Să mergem atunci.

...Și comitetul U.T.M. a predat, 
după toate regulile, colectivului 
de conducere al Școlii de 7 ani 
din Leu, în aceeași seară, pogo
nul care a devenit „Lotul pionie
rilor din Leu pentru Festival".

A. WEIS

după ce

— vorbi,

pentru ei

săriră co-

pogon să-1

<0 A început să ruleze pe ecra- ( 
<2 nele Capitalei o nouă producție ( 
() a studiourilor italiene, spumoa- ( 
fisa comedie „Bonjour elefant". ( 
(0 Avînd ca protagonist pe îndră- ( 

gitul actor Vittorio de Sica, fii- ( 
(0 mul aduce imagini din viața de ( 

toate zilele a oamenilor simpli ( 
fi în care momentele duioase se ( 
fi îmbină adesea cu momente tra- ( 
0 gice, în care necazurile și bucu- ( 
(/ riile obișnuite produc uneori ( 
fi încurcături și aspecte pline de ( 
fi umor. |
x Garetti este unul din miile ’ 
x de învățători ai Italiei de azi, < 
x ce nu-și poate întreține fami- < 
x lia cu leafa sa de mizerie. So-/ 
x cotelile prin care încearcă în ( 
x zadar să astupe toate găurile < 
x din bugetul familiei îl obsedea- < 
x ză intr-atît, incit le dă drept < 
x teme de aritmetică elevilor lui. '• 
y Proprietarul vrea să-l evacueze < 
x din casă pentru chiria neplă- < 
x tită, copiii n-au pantofi. Iată < 
x însă că un noroc excepțional îi < 
\ scoate în cale un maharadjah in- ( 
A dian, care face cadou copiilor ( 
A săi — după o serie de peri- ( 
Z) peții vesele — un elefant. Dar, ( 
A cum se spune pe romînește, la ( 
A omul sărac nici boii nu trag. ( 
fi Acest dar scump, în loc să-i ( 
fi facă viața mai frumoasă, mai ( 
fi rău i-o amărîște. Un om ne- ( 
fi voiaș nu se poate bucura nici, ( 
fi măcar de o întîmplare minu- 
fi nată, nemaivăzută. După ce s 
(0 reușește să scape cu chiu cu i 

vai de elefant, Garetti va lua 1 
fi de la capăt împreună cu fa- ■ 
fimilia sa viața amărîtă în care.\ 
fi a sclipit o rază de bucurie. Dar n 
J pînă scapă de elefantul cu bu- * 
fi cluc se întîmplă multe pățanii \ 
fi care fac pe spectator să vidă \ 
fi copios și pe care nu oi le po- \ 
x vestim, lăsîndu-vă plăcerea de a ? 
\le vedea pe ecran. 6

Patria : „DON JUAN” (complectare 
Tinerețe fericită): Republica. 1. C. Fri
mu. Gh. Doja, Moșilor : „FRUMOA
SELE NOPȚII ; Magheru, Maxim 
Gorki t .CU FAȚA SPRE PUB' 1C“, 
YVES MONTAND; V. Alecsandri, Elena 
Pavel, Gh Coșbuc : ..BONJOUR ELE
FANT” ; Miorița : „COASTA LUI 
ADAM"; Central, 23 August, Volga, 
Alianța : „RIPA DRACULUI” ; Lumi
na. Vasfle Roaită, Donca Slmo , TAI
NA NOPȚII ETERNE" ; Bucuiești, Al. 
Popov, 1 Mai : .ULTIMA INTÎLNI- 
RE" — Complectare .Tntîlnirlle in
ternaționale de fotbal pe 1956” : Tim
puri Noi : SAPTAMÎNA FILMULUI 
ROMÎNESC DE PĂPUȘI” ; Grivita :

„MOARA CU NOROC” : Munca, M. 
Eminescu • .PREA TÎRZIU” ; Doina, 
Aurel Vlaicu : „CÎNDVA LA PARIS”: 
Flacăra, Olga Bancic ■ „RÎSETE IN 
PARADIS" : Tineretului ..PARADA 
LUI CHARLOT”; Cultural : .FERO
VIARUL” ; Victoria. Libertății : „VA
GABONDUL" (Ambele serii); Unirea : 
„AL 41-LEA” ; Constantin David î 
„GARNIZOANA NEMURITOARE” ; Al. 
Sahia .TRANDAFIRII LUI ALLAH": 
Arta : „URAGANUL”; T. Vladimires- 
cu : ..TATA, MAMA, NEVASTA-MEA 
$1 EU”; Popular, „URMELE RA- 
MTN": Iile Pintllîe: „TU ȘI CAMA
RAZII TAI”; N Bălcescu : „C1O CIO- 
SAN” (colorat).

MIERCURI 17 APRILIE 1957 
Programul I

7.00 — Buletin de știri, buletin me
teorologic și sumarul presei centrale. 
7.10 — Muzică ușoară romînească. 7.35
— Muzică populară sfrbească din re
giunea Timișoara. 7.55 — Cîntece spor
tive. 8.15 — Materiale din presă. 8.30
— Muzică. 9.00 — Muzică din operete.
9.30 — „Roza vtnturilor”. 10.30 — Con
cert de muzică vocală. 11.00 — 
Buletin de știri. 11.03 — Tea
tru la microfon : „MOȘTENITORII
LUI RABOURDIN. Adaptare radio
fonică după comedia lui Emile 
Zola. 12.28 — Muzică ușoară.
13.00 - Buletin de știri. 13.05
— Cîntece și jocuri populare romî- 
nești. 13.35 - Uverturi de compozi
torii noștri înaintași. 14.00 — Muzică 
de estradă. 15.00 — Buletin de știri. 
15.05 — Pagini din istoria muzicii de 
operă. 15.35 — Muzică. 16.15 ,.Tnșir-te 
mărgărite". 16.45 - Cîntece de Radu 
Paladi. 17.00 — Buletin de știri și bu
letin meteorologic. 17.15 — Recoman
dări din program. 17.19 — Cîntă Si
mona Cassian. 17.35 — Un sfat bun nu 
strică. 17.40 — Cîntă orchestra „Doina 
Argeșului” a sfatului popular regio
nal Pitești. 18.00 — Vorbește Moscova 1
18.30 — Muzică din opereta „Culegă
torii de stele” de Florin Comișel. 19.00
— Buletin de știri și comentariu. 19.10
— Cîntă Charles Trenet. 19.45 — Răs
pundem ascultătorilor. 19.55 — „Noap
te bună, copii". 20.00 — Din viata mu

zicală a orașelor și regiunilor patriei.
20.30 — „Părinți și copii”. 21.00 — 
Piese instrumentale de compozitori 
spanioli. 21.15 — Seară literară : 
„Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare”. 21.45
— Cîntă tînăra solistă de muzică popu
lară romînească Violeta Romanescu, 
22.00 — Buletin de știri, buletin me
teorologic și sport. 22.30 — Muzică 
ușoară. 22.50 — Prelucrări corale de 
compozitori romîni. 2308 — Concert 
simfonic. 23.52—23.55 — Buletin de 
știri.

Programul II
14.00 - Buletin de știri. 14.03 - 

Cîntă corul C.F.R.-P.T.T.R.-Giulești, 
dirijat de Constantin Rădulescu. 14.20
— Cărți și eroi. 15.00 — Muzică popu
lară din diferite regiuni ale țării. 15.40
— Poemul simfonic „Fîntînile Romei" 
de Respighi. 16.00 - Buletin de știrî 
și buletin meteorologic. 16.20 — „Mu
zică de cameră romînească”: Alfred 
Mendelsohn. 17.15 — Tribuna Radio.
17.30 — Cîntă orchestra Constantin 
Bîrsan. 18.00 - Buletin de știri. 18.10
— Să citim împreună : „Farmecul ge
nezei” de Traian Coșovei. 18.30 — Jo
curi populare romînești. 19.20 — „Pen
tru fiecare melodia preferată". 20.00
— Buletin de știri. 20.03 — Opera 
„Aida" de Verdi, — corul și orches
tra operei din Roma, dirijor Ionel Per- 
lea. (Tn pauză buletin de știri). 22.50
— Mazurci de Chopin. 23.00 - Bule
tin de știri, buletin meteorologic și 
sport. 23.15—24.00 — Concert de noapte,

Pentru regiunea București : Vremea 
se menține rece însă cerul devine va
riabil. Va continua să plouă temporar. 
Temperatura noaptea va fi cuprinsă în
tre minus 1 grad și plus 1 grad, iar 

•ziua între 10-12 grade. Vîntul din sec
torul nord est va continua să sufle 
tare la început apoi va slăbi treptat.

Pentru următoarele trei zile în țară : 
Vremea se menține rece la început, cu 
o încălzire ușoară apoi treptată, ră-

mănînd instabilă și favorabilă averse
lor locale de ploaie, mai ales în re
giunea de munte și tn sud-estul țării. 
Vînt în slăbire, except,înd litoralul, 
unde va sufla potrivit pînă la . tare. 
Temperatura staționară mai Intîi. apoi 
în creștere treptată. Minimele vor os
cila între minus 3 grade și plus 5 
grade, iar maximele între 7 șt
18 grade.



Solemnitatea decernării ACORD
Premiilor de Stat pe anul 1955

Sîmbătă la amiază a avut loc 
la Consiliul de Miniștri solemni
tatea decernării Premiilor de Stat 
acordate de Consiliul de Miniștri 
al R.P.R. pentru lucrări deosebit 
de valoroase realizate în cursul 
anului 1955.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii : Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Miron 
Constantinescu, Ștefan Voitec, 
Alexandru Bîrlădeanu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Miniștri,

Leonte Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
acad. prof. Traian Săvulescu, pre
ședintele Academiei R.P.R., dr. 
Voinea Marinescu, ministrul Să
nătății și Prevederilor Sociale, Gh. 
Gaston Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, a- 
cademicienii Mihai Beniuc, Geo 
Bogza, Boris Caragea, P. Con- 
stantinescu-lași, Șt. Milcu, I. 
Murgulescu, Șt. S. Nicolau, Mi
hail Ralea, numeroși oameni de 
știință, artă și literatură.

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
Intr-o atmosferă sărbătorească, 

tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Miniștri, a în- 
mînat laureaților Premiului de 
Stat diplomele, medaliile și pre
miile felicitînd pe fiecare în 
parte.

Asistăm astăzi la festivitatea 
— devenită tradițională — a in- 
mînării Premiilor de Stat ale Re
publicii Populare Romîne.

Premiile de Stat constituie una 
din numeroasele mărturii ale a- 
tenției, grijii și sprijinului pe care 
Partidul Muncitoresc Rom în și 
Guvernul Republicii Populare Ro
mine le acordă permanent muncii 
de creație în domeniul științei, 
tehnicii, literaturii și artei.

Partidul și Guvernul și între
gul popor muncitor prețuiesc acti
vitatea creatoare a savanților, in
ginerilor, tehnicienilor, scriitori
lor, artiștilor din patria noastră, 
care îmbogățește patrimoniul ști
inței și culturii, contribuie la con
struirea socialismului.

An de an sporește numărul a- 
celora care făuresc lucrări deose
bit de valoroase și sint distinși 
pentru aceste lucrări cu Înaltul 
titlu de laureat al Premiului de 
Stat. Lucrările cele 
roase create In 1955, 
se inminează astăzi

mai valo- 
pentru care 
Premiile de

Stat, constituie și ele o contribu
ție însemnată la dezvoltarea eco
nomiei și culturii noastre socia
liste.

Acordarea Premiilor de Stat 
este nu numai o recunoaștere a 
însemnătății operelor create, ci și 
un stimul, un imbold, atît pentru 
cei premiați cit și pentru ceilalți 
creatori, de a făuri noi opere și 
mai valoroase.

Poporul muncitor — făuritorul 
tuturor bunurilor materiale nece
sare traiului — așteaptă de la oa
menii științei, tehnicii și artei să 
creeze opere care să izvorască din 
practica construirii socialismului, 
să slujească această practică, să-i 
lărgească perspectivele, să contri
buie in cea mai mare măsură la 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor mun
cii, opere care să fie demne de 
epoca marilor transformări sociale 
prin care trece țara noastră și 
lumea întreagă.

Vă felicităm, dragi tovarășe și 
tovarăși laureați ai Premiului de 
Stat pe 1955, și vă urăm succes 
și spor in munca dumneavoastră 
viitoare.

Cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica a fost sublimată prin pu
ternice aplauze.

*

Au luat apoi cuvîntul laureați 
ai Premiului de Stat care au mul
țumit pentru înalta distincție pri
mită, exprimîndu-și hotărîrea de 
a depune toate eforturile pentru 
dezvoltarea și înflorirea științei, 
tehnicii și artei, pentru victoria 

socialiste în patria
tehnicii 
construcției 
noastră.

După ce a pus în lumină con
dițiile prielnice create în anii pu
terii populare pentru activitatea 
științifică, în contrast cu situația 
grea din timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, prof. dr. Vaier 
Novacu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., a spus printre 
altele :

In anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea și grija, 
părintească a partidului nostru, 
noi, lucrătorii pe tărîmul științei 
am învățat a sluji poporul, a găsi 
activității noastre un sens măreț 
pentru a contribui necontenit la 
ridicarea nivelului material și cul
tural al oamenilor muncii din țara 
noastră.

In cuvîntul său, acad. prof. dr. 
C. lonescu-Mihăești, a spus:

„Activitatea muncitorilor inte
lectuali din Romînia, în domenii 
atît de felurite, s-a putut manifes
ta mulțumită numai sprijinului a- 
cordat cu stăruință de către par
tid și guvern, uneori chiar în con
diții relativ greu de învins. Pro
pășirea rapidă a culturii și extin
derea ei în masele largi ale po
porului nostru, datorită organiză
rii socialiste a statului, a creat 
un hotărîtor imbold pentru scri-

itori, artiști și cercetători științi
fici.

îndrăznesc să afirm că intr-ade
văr, o viață spirituală nouă se 
manifestă în patria noastră.

Depășesc însă, și cer iertare 
pentru asta, limitele competenței 
mele în această direcție. Sînt nu
mai medic, medic de laborator, 
cercetător preocupat în același 
timp de aplicația anumitor rezul
tate folositoare în domeniul bo
lilor molipsitoare.

Sortiți, prin însăți preocupările 
noastre de tot momentul, de a 
studia și observa viața, sub toate 
aspectele ei, omul și mediul în 
care trăiește, alunecăm fără voie 
și în domenii care nu ne aparțin.

Aceasta explică îndrăzneala cu 
care am acceptat să vorbesc și în 
numele colegilor de altă, breaslă, 
care au avut cinstea să primească 
astăzi Premiul de Stat pentru rea
lizări valoroase în domenii atît de 
diverse și de prețioase pentru po
porul nostru

In ce mă privește, vă cer voie 
să consider că premierea cercetă
rilor pe care le-am întreprins de 
mai mulți ani în domeniul tuber
culozei și poliomielitei, se răsfrîn- 
ge și asupra Institutului „dr I. 
Cantacuzino". Fondatorul acestui 
institut, marele nostru dascăl. în 
amintirea căruia îmi îndrept cu 
pietate gîndul meu cu prilejul a- 
cestei solemnități, a sperat și a 
crezut în realizarea unei societăți 
socialiste. N-a văzut-o. Se năs
cuse înainte de vreme.

încă odată, tovarășe președinte 
și onorat guvern vă rog să cre
deți în sentimentele noastre de 
adîncă recunoștință pentru cinstea 
pe care ne-ați făcut-o prin decer
narea Premiilor de Stat pentru 
activitatea noastră".

Inginerul Tr. Seceleanu, care a 
luat apoi cuvîntul, a spus printre 
altele: „In numele colectivului 
de la uzinele de tractoare aduc 
mulțumirile noastre călduroase și 
totodată recunoștința pentru 
înalta distincție ce ne-a fost acor
dată.

Lucrarea noastră — instalația 
pentru turnat cuzineții cu ajuto
rul încălzirii prin curenți de înaltă 
frecvență — este prima de acest 
gen în țară. In realizarea lucră
rii am avut de învins o serie de 
greutăți, deoarece eram la început 
și ne lipsea experiența în acest- 
domeniu. Faptul că, cu ajutorul 
guvernului, am reușit să realizăm 
lucrarea, nu înseamnă însă că e- 
forturile pe care trebuie să le 
depună acest colectiv sînt epui
zate. In planul nostru de muncă 
de zi cu zi, în planul de perspec
tivă, ne-am propus sarcina de a 
extinde această nouă tehnologie 
de încălzire a metalelor. De peste 
un an a și fost introdusă la uzi
nele „Steagul Roșu" această teh
nologie care mărește rentabilita
tea, ieftinește prețul de cost și 
creează condiții mai bune de 
muncă.

In numele colectivului în care 
lucrez îmi iau angajamentul să- 
ducem la bun sfîrșit toate sarci
nile care ne revin : vom contribui 
ca patria noastră să prospere, 
ca din punct de vedere al tehnicii 
noi să fim în primele rînduri".

A luat apoi cuvîntul ajustorul 
Petre Duca din colectivul care a 
realizat noua instalație pentru 
turnat cuzineți.

„Ca muncitor la uzinele de trac
toare — a spus el — țin să mul
țumesc partidului și guvernului 
pentru înaltul titlu care mi s-a 
acordat.

Țin să vă asigur tovarăși, că 
voi lupta și pe mai departe, cu 
forțe sporite, pentru traducerea în 
viață a tuturor hotărîrilor parti
dului și guvernului nostru".

Asistența a ascultat apoi cu
vîntul academicianului Tudor Ar- 
ghezi. „Mulțumesc onoratului 
Consiliu de Miniștri că la vîrsta 
de 77 de ani binevoiește să-mi a- 
corde un premiu literar.

Greutatea cea mare pentru mine 
este de aci înainte să-mi schimb 
mentalitatea. Mă obișnuisem ca 
o viață întreagă să fiu nu un 
premiant ci un continuu repetent. 
Ba unii suplinitori m-au dat de 
mai multe ori afară din literatură 
voind a face din ideea gîndită și 
litera scrisă un monopol aristo
cratic.

Greutatea a doua, care astăzi 
devine o datorie, este de a-mi 
croi o tinerețe nouă. Este o greu
tate totuși mai ușoară căci apar
ține condeiului. Condeiul este o 
ramură de salcie în permanentă 
împrospătare chiar dacă e smulsă 
din salcia plîngătoare”.

Scriitorul Nagy Istvan, care a 
luat apoi cuvîntul ,a spus între 
altele: ..Acum, cînd intrăm și 
noi în rîndurile mereu crescînde 
ale scriitorilor, savanților și ar
tiștilor distinși cu Premiul de 
Stat, acum cînd căldura stringe- 
rilor de mînă urcă spre inimi, 
permiteți-mi să evoc memoria a- 
celora fără de care noi niciodată 
n-am fi ajuns să ne învrednicim 
de cinstea ce ni se face azi. 
Mă gîndesc la poporul munci
tor din țara noastră alcătuit 
din mai multe naționalități, din 
care ne tragem obîrșia și de 
Ia care avem talentul. Mă gîndesc 
la premergătorii noștri scriitori 
și savanți de pionierat, care ne-au 
transmis cele mai frumoase din
tre idealurile lor dinpreună cu tot 
ce era mai ales și mai de seamă 
în știința ori tainele lor de ate
lier. Mă gîndesc la clasa noastră 
muncitoare revoluționară care, în 
alianță cu țărănimea muncitoare, 
și sprijinită fiind de Uniunea So
vietică, a dărîmat piedicile ridi
cate în calea muncii creatoare, 
realizînd condițiile favorabile pen
tru o infinită și liberă desfășu
rare a științelor și artei. Vreau 
să mai amintesc de Partidul Co

munist din Romînia, oare a orga
nizat și a dus la victorie lupta 
pentru libertate a clasei munci
toare aflată in primele rînduri ale 
poporului. Mă gîndesc la urma
șul său, Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, datorită căruia poporul nos
tru se află azi în ajunuf realizării 
socialismului — și care a împă- 
mîntenit o atmosferă frățească, 
bazată pe internaționalismul pro
letar.

Cred că nu fac decît să exprim 
sentimentele dumneavoastră ale 
tuturor, atunci cind în numele 
scriitorilor și poeților laureați mă 
adresez plin de recunoștință în 
primul rînd acelora care prin lup
tele' și munca lor de fiecare zi 
ne-au inspirat atît în trecut ca și 
în prezent. Literatura, știința și 
arta noastră, din ei se inspiră. Se 
cade așa-dar să promitem solemn 
că de azi înainte talentul, știin- 
ța, crezul și puterea de muncă 
socialiste, ni le vom întrebuința 
în măsură și mai accentuată pen
tru o literatură reaiist-socialistă, 
pentru binele poporului, pentru 
adîncirea prieteniei noastre cu 
Uniunea Sovietică, pentru pacea 
și înfrățirea popoarelor, pentru 
scopurile partidului, pentru pro
pășirea socialistă a Republicii 
Populare Romîne".

Sculptorul Ion Jalea, care a ur
mat la cuvînt, a spus printre al
tele : „Sărbătorirea de astăzi esie 
pentru noi un fericit prilej pentru 
a exprima aci toată mulțumirea 
și recunoștința artiștilor plastici 
pentru sprijinul și solicitudinea 
cu care sint înconjurați.

Datorită acestui sprijin arta 
noastră plastică în avînt de dez
voltare capătă o înfățișare, o vi
ziune nouă. De la lucrările de pro
porții mici ale înaintașilor noștri, 
lucrări destinate pentru casele 
oamenilor avuți, s-a trecut la lu
crări monumentale care, interesea
ză masele largi ale poporului 
muncitor. Această trecere a fost 
posibilă numai datorită condițiilor 
de existență și de muncă cape 
s-au creat artiștilor noștri.

Sărbătorirea de astăzi este încă 
o formă a acestui sprijin pentru 
arta și artiștii noștri. Vrem să în
credințăm guvernul țării și Parti
dul Muncitoresc Romîn că artiștii 
noștri pun cea mai mare rivnă 
în munca lor și își dau toată si
lința să creeze opere de artă în 
care să se recunoască fața nouă 
a patriei noastre".

In continuare, a luat cuvîntul 
artista poporului Aura Bu- 
zescu, care a spus: „In . nu
mele colectivului de la Tea
trul Național „Ion Luca Ca- 
ragiale" mulțumesc călduros par
tidului și guvernului care au bi
nevoit să onoreze strădania noa
stră cu înaltul titlu de laureat al 
Premiului de Stat.

Laolaltă cu savanții, oamenii de 
știință, scriitorii, oamenii _ de 
artă, artistul dramatic, altădată 
ținut la .periferia vieții sociale, 
se bucură astăzi de prețuirea 
partidului și a oamenilor muncii.

Acordarea înaltului titlu de lau
reat al Premiului de Stat consri- 
tuie pentru noi un îndemn de a 
pune la contribuție munca și ta
lentul nostru pentru realizarea 
unor noi creații spre progresul 
teatrului romînesc".

Prof. George Breazul, care a 
luat cuvîntul în încheiere a spus 
printre altele : „Avîntid creației și 
interpretării muzicale cît și în
făptuirile organizatorice au schim
bat radical ritmul desfășurării 
vieții muzicale romînești și i-au 
asigurat un puternic impuls de 
dezvoltare și propășire.

Muzicienii romîni pun cu entu
ziasm măiestria lor artistică în 
serviciul poporului. Realizările lor 
pătrund adînc în inimile oameni
lor muncii din patria noastră, arta 
lor fiind recunoscută și aplaudată 
și peste hotarele țării. Muzicolo
gia romînească — a spus în în
cheiere vorbitorul — se va stră
dui să fie la înălțimea cinstirii de 
care se bucură astăzi și să țină 
pasul avîntului creației și inter
pretării muzicale în patria noas
tră".

Intr-o atmosferă cordială, con
ducătorii partidului și guvernu
lui prezenți la solemnitate s-au 
întreținut apoi îndelung cu lau- 
reații Premiului de Stat.

între Guvernul Republicii Populare Romîne, 
și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

referitor la statutul juridic al trupelor sovietice 
staționate temporar pe teritoriul R. P. Romîne

Plouă într-una. Peisaj tomnatic 
în plină primăvară. In fabrica „Gh. 
Gheorghiu-Dej”, uriașa cetate 
bucureșteană a confecțiilor, viața 
— îmbinare armonioasă de calm 
și trepidație — își urmează cursul 
cotidian. Sîntem în primele ore ale 
dimineții și stivele de confecții pe 
care le întîlnim în drumul prin 
secții pledează convingător despre 
hărnicia muncitorilor.

Ii însoțim pe membrii delegației* 
Tineretului Popular Iugoslav. Pen
tru noi tabloul este cunoscut și 
s-a integrat de mult în categoria, 
faptelor obișnuite. Iar pe oaspeți 
desigur, cele văzute îi impresio
nează plăcut. Ei s-au oprit lîngă 
fierăstrăul electric care execută în 
cîteva minute operațiuni ce ma
nual ar fi necesitat ore întregi. 
Muncitorii le dau bucuroși expli
cații.

In sălile moderne, bine aerisite, 
luminoase, oaspeții întflnesc nu
meroși tineri. în sectorul 5 stau 
de vorbă cu Stoica Maria, condu
cătoarea unei brigăzi de tineret. 
Fata — puțin timidă — relatează 
că brigada ei numără 42 de fete 
și... nici un băiat.

Lîngă gazeta de perete a brigă
zilor de tineret, oaspeții iugoslavi 
au poposit dteva minute. Gazeta 
este o veritabilă oglindă a vieții

Vizită în cetatea confecțiilor
Delegația Tineretului Popular Iugoslav la fabrica 

de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“
brigăzilor de producție utemiste, 
a succeselor lor și a proiectelor 
lor de viitor.

Urcăm. Iată-ne în sectorul 6 — 
„sector al tineretului”, cum ne in
formează tînăra muncitoare Eli- 
sabeta Jianu. Oaspeții iugoslavi 
sînt primiți cu căldură și conduși 
să vadă ceea ce îi interesează. Ei 
se opresc să examineze confecțiile 
pentru copii, deosebit de atrăgă
toare prin varietatea culorilor și 
prin modele.

Unul din oaspeți întrebase — 
în vreme ce urcam scările — dacă 
există o școală profesională în ra
mura confecțiilor. Răspunsul l-a 
obținut imediat, iar după dteva 
minute a putut să întîlnească un 
grup de fete în șorțuri albastre 
și cu gulere albe care lucrau la 
mașini de cusut. Erau elevele 
Școlii profesionale la orele de prac
tică.

Popasurile sînt destul de dese. 
Lîngă mașina la care lucrează tî
năra Constanța Ionescu are toc o 
conversație însuflețită.

Timpul ne îndeamnă să ne gră
bim. Vizităm grupul social — can
tina, clubul, creșa. In moderna 
bucătărie, oaspeții se fotografiază 
împreună cu bucătarul-șef. Creșa și 
căminul de copii produc o impre
sie puternică. Piero Djukoviti

chiar spune — evident, în glumă! 
— că ar vrea să locuiască și el 
în acest cămin.

In club» întâlnim o vitrină cu 
fotografii : bordeiele vechii fabrici 
APACA. După ce am cunoscut 
prezentul, iată trecutul. Compara
ția se impune de la sine.

Au trecut mai bine de două ore 
de cînd oaspeții au sosit în fabri
că. Ultima etapă a vizitei o repre
zintă întîlnirea cu membri ai co
mitetului U.T.M. din fabrică. Are 
loc o discuție vie, interesantă. E. 
Munteanu, secretara comitetului 
U.T.M., care de altfel recent a vi
zitat Iugoslavia, dă lămuriri în le
gătură cu munca și viața tineretu
lui iar apoi răspunde la întrebări. 
Gama temelor discutate este va
riată : de la interesul cumpărăto
rilor pentru produsele fabricii pînă 
la calificarea tineretului și parti
ciparea sa la întrecerea socia
listă.

O utemistă roagă pe oaspeți 
să-și împărtășească impresiile. Răs
punde șeful delegației, tovarășul 
M. Tripalo:

„Este greu ca într-o vizită atît 
de scurtă să avem un tablou de
tailat a ceea ce se petrece aci. Nu 
sîntem specialiști în industria con
fecțiilor, de aceea ceea ce vom 
spune vor fi părerile unor simpli 
vizitatori. Am văzut fotografii care

înfățișau întreprinderea înainte de 
regimul democrat-popular fi am 
confruntat fotografiile cu realiză
rile existente. Se poate observa 
imediat că construirea acestei fa
brici reprezintă un succes al so
cialismului în Romînia.

Am avut posibilitatea să vedem 
cîteva produse ale industriei dum
neavoastră ușoare. Am remarcat o 
mulțime de realizări. Sîntem con
vinși că aceste realizări sînt o ga
ranție că întreprinderea dumnea
voastră își va da contribuția la în
deplinirea hotărîrilor plenarei 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Romîn. Aci în fabrică am avut po
sibilitatea să vedem modul în care 
partidul și guvernul dvs. se îngri
jesc pentru satisfacerea variatelor 
necesități ale muncitorilor.

Am luat cunoștință în linii ge
nerale de activitatea organizației 
U.T.M. ca factor activ în lupta 
pentru îndeplinirea planului și 
pentru creșterea productivității 
muncii. Dorim organizației U.T.M. 
ca pe această cale să realizeze in 
viitor și mai multe succese’*.

Un schimb de daruri a încheiat 
această întîlnire prietenească, care 
— considerăm — a slujit cauzei 
mai bunei cunoașteri a tineretului 
din cele două țari vecine.

E. OBERST

Guvernul Republicii Populare Romîne și Guvernul Uniunii Re- 
publicilor Sovietice Socialiste,

term hotărite de a depune toate eforturile pentru menținerea și 
Întărirea păcii in Europa și în lumea întreaga,

avînd in vedere faptul că existența blocurilor militare agresive 
îndreptate împotriva statelor iubitoare de pace și remilitarizarea 
Germaniei occidentale, precum și menținerea de către S.U.A. și alte 
state participante la Tratatul Atlanticului de Nord a numeroase 
trupe și baze militare în apropierea statelor socialiste, creează o 
amenințare pentru securitatea acestor state,

considerind că în aceste condițiuni staționarea temporară a tru
pelor sovietice pe teritoriul Republicii Populare Romîne este indi
cată în vederea asigurării apărării comune împotriva unei agre
siuni posibile și este în conformitate cu tratatele și acordurile in
ternaționale, și

dorind să reglementeze problemele legate de staționarea tempo
rară a trupelor sovietice pe teritoriul Republicii Populare Ro
mîne.

au hotărit să încheie prezentul Acord în care scop au numit îm
puterniciți! lor :

Guvernul Republicii Populare Romine pe:
Gr. Preoteasa, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Popu

lare Romîne,
L. Sălăjan, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Populare Ro

mine ;
Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pe:
A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al Uniunii Republi

cilor Sovietice Socialiste,
G. K. Jukov, ministrul Apărării al Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste.
care după schimbul împuternicirilor lor, găsite în bună și cuve

nită formă, au căzut de acord asupra celor ce urmează :

Articolul 1
Staționarea temporară a trupelor sovietice pe teritoriu! Republicii 

Populare Romîne nu afectează în nici un fel suveranitatea Statului 
Romîn ; trupele sovietice nu se amestecă în treburile interne ale 
Republicii Populare Romîne.

Articolul 2
1. Efectivele trupelor sovietice staționate temporar pe teritoriul 

Republicii Populare Romîne și locurile lor de dislocare se fixează 
pe bază de convenții speciale între Guvernul Republicii Populare 
Romîne și Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.

2. Mișcarea trupelor sovietice pe teritoriul Republicii Populare 
Romîne în afara locurilor lor de dislocare necesită, pentru fiecare 
caz în parte, consimțămîntul Guvernului Republicii Populare Ro
mîne sau al autorităților romîne împuternicite de acesta.

3. Aplicațiile și manevrele trupelor sovietice în afara locurilor 
lor de dislocare se efectuează fie pe baza planurilor puse de acord 
cu autoritățile romîne împuternicite în acest scop, fie cu acordul, 
pentru fiecare caz în parte, al Guvernului Republicii Populare Ro
mîne sau al autorităților romîne împuternicite de acesta.

Articolul 3
Trupele sovietice aflate pe teritoriul Republicii Populare Romîne, 

persoanele care intră în compunerea lor și membrii familiilor aces
tor persoane .șînt obligați să respecte și să se conformeze preve
derilor legilor romîne.

Articolul 4
1. Militarii trupelor sovietice aflate pe teritoriul Republicii Popu

lare Romîne poartă uniforma reglementară, posedă și poartă arma
mentul în conformitate cu ordinea stabilită în Armata Sovietică.

2. Mașinile auto și motocicletele unităților militare sovietice tre
buie să aibă numărul de circulație și un semn distinctiv clar. Nu
merele de circulație și semnele se stabilesc de comandamentul tru
pelor sovietice, iar modelele lor se fac cunoscute organelor romîne 
competente.

3. Permisele de conducere pentru șoferi, eliberate de organele so
vietice competente persoanelor care intră in compunerea trupelor 
sovietice aflate pe teritoriul Republicii Populare Romîne, sînt recu
noscute ca valabile de către organele romîne competente, fără a 
mai fi nevoie de trecerea vreunui examen sau de plata vreunei 
taxe.

Articolul 5
Problemele de jurisdicție legate de staționarea trupelor sovietice 

pe teritoriul Republicii Populare Romîne se reglementează în mo
dul următor :

1. In ce privește infracțiunile și contravențiile săvîrșite pe teri
toriul Republicii Populare Romîne de persoanele care intră în com
punerea trupelor sovietice sau de membrii familiilor lor, se aplică, 
ca regulă generală, legislația romînă și acționează tribunalele, pro
curatura și alte organe romîne competente în problemele de urmă
rire a infracțiunilor și contravențiilor.

Infracțiunile săvîrșite de militarii sovietici se cercetează de pro
curatura militară și se judecă de organele justiției militare ale 
Republicii Populare Romîne.

2. Prevederile punctului 1 din prezentul articol nu se aplică:
a) în cazul cînd persoanele care intră în compunerea trupelor 

sovietice sau membrii familiilor lor comit infracțiuni sau contra
venții numai contra Uniunii Sovietice, precum și contra persoanelor 
care intră în compunerea trupelor sovietice sau membrilor fami
liilor lor;

b) în cazul cînd persoanele care întră în compunerea trupelor 
sovietice comit infracțiuni sau contravenții in îndeplinirea atribu- 
țiunilor de serviciu.

In cazurile arătate la literele a) și b) sînt competente tribuna
lele sovietice și alte organe care acționează pe baza legislației 
sovietice.

3. Organele competente ale unei Părți pot, la cererea organelor 
competente ale celeilalte Părți, să transmită sau să accepte juris
dicția privind unele cauze prevăzute de prezentul articol. Aseme
nea cereri vor fi examinate cu bunăvoință.

Articolul 6
în cazul comiterii de infracțiuni împotriva trupelor sovietice 

aflate pe teritoriul Republicii Populare Romîne, precum și împo
triva militarilor care intră în compunerea lor, persoanele vinovate 
vor răspunde în fața tribunalelor Republicii Populare Romîne la 
fel ca pentru infracțiunile săvîrșite împotriva forțelor armate ro
mîne și militarilor romîni.

Articolul 7
1. Organele romîne și sovietice competente își vor acorda reci

proc orice ajutor, inclusiv și asistență judiciară, în problemele urmă
ririi și judecării infracțiunilor și contravențiilor menționate în arti
colele 5 și 6 ale prezentului Acord.

2. Printr-o convenție specială între Părțile Contractante se vor 
stabili principiile și modul în care se va acorda ajutorul despre care 
se vorbește la punctul 1 din prezentul articol, precum și ajutorul 
în rezolvarea proceselor civile ce se ivesc în legătură cu staționarea 
trupelor sovietice pe teritoriul Republicii Populare Romîne.

Articolul 8
La cererea autorităților romîne competente, persoana care intră 

în compunerea trupelor sovietice, vinovată de încălcarea or dinei de 
drept romîne, va fi rechemată de pe teritoriul Republicii Populare 
Romîne.

Articolul 9
1. Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste este de 

acord a despăgubi Guvernul Republicii Populare Romîne pentru 
daunele materiale care pot fi cauzate statului romîn prin acțiunile 
sau neglijențele unităților militare sovietice sau ale unor per
soane din compunerea lor, precum și pentru daunele care pot 
fi cauzate de unitățile militare sovietice sau de persoanele din

compunerea lor, în îndeplinirea atribuțiilor lor de servîdu, Institu
țiilor și cetățenilor romîni sau cetățenilor unui al treilea stat aflațî 
pe teritoriul Republicii Populare Romîne — în ambele cazuri în 
cuantumul stabilit de către Comisia Mixtă, creată conform artico
lului 17 din prezentul Acord, pe baza pretențiilor formulate și țl- 
nîndu-se seama de prevederile legilor romîne.

Litigiile ce se pot ivi din obligațiile unităților militare sovietice 
vor fi de asemenea examinate de Comisia Mixtă, pe baza acelorași 
principii.

2. Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste este de a- 
semenea de acord să despăgubească Guvernul Republicii Populare 
Romîne pentru daunele care pot fi cauzate instituțiilor și cetățenilor 
romîni, sau cetățenilor unui al treilea stat aflați pe teritoriul Re
publicii Populare Romîne, ca urmare a acțiunilor sau neglijențelor 
persoanelor care intră în compunerea trupelor sovietice și care nu 
au fost săvîrșite în îndeplinirea atribuțiunilor lor de serviciu, pre
cum și ca urmare a acțiunilor sau neglijențelor membrilor fami
liilor persoanelor care intră în compunerea trupelor sovietice — în 
ambele cazuri în cuantumul stabilit de un tribunal romîn competent, 
pe baza pretențiilor formulate împotriva persoanelor care au cauzat 
aceste daune.

Articolul 10
1. Guvernul Republicii Populare Romîne este, de acord de a 

despăgubi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste pen
tru daunele care pot fi cauzate avutului unităților militare sovie
tice aflate pe teritoriul Republicii Populare Romîne și persoanelor 
care intră în compunerea trupelor sovietice, prin acțiunile sau ne
glijențele instituțiilor romîne de stat — în cuantumul stabilit de 
Comisia Mixtă, constituită conform articolului 17 din prezentul 
Acord, pe baza pretențiilor formulate și ținîndu-se seama de pre
vederile legilor romîne.

Litigiile ce se pot ivi din obligațiile instituțiilor romîne de stat 
față de unitățile militare sovietice, vor fi de asemenea examinate 
de Comisia Mixtă, pe baza acelorași principii.

2. Guvernul Republicii Populare Romîne este de asemenea de 
acord de a despăgubi Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste pentru daunele care pot fi cauzate unităților militare so
vietice staționate pe teritoriul Republicii Populare Romîne, persoa
nelor care intra în compunerea trupelor sovietice și membrilor fa
miliilor acestor persoane, ca urmare a acțiunilor sau neglijențelor 
cetățenilor romîni — în cuantumul stabilit de un tribunal romîn, 
pe baza pretențiilor formulate împotriva persoanelor care au cau
zat aceste daune.

Articolul 11
1. Despăgubirile prevăzute la articolele 9 și 10 se vor efectua 

de către Partea Sovietică, respectiv de către Partea Romînă, în 
decurs de 3 luni din ziua luării hotărîrii de către Comisia Mixtă 
sau a intrării în vigoare a hotărîrii tribunalului.

Plata sumelor cuvenite persoanelor și instituțiilor care au suferit 
daune, în cazurile prevăzute ia articolul 9 din prezentul Acord, se 
va efectua nemijlocit de către organele competente romîne, Iar în 
cazurile prevăzute la articolul 10 din prezentul Acord — nemijlocit 
de către organele competente sovietice.

2. Pretențiile pentru despăgubirea daunelor menționate la artico
lele 9 și 10, ivite din momentul intrării în vigoare a Tratatului de 
pace cu Romînia și nesatisfăcute pînă la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, vor fi examinate de Comisia Mixtă.

Articolul 12
Construirea In locurile de dislocare a trupelor sovietice de clă

diri, aerodroame. drumuri, poduri, construcții permanente de 
transmisiuni radio, inclusiv stabilirea frecvențelor și puterii lor, 
necesită consimtămintul organelor competente romîne. Acest con- 
simtămînt este necesar de asemenea pentru organizarea, în afara 
locurilor de dislocare a trupelor sovietice, de puncte permanente 
de deservire socială, destinate persoanelor care intră in compune
rea trupelor sovietice.

Articolul 13
Problemele referitoare la modul și condițiile de folosire de către 

trupele sovietice a cazărmilor, clădirilor de serviciu, depozitelor, 
aerodroamelor, cîmpurilor de instrucție, mijloacelor de transport 
și celor de transmisiuni, a energiei electrice, a serviciilor comu
nale și de comerț» legate de staționarea temporară a trupelor sovie
tice pe teritoriul Republicii Populare Romîne, se reglementează 
prin convenții speciale încheiate între organele competente ale 
Părților Contractante; convențiile în vigoare în problemele de mai 
sus vor fi revăzute în caz de necesitate, în scopul precizării lor.

Articolul 14
In cazul eliberării cazărmilor, aerodroamelor, citnpurilor de ins

trucție și poligoanelor, cu utilaj și instalații fixe, folosite de tru
pele sovietice, aceste obiective vor fi înapoiate autorităților romine.

Problemele referitoare la predarea către autoritățile romine a 
obiectivelor de pe teritoriul Republicii Populare Romine eliberate 
de trupele sovietice, inclusiv a obiectivelor construite de trupele 
sovietice, se vor reglementa prin convenții speciale.

Articolul 15
tn scopul reglementării corespunzătoare a problemelor curente 

legate de staționarea trupelor sovietice în Romînia, Guvernul Re 
publici! Populare Romîne și Guvernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste numesc Imputerniciții lor pentru probleme de sta
ționare a trupelor sovietice în Romînia.

Articolul 16
In Interpretarea prezentului Acord:
„persoana care intră tn compunerea trupelor sovietice" este :
a) militarul din Armata Sovietică,
b) persoana civilă avind cetățenia sovietică și care lucrează in 

unitățile trupelor sovietice staționate în Republica Populară Ro- 
mină;

„locul de dislocare" este teritoriul pus la dispoziția trupelor so
vietice, care cuprinde locurile de dispunere a unităților militare cu 
cimpurile de instrucție, cimpurile de tragere. poligoanele și alte 
obiective folosite de aceste unități.

Articolul 17
Pentru rezolvarea problemelor legate de interpretarea sau apli

carea prezentului Acord și a convențiilor suplimentare prevăzute 
de acest Acord, se constituie Comisia Mixtă Romino-Sovietică com
pusă din cite 3 reprezentanți numiți de către fiecare din Părțile 
Contractante.

Comisia Mixtă va funcționa pe baza Regulamentului stabilit de 
ea.

Sediul Comisiei Mixte va fi orașul București,
In caz dacă Comisia Mixtă nu va putea rezolva problema ce i-a 

fost transmisă, această problemă va fi rezolvată pe cale diploma
tică in termenul cel mai scurt posibil.

Articolul 18
Prezentul Acord este supus ratificării și va intra în vigoare în 

ziua schimbului instrumentelor de ratificare, care va avea loc la 
Moscova.

Articolul 19
Prezentul Acord rămine în vigoare pe timpul cît trupele sovieti

ce vor staționa pe teritoriul Republicii Populare Romine și poate 
f’ modificat cu consimtămintul Părților Contractante.

Prezentul Acord a fost întocmit la București în ziua de 15 apri
lie 1957, în două exemplare, fiecare în limbile romină și rusă, 
ambele texte avind putere egală.

Drept care Imputerniciții menționați mai sus au semnat prezentul 
Acord și au aplicat sigiliile lor.

Din împuternicirea Guvernului 
Republicii Populare Romîn#

Gr. Preoteasa 
L. Sălăjan

Din împuternicirea Guvernului 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

A. A. Gromîko
G. K. Jukov
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In întâmpinarea 
Festivalului

Mitingul prieteniei 
sovieto - albaneze

O manifestare a marii prietenii 
popoarele Chinei și Uniunii Sovietice

1.500.000 coroane la Fondul 
de solidaritate

Fondul de solidaritate pentru 
Festival, colectat în R. Ceho
slovacă se cifrează în prezent 
la peste 1.500.000 coroane. Din 
acest fond tineretul cehoslovac 
va face posibilă participarea 
unui anumit număr de tineri 
din țările capitaliste și depen
dente la Festivalul Mondial al 
Tineretului de la Moscova.

PEKIN 16 (Agerpres). — 
ÎASS transmite: La 16 aprilie 
a avut loc la Pekin o ședință 
lărgită a Comitetului permanent 
al Adunării reprezentanților 
populari din întreaga Chină, la 
care au luat parte Mao Țze-dun. 
președintele R. P. Chineze, Ciu 
De, vicepreședintele R. P. Chine
ze, Liu Șao-ți, președintele Comi
tetului permanent al Adunării re
prezentanților populari din în
treaga Chină, Clu En-laî, premie 
rul Consiliului de Stat, șl alți 
conducători ai Republicii Popu
lare Chineze.

La ședință au asistat K. E. 
Voroșllov și persoanele care îl 
inso|esc.

După cuvtntarea rostită de Liu 
Șao-ți, care a subliniat marile

merite ale poporului sovietic U.R.S.S. și în întărirea prieteniei 
față de întreaga omenire și rolul 
important al lui K. E. Voroșilov 
In mișcarea revoluționară, In
construirea socialismului în

chino-sovietice, a luat cuvintul 
K. E. Voroșilov, care a fost în- 
timpinat cu aplauze furtunoase 
de cei prezenți.

Ajutor
PEKIN 16 (Agerpres) China 

Nouă transmite: Uniunea Sovie
tică acordă Republicii Populare 
Chineze un mare ajutor in in
dustrializarea socialistă a țării. 
Astfel, cu ajutorul Uniunii So
vietice in China se construiesc 
uzine de avioane, de automobile, 
de tractoare și aparate de radio, 
întreprinderi pentru extracția me
talelor rare.

frățesc
Un număr de 43 de întreprin

deri din cele 156 care se constru
iesc in China cu ajutorul Uniunii 
Sovietice au și fost date în ex
ploatare complect sau parțial. 
Spre sfîrșitul anului acesta va fi 
terminată construirea a peste 1/3 
din toate întreprinderile care se 
construiesc cu ajutorul U.R S.S.

Q 1000 tineri din R.P.U. vor
< participa la Festival
(2 După cum s-a anunțat, apro- 

ximatio 1000 de tineri vor re- 
prezenta R.P. Ungară la Festi- 

A valul Mondial al Tineretului de 
la Moscova. Acești tineri vor fi 

a propuși de către diferitele or- 
A ganizații de tineret și anume: 
a Uniunea tineretului comunist, 
a Uniunea tineretului țărănesc, 
A Uniunea studenților și organi- 
/) zația elevilor de liceu din R.P.

Ungară.
Tinerii delegați vor fi aleși 

dintre cei mai buni muncitori, 
țărani și studenți, precum 0 
dintre învingători la diferite 
concursuri artistice și

) organizate de Uniunile 
) tutui.

c
sportive 

tinere-

Dezvoltarea legăturilor trainice
dintre P. C Francez și P. C Bulgar

SOFIA (Agerpres). — A.T.B. Ungaria. Ele declara că sînt în- 
transmite declarația cu privire trutotul de acord c_ 
la tratativele dintre delegațiile Uniunii Sovietice 
Partidului Comunist Bulgar și. nindu-și -------- -----------
Partidului Comunist Francez:

între 8 și 11 aprilie a.c. au 
avut loc la Sofia tratative între 
delegațiile Partidului Comunist 
Bulgar și Partidului Comunist 
Francez, iar la 12 aprilie, Todor 
Jivkov, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, și Etienne Fajon, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, au semnat de
clarația cu privire la aceste tra
tative.

La începutul declarației se sub
liniază că cele două delegații au 
constatat cu satisfacție deplina 
unitate de vederi în cursul discu
tării diferitelor probleme privind 
atît situația internațională și 
lupta popoarelor bulgar și fran
cez pentru menținerea păcii, cît 
și mișcarea î*”°r
națională și 
lor dintre 
Bulgar și 
Francez.

Avînd în ___ _ _______
nimente internaționale și actuala 
situație internațională, cele două 
delegații consideră că Partidul 
Comunist Bulgar și Partidul Co
munist Francez au demascat fără 
șovăire esența reacționară a re
beliunii contrarevoluționare din

muncitorească inter- 
dezvoltarea legături- 
Partidul Comunist 
Partidul Comunist

vedere recentele eve-

cu acțiunile 
Sovietice care, indepli- 

,i datoria internaționalistă 
și răspunzind chemării guvernu
lui revoluționar muncitoresc-țără- 
nesc ungar, a contribuit In mod 
hotăritor la asigurarea zdrobirii 
contrarevoluției, la 
puterii populare și a 
socialiste în Ungaria 
în Europa.

Partidul Comunist 
Partidul Comunist Francez — se 
spune în declarație — vor lupta 
pentru înlocuirea politicii de 
scindare a Europei printr-un sis
tem de securitate colectivă din 
care să facă parte toate țările, 
independent de orinduirea lor 
socială

Arătînd că imperialiștii au în
cercat și vor încerca să submi
neze unitatea lagărului socialist, 
folosind în acest scop șovinismul 
și concepțiile Îngust naționaliste, 
cele două delegații declară că 
resping ideea răspindită tn ul
timul limp a „comunismului na
țional", ca fiind nejustă, ca re 
prezentînd o încercare de scin
dare a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Cele două delegații, se spune 
în declarație, resping orice încer
care de a se strecura în mișca
rea comunistă și muncitorească 
internațională interpretări lichi 
daloriste și oportuniste ale hotă-

menținerea 
cuceririlor 

și a păcii

Bulgar și

rîrilor juste ale Congresului al 
XX-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Cele două delegații subliniază 
că Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice este forța de avangardă 
și hotârltoare a mișcării munci
torești socialiste mondiale. El e 
fost și continuă să fie centrul 
mișcării comuniste internaționale, 
un bogat izvor de experiență, 
comun tuturor partidelor comu
niste și muncitorești

Partidul Comunist Bulgar Șl 
Partidul Comunist Francez Iși 
vor consacra toate forțele luptei 
pentru triumful cauzei păcii, 
pentru fericirea popoarelor, pen. 
tru cauza socialismului I £

Comitete de pregătire 
în India

După cum anunță ziarul „Na
țional Herald**, în statul Uttar 
Pradeș (India), a fost creat un 
comitet de pregătire 
de-al șaselea Festivi 
al Tineretului și Studenților. 
Din delegația care va pleca la 
Festival vor face parte studenți, 
țărani, tineri artiști și scriitori.

Ziarul „Assam Tribune** a- 
nunță că la Madras a fost for
mat deasemenea un comitet de 
pregătire a Festivalului. Pre
ședintele comitetului este cu
noscutul actor de cinema 
Randjan.

Din partea statelor din sudul 
Indiei la festival vor pleca 300 
de persoane, printre care actori 
de cinema, studenți și sportivi. 
Comitetul a hotărît ca la înce
putul lunii mai să organizeze 
un festival al tineretului din 
sudul Indiei.

întru cel 
Mondial

Răspunsul 
premierului norvegian Gerhardsen 

la mesajul lui N. A. Bulganin

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 16 aprilie a 
avut loc în marele palat al Krem
linului un miting consacrat prie
teniei dintre popoarele Uniunii 
Sovietic» și Republicii Populare 
Albania.

La miting au participat mun
citori de la uzinele și fabricile 
din Moscova, oameni de știință, 
și cultură, generali și ofițeri ai 
armatei sovietice, studenți.

La prezidiu mitingului au luat 
loc Mehmet Shehu, Enver Hodja, 
și alți membri ai delegației gu
vernamentale și de partid a 
R.P. Albania, precum și N. A. 
Bulganin, N. S. Hrușciov, L. M. 
Kaganovicl, G. M. Malenkov, A. 
I. Mikoian, V. M. Molotov. M. G. 
Pervuhin, M. Z. Saburov. M. 
Suslov, D. T. Șepilov, E. 
Furțeva, N. M. Șvernik, A. B. 
Aristov, P. N. Pospelov.

A. 
A.

Mitingul de prietenie a fost 
deschis de I. T. Marcenko, secre
tar al Comitetului Orășenesc de 
partid din Moscova.

Oaspeții albanezi au fost salu
tați de T. T. Galkin, muncitor la 
uzina de transformatoare din 
Moscova. N. I. Nul din, membru 
corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și de P. M. 
Bîcikova, lucrătoare la fabrica de 
confecții „8 Martie”,

Partlcipanții la miting au în- 
ttmpinat cu aplauze furtunoase 
cuvintările rostite de Mehmet 
Shehu. președintele Consiliului de 
miniștri al R.P. Albania, N. A. 
Bulganin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.. Enver 
Hodja, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania și 
membru al Prezidiului Adunării 
Populare și M. A. Suslov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

Jucătorii romîni din nou învingători 
în turneul internațional din Spania

Semnarea unui 
între R. P.

CAIRO 16 (Agerpres).— Cores
pondenți specială: La 15 aprilie 
ax. a avut loc la Ministerul A- 
facerilor Străine al Egiptului so
lemnitatea semnării unui acord 
cultural intre R.P.R. și Egipt.

Din partea guvernului romîn 
acordul a fost semnat de Dionisie 
lonescu, ministrul R.P.R. In E- 
gipt, iar din partea guvernului 
egiptean de Abdel Fattach Hassan, 
locțiitor al ministrului Afacerilor 
Est erne.

Acordul prevede lărgirea con
tinuă a relațiilor culturale intre 
cele două țări.

acord cultural 
R. și Egipt

Tn acord se prevăd schimburi 
Intre Institute și Universități, 
între organizații științifice și ar
tistice, vizite reciproce de profe
sori universitari și savanji pre
cum și încheierea unor convenții 
privitoare la schimburile de ex
poziții științifice și de artă, pre
zentări de piese de teatru și fil
me, recitate muzicale, emisiuni 
de radio etc. In acord se prevede 
de asemenea încurajarea compe
tițiilor sportive între organizațiile 
sportive din cele două țări.

MADRID 16 (Agerpres). — 
Echipa de fotbal a juniorilor ro
mîni a repurtat o nouă victorie 
in turneul internațional din Spa
nia, învingind marți seara selec
ționata Belgiei cu scorul de 2—0 
(1—0). Meciul s-a disputat pe sta
dionul Atecha din San Sebastian 
și a reunit un public numeros, in 
ciuda ploii și a timpului rece.

După cum transmite corespon
dentul agenției „France Presse" 
Jocul a fost de bună calitate, cu 
multe faze frumoase, prilejuind 
afirmarea fotbaliștilor romini 
care au dominat partida datorită 
unei tehnici superioare. Romlnil 
au știut să se descurce mai bine 
pe terenul greu, printr-un joc 
coordonat, plin de vioiciune și cu 
tactică bine inspirată.

Linia de atac a funcționat ex
celent condusă de centrul inain-

Ciciițtii romîni 
au plecat la Praga

în presa
VARȘOVIA 16. — Corespon

dentul Agerpres transmite : In 
ultimele zile trei publicații cen
trale poloneze au publicat articole 
despre Romînia.

Săptămînalul „Zycie Ekono- 
miezne" („Viața economică)" a 
publicat la 14 aprilie un amplu 
articol intitulat „Dezvoltarea in
dustriei și exportului de produse 
chimice din Romînia".

Ziarul „Dziennik Ludowy" i 
publicat la 16 aprilie un articol

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala, plecind cu avionul la Praga 
lotul de ciclism al R.P.R. In ca
pitala R. Cehoslovace, cicliștii ro
mîni vor participa la o serie de 
concursuri de verificare alături de 
cicliștii cehoslovaci, in urma că
rora se va alcătui echipa defini
tivă pentru „Cursa Păcii".

Lotul cicliștilor din R.P.R, este 
alcătuit din C. Dumitrescu, C. 
Șandru, Șt. Poreceanu, L. Zanoni, 
N. Maxim, G. Șerban, C. Tudose, 
D. Munteanu și A. Șelaru.

Cicliștii noștri tși vor continua 
pregătirile In R. Cehoslovacă pini 
la 2 mai, cind se Va da ștartul 
in „Cursa Păcii"".

1907

Ârtico!e despre Romînia 
poloneză
consacrat răscoalelor din
din Romînia. Articolul este intitu
lat „Steagul însîngerat al răscoa
lei- și are ca subtitlu „50 de ani 
de la răscoala țăranilor din Ro
mînia-. Articolul este însoțit de 
fotografii.

In numărul de duminică 14 
aprilie ziarul „Zycie Warszawy- 
a publicat un articol al ziaristu
lui romîn Paul Marian intitulat 
„Aceleași probleme și rezolvări 
asemănătoare-.

'RAAB MATEIANU

care a pus detaș Mateianu, 
multe ori In dificultate apărarea 
adversă. Belgienii deși au făcut 
un Joc mai bun decit cel de du
minică, nu au construit acțiuni 
periculoase de atac, apărindu-se 
in schimb cu o dîrzenie extraor
dinară. Scorul a fost deschis in 
minutul 11 de interul dreapta al 
echipei romine, Raab. In repriza 
a doua, Mateianu, la capătul unei 
combinafil pe tripletă, a inscris 
al doilea punct.

Cu această victorie echipa R.P. 
Romine s-a distanțat pe primul 
loc In clasamentul grupei D, cu 
4 puncte. R. Cehoslovacă învinsa 
noastră de duminică, a întrecut 
Franța cu 3—2. Aceste două for
mații au cite 2 puncte, în timp 
ce Belgia nu a realizat nici un 
punct. Joi reprezentativa noastră 
intilnește echipa Fran(ei in ulti
mul meci al preliminariilor.

Celelalte intilnirf disputate 
marți s-au încheiat cu următoa
rele rezultate: Olanda-Grecia 
5—1; Spania-R.P. Ungară 8—1; 
Turcia-R.D. Germană 2—1; R.P, 
Polonă-R.F. Germană 2—2.

Lotul boxerilor parizieni în vederea 
meciului selecționatei Bucureștiului
După cum s-a mai anunțat, Ia 

4 mai va avea loc Ia Paris întâlni
rea internațională de box dintre 
echipele selecționate ale orașelor 
București și Paris. întâlnirea este 
așteptată cu mare interes de 
cercurile sportive franceze care a- 
prcciază performanțele înregistra
te în ultimul timp de pugiliștii ro
mîni pe plan internațional. Zilele 
trecute antrenorul Femand Vianey 
a alcătuit Iotul boxerilor parizieni 
în vederea acestui meci. In lot fi-

gurează 4 finaliști ai campionate
lor Franței de amatori: Sake! 
(muscă), Arib (cocoș), Hamon (se- 
mimijlocie) și Favereau (grea). 
Cel mai bun boxer din Iot este 
cunoscutul international Saluden 
(ușoară) care a participat și la Jo
curile Olimpice de la Melbourne. 
Din echipă mai fac parte Ould 
(pană), Maolet (semiușoară), Fer
nandez (mijlocie mică), Jnlien 
(mijlocie) Kepoc (semigrea) și 
alții.

O rodnică colaborare a țărilor socialiste 
în domeniul construcției de mașini
PRAGA 16 (Agerpres). - CE

TERA transmite. Intre 10 și 15 
aprilie 1957 a avut loc la Plaga 
cea de a doua ședința a Co
misiei permanente pentru colabo
rarea economică și tehnico-știin- 
țifică în domeniul construcției de 
mașini a țărilor participante la 
Consiliul de ajutor economic re
ciproc. La lucrările Comisiei 
participat in calitate de 
vatori reprezentanți 
Chineze.

La ședință au fost 
rezultatele activității _ . 
de lucru și a secțiilor Comisiei 
pe ramuri de producție. Comisia 
a aprobat propunerile făcute de 
acestea cu privire la coordona
rea cercetărilor științifice șl a 
lucrărilor de proiectare, introdu-

au 
! obser- 
ai R.P.

discutate 
grupurilor

cerea tehnicii noi și a noilor pro
cese tehnologice, automatizarea și 
mecanizarea proceselor de pro 
ducție. Au fost examinate de a- 
semenea problemele tipizării și 
unificării in domeniul construct.ei 
de mașini.

Comisia a examinat și aprobat 
planul ei de activitate, care ur
mărește adincirea continuă a co
laborării economice și tehnico- 
științifice in domeniul construc
ției de mașini. Rezultatele activi
tății Comisiei, bazate pe colabo
rarea dintre tarile socialiste, vor 
contribui la îmbunătățirea satis
facerii necesităților țărilor parti
cipante la Consiliul de ajutor eco
nomic reciproc in ce privește pro
dusele de înaltă calitate ale 
construcției de mașini.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarele sovietice 
din 16 aprilie au publicat textul 
integral al răspunsului primului 
ministru al Norvegiei. Gerhardsen. 
la mesajul lui N. A Bulganin din 
19 martie ax. Răspunsul a fost 
remis lui N. A. Bulganin la 13 
aprilie de ambasadorul Norvegiei 
in U.R.S.SA Brodland.

Solidanzindu-se in răspunsul 
său cu afirmația lui N. A. Bul
ganin, că in ultimul timp situația 
internațională s-a complicat in 
mod serios, dl. Gerhardsen decla
ră totodată că guvernul norve
gian nu este de acord cu aprecie
rea sovietică a evenimentelor 
Ungă ria.

In continuare, Gerhardsen 
clară că în prezent în lume 
există încrederea și 
necesare asigurării . 
popoare. El arată apoi motivele 
aderării Norvegiei la pactul Atlan
tic. Totodată, premierul norvegian 
reafirmă că guvernul său nu va 
sprijini niciodată o politică care 
urmărește scopuri agresive și că 
acest guvern nu va permite ca te
ritoriul norvegian să fie folosit în 
interesul unei astiel de politici. 
Prevederile pactului Atlantic pri
vind obligațiile de ajutor mutual, 
scrie Gerhardsen. vor fi aplicate 
numai In cazul in care unul din 
membrii pactului va fi atacat.

Răspunzind la teza din mesajul

din

de- 
nu 

colaborarea 
păcii intre

NEW YORK TIMES
Soarta profesorilor

Ancheta întreprinsă nu deAncheta tntreprlnsă nu de mult 
sub conducerea Dr. Hazel Devis 
de către asociația pentru educația 
națională, ne oferă o imagine de
zolantă a vieții învățătorilor din 
școlile publice americane. Princi
palul neajuns pare să fie „că oa
menii care ar dori să-și consacre 
timpul carierii, sini nevoiți să-l 
întrebuințeze pentru alte scopuri". 
Salariile, de pildă, stnt atit de 
mici, Incit aproape trei pătrimi, 
dn numărul învățătorilor și 
17*1. din învățătoare trebuie să 
se ocupe Și cu ălte treburi ca să 
facă față nevoilor. Așa că In a- 
fară de slujba de bază tși mai iau 
și o altă slujbă — funcționari, 
vinzători tn magazine, perceptori, 
meditatori, conducători de tabere 
și chiar lucrători agricoli. Un 
profesor a declarat că tn timpul 
liber, rînd pe rlnd s-a ocupat cu 
spălarea vaselor intr-un restau
rant, a lucrat la săparea șanțu
rilor și a fost șofer pe un autoca
mion.

lui" de ta Lima, ziarul peruvian 
„Unidad" a scris: „Poporul șl tn 
primul rlnd clasa muncitoare tre
buie să știe că acest congres nu 
este numai anticomunist și nu 
urmărește numai pregătirea unei 
campanii de represiuni. Muncitorii 
din întreaga lume trebuie să știe 
că In spatele acestui camufla/ se 
ascunde un plan antisindical ela
borat la ambasada americană".

După cum retese din știrile pu
blicate tn presă, „congresul" a 
urmărit să intensifice activitatea 
forțelor reacționare In America 
Latină, persecutarea elementelor 
democratice In țările emisferei 
occidentale.

L’EXPRESS ȘI ALTE ZIARE
OCCIDENTALE

Nixon va prelua atribuțiile 
lui Eisenhower ?

In ziarele americane și în alte 
ziare occidentale se vorbește des
chis despre problema eventuali-' 
tații preluării atribuțiilor prezi
dențiale de către vicepreședintele 
S.U.A., Nixon.

„Poate că peste ctleva luni, 
scrie bunăoară ziarul francez 
„L’Express", dl. Richard Nixon 
va fi președintele de fapt al Sta
telor Unite ale America. La 
Washington toată lumea are con
vingerea că așa va fi".

Alte ziare relatează un episod 
penibil al unei conferințe de presă 
a președintelui Eisenhower. Prin 
intermediul unui ziarist, partiza- 

’crutați de FBI °(siguranța ame- nil senatorului Knowland, care

trebai pe Elsenhower, dacă este 
adevărat că intenționează să se 
retragă din viața politici și să-l 
lase pe Nixon să exercite efectiv 
atribuțiile prezidențiale. Unul 
dintre ziariștii care erau de țață 
la conferința de presă. Booth Bar
naby, descrie in felul următor 
reacția președintelui Eisenhower : 
„Atunci președintele a fast cu
prins de o emoție extraordinară. 
Ca și cum ar fi fost victima unui 
atentat politic s-a intors spre zia
rist cu chipul palid și îndurerat 
și ridiclnd încet mina dreaptă tn- 
tr-un gest de apărare a declarat: 
„lată cea mai teribiă mostruozi- 
tate pe care mi-a fost dat să o 
aud de cind am fost ales preșe
dinte I".

Această dezmințire nu a produs 
prea multă impresie la Washing
ton, unde se vorbește pretutindeni 
că chiar de la realegerea sa pre
ședintele se opune tentativelor 
unui grup de mari monopoluri 
strins legate de aripa dreaptă a 
partidului republican care se stră
duiesc să-l îndepărteze de la exer
citarea efectivă a puterii in favoa
rea vicepreședintelui Nixon.

lui Bulganin, că Norvegia, dato
rită participării ei ia NATO, 
poate fi silită, împotriva voinței 
și intereselor ei naționale, să ac
cepte staționarea pe teritoriul nor
vegian de bombardiere străine, 
vase de război și armament ato
mic, Gernardsen declară că a- 
cea stă părere se întemeiază pe o 
neînțelegere. Principiul fundamen
tal al colaborării in cadrul pactu
lui Atlantic, scrie Gerhardsen. 
constă tocmai in faptul că fiecare 
țară membră a pactului iși men
ține pe deplin dreptul de a pro
ceda potrivit propriei sale apre
cieri. Organele constitutionale ale 
Norvegiei vor botâri ele singure 
de la caz la caz, pornind de la 
situația internațională respectivă, 
dacă (ara este supusă primejdiei 
unui atac.

Referindu-se la problema de
zarmării, Gerhardsen scrie că gu
vernul norvegian a primit cu sa
tisfacție declarațiile lui Bu'.ganin 
că guvernul Uniunii Sovietice a- 
cordă o deosebită importantă a- 
cestei probleme și consideră de
zarmarea ca o sarcină tntratotul 
reală.

După cum declară tn continuare 
Gerhardsen, guvernul norvegian 
acordă o deosebită importantă 
realizării rit mai grabnice a uni
tății de vederi privind rezolvarea 
problemelor legate de arma nu
cleară, dar reduce tn prezent 
această problemă la un acord pri
vind Înregistrare* experiențelor 
cu această armă.

In continuare, Gerharttaen de
clară că partea norvegiană a fost 
foarte mulțumită de dezvoltarea 
legăturilor de prietenie intre 
U.R.S.S. și Norvegia In perioada 
care a urmat vizitei sale In Uni
unea Sovietică și iși exprimă spe
ranța că evoluția situației inter
naționale va lua o orientare care 
va încuraja organizațiile, institu
țiile și persoanele particulare din 
U.R.S.S. și Norvegia să lărgească 
și să întărească relațiile reciproce.

In tncheierea mesajului său 
Gerhardsen se referă la necesita
tea dezvoltării legăturilor comer
ciale și celorlalte legături de afa
ceri între cele două țări și Iși 
exprimă convingerea că toate pro
blemele care prezintă interes pen
tru autoritățije celor două țări 
vor fi examinate și rezolvate ln- 
tr-un spirit de prietenie.

Solidari cu Apelul savanților 
atomiști vest-germani

BERLIN 16 (Agerpres). — Oa
menii de știință din Republica 
Democrată Germană care lucrea
ză in domeniul energiei atomice 
și întreaga opinie publică din 
R.D, Germană sprijină protestul 
oamenilor de știință — fizicieni 
din Germania occidentală — care 
s-au pronunțat împotriva fabri
cării și stocării armei atomice în 
Republica Federală Germană. La 
14 aprilie a avut Ioc la Dres
den, în prezența unor cunoscuți 
reprezentanți ai științei și cultu
rii din R.D.G„ precum și a oas
peților din Germania occidenta
lă, o adunare în sprijinul cere
rilor patriotice ale oamenilor de 
știință din R.F. Germană. Prof. 
Manfred von Ardenne, laureat al 
Premiului Lenin, cunoscut om de 
știință în domeniul cercetării 
energiei atomice, care a luat cu- 
vintul la adunare, a subliniat că 
stocarea de arme atomice pe te
ritoriul Germaniei occidentale re
prezintă o mare primejdie pentru 
populația vest-germană. El a che
mat pe oamenii de știință germani 
să se pronunțe împotriva fabri
cării și stocării armei atomice pe 
pămtntul Germaniei, împoțriva 
Înarmării trupelor germane cu 
arma nucleară.

Prof, von Ardenne a dat cl-

tire unei declarații care împreună 
cu el a fost semnată de cunoscuții 
oameni de știință germani: prof. 
Barwich, prof. Hartmann, prof. 
Macke, prof. Recher, prof. Schin- 
telmeister și prof. Westmeyer.

In declarație se subliniază că 
oamenii de știință din R.D.G. îm
părtășesc și sprijină atitudinea 
colegilor lor vest-germani.

LONDRA 16 (Agerpres). — 
Ziarul „Daily Mirror" a publicat 
un articol, semnat de deputatul 
laburist Richard Crossman, care 
se pronunță în sprijinul apelului 
savanților-atomiști vestgermani 
care s-au ridicat împotriva înzes
trării armatei vestgermane cu 
arma atomică. Crossman sublinia
ză că argumentele oamenilor de 
știință vestgermani sînt valabile 
tn egală măsură și pentru Anglia 
„Dacă Germania occidentală, scrie 
el, este o țară mică care se poate 
apăra cel mai bine, renunțînd la 
deținerea armei atomice de orice 
tip, aceasta se referă și la noi“.

Declarîndu-se în încheiere „de 
acord cu afirmațiile celor 18 sa- 
vanțl germani, că arma nucleară 
nu poate servi unei apărări rea
le", Crossman pune Întrebarea 
„cind oare se vor pronunța 
tr-un mod tot attt de fățiș 18 
vanți-atomiști englezi ?“,

în
să-

Apelul n-a putut fi ignorat nici de Bonn
BONN 16 (Agerpres). — Pro

testul savanților vestgermani de 
frunte, specialiști în domeniul 
energiei atomice, împotriva pla
nurilor de înarmare a Bundes- 
wehrului cu arma atomică a stâr
nit o puternică îngrijorare în rîn- 
durile cercurilor guvernante ale 
R.F. Germane. După cum a anun
țat la o conferință de presă la 
Bonn, Eckardt, șeful departamen
tului de presă și informații al gu
vernului de la Bonn, cancelarul 
Adenauer a propus savanților care 
au semnat declarația de protest

să se tntîlnească cu membri ai 
guvernului și reprezentanți ai 
înaltelor cercuri militare ale R.F. 
Germane, pentru a discuta „pro
blema atomică în ansamblu". 
Această întîlnire urmează să aibă 
loc la 17 aprilie, la reședința de 
la Bonn a cancelarului federal.

EL POPULAR
Congresul de la Lima

între 10 și 14 aprilie s-a desfă
șurat la Lima (Peru) așa-numitul 
„cel de-al 3-lea congres antico
munist din America Latină*.

Ziarul „El Popular11, care apare 
la Montevideo, a caracterizat a- 
cest „congres* din Peru ca o 
^adunătură de agenți fasciști re-

rLcână—nJ’.j. De masei nd pe ode- \sint foarte la curent cu uneltirile 
eirafil Inspiratori ai „Congresu- 1 conspirației pronixoniste, l-ait in-

IL G1ORNO

Două greutăți, două măsuri .

Intîlnirl între boxeri romînl ți polonezi
La 15 mai se va desfășura la 

Varșovia tntllnirea internațională 
de box dintre echipele selecționate 
de tineret ale R.P.R. și R. P. Po
lone. In vederea acestui important 
eveniment tinerii boxeri romîni 
și au început pregătirile sub în
drumarea antrenorilor Lucian Po
pescu și Ion Chiriac. Din lot fac 
parte M. Trancă, M. Biedl, A. Far-

kaș, C. Cloloca, Pulu Nicolae, D. 
Prunoiu, C. Kiss și alții.

★
La începutul lunii mai va sosi 

tn țară, echipa selecționată de 
box a regiunii Cracovia. Pugiliștii 
polonezi vor susține 3 întîlniri în 
compania selecționatelor oralelor 
Craiova, Tur nu Severin și Reșița.

Incâ un recital Obrazțov
Sub auspiciile Consiliului Gene

ral A.R.L.U.S., marți seara a avut 
loc la Casa prieteniei romîno- 
sovietice A.R.L.U.S. un recital ex
traordinar dat de Serghei Obraz
țov, artist al poporului al U.R.S.S., 
conducătorul Teatrului Central de 
Stat de Păpuși din Moscova.

Au asistat conducători ai 
A.R.L.U.S.-uIui, ai I.R.R.C.S., frun
tași ai vieții artistice și literare, 
un numeros public. Au fost de

față reprezentanți ai ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Cunoscutul artist a interpretat 
cu deosebită măiestrie o serie de 
romanțe și pantomime cu păpuși.

Acompaniamentul la pian a fost 
susținut de Olga Obrazțova.

Recitalul s-a bucurat de un dea 
osebit succes.

Serghei Obrazțov a fost aplaui 
dat îndelung.

La sfîrșitul spectacolului, artis
tului sovietic i-au fost oferite flori;

INFORMAȚII
La Invitația „Uniunii medicale 

latine" azi dimineață a părăsit 
Capitala îndreptlndu-se spre Ma
drid o delegație a Societății 
Științelor Medicale din R.P.R. ce 
va participa între 21 și 24 aprilie 
la „Zilele Medicale latine".

Din delegație fac parte: acad, 
prof. dr. D. Combiescu, președin
tele secției de microbiologie, pa- 
razltologle și epidemiologie a 
Societății Științelor Medicale din 
R.P.R., și conf. dr. D. Burlui de 
la Clinica chirurgicală a Spitalu
lui „Carol Davila".

★
Sub auspiciile Institutului pen

tru relațiile culturale cu străină-

tatei șl ala Societății Științelor 
Medicale din R.P.R., prof, dr. 
Benzion Lieber, directorul clinicii 
de igienă mintală din New York 
și membru al Academiei de Me
dicină din S.U.A., a ținut marți 
seara Ia centrul de documentare 
medicală din Capitală conferința 
intitulată „Bolile mintale pot 
prevenite ?“

La conferință au participat 
cademicieni, profesori, precum 
numeroși medici din Capitală.

fl
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In timp ce perorează despre dezarmare, puterile occidentală 
intensifică înarmarea termo-nucleară (Ziarele),

Și noi am contribui la dezarmarea 
atomică...

...Prin unele concesii...
(de V. TIMOC)

STAS 3452 - M

nerale din martie, a devenit ne
cesară formarea unui nou guvern. 
Președintele a primit demisia și a 
numit din nou pe Nehru în postul 
de prim-ministru, însărcinindu-l 
cu formarea noului cabinet.

BUDAPESTA. Numărul pe luna 
aprilie al revistei „Nemzetkozi 
Szemle" publică integral la loc de 
frunte articolul redacțional pu
blicat de „Scînteia" sub titlul : 
„Unitatea lagărului socialist, con
diția construirii socialismului".

PARIS. In zilele de 17 și 
aprilie muncitorii de la căile 
rate franceze au hotărît să 
clanșeze o grevă generală.

VARȘOVIA. La 15 aprilie a 
sit la Varșovia binecunoscutul 
violonist american, Yehudi Menu
hin. El va da două concerte în

MOSCOVA. La 16 aprilie N. A. 
Bulganin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S„ l-a pri
mit pe W. Haas, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Federale Germane. Amba
sadorul a inminat lui N. A. Bul
ganin răspunsul cancelarului fe
deral al R.F. Germane, K. Ade
nauer, la mesajul lui N. A. Bul
ganin din 18 martie 1957.

MOSCOVA. La 16 aprilie amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Afganistanului în 
U.R.S.S., Abdul Hakim, a făcut 
o vizită lui N. S. Hrușciov, prim 
secretar al Comitetului Central al 
P.C.U.S.

DELHI. La 16 aprilie, primul 
ministru al Indiei, Nehru, a pre
zentat președintelui Uniunii In
diene. Radjendra Prasad, demisia 
actualului cabient. Potrivit consti-

1 tuției indiene, după alegerile ge-capitala Poloniei,

în provincia Schlessvig-Holstein 
(Germania occidentală) s-a hotă- 
rit ca orice viitor inginer să aibă 
dreptul la o bursă de studii a- 
nuală de 1295 mărci; in aceeași 
provincie subvenția acordată cres
cătorilor di cai pentru fiecare ar
măsar se rdică la 2475 mărci.
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