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Să asigurăm închiderea în bune condițiuni 
a anului de învățămînt politic

Anul de învățămînt politic 
U.T.M., s-a închis, nu de. mult, în 
marea majoritate a organizațiilor 

de bază de la sate. Pînă la 15 iunie, dată 
pînă la care vor trebui s’ă se desfășoare 
convorbirile recapitulative 
cercurilor politice de la 
cercurile politice de la orașe, 
parte o perioadă scurtă de 
știențl de faptul că fiecare 
țioasă, propagandiștii și cursanții cercuri
lor politice care mai funcționează tre
buie să se simtă mobilizați pentru a se 
pregăti pentru această ultimă etapă a 
anului de învățămînt.

Anul acesta s-a dat o mai mare atenție 
conținutului de idei al expunerilor șl con
vorbirilor, mulți propagandiști s-au pre
ocupat de actualizarea problemelor teore
tice, de explicarea acestora în legătură 
directă cu sarcinile ce revin organiza
țiilor de bază. Dar pe lîngă toate acestea 
au mai existat și o serie de lipsuri. De 
multe ori> aprecierea învățămîntului poli
tic s-a făcut numai după frecvența 
cursanților și a numărului de lecții ținute 
în cercuri. Unele comitete ale organiza
țiilor de bază nu au dat atenția cuvenită 
ținerii cu regularitate a expunerilor și 
conținutului de idei al acestora.

Pregătirile pentru închiderea anului de 
învățămînt politic constituie un prilej 
pentru ridicarea învățămîntului politic la 
un nivel mai înalt.

Succesul muncii depinde însă în primul 
rînd de propagandist. îndrumarea cursan
ților în intensificarea studiului lor indi
vidual, în recapitularea materialului stu
diat în timpul anului în lumina faptelor 
noi intervenite, este lucrul cel mai im
portant în momentul de față. Așa au pro
cedat mulți propagandiști ai cercurilor 
politice de la sate.

Cursul seral din comuna Roșiești, raio
nul Vaslui, condus de tov. Natașa Costa- 
che, s-a închis de curînd. Respectînd întru 
totul programul cursului, preocupîndu-se 
îndeaproape de îndrumarea cursanților 
în studiul lor individual, Natașa Costache, 
în ultima etapă a anului de învățămînt. 
și-a recapitulat materia studiată, și-a 
complectat bibliografia șj a stabilit defi
nitiv împreună cu tinerii din cerc te
mele care au fost discutate în urtima șe
dință a cursului. Pe lîngă faptul că a 
discutat cu fiecare tînăr In parte despre 
metodele de repetare a lecțiilor, despre 
complectarea notițelor, propagandista a 
organizat săptămînal consultații colective, 
cu prilejul cărora s-au lămurit acele pro
bleme care nu fuseseră destul de clar în
țelese în timpul anului.

Propagandiștii cercurilor politice de la 
orașe cît și ai cercurilor politice de la 
sate, ale căror cursuri nu au fost încă în
chise și unde sînt condiții pentru conti
nuarea lor nu trebuie însă să neglijeze 
lecțiile care mai sînt de predat pînă 
atunci, ci concomitent cu pregătirea te
meinică pentru convorbirea de sfîrșit de 
an trebuie să dea o deosebită atenție ca
lității și conținutului ideologic al lecțiilor 
și să se preocupe 
propage cele mai 
politicii partidului 
îndrume mai mult 
ții pentru studierea cu atenție a proble
melor izvorîte 
și de stat din

Dar pentru 
față cu cinste 
acum în ultima etapă a anului de învăță
mînt politic, e necesar ca ei să fie spriji
niți îndeaproape de comitetele organiza
țiilor de bază. In intervalul acesta de 
timp pînă la închiderea învățămîntului 
politic, comitetele organizațiilor de bază 
trebuie să intensifice controlul asupra 
muncii învățămîntului politic, să sprijine 
cu grijă pregătirea propagandiștilor și a 
cursanților pentru expunerile care se vor 
mai ține și pentru convorbirea de sfîrșit
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în restul 
sate și în 
ne mai des- 
timp. Con- 

zi este pre-

ca prin 
actuale 
nostru, 
ca pînă

lecțiile lor să 
probleme ale 
Ei trebuie să 
acum cursan-

din documentele de partid 
ultima vreme.
ca propagandiștii să facă 
sarcinilor care le revin

de an în care se vor dezbate numai acele 
probleme care au fost studiate în timpul 
anului.

După închiderea cercurilor politice în 
adunările generale utemiștii vor dezbate 
felul cum s-a desfășurat anul de învăță- 
mînt politic U.T.M. Analizia cu spirit de 
răspundere a felului cum s-au pregătit 
cursanții, a metodelor folosite de condu
cătorii cercurilor politice, va trebui să 
ducă la descoperirea experienței celei mai 
bune, la popularizarea și răspîndirea ei, 
la întărirea simțului de răspundere al 
utemiștilor pentru ridicarea necontenită 
a nivelului lor politic.

Adunarea generală trebuie să stabileas
că măsurj concrete pentru intensificarea 
propagandei prin conferințe, pentru orga
nizarea și desfășurarea în mai bune con- 
dițiuni a informărilor politice, organi
zarea timpului liber al tinerilor în pe
rioada de vară.

închiderea în bune condițiuni a anului 
de învățămînt politic depinde în mare 
parțe de măsurile pe care le vor lua comi
tetele raionale și orășenești U.T.M. în 
această privință. Folosind experiența că
pătată în anii trecuți în ceea ce privește 
închiderea învățămîntului politic, comi
tetele raionale și orășenești U.T.M. tre
buie să organizeze mai temeinic semina- 
riile cu propagandiștii cercurilor și 
cursurilor politice de la oraș, în care să 
se analizeze planul de desfășurare a 
convorbirilor, să stabilească sarcinile con
crete ce revin fiecărui propagandist în 
parte în această ultimă etapă a învăță- 
mîntului politic. Experiența bună căpă
tată de comitetul raional U.T.M.-Reșița 
poate servi de exemplu și altor comitete 
raionale și orășenești. Seminarul organi
zat în cursul lunii martie cu propagan
diștii de la sate, cu sprijinul cabinetului 
de partid, a constituit un ajutor pentru 
aceștia. Referatele susținute de propa
gandiștii Ștefan Doiceanu și Folescu Ana: 
„Ajutorul primit din partea comitetului 
organizației de bază U.T.M." și „Cum 
sprijin studiul individual al cursanților”. 
discutarea temelor pentru convorbirea de 
închidere a învățămîntului și apoi in
structajul făcut, au înarmat propagan
diștii cu cunoștințe clare în legătură cu 
sarcinile lor de viitor.

Comitetu] raional U.T.M.-Reșița a in
struit de asemenea și secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M. cu sarcinile ce le 
revin acestora pentru închiderea învăță
mîntului politic la sate.

Controlul asupra felului cum se pre
gătesc și se desfășoară ședințele de închi
dere a cercurilor politice a fost asigurat 
prin repartizarea activului bugetar și ex
trabugetar pe centre de organizații de bază. 
Acest lucru trebuie asigurat de fiecare co
mitet raional și orășenesc U.T.M., de fie
care comitet regional, ca apoi pe baza cu
noașterii concrete a situației să analizeze 
în ședința de birou felul cum s-a desfășurat 
anul de învățămînt politic și pe baza ex
perienței căpătate să ia din timp cele mai 
eficace măsuri pentru crearea condițiilor 
necesare deschiderii noului an de învăță
mînt politic U.T.M.

Membrii comitetelor organizațiilor de 
bază, activiștii utemiști au datoria să 
muncească astfel cu membrii cercurilor 
politice, ca în timpul cît a mai rămas 
pînă la închidere să se adîncească 
noștințele căpătate în timpul anului 
baza documentelor noi apărute și în 
mina sarcinilor celor mai actuale.

Propagandiștii au datoria să 
tească temeinic, să ajute cu grijă 
goste pe fiecare cursant în munca
dlu individual, să acorde o atenție deose
bită conținutului ideologic ăl convorbiri
lor de sfîrșit de an, legăturii strînse a 
problemelor teoretice cu cele practice 
pentru ca astfej să se asigure aprofun
darea de către fiecare In parte a celor 
învățate în tot cursul anului.

cu
pe 
lu-

pregă- 
și dra- 
de stu-

Succesele uzinei, secției, brigăzii tale, te bucură întotdeauna mai 
mult atunci cînd știi că ai contribuit direct la ele. Utemistele Maria 
Timoftei șj Domnica Mustață, bobinatoare In echipa l-a de fete de la 
întreprinderea „Electromotor11 din Timișoara au fost fericite cînd au 
aflat vestea că întreaga ramură a industriei electrotehnice și-a înde
plini sarcinile în cadrul planului cincinal, pentru că și ele au luptat 
pentru obținerea acestei victorii. Numai în cursul luni] aprilie ele și-au 
depășit norma la bobinat cu cîte 10 statoare.
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Semnarea declarației Guvernelor 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

și Republicii Populare Federative Jugoslavia

Darul guvernului R. P. Chineze, 
către poporul romîn

BELGRAD 2 (Agerpres). — TASS trans
mite ;

La 2 iunie 1955 a avut loc la Casa Găr
zii din Belgrad, într-o atmosferă cordială 
și de înțelegere reciprocă, ședința de în
cheiere a tratativelor dintre delegația gu
vernamentală a U.R.S.S. în frunte cu N. S 
Hrușciov, și delegația guvernamentală a 
Iugoslaviei în frunte cu I. Broz-Tito.

La ședință a fost examinată și adoptată 
Declarația Guvernelor Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste. și Republicii Popu
lare Federative Iugoslavia.

în seara aceleiași zile, la Casă Gărzii. în 
prezența membrilor delegațiilor celor două 
țări, a consilierilor și experților lor, 
cum și a reprezentanților presei, a 
semnată Declarația sus-menționată.

pre
test

Declarația a fost semnată:
Pentru Guvernul Uniunii Republicilor 

Sovietice Socialiste, de Președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bul
ganin.

Pentru Guvernul Republicii Populare 
Federative Iugoslavia, de Președintele 
R.P.F.I., I. Broz-Tito.

DECLARAȚIA
Guvernelor Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

și Republicii
Delegația guvernului U.R.S.S. alcătuită 

din N .S. Hrușciov, membru al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. și prim 
secretar al C.C. al P.C.U.S.; N. A. Bulga
nin, președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. ; A. I. Mikoian prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S. ; D. T. Șepilov, președintele co
misiei pentru afaceri externe a Sovietu
lui Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., membru al C.C. 
al P.C.U.S. și redactor-șef al ziarului 
„Pravda"; A. A. Gromîko, prim locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; P. N. Kumîkin locțiitQr al mi
nistrului comerțului exterior al U.R.S.S. 
și delegația guvernului R.P.F. Iugosla
via alcătuită din Iosip Broz-Tito, pre
ședintele R.P.F. Iugoslavia; Edward Kar
delj, vicepreședinte al Vecei federative 
executive; Alexandr Rankovici, vicepre
ședinte al Vecei federative executive ; 
Svetozar Vukmanovici-Tempo, vicepre
ședinte al Vecei federative executive ; 
Mialko Todorovici, membru al Vecei fe
derative executive; Cocea Popovici, secre
tar de stat pentru afacerile externe a' 
R.P.F. Iugoslavia ; Vîlko Miciunovici, se
cretar de stat adjunct pentru afacerile 
externe al R.P.F. Iugoslavia au dus la 
Belgrad și la Brioni tratative între 27 mal 
și 2 iunie 1955. In timpul tratative
lor care s-au desfășurat într-un slpirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă s-a pro
cedat la un schimb de păreri în proble
mele internaționale, care privesc intere
sele U.R.S.S. și R.P.F. Iugoslavia, fiind 
examinate totodată, sub toate aspectele 
problemele relațiilor politice, economice 
și culturale între cele două țări.

I.

Populare Federative Iugoslavia
ideologic — întrucît problemele orîndui- 
rii interne, deosebirii dintre sisteme so
ciale și deosebirii dintre formele concrete 
de dezvoltare a socialismului sînt o ches
tiune care privește exclusiv popoarele fie
cărei țări în parte ;

dezvoltarea colaborării economice bi’a- 
terale și internaționale și înlăturarea tu
turor acelor factori în relațiile economice, 
care îngreunează schimbul de mărfuri și 
frînează dezvoltarea forțelor de produc
ție în lume și în cadrul economiei națio
nale ;

acordarea de ajutor prin organismele 
respective ale O.N.U. precum și sub alte 
forme care sînt în conformitate Cu prin
cipiile O.N.U. atît economiei naționale cit 
și regiunilor înapoiate din punct de ve
dere economic, în interesul popoarelor a- 
cestor regiuni și în interesul dezvoltării 
economiei mondiale ;

încetarea oricăror forme de propagan
dă și desinformare, precum și a altor 
acțiuni care seamănă neîncredere și care 
îngreuiază intr-un fel sau altul crearea 
unei atmosfere pentru colaborarea inter
națională constructivă și coexistența paș
nică între popoare ;

condamnarea oricărei agresiuni și a 
oricărei încercări de a stabili dominația 
politică și economică asupra altor țări ;

recunoașterea faptului că politica blo
curilor militare agravează încordarea in
ternațională, 
tre popoare 
de război.

subminează încrederea in
și face șă crească primejdia

ii.
guverne pornesc în politica

Punctul de plecare al tratativelor a fost 
dorința reciprocă a celor două guverne 
ca în interesul rezolvării pașnice a pro
blemelor internaționale și al intensificării 
colaborării între popoare și state să se fo
losească metoda tratativelor.

Popoarele celor două țări și forțele lor 
armate și-au întărit în mod deosebit prie
tenia și colaborarea de luptă în anii răz
boiului pe care, l-au dus împreună cu alte 
popoare iubitoare de libertate împotriva 
cuceritorilor fasciști.

Cele două guverne au consimțit să în
treprindă noi măsuri pentru normalizarea 
relațiilor lor și pentru dezvoltarea cola
borării între cele două țări fiind convinse 
că aceasta corespunde intereselor popoare
lor celor două țări șl constituie o contri
buție la micșorarea încordării precum și 
la întărirea păcii în întreaga lume.

In cursul tratativelor s-a vădit năzuința 
sinceră a guvernelor celor două țări spre 
dezvoltarea continuă a colaborării multi
laterale între U.R.S.S. și R.P.F.I., ceea ce 
corespunde pe deplin intereselor celor 
două țări, precum și intereselor păcii și 
socialismului, și pentru care în prezent 
există condiții obiective.

La examinarea problemelor asupra că
rora s-au dus tratative și în scopul întă
ririi încrederii și colaborării între popoare, 
cele două guverne pornesc de la urmă
toarele principii :

indivizibilitatea păcii, singurul princi
piu pe care se poate baza securitatea co
lectivă ;

respectarea suveranității, independen
ței, integrității teritoriale și egalității în 
drepturi a statelor în relațiile dintre ele 
și în relațiile cu celelalte state ;

recunoașterea șj dezvoltarea coexisten
ței pașnice între popoare, indiferent de 
deosebirile ideologice și deosebirile în 
orînduirea socială, ceea ce presupune co
laborarea tuturor statelor în domeniul 
relațiilor internaționale în general ș; în 
domeniul relațiilor economice și culturale 
în special;

respectul reciproc și neamestecul în 
treburile interne sub oricare motiv — 
fie el de caracter economic, politic sau

Pentru Guvernul
Republicilor Sovietice Socialiste

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.
N. A. BULGANIN

Cele două
lor de la principiile enunțate îrT Carta 
Organizației Națiunilor Unite și sînt de 
acord că este necesar să se depună noi 
eforturi pentru întărirea rolului și pres
tigiului O.N.U. ceea ce și-ar găsi o deose
bită confirmare în acordarea locului le
gitim în O.N.U. Republicii Populare Chi
neze. Ar fi de asemenea important să fie 
primite ca membre în această organizație 
toate celelalte state care corespund ce
rințelor Cartei O.N.U.

Cele două guverne sînt de acord că 
toate popoarele trebuie să depună noi 
eforturi pentru realizarea unor rezultate 
pozitive și a unor acorduri în tratativele 
privind probleme atît de esențiale pen
tru pace în întreaga lume cum sînt pro
blema reducerii și limitării armamentelor 
precum și a interzicerii armei atomice, 
problema creării unei securități colective 
generale, inclusiv a unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa, bazat pe un 
tratat, problema folosirii energiei ato
mice în' scopuri pașnice.

Ca urmare a acestor eforturi ar fi crea
tă o atmosferă care ar permite totodată 
rezolvarea pe cale pașnică a unor proble
me internaționale primordiale arzătoare, 
cum sînt rezolvarea de comun acord a 
problemei germane pe o bază democra
tică și în conformitate cu dorințele și in
teresele poporului german, precum șj cu 
interesele securității generale, satisface
rea drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze asupra Taivanului.

Cele două guverne salută rezultatele 
conferinței de Ia Bandung ca fiind o con
tribuție importantă la ideea colaborării 
internaționale, ca un sprijin dat eforturj- 
'°r popoarelor din Asia și Africa de a-și 
înțări independența politică și economică 
și consideră că toate acestea contribuie Ia 
întărirea păcii în întreaga

III.
lume.

S-a acordat toată atenția 
țiilor dintre cele două țări 
mentui de față și perspectivelor dezvol
tării lor viitoare. Ținînd seama de faptul 
că în ultimii ani s-a produs o turburare 
serioasă în relațiile dintre ele, ceea ce a 
dăunat atît celor două părți interesate, cît 
și colaborării internaționale — guvernele

Pentru Guvernul Republicii 
Populare Federative Iugoslavia

analizei rela- 
pînă în mo-

U.R.S.S. ,i R.P.F.I. exprimîndu-și hotă- 
rîrea de a dezvolta relațiile lor viitoare 
în spiritul colaborării prietenești, și 
bazindu-se pe principiile expuse în decla
rație, au căzut de acord asupra celor ce 
urmează :

1. Să ia toate măsurile necesare pentru 
stabilirea unei situații contractuale nor
male pe baza căreia vor reglementa și asi
gura dezvoltarea normală a relațiilor in 
vederea extinderii colaborării dintre cele 
două țări în toate domeniile în care sînt 
Interesate ambele guverne.

2. Cu privire la necesitatea de a se în
tări legăturile economice și de a se lărgi 
colaborarea economică dintre cele doua 
țări.

In acest scop, cele două guverne au că
zut de acord să ia măsurile necesare care 
să lichideze consecințele ivite în relațiile 
conomice dintre cele două țări ca urmare 
a turburării situației contractuale nor
male.

Ele au căzut de acord de asemenea să 
procedeze la încheierea acordurilor nece
sare care vor reglementa și înlesni dezvol
tarea relațiilor economice în direcția sus
menționată.

3. In scopul dezvoltării relațiilor cultu
rale, cele două guverne s-au declarat gata 
să încheie o convenție cu privire la cola
borarea culturală.

4. Atribuind o mare însemnătate infor
mării opiniei publice pentru dezvoltarea 
colaborării prietenești dintre popoare și în 
dorința ca opinia publică să fie informată 
în mod exact și obiectiv, cele două gu
verne au căzut de acord asupra necesității 
de a se încheia o convenție cu privire la 
un serviciu de informații în spiritul hotă- 
ririlor O.N U. și pe boza reciprocității în 
ce privește situația și privilegile organelor 
acestui serviciu pe teritoriul fiecărei părți 
contractante.

5) Sprijinind recomandările O.N.U. cu 
privire la dezvoltarea colaborării dintre 
toate țările în folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, ceea ce prezintă un in
teres esențial pentru întărirea păcii și 
pentru progresul în întreaga lume, cele 
două guverne au căzut de acord să stabi
lească o colaborare reciprocă în acest do
meniu.

_6. Cele două guverne au căzut de acord 
să ia măsuri pentru încheierea unor con
venții în scopul rezolvării problemei ce
tățeniei sau respectiv a repatrierii cetă
țenilor uneia din părțile contractante 
care se află pe teritoriul celeilalte părți. 
Cele două guverne sînt de acord că aceste 
convenții trebuie să se bazeze pe respec
tarea principiilor de umanitate precum și 
pe principiile unanim acceptate ale libe
rului consimțământ în ce privește per
soanele despre care este vorba.

Cele două guverne sînt de asemenea de 
acord în ceea ce privește garantarea drep
turilor la apărare pentru cetățenii celei
lalte părți pe teritoriul său, subînțelegînd 
prin aceasta și dreptul cetățenilor de a-și 
păstra cetățenia pe care au avut-o îna
inte de sosirea pe teritoriul celeilalte 
părți contractante.

7. In spiritul principiilor pașnice, ex
puse în prezenta Declarație, precum șl 
pentru o mai bună cunoaștere și înțele
gere reciprocă a popoarelor țărilor lor, 
cele două guverne au căzut de acord să 
sprijine și să înlesnească colaborarea or
ganizațiilor sociale din cele două țări 
prin realizarea unui contact prin schim
bul de experiență socialistă și prin 
schimbul liber de păreri.

8. Cele două guverne au căzut de acord 
să depună eforturi maxime pentru înfăp
tuirea sarcinilor și hotărîrilor prezentei 
Declarații, în interesul dezvoltării conti
nue a relațiilor dintre cele două țări și în 
interesul dezvoltării colaborării interna
ționale și a întăririi păcii în întreaga 
lume.

Uniunii

Președintele R.P.F.I.
I. BROZ-TITO

Belgrad 2 iunie 1955

Prînzul oferit 
în cinstea

de delegația guvernamentală sovietică 
delegației guvernamentale iugoslave

BELGRAD 2 (Agerpres).— TASS trans
mite :

La 2 iunie, delegația guvernamentală 
sovietică a oferit în Palatul de pe De- 
dinje un prînz în cinstea delegației gu
vernamentale iugoslave.

La prînz au luai parte membrii dele-

gației U.R.S S. — N. S. Hrușciov, N. A. 
Bulganin, A. I. Mikoian, D. T. Șepilov, 
A. A. Gromîko și P N. Kumîkin, consi
lierii și experții delegației sovietice.

Din partea iugoslavă au luat parte 
membrii delegației R.P.F. Iugoslave I.

Broz-Tito, E. Kardelj A. Rankovici, S. 
Vukmanovici-Tempo, K. Popovici, M. To- 
dorovici și V. Miciunovici, precum și oa
meni de stat și politici ai Iugoslaviei, oa
meni de literatură și arta.

Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească.

Expoziția „Arta aplicată 
neză", deschisă timp de o 
tate în București, s-a bucurat de un mare 
succes. Ea a fost vizitată de peste 300.000 
de persoane. Ca semn al prieteniei de 
nezdruncinat pe care poporul chinez o 
poartă poporului nostru, guvernul Repu^ 
bl’cij Populare Chineze a hotărît să dăi 
ruiască Republicii Populare Romîne 521 
de obiecte din această expoziție.

Joi la amiază a avut loc la Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu străli 
nătatea festivitatea înmînării acestui dam 
Au fost de față tovarășii M. Macavei, M« 
Roșianu, C. Prisnea, Tatiana Bulan, 
Mihai Beniuc, Oliver Sabău și alții. Au 
fost prezenți ambasadorul R. P. Chinez* 
la București. Ke Bo-nian și alți membri 
ai Ambasadei.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Ke Boi 
nian a spus intre altele:

Permiteti-mi să exprim în numele gu-‘ 
vernului Republicii Populare Chineze șl 
al poporului chinez, mulțumiri cordiale 
guvernului R.P.R., Institutului romîn peni 
tru relațiile culturale cu străinătatea,: 
precum și tuturor tovarășilor care au 
colaborat la buna organizare a acestei 
expoziții.

Astăzi, guvernul R P. Chineze și po-> 
porul chinez dăruiesc aceste obiecte ale 
expoziției guvernului și poporului R.P.R. 
în semn de cinstire a unei trainice prie- 
tenii. Prin aceste daruri modeste ne ex-’ 
primăm dorința comună de a dezvolta șl 
de a întări și mai departe colaborarea 
culturală dintre țările noastre.

A răspuns tov. M. Roșianu, președini 
tele Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Vorbitorul a arătat că hotărîrea prin 
care guvernul R. P. Chineze oferă acest 
dar Republicii noastre aduce poporului 
romîn o mare bucurie.

Expoziția „Arta aplicată în R. P. Chi
neză" organizată în țara noastră a creat 
posibilitatea să admirăm neîntrecuta în
demânare și marele talent al poporului 
chinez. Darul pe care l-am primit azi din. 
partea guvernului R P. Chineze va fi 
păstrat și folosit cu deosebită dragoste și 
prețuire. Obiectele de artă vor fi prezen
tate într-o expoziție care va fi organizată 
în diferite orașe ale țării pentru ca ma
sele largi populare să poată cunoaște 
înalta măiestrie a marelui popor chinez.

Rog pe ambasadorul R. P. Chineze la 
București să transmită guvernului Repu
blicii Populare Chineze și marelui popor 
chinez viile mulțumiri și adînca recunoș
tință a poporului romîn pentru minunatul, 
dar pe care ni l-au făcut.

Economii de oțel
Inginerii, tehnicienii și muncitorii fa- 

bricii „Elastic" din Sibiu se preocupă 
permanent de realizarea a cît mai mari 
economii de oțel la fabricarea diferitelor 
produse.

Prin debitarea exactă a barelor de oțel, 
în secția forje se realizează lunar econo
mii de 1.009 kg. oțel, ceea ce reprezintă 
o economie anuală de 12 000 kg. oțel.

Din capetele rămase de la barele da 
oțel care înainte nu erau folosite, fiind 
considerate deșeuri, se confecționează a- 
cum ciocane de mînă da mai multe di
mensiuni. Utilizîndu-se aceste 5-600 kg. 
capete de oțel economisite în ultimele 
luni s-au confecționat 7.500 bucăți cio
cane de mînă.

In cursul lunii aprilie s-a mai econo
misit oțel din care se pot produce peste 
2.300 ciocane a 0,500 gr. Inginerul ute- 
mist Simion loan, maistrul Munteanu Au
rel. Mifali Icsif și alții din secția forje 
sînt de remarcat pentru activitatea și 
sprijinul ce l-au dat în vederea reducerii 
consumului specific de Oțel.

Conducerea secției studiază acum schim
barea tehnologiei și la alte produse.

Printre forjării evidențiațj la realiza
rea economiilor se numără tovarășii Ghi- 
țulică Alexandru, Pascu Aurel, Munteanu 
Ilie, tineri, că și Drotlef Alexandru, Fa- 
zecaș Ștefan. Varga Gheorghe și alții.

Muncesc cu rîvnă 
la întreținerea culturilor

în R. P. Chil 
lună și jumă-'

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru). — Luptînd pentru a obține recolte 
cît mai bogate la hectar, colectiviștii și 
țăranii muncitori din mai multe sate și 
comune din regiune au început executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor. Așa 
de pildă, membrii gospodăriei colective 
din comuna Trei Sate, raionul Sîngior- 
giu de Pădure, pe lingă munca depusă la 
construirea unui nou grajd, au plivit pină 
acum de două ori griul de toamnă pe o 
suprafață de 36 hectare și au term’nat 
totodată prașila întîia la sfecla de zahăr, 
porumb și floarea-soarelui. Colectiviștii 
din Chendu Mare, același raion, au în
ceput și cea de a doua prașilă la cultu
rile prășitoare.

Și la gospodăria colectivă „Victoria" 
din satul Filiaș, raionul Odorhei, se des
fășoară cu intensitate lucrările de între
ținere a culturilor. Pînă acum cîtevă zile 
pe o suprafață de 10 hectare cu sfeclă de 
zahăr și 16 hectare cu porumb s-a execu
tat prima prașilă, iar pe 17 hectare cu fi- 
neață s-a făcut grăpatui pentru stimu
larea vegetației.

în fruntea muncilor de întreținere a 
culturilor la această gospodărie se află 
echipa condusă de tînărul Gybrfi Lajos, 
cît și echipele conduse de colectiviștii 
Gydrfi Șandor și Kibedi Șandor. Exem
plul colectiviștilor din Filiaș a fost urmat 
și de țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale din Avrămești care au terminat 
primii plivitul păioaselor și acum au în
cepu; prășitul porumbului și sfeclei de 
zahăr. De asemenea și țăranii muncitori 
din comuna Valea Strîmbă, raionul Gheor- 
ghieni, au plivit peste 90% din supra
fața însămînțată cu păioase și au trecut 
la prășituj plantelor prășitoare.



Adunarea generală deschisă a organizației de bază U.T.M. din gospodăria agricolă colectivă „7 Noiembrie44 Agriș, regiunea Baia Mare —
Așezat nu departe de orașul Satu Mare, satul Agriș arată 

în linii mari la fel cu celelalte sate locuite de romîni și 
maghiari din raion. Aici, în apropierea școlii și a coope-/ 
rativei, se află șl sediul gospodăriei agricole colective 
„7 Noiembrie**. Pe pămîntul ei colectiviștii însămânțează 
șl îngrijesc cu hărnicie diferite culturi: grîu, secară, orz, 
ovăz, cartofi, floarca-soarelui, sfeclă de zahăr, legume și 
altele. O mare parte din suprafața gospodăriei este însămîn- 

i. tată cu plante prășitoare, iar printre acestea primul loc 
îl ocupă porumbul. La întocmirea planului de producție 
pentru 1955, s-au rezervat 81 hectare pentru porumb. Mai 
tîrziu însă, în primăvară, colectiviștii au revenit asupra 
acestei hotărîri și au mărit suprafața însămînțată cu porumb 
la 101 hectare, deoarece au constatat că o producție mai 
mare de porumb aduce multe avantaje pentru dezvoltarea 
gospodăriei.

Anul trecut, pe o parte din suprafața cu porumb s-au 
aplicat o serie de metode agrotehnice înaintate: însămîn- 
țatul în pătrat, prășitul de mal multe ori, polenizarea arti
ficială suplimentară etc. Rezultatul a fost o recoltă foarte 
bună, peste așteptările colectiviștilor. La brigada a IILa, 
condusă de utemistul Csaki Emeric, producția a atins 6500 
kg. știulețl la hectar.

Anul acesta, colectiviștii au hotărît să folosească pe toată 
suprafața însămînțată cu porumb metodele de anul trecut, 
întreaga suprafață a fost însămînțată în cuiburi așezate în 
pătrat, s-au dat îngrășăminte la fiecare cuib. Lucrările aces
tea au cerut muncă multă, dar colectiviștii n-au dat înapoi. 
Utemiștii și tinerii, mobilizați de organizația de bază 
U.T.M., au muncit și ei cu hărnicie. Din rîndurlle lor s-au 
ridicat mulți fruntași, ca, de pildă, Simon Kalman, Jager

Ecaterina, Csaki Ellsabeta șl alții. Educați șl îndrumați de 
comuniști, utemlștii din gospodăria colectivă ,,7 Noiembrie** 
au învățat șă nu se culce pe laurii succeselor, ci să-și întă
rească mereu activitatea, să muncească pentru noi și noi 
realizări. De aceea ei s-au preocupat mult acum, la apropie
rea Festivalului Mondial ai Tineretului și Studenților de la 
Varșovia și a zilei de 23 August, ca să găsească cel mal 
nimerit mijloc de a întâmpina cu cinste aceste două mari 
evenimente. îndrumată de organizația de partid, organizația 
de bază U.T.M. a găsit răspunsul cel mai bun la frămân
tările utemiștilor și tinerilor colectiviști: darul lor pentru 
Festival și pentru ziua de 23 August să fie lupta pentru 
aplicarea exemplară a agrotehnicii îngrijirii culturilor, în 
scopul obținerii de recolte mari la toate culturile ș! în spe
cial la porumb.

Organizația de bază U.T.M., sub conducerea organizației 
de partid și cu sprijinul consiliului de conducere al gosno- 
dăriei, a convocat o adunare generală deschisă pentru dis
cutarea largă a problemelor îngrijirii culturilor. La adu
nare au participat utemlștii șl tinerii colectiviști, consiliul 
de conducere și brigadierii, precum și numeroși colectiviști 
vîrstnîci. Pe marginea referatelor, numeroși participant au 
luat cuvîntul, exprimînd hotărîrea de a obține recolte bogate.

In pagina de față sînt redate, pe scurt, referatele prezen
tate de președintele gospodăriei colective și de secretarul 
organizației de bază U.T.M., precum și o parte din discu
țiile ce s-ap purtat în adunarea generală deschisă a organi
zației de bază U.T.M. In urma discuțiilor a fost formulat 
angajamentul utemiștilor și tinerilor din gospodăria colec
tivă ,.7 Noiembrie** pentru întimpinarea Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților și a zilei de 23 August.

I N D A T
Cu doi ani în urmă, utemiștii din gos

podăria noastră nu se puteau lăuda cu 
prea multe realizări — a spus tovarășul 
Mandi Francisc, secretarul organizației de 
bază U.T.M., în referatul prezentat. Fiind 
însă îndrumați în permanență de către or
ganizația de partid, am început să învă
țăm cum să muncim, activitatea noastră a 
crescut, am început să obținem succese. 
Datorită muncii depuse în permanență de 
către utemiști în gospodăria colectivă, da
torită faptului că din rîndurile utemiștilor 
s-au ridicat mulți fruntași, organizația noa
stră de bază U.T.M. a căpătat prestigiu, 
se bucură de stima și încrederea tuturor 
colectiviștilor. Datoria noastră este să li
chidăm lipsurile care mai persistă în ac
tivitatea noastră, să ducem măi departe 
succesele obținute, să muncim astfel încît 
să fim demni de încrederea și dragostea 
cu care suntem înconjurați.

Nu peste multă vreme la Varșovia se 
Va deschide cel de al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților, tradi
țională sărbătoare a tinerilor iubitori de 
pace din toate țările. Se apropie de ase
menea și ziua de 23 August, zi scumpă 
nouă. Pretutindeni în țară tineretul mun
citor, însuflețit de dorința de a întîmpina 
aceste două evenimente cu realizări cît 
mai mari, se străduiește să muncească 
mai bine, să dovedească, prin succesele 
obținute, că știe să întărească și să apere 
cauza păcii și cuceririle poporului mun
citor condus de pa’rtid. In această muncă 
însuflețită se cuvine să ne încadrăm și noi,

O R I R I L E NO
utemiștii și tinerii colectiviști, să luptăm 
pentru recolte mari, ajutând-astfel la dez
voltarea gospodăriei noastre, la înflorirea 
patriei.

Avem dovada că utemiștii și tinerii din 
gospodăria noastră știu ce trebuie făcut 
pentru obținerea de recolte mari. Exem
plul utemiștilor și tinerilor din brigada a 
III-a condusă de utemistul Csaki Emeric 
este grăitor în această privință. Aplicînd 
cu strictețe regulile agrotehnice, brigada a 
IH-a a realizat anul trecut o producție de 
porumb de 6500 kg. știuleți la hectar — și 
la aceasta o mare contribuție a adus tine
retul.

Sarcina care stă acum în fața organiza
ției de bază U.T.M. este să mobilizeze pe 
toți utemiștii și tinerii să lucreze — fie
care în echipa lui — tot așa cum s-a lucrat 
în brigada a III-a, pentru ca astfel să se 
asigure obținerea de recolte sporite la po
rumb, ca și la toate celelalte culturi de pe 
întreaga suprafață. în scopul îndeplinirii 
acestei sarcini, noi sîntem datori să luăm 
o serie de măsuri, printre care cea mai 
de seamă este atragerea tuturor utemiști
lor la munca activă în gospodărie. Comite
tul organizației de bază U.T.M. își va da 
silința să ajute pe toți utemiștii și tinerii 
să-și îndeplinească normele și. totodată, 
va propune adunării generale să discute 
pe cei care dau dovadă de indisciplină și 
să-i ajute să se îndrepte. Muncind ei în
șiși cu elan, utemiștii vor putea să antre
neze alături de ei și pe ceilalți tineri colec
tiviști. care încă nu fac parte din organi-

ASTRE
zație, dar care au același țel ca toți co
lectiviștii : obținerea unor recolte cît mai 
îmbelșugate.

Simpla prezență la lucru nu rezolvă însă 
totul. Datoria fiecărui utemist și tînăr co
lectivist este să muncească, dar nu oricum, 
la întâmplare, ci să muncească bine, să se 
încadreze în eforturile comune ale tuturor 
colectiviștilor. Este necesar prin urmare 
ca utemiștii și tinerii colectiviști să dea 
dovadă de disciplină, să asculte și să aplice 
îndrumările tovarășilor cu mai multă ex
periență, ale șefilor de echipă și brigadie
rilor, ale colectiviștilor mai vîrstnici. Nu
mai astfel munca noastră va da rezulta
tele dorite, numai astfel contribuția noas
tră la bogăția recoltei va fi cea cuvenită.

îngrijirea culturilor prășitoare, a po
rumbului, este o muncă foarte importan
tă. Nu trebuie să uităm că peste 
puțin timp va începe secerișul, perioadă 
în care nu putem să lucrăm la întreținerea 
culturilor. Nu trebuie să uităm, de aseme
nea, că numai lucrările de întreținere, exe
cutate așa cum cere agrotehnica înaintată, 
pot să asigure bogăția recoltei. Să pornim 
deci cu elan la munca de întreținere a cul
turilor, să nu precupețim nici un efort 1° 
această muncă ! în felul acesta vom con
tribui la dezvoltarea continuă a gospodă
riei noastre colective, la crearea unei vieți 
din ce în ce mai fericite pentru noi în
șine și vom sprijini Tratatul încheiat de 
cupînd la Varșovia în scopul . întăririi păcii 
și securității in Europa.

Experiența înaintată — 
bun al tuturor coieetiviștilor
îmi amintesc cu bucurie a spus bri

gadierul utemist Csaki Emeric — de zi
lele petrecute la București, la consfătui
rea pe țară a fruntașilor în agricultură, 
de lucrurile pe care le-am aflat în acea
stă consfătuire. Unul dintre învățămintele 
de mare preț pe care Ie-am adus cu mine 
este acela că pentru sporirea producției 
agricole nu este deaiuns ca numai cîțiva 
fruntași să lucreze bine, să aplice agro
tehnica, ci trebuie ca metodele folosite de 
fruntași să fie aplicate de toți membrii 
gospodăriei, pe toată suprafața. Astfel, nu 
vom avea recolte record doar pe cîteva 
hectare, iar pe restul suprafeței recolte 
mediocre, ci vom ajunge să culegem re
colte mari de pe întreaga suprafață.

Consiliul de conducere al gospodăriei 
noastre a început să se preocupe de ex
tinderea experienței înaintate. Anul ace
sta, de pildă, întreaga suprafață de po
rumb a fost însămînțată în cuiburi așe
zate în pătrat și la fiecare cuib s-au dat 
îngrășăminte naturale și chimice. Dar 
dacă ne-am opri aici, ar însemna să neso
cotim toată munca noastră de pînă 
acum. Metodele înaintate pe care le-am 
aplicat la însămânțat nu pot să ne garan
teze ele singure bogăția recoltei. Trebuie 
să continuăm munca, să dăm culturilor 
noastre — porumbului în special — pu
tința de a folos; din plin hrana și apa 
care au fost asigurate prin lucrările de 
pînă acum. Acest lucru îl vom realiza prin 
îngrijirea culturilor.

Știți cu toții ce importanță are prășitul. 
în condițiile de la noi, porumbul trabu’e 
prășit de 4—5 ori, pentru a fi siguri de 
recoltă bogată. Vreau să atrag atenția aici 
și asupra unei alte metode înaintate — 
polenizarea artificială suplimentară. Anul 
trecut am aplicat această metodă pa o su
prafață destul de mică, totuși sporul de 
recoltă a fost vizibil. Despre sporuri 
mari de recoltă realizate prin polenizare 
artificială suplimentară am aflat și la 
consfătuirea pe țară a fruntașilor. Cred 
că ar fi foarte bine ca în acest an să 
aplicăm polenizarea artificială suplimen
tară pe întreaga suprafață însămînțată cu 
porumb și floarea-soarelui. Sînt sigur că 
această metodă ne va aduce, noi sporuri 
de recoltă, peste prevederile noastre de 
acum. Noi, utemiștii și tinerii, trebuie să 
fim printre primii la aplicarea acestei me
tode.

Autocamionul sporește recolta
în cadrul adunării 

a luat cuvîntul și 
colectivistul Vârodi 
Sandor, șoferul gos
podăriei colective. 
Iată ce a spus el: 
„Toți colectiviștii 
s-au bucurat cînd pe
poarta gospodăriei noastre a intrat auto
camionul ; cred însă că nimeni n-o să mă 
invinuiască de lăudăroșenie, dacă am să 
pretind că cel m<ai mult m-am bucurat 
eu, care voi răspunde de acum înainte de 
el. Cînd am venit la această adunare 
m-am gîndlt numai să asist, să văd des
pre ce se vorbește. Sporirea recoltei este 
însă o chestiune foarte importantă, care 
ne privește pe noi toți, așa că nu pot să 
stau de-o parte. Știam și eu, așa cum toți 
colectiviștii știu, că am căpătat dreptul 
la un autocamion datorită livrării către 
stat, în baza contractelor încheiate, a 
unui mare număr de animale. Dar pînă 
acum nu mi-am dat seama de un lucru : 
animalele contractate au putut să fie în
grășate bine, să aibă o calitate supe
rioară, datorită faptului că în hrana lor 
a intrat o mare cantitate de porumb. 
Gospodăria noastră colectivă a putut să 
focă aceasta datorită recoltei mari de po
rumb pe care a avut-o. Putem spune prin

urmare că porumbul ne-a adus autoca
mionul în gospodăria colectivă.

M-am gîndit la aceasta în timpul dis
cuțiilor și îmi spuneam : dacă porum
bul ne-a adus un autocamion, oare auto
camionul nu ne-ar putea aduce porumb ? 
Eu cred că da, cred că autocamionul con
dus de mine poate contribui la sporirea 
producției de porumb și iată cum : la noi 
în gospodărie, prășitul se face cu prăși- 
torile trase de animale. De obicei însă, 
nu toate atelajele pot fi folosite la prășit. 
Mai ales acum, cînd gospodăria noastră 
are multe construcții în plan și cînd tre
buie transportate materiale, problema 
folosirii atelajelor este foarte grea. Pen
tru a înlătura întîrzierile atît în trans
porturi, oît și. în special. în lucrările de 
îngrijire a culturilor, eu mă angajez să 
îngrijesc bine camionul și să-mi planific 
munca astfel încît să înlocuiesc în fie
care zi un număr de 12 atelaje la trans
porturi. Aceste atelaje vor putea fi folo

site la prășit și ast
fel „autocamionul va 
aduce porumb**, ast
fel voi contribui și 
eu la obținerea unei 
recolte bogate în 
gospodărie**.

Îndeplinim o sarcină de onoare

Pentru ce trebuie să îngrijim bine porumbul
Anul trecut gospodăria noa

stră a obținut recolte mari la 
toate culturile prășitoare și 
mal ales la porumb. Producția 
de porumb realizată a con
tribuit din plin la dezvolta
rea și întărirea gospodăriei co
lective, la sporirea avutului 
obștesc pe de-o parte, iar pe 
de altă parte, la îndestularea 
gospodăriilor personale ale co
lectiviștilor. De asemenea, re
colta mare de porumb ne-a a- 
-jutat să aducem un aport mai 
mare la întărirea economiei 
statului nostru democrat-popu
lar, la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Din 
producția de porumb realizată 
enul trecut de gospodăria 
noastră, o parte însemnată a 
fost folosită în hrana anima
lelor — atît a celor de pro
ducție și de muncă (porci, vaci 
cu lapte, boi, cai), cît și a 
celor contractate cu statul. 
După o socoteală aproximati
vă, numai prin hrănirea cu 
porumb a celor 30 de porci și 
40 de boi contractați, gospo
dăria a realizat un cîștig de 
100.000 lei. Hrănite cu porumb 
animalele contractate de noi 
eu fost de calitate bună la 
predare. Datorită îndeplinirii 
obligațiilor din contract, noi 
am putut acum să ne cumpă
răm un autocamion care va 
fi de mare folos gospodăriei 
noastre.

Cuvîntul tov. Papp Antal, președintele gospodăriei 
agricole colective „7 Noiembrie** din Agriș.

Recolta de porumb din anul 
trecut a ajutat și la sporirea 
valorii zilei-muncă. Cele 3,350 
kg. porumb pe care le-au 
primit colectiviștii pentru fie
care zi muncă prestată în gos
podărie le-au dat posibilitatea 
să crească păsări și animale în 
gospodăriile personale. Valori- 
ficînd porumb, membrii gos
podăriei noastre și-au putut 
cumpăra din comerțul de în- 
tîmpinare diferite produse 
necesare gospodăriilor lor.

La succesele obținute enul 
trecut, o mere contribuție au 
adus utemiștii și tinerii din 
gospodărie.

Pentru dezvoltarea gospodă
riei, pentru creșterea nivelului 
de viață al membrilor ei. este 
necesar să dezvoltăm succe
sele obținute anul trecut, să 
obținem altele, mai mari. Știm 
cu toții cîtă importanță are 
pentru gospodăria noastră dez
voltarea creșterii animalelor, 
lărgirea sectorului zootehnic. 
Legătura strânsă între dezvol
tarea creșterii animalelor și 
obținerea de recolte bogate la 
hectar a ieșit la iveală deose
bit de puternic în primăvara 
aceasta, cînd pentru a putea 
să însămînțăm într-un teren 
bine pregătit, am fost nevoiți 
să cumpărăm din afară gunoi

de grajd de 15.000 lei. Potri
vit planului de lărgire a sec
torului zootehnic, gospodă
ria noastră are în acest an 
un număr de 40 scroafe — de 
la care se vor obține cel puțin 
500 de purcel — 40 de vaci cu 
lapte Și 40 de capete tineret 
bovin, 766 oi, 40 boi și 45 cai. 
Folosirea porumbului — sub 
diferite forme — în hrana a- 
nimalelor, le va ridica pro
ductivitatea, iar cele de mun
că vor fi mai puternice, mai 
rezistente. Bineînțeles că un 
număr de animale va fi con
tractat cu statul. Pentru în
deplinirea contractelor, tre
buie să hrănim animalele cu 
nutrețuri bune, printre care 
porumbul ocupă un loc de 
frunte. Iată deci etîtea mo
tive care ne îndeamnă să în
grijim în mod exemplar po
rumbul. în scopul obținerii 
unor recolte mari.

După planul de producție al 
gospodăriei, trebuie să obți
nem în medie pe gospodărie 
2.800 kg. porumb la hectar, 
însă noi am mărit suprafe
țele cu porumb de la 81 la 
101 hectare, am însămințat 
toată suprafața cu porumb în 
cuiburi așezate în patrat și am 
aplicat deja un întreg com
plex de măsuri agrotehnice

înaintate; dacă vom executa 
acum și lucrările de întreți
nere bine și la timp, vom pu
tea să obținem la brigada l-a 
— 3200 kg. la hectar, la bri
gada a II-a — 3500 kg. la hec
tar, iar la brigada a III-a — 
3600 kg. la hectar porumb 
boabe. Aceasta înseamnă că 
noi vom putea repartiza, dacă 
vom obține această produc
ție, cel puțin 6 kg. pentru o 
zi-muncă. Acesta este încă 
un motiv care ne îndeamnă 
să aplicăm în așa fel lucrările 
de întreținere, încît să obți
nem producții mari de po
rumb.

Fiecare brigadă are posibi
litatea nu numai să realizeze, 
dar chiar să depășească cu 
mult producția pe care am 
arătat-o mai sus. La noi, po
rumbul cere să fie prășit de 
multe ori. cere să fie copilit 
și așa mai departe. Trebuie 
neapărat să executăm aceste 
lucrări la timpul cel mai po
trivit. Dacă la aceasta vom 
adăuga și polenizarea artifi
cială suplimentară vom obține 
un nou spor de producție. 
Muncind cu dîrzenie, fără să 
dăm înapoi în fața greutăți
lor, vom realiza ceea ce ne 
propunem, vom aduce și anul 
acesta gospodăria noastră în 
rîndul celor fruntașe.

„O problemă personală11
Utemistul Simon 

Kalman a spus prin
tre altele: Poate că 
unii se vor mira pen
tru că atunci cînd 
se discută o chestiu
ne importantă ob
ștească, eu am să
vorbesc despre o problemă personală. 
Toată lumea știe că mi-am cumpărat bi
cicletă. Doream da mult s-o am, așa că 
atunci cînd mi-am cumpărat-o m-am gîn- 
dit că realizarea în timp atît da scurt a 
dorinței mele se datorează faptului că am 
intrat în gospodăria colectivă. Dar nu 
faptul că am intrat în gospodăria colec
tivă a fost singura condiție. Mai întîi. 
în gospodărie am muncit cu rîvnă și 
zilele-muncă s-au adunat în număr 
mare. Apoi, în gospodăria colectivă am 
muncit cu toții la un loc, am aplicat me
tode înaintate, am executat lucrările la 
vreme, astfel că am putut obține recolte 
bogate. Aceasta a făcut Ca valoarea zilei- 
muncă să fie mai mare, iar colectiviștii 
cei harnici să primească mai multe pro
duse.

Iată de ce m-am bucurat cînd tovarășul 
președinte a spus că, lucrând mai bine, 
vom putea primi pînă la 6 kg. porumb 
pentru o zi-muncă. Nu pot să fac o soco
teală amănunțită aci, pe loc, dar fiecare 
poate să socotească ce ar putea să reali
zeze datorită unei asemenea creșteri « 
valorii zilei-muncă. De aceea cred că 
noi, utemiștii și tinerii trebuie să ne luăm 
angajamentul că vom face tot ce ne va 
sta în putință ca să obținem o recoltă de 
porumb cum nu s-a mai obținut niciodată 
pe la noi- Peste ce am muncit pînă acum 
să adăugăm altă muncă, la prășit, la co
pilit, la polenizarea artificială, căci nu
mai așa vom spori recolta. Spun asta 
fiindcă îmi dau seama cît se poate de 
bine că este în interesul nostru, al tuturor 
colectiviștilor ca și în interesul țării în
tregi.

Casele noi, bicicletele, aparatele de ra
dio și altele pe care membrii gospodăriei 
noastre le pot avea, vacile de lapte, por
cii și păsările din gospodăriile personale 
ale colectiviștilor vor arăta nu numai în
destularea noastră, dar și faptul că ne-am 
făcut cu cinste datoria către țară, către 

I partid, obținînd, prin muncă harnică, re- 
1 colte îmbelșugate

în cadrul adunării a luat cuvîntul 
tov. Bcrki Francisc, locțiitorul secreta
rului organizației de partid din gospo
dărie.

Am urmărit cu mare interes discuțiile 
purtate în adunare — a spus el. Mi-am 
dat seama cu bucurie că ele dovedesc cit 
de mult au crescut oamenii noștri, cu 
deosebire tinerii, în gospodăria colectivă 
și cît de multe posibilități oferă gospo
dăria colectivă pentru creșterea din an 
în an a recoltelor, pentru obținerea de 
rezultate din ce in ce mai bune.

Acum, în gospodăria colectivă, nu 
numai pămîntul comasat și agrotehnica 
înaintată ne ajută, dar și faptul că oa
menii, descătușați de grija zilei de mîine, 
se străduiesc să muncească mai bine și 
străduințele lor dau roade. Șeful de 
echipă Kosa Kârol a construit un dispo
zitiv simplu pentru înlesnirea îclssmfelța- 
tului în pătrat. Faptul pare mărunt și 
poate să treacă ușor neobservat ; dar 
acest dispozitiv a eliberat în fiecare zi 9 
perechi de cai de la marcarea terenului. 
Cîștigul realizat de gospodărie apare 
acum foarte limpede. Ne găsim astăzi în 
adunarea generală deschisă a organiza
ției de bază U.T.M. Ordinea de zi a 
acestei adunări est® și ea obișnuită. 
Discutăm despre prașile. despre copilit, 
deoprs metode agrotehnice, așa cum am 
făcut și altădată. Dar dacă privim mai de
parte, realizarea în practică a hotărârilor 
pe care le-a luat tineretul aici, va contri
bui în măsură însemnată atît la dezvolta
rea gospodăriei cît și la întărirea economiei 
patriei noastre. Să ne gîndim că vom ob
ține o producție de porumb numai cu 10 
la sută mai mare decît cea propusă. Acest 
lucru este pe deplin posibil, datorită apli
cării agrotehnicii înaintate. Pe cele 101 
hectare care sînt însămânțate cu porumb, 
aceasta va însemna peste trei vagoane și 
jumătate porumb boabe. Oricine poate 
să-și dea seama cîte kilograme de carne

și lapte în plus poate să aducă această 
cantitate de porumb.

în statutul-model al gospodăriei colec
tive stă scris că avem obligația să luptăm 
pentru recolte mari. Noi știm insă că 
aceasta nu este numai o obligație statu
tară oarecare, ci o sarcină de cinste pusă 
în fața noastră de partid și guvern. în 
lupta pentru dezvoltarea agriculturii, 
pentru creșterea rapidă a producției agri
cole, gospodăriile colective trebuie să fie 
posturi înainta Ie. Ceea ce am făcut pînă 
acum, recoltele pe care le-am cules de pe 
ogoarele noastre nu trebuie să ne mul
țumească. Trebuie să mergem mereu îna
inte, să realizăm noi succese, și mai mari. 
Pe această linie socotesc că adunarea ge
nerală deschisă de astăzi, convocată de 
organizația de bază U.T.M. este un în
ceput bun, mai ales că tineretul din gos
podăria noastră a dovedit de multe ori că 
știe să muncească și să-și respecte cu
vântul.

Nu de mult, ne-am bucurat împreună 
cînd am aflat rezultatul Conferinței de la 
Varșovia — semnarea unul Tratat între 
cele 8 state participante Ia această confe
rință. Tfatatul de la Varșovia constituie 
un mare pas înainte în direcția întăririi 
păcii și securității muncii noastre pașnice. 
Noi trebuie să dovedim că sprijinim d’n 
toată inima Tratatul — și acest lucru îl 
putem face numai prin eforturi sporite 
în lupta pentru recolte bogate.

Apropierea Festivalului Mondial al Ti
neretului și Studenților — măreață mani
festare a dorinței de pace a tinerilor de 
pretutindeni — și a zilei de 23 August, 
cînd poporul nostru sărbătorește elibera
rea de sub jugul fascist, trebuie să în
suflețească și mai mult pe utemiști-' și 
tinerii din gospodăria noastră colectivă, 
în numele organizației de partid din gos
podărie eu îi asigur de tot sprijinu' co
muniștilor pentru îndeplinirea sarcinii de 
onoare — obținerea de recolte bogate — 
și le urez succes deplin.

Să muncim după știință
A luat, apoi cuvîntul co

lectivistul Kosa Kârol. Noi 
trebuie să muncim așa cum 
ne arată știința, a spus el. 
Avem atâtea exemple — 
atît din gospodăria noastră, 
cît și din alte gospodării 
colective din țară — de 
producții mari realizate 
prin aplicarea științei agro
tehnice în practică. Mulți 
dintre noi au urmat cursu
rile agrotehnice și au învă
țat cum să lucreze pămîn
tul mai bine. Părerea mea 
este că, dacă vom folosi în 
munca noastră cel® ce am 
învățat la cursurile agro
tehnice, vom putea obține 
recolte mult mai mari decît 
anul trecut.

Știința ne arată că pră
șitul are două urmări bune: 
distruge buruienile și afi
nează pămîntul. Prin dis
trugerea buruienilor se în
lătură risipa de hrană și 
toate substanțele folositoa
re — atît cele care se gă
seau în pămînt, cît și cele 
pe care le-am dat noi prin 
îngrășăminte — vor rămîne 
numai pentru hrana plan
telor cultivate. Prin afîna- 
re, pămîntul se aerisește, 
prinde căldură și în același 
timp, nu pierde cu ușurință 
apa, așa cum o pierde cînd 
are scoarță la suprafață. 
Avînd mai multă hrană șl 
apă, plantele cresc bine și

leagă rod bogat. Prășind 
porumbul, floarea-soarelui 
și cartofii de câte ori este 
nevoie, adică de fiecare 
dată cînd buruienile se 
înalță sau pămîntul prinde 
scoarță, nu facem altceva 
decjt să aplicăm prevede
rile științei. Acest lucru ne 
garantează recolte mari.

Și polenizarea artificială 
suplimentară, despre care 
a pomenit tovarășul Csaki 
este o metodă recomandată 
de știință și c-are a fost ve
rificată în practică.

Iată prin urmare că avem 
motive \ temeinice să ne 
slujim de cele ce-am învă
țat pînă acum la cursurile 
agrotehnice.

în referatul său, președintele gospodă
riei a spus că suprafafa însămînțată cu 
porumb a crescut la 101 hectare, pe de o 
parte, iar pe de altă parte a arătat că fie
care brigadă poate obține recolte mai mari 
de 2800 kg. porumb boabe ța hectar, cît este

producția planificată și anume: 3200 kg. 
la hectar la brigada l-a, 3500 kg. la hectar 
la brigada a H-a și 3600 kg. la hectar la 
brigada a Ill-a. Pe întreaga suprafață 
aceasta înseamnă o medie de aproximativ 
3400 kg. la hectar. în cazul realizării aces

tei producții medii, gospodăria colectivă 
va înregistra un spor de 60.600 kg. po
rumb boabe. Folosită în hrana animalelor, 
această cantitate este suficientă pentru ;n- 
grășarea unui număr de 300 de porci de 
la 100-150 kg; industrializată, ar da

21.210 kg. spirt sau 36.360 kg. glucoză. 
Utemiștii și tinerii membri ai gospodă

riei colective din Agriș luptă pentru rea
lizarea acestei producții sporite. Ei contri
buie astfel la dezvoltarea neîncetată a 
gospodăriei lor.

Angajamentele utemiștilor și tinerilor
Conștienți de sarcinile ce ne revin în munca pentru întărirea gospodăriei y 

noastre și pentru a ne spori contribuția la dezvoltarea continuă a agriculturii, >! 
noi, utemiștii, membri ai gospodăriei agricole colective clin Agriș, regiunea Ba'a ?< 
Mare, ne alăturăm acțiunilor întreprinse de tineretul muncitor clin orașele și satele << 
patriei pentru întimpinarea cu cinste a celui de al V-iea Festival Mondial al Tine- >< 
retuiui și Studenților și a zilei de 23 August. «

Avind la bază experiența anului trecut, ne angajăm să depunem toate efor- y 
turtle pentru ca, printr-o bună îngrijire, să obținem o recoltă bogată la toate cui- > 
turiie și în special la porumb. Ne angajăm ca pe loturile lucrate de tineret, să obți- 
nem o producție de porumb de cel puțin 3600 kg. boabe la hectar, precum și pro- y 
ducții sporite la celelalte culturi prășitoare — cartofi, sfeclă de zahăr, floarea >5 
soarelui. Jj

in acest scop ne propunem să luăm următoarele măsuri: <(
1. Prășitul culturilor la vreme și oridec.îte ori va fi nevoie. La porumb, potri- « 

vît cu condițiile gospodăriei noastre, vom aplica cel puțin 5 prașile.
2. Copilitul timpuriu, înainte ca înălțimea copiiilor să depășească 20 cm. <<
3. Executarea polenizării artificiale suplimentare pe întreaga suprafață cui- y

tivată cu porumb și floarea soarelui spre deosebire de anul trecut clnd această / 
lucrare s-a aplicat pe o suprafață destul de m’că. <<

4. îngrijirea exemplară a celor 2 hectare insămințate cu sămință hibridă de n
porumb, astfel ca de pe această suprafață să obținem o recoltă record $

Deoarece aplicarea acestor măsuri cere un volum de muncă destul de mare, « 
toți membrii organizației de bază U.T.M. se angajează să oarticipe cu regulari- n 
tate la muncă, să mobilizeze întreg tineretul in campania de întreținere a cultu- 
rilor și să dea o contribuție cît mai mare In atragerea la muncă a tuturor metn- « 
brilor gospodăriei. y

Propunem tuturor organizațiilor de bază U.T.M. sătești să analizeze posibi- >2 
litățile locului lor de muncă și să-și ia angajamente concrete, pe baza cărora să « 
intensifice lupta pentru recolte bogate. ss

In numele utemiștilor și tinerilor membri ai gospodăriei >) 
agricole colective „7 Noiembrie** din Agriș <<

MANDI FRANCISC »
secretarul organizației de bază U.T.M. «

A

inițiativa utemiștilor din gospodăria colectivă „7 Noiembrie”-Agriș, regiu
nea Baia-Mare, este prețioasă pentru sporirea producției agricole. Ea merită 
să fie studiată și extinsă de către organizațiile de bază U.T.M. sătești, cu spri
jinul comitetelor regionale și raionale U.T.M,
——-------------------------------------- — ' Immaiii ■ ..................... ..



Lucrările celei de a 6-a sesiuni a Marii Adunări Naționale
Lege pentru aprobarea Bugetului de Stat 

al Republicii Populare Romine pe anul 1955
Marea Adunare Națională a Republicii 

Populare Romine ;
In temeiul art. 24, lit. f, din Constituția 

Republicii Populare Romîne,
Hotărăște ;
ART. 1. — Se aprobă Bugetul de Stat 

pe anul 1955, prezentat de Consiliul de 
Miniștri, la venituri în sumă de 44.405,0 
mii. iei și la cheltuieli în sumă de 43.005,0 
mii. lei, cu depășirea veniturilor asupra 
cheltuielilor în sumă de 1.400,0 mii. lei.

ART. 2. — Se aprobă bugetul Repu
blican, bugetul Asigurărilor Sociale de 
Stat și bugetele organelor locale ale Pu
terii de Stat, pe anul 1955 — în sume to
tale la venituri și cheltuieli, după cum 
urmează:

Venituri Cheltuieli 
(în milioane lei)

Bugetul Republican 39.858,6 35.182,3
Bugetul Asigurărilor

Sociale de Stat 1.826,0 1.826,0
Bugetele organelor lo

cale ale Puterii de Stat 2.720,4 5.996,7

/Total 44.405,0 43.005,0

ART. 3. — Se aprobă bugetele sfaturi
lor populare ale regiunilor și al orașului 
București, pe anul 1955, în următoarele 
sume :

Cheltuieli 
(în mij lei)

1. Arad 194.602,1
2. Bacău 209.826,0
3. Baia Mare 240.063,4
4. Bîrlad 195.162,0
5. București 328.080,4
6. Cluj 418.732,4
7. Constanța 207.771,9
8. Craiova 346.859,4
9. Galați 267.554,6

10. Hunedoara 202.981,2
11. Iași 322.977,2
12. Oradea 222.423,2
13. Pitești 281.657,2
14. Ploești 430.022,4
15. Stalin 363.588,2

Președtntele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

Dr. PETRU GROZA

Discuții asupra Bugetului de Stat pe anul 1955
Publicăm, în continuare discuțiile asu

pra Bugetului de Stat pe anul 1955 care 
au avut loc în ședința din 31 mai a Marii 
Adunări Naționale.

Deputatul Liuba Chișinevschi din cir
cumscripția electorală Constanța-Sud a 
arătat între altele: Cifrele bugetului pe 
1955 oglindesc clar dezvoltarea continuă 
a economiei noastre spre socialism, pu
terea creatoare a poporului, politica dusă 
consecvent de partidul și guvernul nos
tru, pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

Bugetul prezentat acordă o mare atenție 
acțiunilor social-culturale pentru care este 
alocată suma de 6.951,3 milioane lei.

Pe linia îmbtmă’tățihii asistenței sanitar A 
fe-au obținut mari realizări. S-a dezvoltat 
considerabil rețeaua unităților sanitare, 
s-a mărit numărul maternităților, a case
lor de naștere și unităților de copii, a 
crescut numărul paturilor t.b.c., s-a dez
voltat necontenit rețeaua creșelor și că
minelor.

După ce a vorbit despre situația grea 
a oamenilor muncii din țările capitaliste, 
lipsiți de posibilitatea de a-și îngriji să
nătatea, de a avea un trai demn la bă- 
trînețe, vorbitoarea a spus în continuare:

Puterea bugetului nostru depinde în 
primul rînd de succesele oamenilor mun
cii în producerea bunurilor materiale.

Anul acesta este ultimul an al cinci
nalului și este o datorie a noastră, a tu
turor, să facem ca exemplul celor peste 
300 de întreprinderi care, organizînd 
bine producția, intensificând întrecerea 
socialistă, au reușit să îndeplinească 
înainte de termen sarcinile planului cin
cinal, să fie urmat de toate întreprin
derile.

Sindicatele trebuie să ducă o muncă 
mai intensă în întreprinderi pentru mo
bilizarea oamenilor muncii în minunată 
mișcare a întrecerii socialiste, pentru ri
dicarea productivității muncii, scăderea 
prețului de cost, realizarea de economii 
și îmbunătățirea calității producției — 
Singura cale pentru ridicarea salariului 
real al oamenilor muncit.

★
Deputatul Emil Mazilu din circumscrip

ția _ electorală Ștefan cel Mare, regiunea 
Iași, a arătat că bugetul de stat pe anul 
1954 a asigurat mijloace financiare pen
tru dezvoltarea economică, culturală și so
cială a regiunii Iași, unde s-au făcut pași 
importanți pe calea dezvoltării industriei 
socialiste, a dezvoltării producției bunu
rilor de larg; consum.

După ce a amintit succesele obținute în 
regiunea Iași în domeniul producției in
dustriale, al construcțiilor, în cel edilitar 
și cultural, vorbitorul a spus :

în bugetul regiunii noastre s-a prevă
zut pentru finanțarea economiei locale cu 
60 la sută mai multe fonduri deoît în anul
1954. Aceste fonduri vor asigura creșterea 
industriei locale, dezvoltarea unităților 
comerciale, a agriculturii, prin construcții, 
mărirea numărului de reproducători, îm
bunătățirea izlazurilor în vederea crește
rii animalelor și altele.

Pentru acțiuni social-culturale s-au 
prevăzut în anul 1955 fonduri care re
prezintă o creștere de 20 la sută față de 
anul 1954. în acest fel se vor putea con
strui noi școli și alte așezăminte de cul
tură.

Votez cu toată încrederea bugetul de 
Stat al R.P.R. pe anul 1955.

★
Deputatul Romulus Zăroni din circum

scripția electorală Ilia, regiunea Hune
doara. a subliniat că o parte importantă 
a fondurilor bugetare au fost alocate pen
tru dezvoltarea agriculturii. Aceste fon
duri reprezintă 4.364,7 milioane lei.

Pentru gospodăriile agricole de stat și 
S.M.T.-uri alocațiile bugetare reprezintă 
anul acesta aproape 2.850 milioane lei, 
dintre care cea mai mare parte pentru 
utilaje și montaje, noi construcții.

Țărănimea muncitoare, convingîndu-se 
de avantajele muncii mecanizate, pri
mește cu bucurie măsurile luate pentru 
dezvoltarea mecanizării agriculturii și se 
organizează în întovărășiri agricole șl 
gospodării agricole colective.

Sarcina trasată de către partid și gu
vern de a realiza în agricultura noastră

16. Suceava
17. Timișoara
18. Orașul București
19. Regiunea Autonomă

Maghiară

273.267,8
329.403.5
905.451.6

256.298.7

Total 5.996.723,2

ART. 4. — Se stabilesc pe anul 1955 ur
mătoarele cote defalcate din impozitele 
și veniturile de stat în bugetele sfaturilor 
populare ale regiunilor și al orașului 
București :

— Din veniturile S.M.T. 30% pentru 
regiunea București ; 35% pentru regiunea 
Timișoara ; 40 % pentru regiunea Arad ; 
45% pentru regiunea Stalin; 50% pentru 
regiunile; Bacău, Baia Mare, Bîrlad, 
Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Hune
doara, Iași, Oradea, Pitești, Ploești, Su
ceava, Regiunea Autonomă Maghiară.

— Din impozitele pe veniturile popu
lației : 45% pentru orașul București ; 60% 
pentru regiunea Stalin ; 80% pentru re
giunile Arad și Timișoara ; 90% pentru
regiunile: Bacău, Baia Mare, Bîrlad, 
București, Cluj, Constanța, Craiova, 
Galați, Hunedoara, Iași, Oradea, Pitești, 
Ploești, Suceava, Regiunea Autonomă 
Maghiară.

— Din impozitul agricol : 30% pentru 
orașul București ; 60% pentru regiunea
Arad ; 70% pentru regiunile Oradea și 
Stalin ; 75% pentru regiunea Timișoara ; 
80% pentru regiunile București și Cra
iova ; 90% pentru regiunile : Bacău, Baia 
Mare, Bîrlad, Cluj, Constanța, Galați, Hu
nedoara Iași, Pitești, Ploești, Suceava, 
Regiunea Autonomă Maghiară.

ART. 5. — Se stabilesc pe anul 1955, 
următoarele dotații de echilibrare a bu
getelor locale din bugetul Republican, re-
partizate pe regiuni și orașul București, 
după cum urmează :

în mii lei

I. Arad 96,6
2. Bacău 30.783,2
3. Baia Mare 68.735.2
4. Bîrlad 54.622,8
5. București 8.558,3
6. Cluj 42.085,8

10 milioane tone grîu și porumb în anul 
1955 este o sarcină realizabilă, fiindcă 
s-au creat toate condițiile tehnice și orga
nizatorice în acest scop. Ne rămîne deci 
nouă obligația de a folosi din plin aceste 
posibilități și de a zmulge pământului mai 
multe roade.

Votez din toată inima bugetul pe anul
1955.

★
Deputatul Ion Pas din circumscripția 

electorală Aldeni, regiunea Ploești, după 
ce a vorbit despre munca entuziastă a ță
ranilor muncitori din raionul Buzău, care 
au îndeplinit anul acesta lucrările de în- 
sămînțări în 14 zile, față de 40 zile anul 
trecut, a .subliniat că în bugetul pe anul 
1955, la capitolul artei, culturii și științei 
șînt prevăzute sume care reprezintă un 
spor de 19,3 la sută față de acelea acor
date anul trecut.

în țara noastră revoluția culturală este 
în plină desfășurare, cu rezultate din ce 
în ce mai îmbucurătoare. în trecut aveam 
numai 5 teatre dramatice de stat, iar 
astăzi avem 34, lor adăugindu-li-se 4 tea
tre de operă și balet, 19 de păpuși și 6 
muzicale. Numărul ansamblurilor muzi
cale e de 41, al cinematografelor orășe
nești s-a urcat la 350, al celor sătești, 
inexistente altădată, este de 1.050, în afară 
de caravanele cinematografice care sînt 
astăzi în număr de 175. Avem 5.284 că
mine culturale și 6.663 case de citit. Tira
jul cărților ce se vor tipări în acest an va 
depăși cifra de 31.000.000 de exemplare, 
în trecut aveam peste 4.000.000 de anal- 
fabeți și semi-analfabeți care, fiecare în 
parte și toți laolaltă, reprezentau tot atî- 
tea piese de acuzare la adresa regimului 
burghezo-moșieresc. Astăzi, ultimii anal- 
fabeți sînt pe cale să se integreze com
plect în masa știutorilor de carte.

Voi vota cu hotărîre însuflețită bugetul 
ce ne-a fost prezentat, buget al construc
ției socialiste, al bunei stări pentru oa
menii muncii, al înfloririi artelor și cul
turii, al păcii.

Deputatul Al, Sencovicl din circum
scripția electorală Oradea-Nord, ministrul 
Industriei Ușoare, a spus :

Proiectul de buget prezentat oglindește 
grija partidului și guvernului pentru 
creșterea bunei stări materiale și culturale 
a oamenilor muncii din patria noastră.

Politica partidului de dezvoltare cu 
precădere a industriei grele, a industriei 
constructoare de mașini, a creat și condi
țiile pentru dezvoltarea continuă a indus
triei ușoare. Menținerea volumului majo
rat de fonduri de investiții din anul tre
cut și în anul 1955 a dat posibilitatea dez
voltării continue a industriei ușoare.

încă din anul 1954 au fost puse în 
funcțiune întreprinderi noi ca : fabrica de 
egrenat bumbac din Ciulnița, înzestrată 
integral cu utilaj sovietic, topitoria de in 
din Ghindari, fabrica de garnituri de 
carde „Enczel Mauriciu" din Tg. Mureș.

Este în curs de construcție combinatul 
de cauciuc Jilava, care va duce Ia creș
terea producției de talpă și articole teh
nice din cauciuc cu 72%. Se termină dez
voltarea fabricii de încălțăminte „Ștefan 
Gheorghiu", care își va dubla capacitatea 
de producție.

Trecerea la comerțul desfășurat și re
ducerea de prețuri la un număr impor
tant de mărfuri industriale au pus în fața 
Ministerului Industriei Ușoare sarcina de 
a lupta mai hoiărît pentru îmbunătățirea 
calității produselor, lărgirea sortimentelor 
și reducerea prețului de cost.

Pentru realizarea și depășirea sarcinilor 
sale, Ministerul Industriei Ușoare a luat 
măsuri care privesc toate laturile activi
tății întreprinderilor ca : economii la ma
terii prime și materiale, creșterea produc
tivității muncii, reducerea cheltuielilor ad- 
ministrativo-gospodărești etc Pentru creș
terea productivității muncii trebuie să des. 
fășurăm mai larg, în toate întreprinderile, 
acțiunea de introducere a tehnicii noi, a 
mecanizării și extinderea metodelor avan
sate de muncă.

Proiectul de Buget este un buget al con
strucției pașnice și oglindește năzuințele 
poporului nostru muncitor spre pace și so
cialism. Vom lupta mai hotănîți pentru a 
îmbunătăți munca în domeniu] economic 
șl financiar pentru ca industria ușoară să

7. Constanța 15.652,1
8. Craiova 10.093,1
9. Galați 20.743,1

10. Hunedoara 6.152,7
11. Iași 106.877,1
12. Oradea 4.499,3
13. Pitești 77.546,8
14. Ploești 9.765,2
15. Stalin 336.7
16. Suceava 74.598,0
17. Timișoara 152,1
18. Orașul Bueurești 604,3
19 Regiunea Autonomă

Maghiară 28.384,7

Total 560.287,1

ART. 6. — Cotele-părți din beneficii de 
vărsat la buget ale întreprinderilor și or
ganizațiilor economice de stat de interes 
republican sau local, ca și sumele alocate 
din beneficii pentru acoperirea nevoilor 
proprii de finanțare ale acestora, se vor 
repartiza de către conducătorii ministere
lor, instituțiilor centrale șl comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare regionale 
pe direcții generale și întreprinderi, în li
mitele prevăzute și aprobate prin -bugetul 
de stat pe anul 1955.

Miniștrii și conducătorii instituțiilor 
centrale sânt autorizați să redistribuie și 
să folosească sumele disponibile din be
neficiile, prisosurile mijloacelor circulante 
și cotele de amortisment destinate lucră
rilor capitale ale unor direcții generale, 
pentru finanțarea pierderilor planificate, 
creșterii mijloacelor circulante și investi
țiilor centralizate ale întreprinderilor și 
organizațiilor economice din cadrul altor 
direcții generale, în limitele sumelor 
aprobate prin buget cu condiția respec
tării sarcinilor de vărsăminte la buget, 
stabilite pe ministere și instituții centrale 
pentru anul 1955.

ART. 7. — Se aprobă contul general 
de execuție a Bugetului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, pe anul 1953, la 
venituri în sumă de 38.782.053.294,45 lei 
și la cheltuieli în sumă de 35.633.048.887,95 
lei, cu o depășire a veniturilor asupra 
cheltuielilor in sumă de 3-144.004.406,50 
lei.

Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale

AVRAM BUNACIU 

contribuie într-o măsură și mai mare la 
mersui nostru înainte, pe drumul luminos 
pe care ne conduce partidul.

★
Deputatul Gh. Gaston Marin, din cir

cumscripția electorală Ceahlău, regiunea 
Bacău, prim-vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat al Planificării, a sP«s în cu- 
vîntul său :

Fiecare om al muncii cunoaște realiză
rile minunate. înfăptuite în țara noastră 
în domeniul construcțiilor, atît în secto
rul economic cit și în cel social cultural-

Pentru îmbunătățirea muncii în acest 
sector este necesar să scoatem însă în 
evidentă și lipsurile. Se știe că planul de 
construcții pe anul 1954 nu a fost reali
zat. Planul de creștere a productivității 
muncii a fost realizat în proporție de nu
mai 93 la sută, în timp ce cîștigul mediu 
a fost depășit cu 8 la sută.

în continuare, vorbitorul a analizat amă. 
nuntit cauzele acestei situații: în interva
lul august-decembrie 1953, pentru tradu, 
cerea în viată a hot.ărîrilor Plenarei din 
august 1953, ministerele și Comitetul de 
Stat al Planificării trebuiau să elaboreze 
măsurile necesare pentru schimbarea 
structurii lucrărilor de construcții. Acest 
interval n-a fost folosit îndeajuns de bine, 
ceea ce a avut ca urmare lipsa unor ma. 
teriale pe șantiere. Slaba pregătire și or
ganizare a lucrărilor a dus la un ritm ne
uniform.

O altă cauză a lipsurilor din sectorul 
construcțiilor se datorează faptului că la 
o serie de ministere si îndeosebi la sfatu
rile populare se manifestă o tendință ne
sănătoasă de modificare continuă a pla
nului, de suplimentări și introduceri de 
lucrăr: noi în plan, în t.imp ce lucrările 
planificate a se executa nu se realizează 
și nu se dau în funcțiune.

Vorbitorul s-a referit de asemenea la 
proasta gospodărire a materialelor de con. 
strucfii pe șantiere.

Ministerul Construcțiilor, care trebuia să 
realizeze prin reducerea prețului de cost 
o economie de 111 milioane lei, a chel
tuit în plus 105 milioane lei.

După ce a arătat că, odată cu lansarea 
planului pe 1955 s-au luat o serie de mă
suri menite să îmbunătățească munca în 
sectorul construcțiilor, vorbitorul a înche
iat, spunând :

Datorită sprijinului de care se bucură 
sectorul de construcții din partea partidu. 
lui și guvernului, datorită experienței cîș. 
tieate de constructori, există toate condi
țiile ca să ridicăm acest sector în rîndul 
sectoarelor fruntașe ale economiei națio
nale, pentru a da mai multă eficientă fon
durilor cheltuite, prin realizarea construc- 

.țiilor pe care le facem.
*

Deputatul loan Turai din circumscripția 
electorală Drăgănesti, regiunea București, 
a spus printre altele:

în opera de construire a socialismului 
în tara noastră îmbunătățirea ocrotirii să
nătății poporului constituie unul din obiec
tivele principale ale partidului și guver
nului.

Fondurile prevăzute pentru acțiuni sa
nitare prin bugetul de Stat al R.P.R. pe 
anul 1955 arată limpede grija pentru ridi
carea nivelului ocrotirii sănătății oamenilor 
muncii din patria noastră. Sumele înscrise 
în actualu, bueet sînt, cu 13% mai mari 
decît în 1954. Numai între anii 1952—1955 
bugetul ocrotirii sănătății publice a cres
cut cu 99,4%.

Aceste cifre sînt dovezi grăitoare ale 
politicii consecvente a partidului și gu
vernului în domeniul sanitar.

Mortalitatea generală și infantilă, care 
zeci de ani s-a menținut la un nivel ridi
cat, a scăzut în mod continuu. Unele boli 
care făceau ravagii mai ales în rîndurile 
populației din mediul rural au scăzut în 
asemenea proporție încît se poate vorbi de 
lichidarea lor. De exemplu, tifosul exan- 
tematic, odinioară endemic în tara noas
tră, a scăzut cu 99,4%, pelagra cu 86%, 
malaria de la 390,000 de bolnavi la 600 etc.

Activitatea noastră trebuie să se îmbu
nătățească ■r'ispunzînd astfel cu cinste 
griiiî partidului și guvernului.

Votez cu toată căldura bugetul pe anul 
1955.

fcronica fîimu|ui „Neamul Jurbiniior4*
Reîntâlnind un bun prieten, te cuprinde 

mai întotdeauna emoția, bucuria. Senti
mente asemănătoare au încercat desigur 
mulți dintre tinerii noștri care i-au regă
sit în filmul „Neamul Jurbiniilor”, pe eroii 
cunoscuți și îndrăgiți din romanul lui 
V. Kocetov.

Povestea familiei numeroase a Jurbini- 
lor o urmărim acum cu ajutorul cinema
tografiei, una din artele cele mai com
plexe. Sintetizînd problemele principale 
ale romanului, filmul reușește să redea 
mai clar, mai concis bogăția de idei care 
au stat la baza romanului, să ne convingă 
de adevărul lor.

Părăsind sala de spectacol, te simți mîn- 
dru că faci parte din' marea familie a 
oamenilor simpli, cinstiți, muncitori, ase
mănători celor din film. înțelegi poate 
maj bine, cu mai multă profunzime ce în
seamnă să fii harnic, să-ți iubești cu pa
siune meseria pe care ți-ai ales-o, să-ți 
închini întreaga ta putere de muncă cau
zei fericirii oamenilor.

Pe această idee — care străbate ca un 
fir roșu filmul — este brodat conflictul, 
sînt dezvăluite caracterele personajelor. 
Antdn JUrbin, inginer, membru al unei 
familii de muncitori, se reîntoarce de la 
Moscova cu proiectul grandios al reor
ganizării procesului de producție ai con
strucției vapoarelor.. Noul sistem de 
muncă ridică însă în fața muncitorilor 
problema unei înalte calificări profesio
nale, necesitatea cunoașterii unor discipli
ne teoretice superioare. Vor putea vechii 
muncitori ai șantierului să țină pasul, 
vor reuși să se ridice la nivelul cerințe
lor noii tehnici ?

Filmul redă impresionant caracterele 
puternice, robuste ale muncitorilor, în 
rîndurile cărora se află și membrii fami
liei Jurbiniior, care înfring aceste greu
tăți, care din dragoste pentru munca lor, 
pentru patria sovietică se apucă de învă
țătură chiar dacă âu trecut de mult anii 
cînd trebuiau să meargă la școală.

Ilia Jurbtn s-a supărat mai întîi cînd a 
auzit vorbindu-se despre îmbogățirea cu
noștințelor. Cum el, tatăl familiei, în rîn
durile căreia se numără oameni capabili 
să construiască singuri o navă, el să nu 
mai fie folositor, să fie depășit de viață ? 
Se dondănește cu. feciorul său Anton. 
Pare mereu nemulțumit, încruntat. Față 
de tovarășul de muncă, bătrînui și expe
rimentatul Barmanov, care bate în retra
gere, părăsind șantierul. Ilia își arată 
însă dezaprobarea- Firea lui entuziastă, 
veșnic neliniștită pentru viața șantierului, 
pentru munca de acolo, nu-i dă pace. Ia- 
tă-1 venind ja o tînără ingineră nou so
sită pe șantier, pe care mai ieri o dăs
călea, dar de ajutorul căreia are nevoie 
azi. Spectatorul participă din toată ini
ma la această scenă, se amuză văzând 
figura pocăită a maistrului atunci cînd 
Jurbin o ropgă pe tînără să-l învețe al
gebra, însă în secret, să nu spună nimănui 
despre lecțiile lor.

E firesc să-1 îndrăgești pe Ilia Jurbin, 
acest muncitor energic și devotat, să-i 
apreciezi entuziasmul puternic de care 
este cuprins atunci cînd își dă seama că 
nimic nu-1 poate împiedica să fie mereu 
folositor societății sovietice, să participi 
la frămîntarea prin care trece eroul ; asta 
datorită desigur și remarcabilei creații a 
talentatului actor Boris Andreev, bine cu
noscut publicului nostru.

Faptul că membrii familiei Jurbiniior 
se simt mîndri că muncesc pe șantierul 
naval, important post în economja țării, 
este relevat eu putere în film și prin ati
tudinea bătrînului Matvei Jurbin, tatăl 
lui Ilia. Ajuns la vîrsta pensionării el 
refuză să plece de pe șantier și cere să 
muncească în continuare printre tovarășii 
săi. Matvei Jurbin nu-și poate concepe 
existența fără tumultul vieții șantierului, 
departe de frământările și preocupările

După două zile
Comitetul U.T.M. sub conducerea orga

nizației de partid s-a ocupat încă de la 
începutul semestrului II de intensifica
rea muncii pentru o cit mai bună pregă
tire profesională a studenților, pentru 
combaterea muncii în asalt de ale cărei 
rezultate negative ne-am lovit în sesiu
nile anterioare. în ultima lună de cursuri 
ne-am preocupat în special de pregătirea 
efectivă și în bune condițiuni a sesiunii 
de colocvii și examene.

Astfel, în adunările generale U.T.M. pe 
ani. în adunări de grupe s-a pus accentul 
pe predarea la timp a proiectelor de an 
la anii III și IV și pregătirea pentru co
locvii.

în privința proiectelor de an este de 
menționat faptul că spre deosebire de se
mestrele anterioare cînd predarea la timp 
a acestora se făcea cu mare greutate, dîn- 
du-se asalt în preajma colocviilor, anul 
acesta, ca un rezultat al combaterii aces
tei munci greșite, proiectele au fost pre
date la timp și în bune condițiuni. Un 
exemplu îl oferă anii IV foraj și III utilaj 
care la proiectele de an au obținut numai 
calificative de „bine” și „foarte bine”. 
Proiectul de mașini de ridicat dat de 
anul IV utilaj a fost întârziat față de ter
menul de predare fixat de catedră, ceea 
ce a făcut ca timpul pentru pregătirea 
examenelor să înceapă abia după această 
perioadă.

Pregătirea colocviilor a constituit o 
preocupare serioasă, ceea ce a făcut ca în 
această sesiune să nu avem studenți re- 
petenți din colocvii.

Organizația U.T.M. a desfășurat o largă 
agitație popularizînd rezultatele bune și 
luînd atitudine în cadrul adunărilor de 
ani și grupe, prin gazetele de perete și 
stația de radio-amplificare, împotriva 
unor studenți care n-au înțeles să se pre
gătească temeinic. Astfel, s-a luat atitu
dine la gazeta de perete împotriva studen
ților Mioara Lupu din grupa 418 care s-a 
prezentat nepregătită la colocviul de fi
zică, fiind amînată. Pop Vaier din grupa 
312 anul II tehnologie care s-a prezentat 
slab la chimie organică etc.

în marea lor majoritate studenții au 
promovat colocviile cu succes. Astfel, sint 
ani în care toți studenții au luat de prima 
dată toate colocviile.

Pot fi evidențiate grupele 510 anul I 
economie, 418 anul I utilaj, 307 anul IV 
tehnologie.

Studenți ca Leon Dogaru din anul IV 
foraj, Matei Vasile anul III tehnologie, 
Preda Gheorghe anul IV utilaj, Antonescu 
Napoleon anul III utilaj, Ionescu Ariton 
anul II foraj șl alții fac cinste organizației 
U.T.M. și institutului nostru prin felul 
în care s-au pregătit.

în vederea unei bune pregătiri șl des
fășurări a sesiunii de examene organiza
țiile U.T.M. pe ani împreună cu decana
tele au programat ore de consultații și 
meditații, vizite ale asistenților la cămine 
precum șl la bibliotecă. 

oamenilor de acolo. Vîrsta îl împiedică 
pe vechiul luptător în gărzile roșii, pe 
constructorul înflăcărat al primelor nave, 
să rămînă pe locul de muncă. Dar inima 
lui, sufletul, sînt mereu alături de mun
citori deși acum muncește ca paznic de 
noapte. Chiar așa, șantierul simte mereu 
prezența încercatului muncitor, care se 
interesează plin de răspundere de toate 
treburile și ajunge pe drept cuvînt să fie 
numit „director de noapte". S. Lukianov, 
interpretul acestui rol, impresionează, da
torită forței cu care dezvăluie tinerețea 
sufletească mereu vie a bătrînului Mat
vei, agerimea și simplitatea sa.

întreaga familie a Jurbiniior își închi
nă viața acestui șantier. De la bunic la 
nepot s-a transmis pasiunea clocotitoare 
pentru muncă. Alexei e nituitor. Profe
siunea lui, odată cu introducerea de noi 
metode tehnice, nu mai este atît de nece
sară. Se va califica însă, alături de tatăl, 
de frații săi, într-altă specialitate. Va ține 
pas cu vremea. Așa îl învață partidul, 
așa îl educă familia sovietică.

Odată cu introducerea tehnicii mereu 
mai avansate, cu problemele noi pe care 
le ridică viața șantierului, crește și exi
gența față de comportarea oamenilor, de 
poziția lor în viață. în mintea spectato
rului va rămîne mereu vie scena în care 
Ilia Jurbin, împreună cu prietenul său, 
vin în locuința nouă a lui Alexei, pentru 
ca odată Cu urările de bine pentru succe
sele sale, să-i arate că s-a îngîmfat, că a 
uitat ce înseamnă modestia, această mi
nunată trăsătură a muncitorului, a omu
lui sovietic. înalta ținută morală a omu
lui sovietic se desprinde și din scene cum 
e aceea cînd bătrânul Matvei Jurbin, în 
discuția cu directorul șantierului, îl cri
tică pe acesta, arătîndu-i lipsurile, insis- 
tînd că dacă poporul l-a pus să conducă 
o mare întreprindere, înseamnă că tre
buie negreșit să fie la înălțimea cerințe
lor. Oamenii sovietici critică din dorința 
sinceră, de a-și îndrepta tovarășii, de a-i 
face să muncească mai bine pentru con
struirea comunismului.

Filmul vorbește convingător și despre 
ideea că viața oamenilor, a muncitorilor 
șantierului, nu poate fi ruptă, despărțită 
de problemele familiare, de dragoste. Oa
menii trec în viață prin momente grele 
dar ei reușesc să le învingă, — subliniază 
filmul — tocmai datorită ajutorului pe 
care-1 primesc djn partea societății socia
liste în care trăiesc, a colectivului. Pe 
Victor Jurbin îl părăsește soția. întreaga 
familie a Jurbiniior ia parte la durerea 
sa. Dar ei nu se sfiiesc să-i arate că pri
mul vinovat de această situație este el în
suși. Victor, preocupat de problemele 
muncii în producție, a uitat de soția sa. 
a uitat că are o tovarășă de viață ale 
cărei frământări; preocupări, nu-i puteau 
fi străine.

Impresionantă este povestea de dragoste 
a lui Alexei. Iubita lui, Katia, îl pără
sește, indusă în eroare de vorbele 
mieroase ale directorului! clubului. Dra
gostea puternică, curată îi dă însă putere 
lui Alexei s-o ’ierte pe Katia și s-o aducă 
împreună cu copilul acesteia în mijlo
cul marii familii a Jurbiniior.

„Neamul Jurbiniior" este realizat în re
gia lui I. Heifiț, — cunoscut regizor — 
care împreună cu A. Zarhi a creat neuita
tele filme „Femeie deputat” și „Deputa
tul de Baltica”. Măiestria și personalita
tea regizorului se fac simțite și aici. Amin
tim doar felul în care s-au realizat în 
film legăturile complexe dintre membrii 
familiei Jurbiniior, deosebirile și asemă
nările lor spirituale.

Filmul „Neamul Jurbiniilor" pune o 
seamă de probleme interesante de viață 
care la nivelul artistic ridicat la care 
sînt prezentate, constituie un important 
izvor de educație pentru tineretul nostru.

ADA SIMIONESCU

EXAMENELE
Putem aprecia că actuala sesiune de 

examene a găsit studenții institutului nos
tru pregătiți.

Rezultatele obținute pînă în a doua zi 
de sesiune, arată că procentul promova
telor va crește față de sesiunile anteri
oare.

în presesiune și în prima zi au dat exa
mene 28 grupe studențești. Dintre acestea, 
studenții din 15 grupe au promovat inte
gral, 6 grupe au cîte 1 singur corigent, iar 
5 grupe cîte 2 corîgenți. Putem cita grupa 
505 anul III economie, compusă din 19 
studenți, care la examenul de săparea 
sondelor a reușit să obțină 10 „foarte 
bine", 8 „bine" și 1 „suficient”.

O situație slabă există însă în cadrul 
grupei 408 din anul IV Facultatea utilaj. 
Din numărul total de 20 studenți 14 au 
luat ..insuficient" 3 „bine" și 3 „suficient” 
la examenul de utilaj de schelă

Această situație unică în institutul 
nostru, oglindește faptul că studenții 
acestei grupe și în special utemlștii n-au 
privit cu destul simț de răspundere se
siunea de examene. Ei s-au pregătit în 
pripă și superficial, ceea ce nu cadrează 
cu calitatea de student de tip nou. Cu

Primul

In clasa a VIII-a a Școlii medii nr. 15 din Capitală elevele dau examen la 
matematică. Ignat Ecaterlna demonstrează la tablă „Unghiul plan corespunzător 
unui diedru". Bădin Doina a luat tocmai acum bilețelul cu subiectul pentru examen. 
Ea cunoaștejn amănunțime toate cele trei probleme. Nota 5 pe care o primește nu 
consiituie numai nota de examen, ci este pe drept cuvint o răsplată pentru buna 
pregătire din timpul întregului an școlar, pentru stăruința și dragostea cu care a 
învățat la acest obiect. Ignat Ecaterina de asemenea răspunde bine. Au știut la exa
mene chiar și eleve care au fost corigente pe primul pătrar. Profesoara Corîciu 
Flcrica este mulțumită pe bună dreptate. Nici munca ei, nici munca elevelor n-a 
fost zadarnică. Primul examen luat cu succes de majoritatea clasei, a dovedit pe 
deplin acest lucra.

Mame decorate 
cu prilejul zilei de 1 iunie

Cu prilejul zilei de 1 Iunie — Ziua in
ternațională a copilului, Prezidiul Marii 
Adunări Naționale a conferit titlul de 
onoare și ordinul „Mamă Eroină" unui 
număr de 146 mame din întreaga țară 
care au născut și crescut 10 sau mai mulți 
copii, ordinul „Glorie Maternă" clasa I-a, 
Il-a și a IlI-a unuj număr de 993 de 
mame care au născut și crescut 9, 8 sau.7 
copii, precum și „Medalia Maternității” 
clasa I și a Il-a unui număr de 1.176 de 
mame care au născut și crescut 6 sau 5 
copii. (Agerpres)

Vizita unor oaspeți străini 
la Comitetul Național 

pentru Apărarea Păcii 
din R. P. R.

Joi dimineața profesorul Ikuo Oyama, 
membru în Biroul Consiliului Mondial al 
Păcii, președintele Comitetului japonez 
pentru apărarea păcii, împreună cu soția 
sa Riu Oyama, membră în conducerea 
Federației Femeilor Japoneze, precum și 
membrii delegației chineze care au parti
cipat la Adunarea reprezentanților miș
cării pentru apărarea păcii din R.P.R., 
scriitorul Hu Chung-chih și Chai lung- 
chen, activist al Comitetului poporului 
chinez pentru apărarea păcii mondiale, au 
făcut o vizită la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R. Aci ău fost 
salutați do prof. univ. Lotar Rădăceanu, 
vicepreședinte al Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., M. Ma- 
cavei, președinte da onoare al Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Străi
nătatea, Stela Enescu, președinta Comi
tetului Femeilor Democrate, Geo Bogza. 
membru corespondent al Academiei 
R.P.R. și Imre Robotos, membri in Biroul 
Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R., Dida Mihalcea, secre
tară a Comitetului Femeilor Democrate. 
Pantazi Cristea, secretar al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii din R.P.R. 
și alții.

(Agerpres)

„JOIA FESTIVALULUI"

Joi după amiază, un mare număr de 
tineri și tinere au luat parte la tradițio
nala „Joie a Festivalului", organizată în 
Parcul Libertății de comitetul U.T.M. al 
raionului Nicolae Bălcescu.

Cu acest prilej, tov. Ion Mărgărit, acti
vist al comitetului U.T.M. al raionului N. 
Bălcescu, a vorbit despre viața și opera 
lui Vladimir Maiakovski, poetul’ care a 
chemat tinerelul sovietic și al întregii 
lumi la luptă pentru pace și prietenie. 
A fost prezentat apoi un program de es
tradă.

Cronica
Printr-un Decret al Prezidiului Marii1 

Adunări Naționale tov. Dumitru Coliu a 
fost numit în funcția de președinte al Co
misiei Controlului de Stat.

Tov. Mihai Gavriliuc, printr-un alt De
cret al Prezidiului Marii Adunări Națto- 
nale, a fost eliberat din funcția de preșe
dinte al Comisiei Controlului de Stat, pri
mind alte însărcinări,

★
Prezidiul Marii Adunări Naționale, 

printr-un decret, a numit pe tov. Mihal 
Dalea în funcția de ministru al Colectă
rilor.

(Agerpres)

toate greutățile ivite, ca de exemplu, 
făptui că aceste examene au început prea 
devreme, este inadmisibilă comportarea 
acestei grupe și este exclusă orice moti
vare deoarece examenele se pregătesc din 
timpul anului și nu în sesiune. Lucrul 
acesta a dat de gîndlt șl comitetului 
U.T.M. care este hotărît să ia măsuri pen
tru ca asemenea fapte să nu se mai în
tâmple.

Examenele sînt în curs de desfășurare. 
Din 14 grupe care au dat examen in cea 
de-a doua zi a sesiunii, doar la 3 grupe 
a căzut cîte 1 student, restul calificative
lor fiind în marea majoritate „bine" șl 
„foarte bine”.

S-ar părea că trebuie să fim mulțumiți 
cu aceste rezultate, dar faptul că într-o 
grupă cade totuși un student trebuie să 
ne îngrijoreze, deoarece grupa mai are 
de dat încă 4-5 examene.

Asupra acestor probleme ne vom con
centra atenția străduindu-ne în special 
să ajutăm cit mai mult studenții insu
ficient pregătiți.

POP IOSIF
secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la Institutul 

de petrol șl gaze București

succes



Declarația
Iul Krishna Menon

T DELHI 2 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la 30 mai la Delhi, 
V. K. Krishna Menon, delegatul perma
nent al Indiei la O.N.U., a declarat că 
expulzarea din China a celor patru avia
tori americani constituie ,,un pas de cea 
mai mare importanță” spre destinderea 
încordării în Extremul Orient. După pă
rerea mea, a continuat Menon, hotărîrea 
guvernului chinez „deschide poarta tra
tativelor”.

Dintre cele două sau trei probleme care 
au creat dificultăți, a subliniat Menon, 
una constă în lipsa de legături între China 
și S.U.A. Am toate temeiurile să cred 
că dacă americanii curioși să cunoască 
adevărata stare de lucruri se vor convinge 
de realitatea din China, acest lucru va 
contribui la o mai mare armonie. Menon 
a declarat că Ciu En-lai și-a făcut cu
noscută poziția față de tratative cu S.U.A. 
și că primul ministru Nehru a arătat că 
această dorință de a duce tratative a fost 
adusă la cunoștința celeilalte părți. Acum, 
această poziție a fost din nou precizată 
prin declarația lui Ciu En-lai făcută în 
fața Comitetului permanent al Adunării 
reprezentanților populari din întreaga 
Chină. Menon a subliniat că acceptarea 
de către China de a duce tratative cu 
S.U.A. reprezintă un „factor de mare 
ajutor” în vederea convorbirilor directe. 
Tratativele, a continuat Menon, trebuie 
să Se desfășoare între părțile interesate 
•— S.U:A. și guvernul R. P. Chineze. Este 
discutabilă afirmația a spus el, că părțile 
ar fi guvernul R. P. Chineze și Cian 
Kai-și, Guvernul chinez consideră acest 
lucru drept o „problemă internă” și nu 
are nimic de obiectat ca ea să fie socotită 
ca atare în cadrul eventualelor tratative. 
Menon a subliniat că tratativele trebuie 
să aibă loc „în momentul potrivit” și că 
chinezii nu au spus niciodată că „nu vom 
sta ds vorbă cu nimeni. Este vorba_d; o 
problemă 
este gata

Menon 
presă că 
unde se 
Eden. După aceea el va vizita S.U.A., 
va participa la sesiunea O.N.U. și, foar
te probabil se va intîlni cu membri ai gu
vernului S.U.A.

internă și guvernul de la Peiin 
să stea de 
a declarat 
la 3 iunie 
va intîlni

vorbă cu ei”, 
corespondenților de 
va sosi la Londra 

cu primul ministru

r

Pesimismul domnului Dulles
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 

transmite : Corespondentul din Washing
ton al ziarului „New York Journal and 
American"", Sentner, scrie că după alege
rile din Anglia „departamentul de stat 
manifestă mai puțin entuziasm față, de 
conferința celor patru mari cu participa
rea Rusiei”.

Corespondentul relatează că secretarul 
de stat, Dulles, „în cursul unei ședințe 
neoficiale de instructaj organizată pentru 
un grup redus de corespondenți, a decla
rat că nu este sigur că tratativele celor 
patru mari vor da vreun rezultat"".

Se crede, adaugă corespondentul, că 
„metoda instructajelor secrete de propa
gandă cu participanți aleși este un truc 
obișnuit întrucât organizatorii unor ase- 
menea instructaje știu că presa va pu
blica informații despre ele"".

Revista „Fortune"" subliniază în numă
rul său din iunie că Statele Unite privesc 
conferința celor patru mari puteri „de pe 
poziții de forță'".

„A sugera opiniei publice europene că 
strategia de intimidare va continua ca și 
înainte să joace un rol hotărîtor — scrie 
revista — iată în ce constă sarcina prin
cipală a diplomației americane în lunile 
viitoare. în caz contrar, tendința spre 
neutralism ar putea antrena pe unii din 
aliații. noștri, inclusiv și pe cei mai im
portanți ca Germania și Japonia”.

.Solidaritaie" vesî-europeană
ROMA 2 (Agerpres). — TASS transmite: 

In seara zilei de 1 iunie s-a deschis la 
Messina conferința Miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor participante Ia așazisa 
Uniune europeană a cărbunelui și oțelului 
(„planul Schuman"") — Franța, Italia, Ger
mania occidentală, Belgia, Olanda și 
Luxemburg.

După cum reiese din relatările presei, 
conferința a început într-o atmosferă de 
divergențe adine] între participanți, în
deosebi în problema candidaturii la pos. 
iul de președinte a „înaltei autorități” a 
uniunii, precum și asupra diferitelor pro
iecte organizare în viitor a relațiilor 
economice între țările participante la 
uniune.

S-a terminat construirea celui mai mare combinat 
pentru elemente din beton din Siberia

- KRASNOIARSK 2 (Agerpres). — TASS 
transmite: In orașul Krasnolarsk care este 
așeza,t Pa fluviul Enisei, s-a terminat con
struirea unui combinat pentru elemente 
din beton și beton armat, cel mai mare 
din Siberia. A început instalarea utila
jului.

In complexul combinatului intră: o uzină 
de elemente prefabricate din beton armat, 
cu o capacitate anuală de producție de 
25.000 m3 de elemente de construcție, o 
uzină de beton cu o producție anuală de 
100.000 m3 de beton, 50.000 m3 de mortar și

Scurte
O La 2 iunie Mario dj Stefano, ambasa

dorul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Italiene în U.R.S.S. a oferit o 
recepție cu prilejul sărbătoririi naționale 
—- Ziua proclamării Republicii.

Din partea sovietică la recepție au luat 
parte V. M. Molotov, prim-vicepreșed'n- 
te al Consiliului de Miniștri al U.R.S S și 
ministrul Afacerilor Externe al U.R S.S. ; 
M P. Tarasov, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S S. și pre
ședinte al Sovietului Suprem al R S.F S.R.; 
A. N. Kosighin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. ; I. A. Bene
diktov și N. A. Mihailov, 
U.R.S.S.

• La 2 iunie. I. A. Malik, 
U.R.S.S. în Marea Britanie, 
vernul sovietic l-a însărcinat cu ducerea 
de tratative privitoare la normalizarea re 
lațiilor sovieto-japoneze, a făcut o vizită 
de răspuns lui Siuniți Mațumoto, repre 
zentantul japonez pentru ducerea de tra
tative. Vizita a avut un caracter proto
colar.

miniștri ai

ambasadorul 
pe care gu-

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 3 iunie 1955

Sosirea la Moscova a unei delegații 
a Riksdagului suedez
(Agerpres). — TASSMOSCOVA 2 

transmite:
După cum s-a mai anunțat, la invitația 

Sovietului Suprem al U.R.S.S., la 1 iunie 
a sosit la Moscova o delegație a Riksda- 
gului suedez în frunte cu Gustaf Nilsson, 
președintele Camerii a doua a Riksdagu- 
lui. Din delegație fac parte: Axel Strand, 
prim-Vicepreședinte al primei Camere a 
Riksdagului, Anders Ulsson, al doilea 
vicepreședinte al Camerei a doua, Anders 
Pettersen, vicepreședinte al Comisiei de 
politică externă a Riksdagului, Olof Ry- 
lander, președintele primei comisii legi
slative a Riksdagului, Nils Herlitz, Alfred 
Nilsson, Emil Alkvist, Rudolf Boman, 
Sigfrid Jonsson, Nils Larsson, Walter 
Edstroem, Hans Gustafsson, Annil Wai- 
lentheim, Tosten Fredriksson, Goesta El- 
ving. Deiegația este însoțită de Gunnar 
Britt, secretarul celei de a doua Camere 
a Riksdagului, Aake Malmstroem, repre
zentant al biroului telegrafic suedez și 
N. M. Lunkov, consilier al ambasadei
U. R.S.S. în Suedia.

Pe aeroportul central, delegația Riksda
gului suedez a fost întîmpinată de A. P. 
Volkov, președintele 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Lațis. 
tăților 
A. E.
diului
V. S.

Sovietului Uniunii
, V. T. 

președintele Sovietului Naționali- 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

Gorkin, secretar adjunct al Prezi- 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Semenov, locțiitor al ministrului 

Afacerilor Externe al U.R.S.S.

In subcomitetul Comisiei ONU pentru dezarmare
NEW YORK 2 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 1 iunie, la sediul O.N.U. 
a avut loc o ședință ordinară a subcomi
tetului Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare. Acest subcomitet, care și-a ținut 
mult timp ședințele la Londra, a hotărît 
la 18 mai să țină următoarea sa ședință, la 
1 iunie, la New YorK, pentru a da guver
nelor puterilor occidentale posibilitatea și 
timpul necesar de a studia propunerile 
guvernului sovietic în problemele redu
cerii armamentelor, interzicerii armei ato
mice și înlăturării primejdiei unui nou 
război.

După cum s-a aflat, la ședința din 1 iu
nie reprezentantul Uniunii Sovietice, 
A. Sobolev, a propus ca discutarea noilor 
propuneri sovietice să înceapă în zilele 
următoare. In caz că reprezentanții pute
rilor occidentale ar avea nevoie de un 
timp suplimentar pentru studierea pro
punerilor sovietice, A. Sobolev a propus 
ca ședința subcomitetului la care ar fi 
urmat să se discute aceste propuneri să 
fie fixată pentru 5 sau 6 iunie. Repre
zentanții S.U.A., Franței, Angliei si Ca
nadei, încercînd să amîne discutarea pro-

Panică la F. B. I.
La F.B.I.-ul din Flladelfia tumultul 

activității cotidiene se stinsese. Era 
seară tîrziu și puțini funcționari se mal 
aflau In clădire. Lingă telefon se chi
nuia să-și mențină echilibrul un func
ționar pornit în voiaj prin lumea vise
lor. O tăcere grea se așternuse, între
ruptă doar, din cînd în cînd, de un 
sforăit discret.

Trecuse de miezul nopții cînd tele
fonul sună strident, ca un clopoțel agi
tat de un judecător nervos. Trezit de 
simțul datoriei, dar mal ale3 de tele
fon, funcționarul înșfăcă aparatul.

— Cine i ?
De la capătul celălalt al firului sa 

auzi o voce:
— F.B.I.-ul ? La telefon un agent al 

unei puteri străine!
Funcționarul s-a trezit de-a blnelea. 

începuse să tremure, iar broboane de 
sudoare îi acopereau fruntea. De abia 
mai reușea să prindă firul cuvintelor:

' — Peste puține moment? părăsesc
1 America. In semn de rămas bun...
, Funcționarul de la F.B.I. cu greu iși 
, mai ținea răsuflarea.
, — ...vă las cîteva mici amintiri. Am

așezat cîteva bombe atomice în gări
' șl sub Empire State Building din New 
1 York, la Washington sub o clădire 
1 binecunoscută, iar în Flladelfia sub 
, cîteva căsuțe. La revedere, domnul meu 
, șl al grijă... curînd veți sări în aer!
, Cîteva minute mal tîrziu poliția ame

ricană era în fierbere. Cu spaima
1 morțli în suflet, agenții lui Hoover au I
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10.000 tone de armătură, o uzină de fabri
cate din penosilicați și de plăci de fățuire 
pentru 36.000 m3 de produse finite și o 
uzină de fabricate de gaz-beton cu o ca
pacitate anuală de producție de 120.000 m’.

Producția combinatului va servi nece
sităților construcției de locuințe și clădiri 
pentru nevoile culturale și de folos ob
ștesc mereu crescînde ale Siberiei și 
Orientului îndepărtat. Toate procesele de 
fabricație de la combinat vor fi automa
tizate și mecanizate. Combinatul va fi pus 
în funcțiune în toamna anului 1955.

știri
La 3 iunie vor începe în clădirea amba 

sadei U.R.S.S. din Londra tratativele cu 
privire la normalizarea relațiilor dintre 
U.R S.S. și Japonia.

® La 31 mai și 1 iunie, în sala Univer
sității populare Kolarcev au avut loc con
certe ale artiștilor sovietici care au sosit 
la Belgrad. Cele două concerte s-au bu-; 
curat de un deosebit succes.

• Ia 2 iunie, Lajos Drahos, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Ungare, a predat în numele guver
nului R. P. Ungare spre păstrare guver
nului R. P. Polone instrumentele de ra
tificare a Tratatului de prietenie, cola
borare și asistentă mutuală încheiat între 
R. P. Albania, R: P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă. R D. Germană, R. P. Polonă, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste, în orașul 
Varșovia la 14 mai 1955.

© în cadrul turneului pe care-1 fac în 
U.R.S.S.. Irinel Liciu și Gabriel Fopescu, 
prim-soliști ai Teatrului de Operă și Ba
let al R.P.R., precum 
baletului acestui Teatru, Ester Maghier, 
au prezentat o serie de spectacole în ora
șul Kiev.

La 2 iunie oaspeții au plecat spre Mos
cova.

și conducătoarea

Delegația a fost întîmpinată de aseme
nea de Rolf R. Sohlman, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Suediei 
în U.R.S.S. șl de membrii ambasadei.

V. T. Lațis, președintele Sovietului Na
ționalităților ai Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a rostit în cinstea oaspeților o 
cuvîntare, în care, printre altele a spus :

Vom fl bucuroși să vă oferim posibili
tatea să cunoașteți viața oamenilor so
vietici, eforturile pe care le depune po
porul sovietic multinațional pentru dez
voltarea economiei, culturii și artei. Fără 
îndoială că stabilirea unui contact direct 
între Sovietul Suprem al Uniunii Sovie
tice și Riksdagul suedez va contribui la 
întărirea relațiilor de prietenie și' Înțele
gere reciprocă între popoarele noastre, la 
Întărirea păcii în întreaga lume.

Gustaf Nilsson, șeful delegației suedeze 
a rostit un scurt cuvînt de răspuns. El a 
declarat : Sosind pe pământ rusesc, dele
gația suedeză Iși exprimă bucuria pentru 
posibilitatea ce i-a fost oferită de a vizita 
țara dumneavoastră.

Pentru noi, Uniunea Sovietică este nu 
numai « mare putere, dar și vecina noa
stră, iar vecinii, in mod obișnuit, mani
festă interes față de viața celeilalte țări. 
Ca reprezentanți ai poporului vecin prie
ten vom studia cu mare interes acele do
menii ale vieții de care vom reuși să luăm 
cunoștință în timpul scurtei noastre șe
deri în U.R.S.S.

punerilor sovietice, au propus de fapt ca 
lucrările subcomitetului să fie întrerupte 
pe un timp nedeterminat, motivînd acea
sta prin necesitatea de a lega următoa
rele ședințe ale subcomitetului cu proiec
tata conferință a șefilor guvernelor celor 
patru puteri.

Reprezentantul Uniunii Sovietice, A. So
bolev, a subliniat că șubcoinitetul nu tre
buie să-și înceteze activitatea în aștepta
rea hotărîrilor proiectatei conferințe a 
șefilor guvernelor celor patru mari pu
teri, a cărei dată și ordine de zi nici nu 
au fost măcar stabilite. Dimpotrivă, prin 
activitatea sa, subcomitetul trebuie să 

" ajute această conferință să rezolve sar
cinile care îi stau în față.

După discuții, subcomitetul a aprobat 
textul unui comunicat în care se spune 
doar că a avut loc o ședință la care s-a 
discutat programul activității 
subcomitetului.

Discuțiile au arătat limpede 
zentanții puterilor occidentale 
să se eschiveze de la o discuție concretă 
a propunerilor din 10 mai ale Uniunii So
vietice, sau cel puțin să amîne această 
discuție pe un timp nelimitat.

viitoare a

că repre- 
încearcă

cercetat cele 104 etaje ale celui mai 
mare zgîrle-nori din New York. Tremu
rau de parcă s-ar fi tăvălit goi pr;n 
zăpadă. Fiecare colțișor al gărilor new- 
yorkeze a fost răscolit -de copoii ame
ricani. Mult mai dificilă a fost sarcina 
polițiștilor din Washington și Flladelfia 
față de care „agentul unei puteri 
străine” s-a arătat mai vitreg. Polițiștii 
acestor două orașe și-au pus la contri
buție toată imaginația încercînd să des
copere bombele atomice. Peniru orice 
eventualitate s-a controlat dacă nu 
cumva la „Casa Albă” s-a așezat una 
din bombe... In noaptea aceea, după 
cîte se bîrfește, nici chiar curajosul 
mister Dulles nu s-a simțit bine în pa
tul său, la gîndul că o bombă atomică 
ar puSea să-l trimită să țină companie 
lui Forrestal. Cit despre senatorul Kno- 
wland, care nu pierde nici o ocazie să 
îndemne la folosirea armei atomice, se 

guri-rele că
îndemne la folosirea 
zice

I 
(

de către unele

? 
?

«.

fi gîndit să-șl evacueze locuința. Dar 
in orice caz, n-are nici o legătură cu 
vitejia senatorilor americani, faptul că 
în noaptea de pomină multora din ei 
le-au ieșit peri albi...

Noaptea a trecut fără ca bombele 
atomice ale „agentului unei puteri 
străine” să fi putut fi descoperite. De 
altfel nici nu aveau cum să fie desco
perite. Un american plin de spirit reu
șise să facă o farsă maniacilor războiu
lui atomic. Dar lucrurile nu s-au oprit 
aci. In întreaga Americă, au apărut tot 
soiul de zvonuri care de care mai năs
trușnice, la care cercurile oficiale au 
răspuns printr-o dezmințire...

Iar mister Brownell, ministrul de 
justiție, probabil că a reamintit pro- 
punerea sa ca un premiu de jumătate

i milion de dolari să fie atribuit aceluia 
S care împiedică... importul ilegal de ? 
' bombe atomice în S.U.A. Pe bună drep 
7 tate remarca ziarul berlinez „Tagliche 
f Rundschau” — din coloanele căru.a am 
i aflat faptele de mai sus — că în acest 
S fel nu numai că va fi împiedicat im- 
< portul ilegal de bombe atomice ci și 
7 sustragerea de li controlul vamal a 

unor elefanți vii ascunși în... bagajele 
de mină!
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?
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P. S. — Sincer vorbind avem toate 
( motivele să fim îngrijorați de starea 
' psihică a miniștrilor americani. Fores- 

talita nu-i dă tircoale numai Iul Brow
nell. Faptul că întregul guvern al 
S.U.A., și după el vreo 15.000 slujbași 
mai mari și mai mărunți se „eva
cuează" departe de Washington și timp 
de trei zile se ascund prin tot soiul de 
subterane de teama unui imaginar atac 
atomic, seamănă îndeajuns de bine cu 
saltul în vid al răposatului Forrestal... 

f Cu singura deosebire că Forrestal se . 
afla în cămașa de forță, în timp ce alții t 

} se află... pe „poziții de forță". J
' E. O.
Ț Xy cXy
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Comunicatul serviciului sovietic 
de informații din Austria

VIENA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite : Serviciul sovietic de informații a 
transmis următorul comunicat:

înaltul comisăr al U.R.S.S. în Austria,
l. I. Ilicev, a comunicat la 1 iunie, can-/ 
cel arului f ederal Julius Raab, că autori
tățile sovietice au hotărît să pună la dis
poziția autorităților austriece 46 de clă
diri cu o suprafață totală de peste 25.000
m. p. și peste 20 de ha. de pămînt, care 
erau folosite de trupele sovietica.

Ședința Comitetului principal 
ai parlamentului austriac

VIENA 2 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 1 iunie a avut loc o ședință 
a Comitetului principal al parlamentului 
austriac care a discutat textul Tratatului 
de stat cu Austria și propunerea comună 
din 25 mai a președinților celor patru 
fracțiuni parlamentare.

La ședință au luat parte cancelarul 
Raab, vicecancelarul Schaerf, ministrul 
Afacerilor Externe Figl, secretarul de 
stat Kreisky, precum și mai mulți depu- 
tați a; parlamentului care nu fac parte 
din Comitetul principal.

Comitetul principal a hotărît în unani
mitate să recomande parlamentului să 
adopte această propunere.

Deputatul Toncic (partidul populist 
austriac) a prezentat raportul asupra 
Tratatului de stat cu Austria.

în cuvântarea sa, cancelarul Raab a 
spus printre altele: „Putem saluta din 
toată inima semnarea Tratatului de stat. 
Dar trebuie să subliniez că votul pentru 
Tratatul de stat înseamnă răspunderea 
pentru fiecare paragraf în parte. Votînd 
pentru tratat, fiecare deputat se declară 
de acord cu toate articolele și paragra
fele tratatului”.

A luat apoi cuvîntul vicecancelarul 
Schaerf care a subliniat importanța isto
rică a tratativelor de la Moscova. „Pen
tru prima dată în decursul istoriei sale 
din anul 1918, a spus el, Austria a primit 
întreprinderi mari care reprezintă forța 
economică a țării”. Forța economică a ță
rii „trebuie să servească Austriei și nu 
concernelor străine”. Schaerf și-a expri
mat regretul în legătură cu pretențiile 
economice ale Germaniei occidentale. In 
încheiere, el a declarat 
toată inima Tratatul de 
pentru că el corespunde 
triei.

Comitetul principal al ______ ,____
trecut apoi la discutarea propunerii co
mune a președinților celor patru frac
țiuni parlamentare — Maleta, Pittermann, 
Kraus și Kcplenig — cu privire la neutra
litatea Austriei, care s-a discutat la șe
dința din 25 mai a parlamentului.

Examinarea textului Tratatului de stat 
cu Austria și a propunerii președinților 
celor patru fracțiuni parlamentare în 
scopul aprobării lor va avea loc la 7 iu
nie în Consiliul național și la 8 iunie în 
Consiliul federal.

că salută din 
stat cu Austria 
intereselor Aus-

parlamentului a

Greva feroviarilor și docherilor 
englezi continuă

LONDRA 2 (Agerpres).
Greva feroviarilor englezi, care durează 

de patru zile, are o înrîurire serioasă asu
pra economiei țării. Reducerea transpor
turilor de cărbune se și face simțită în 
numeroase regiuni și se va răsfrînge în 
primul rînd asupra industriei metalurgice. 
La uzina metalurgică din West Hartlepool 
(partea de sud a comitatului Durham) lu
crul a fos.t întrerupt la 31 mai pentru 24 
de ore și nu a fost reluat decît în noaptea 
următoare cînd a sosit un transport de 
cărbune și de minereu de fier.

Corespondentul agenției Reuter subli
niază că situația economică a Angliei este 
agravată prin greva docherilor din prin
cipalele porturi britanice, care parali
zează exporturile vitale ale țării. Numă
rul greviștilor — membri ai sindicatului 
unit al docherilor și hamalilor care cer 
recunoașterea sindicatului lor șj docheri 
aparținând altor sindicate care au încetat 
de asemenea lucrul — depășește 20.000. 
In principalele porturi engleze — Lon
dra, Liverpool, Manchester Birkenhead 
și Hull — aproape 240 de vase sînt para
lizate sau sînt deservite parțial de do
cheri.

•O'

Declarația 
lui Aii Sastroamidjojo

PEKIN 2 (Agerpres). — China Nouă 
transmite:

La 2 iunie, primul ministru al Republi
cii Indonezia, Aii Sastroamidjojo a dat 
publicității o declarație în care se spune 
printre altele:

In timpul cît am stat la Pekin am avut 
convorbiri cu primui ministru Ciu En-lai 
asupra unor probleme de interes comun, 
asupra unor probleme de interes mondial, 
precum și asupra unor probleme gtrîns le
gate de relațiile dintre China și Indone
zia. Convorbirile noastre s-au desfășurat 
într-o atmosferă cît se poate de cordială, 
iar schimbul de 
util ambelor țări. Mă înapoiez în Indone
zia ferm convins că poporul chinez dorește 
pacea mai presus de orice, pentru a desă- 
vîrși opera de ridicare a nivelului său de 
trai și de construire a țări,- sale.

Duc cu mine dorința de prietenie a po
porului chinez față de poporul indonezian.

Vizita mea în această mare țară deși a 
fost scurtă va avea rezultate fructuoase.

vederi dintre noi va fi

Succesul expozifiei industriale 
a U. R. S. S. de la Buenos Aires

i

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — TASS 
transmite : Expoziția industrială a Uniu
nii Sovietice de la Buenos Aires continuă 
să se bucure de un mare succes. Pînă in 
prezent expoziția a fost vizitată de peste 
800.000 de persoane. Vizitatorii examinea
ză cu mare interes exponatele. Reprezen
tanții cercurilor de afaceri își exprimă 
dorința de a cumpăra mașini și alte măr
furi sovietice. ■ - .

Acordînd o înaltă prețuire exponatelor 
sovietice, presa argentinlatiă arată că ex
poziția va servi la întărirea și lărgirea le
găturilor comerciale dintre U.R.S.S. șl Ar
gentina.

Ziarul „La Epoca” scrie că din punct de 
vedere al dezvoltării tehnice Uniunea So
vietică se află printre primele țări din 
lume.

Ziarul „El lider” scrie că o mărturie a 
progresului tehnic din U.R.S.S. îl consti
tuie mașinile pentru extracția cărbunelui 
și petrolului, compresoarele, aparatele op- 
tice, instrumentele medicala și multe alte 
exponate.

Cursa prieteniei
Astăzi, în Jurul orei 9,30 din fața re

dacției ziarului „Informația Bucureștiu- 
lui” se vă da plecarea festivă în prima 
cursă ciclistă pe etape București-Sofia.

Această interesantă întrecere sportivă, 
organizată din inițiativa ziarelor „Infor
mația Bucureștiului” și „Vecerni Novini” 
(Sofia), va fi o nouă manifestare închi
nată luptei pentru pace și strînsei prie
tenii dintre poporul român și poporul 
bulgar.

Cursa ciclistă București-Sofia reunește 
la start pe cei mai buni rutieri romîni 
și bulgari care s-au afirmat la ultimele 
competiții internaționale. Alături de 
Milko Dimov, Dimiter Bobcev, Ianko Og- 
nenski, Kiril Iliev și alți cicliști bulgari 
de valoare, vor concura, adueînd în luptă 
tinerețea și dorința de afirmare, Con-

Campionatele europene de box
BERLIN 2 (Agerpres). — în reuniunea 

de ieri după amiază a campionatelor eu
ropene de box au fost desemnați pugi- 
liștii care s-eu calificat în semifinalele 
categoriilor muscă și ușoară.

La cat. muscă reprezentantul tării noa
stre Mircea Dobrescu a obținut victoria la 
puncte în fața campionului cehoslovac 
Majdloch. Mircea Dobrescu s-a impus de 
la început prin seriile sale prelungite și 
a dominat întregul meci realizând o aplau
dată victorie. In urma acestui frumos 
succes Dobrescu s-a calificat în semifi
nale unde se va întî’ni cu Behrend (R.D. 
Germană) care l-a învins tot ieri pe ma
ghiarul Naghi,

Satul va avea peste 200 de atleți
comuna Miercurea Ni- 

____  Autonomă Maghiară a 
fost formată comisia locală de organizare 
a Concursurilor Sportive ale Tineretului.

După prima zi de la formarea comisiei, 
regulamentul concursurilor a fost prelu
crat atât în cadrul organizației de bază 
U.T.M. cît și în adunarea generală a co
lectivului sportiv Recolta. S-a trecut apoi 
la organizarea diferitelor concursuri pe 
discipline sportive. Membrii comisiei: 
Cseh Vasile, Deuts Gyorgy și Donath Ma
ria, secretara organizației de bază U.T.M. 
au dat un deosebit sprijin atît în mobili
zarea tinerilor cît și în buna desfășurare 
a concursurilor.

Au fost formate pînă în prezent două 
echipe de oină, două echipe de handbal, 
două echipe de volei masculin și două fe
minine care au și început întrecerile.

Comuna a fost împărțită pe sectoare. 
Fiecare sector va avea echipa sa pentru 
toate ramurile sportive în vederea desem
nării echipei de sector, campioană pe co
mună.

Pe lingă ramurile sportive prevăzute în 
regulamentul Concursurilor Sportive ale 
Tineretului, organizația de bază U.T.M. 
din Miercurea Niraj a organizat un con
curs de popice între tinerii din Miercu
rea Niraj, Sînandrei și Sîntana Nirajului, 
echipele fiind formate din 8 tineri fiecare-

Nu de mult, în 
raj — Regiunea

Noi baze vor primi pe tinerii sportivi
Tinerii țărani muncitori din comunele 

și satele regiunii Pitești se pregătesc să 
întîmpine cel de-al V-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților de la 
Varșovia cu noi și însemnate succese. 
Nici sportivii nu se lasă mai prejos. Ast
fel, tinerii din comunele Ștefănești și 
Urși, raionul Drăgășani, și-au amenajat 
recent un teren de fotbal, unul de volei 
și cîte o sală de gimnastică.

La gospodăria agricolă de stat din co
muna Lăicăi, raionul Cîmpulung Pitești, 
tinerii țărani au muncit cu multă dra
goste pentru amenajarea unei baze spor
tive. Zilele trecute ei au terminat de ame
najat un teren de fotbal cu pistă de at’e- 
tism și cursă cu obstacole G.M.A. Tot 
aci, 37 tineri au început antrenamentele 
pentru cucerirea insignei sau diplomei ce 
se va decerna în cadrul Concursurilor 
Sportive ale Tineretului

Crește numărul membrilor colectivului sportiv
Unui din colectivele sportive fruntașe 

din raionul Buzău este colectivul „Recol
ta” din Comuna Valea Teancului. Sporti
vii d:n această comună, îndrumați și aju
tați de profesorul Stelian Dumitrescu, au 
obținut în ultimul timp frumoase succese. 
Numărul membrilor colectivului a crescut 
față de 1954 cu 39 ]a sută. In acelaș timp 
numărul tinerilor purtători ai insignei 
G.M.A., a crescut cu încă 45, iar 59 tineri 
sînt aspiranți. Tiperii Ion Stroe, Șt. Hul
duban și A. Alexandru au .trecut o parte 
din probele complexului G.M.A. gr. II.

350 de tineri se întrec
La intrarea în comuna Nicorești din ra

ionul Tecuci, se pot vedea numeroase lo
zinci mobilizatoare, care cheamă pe tine
rii țărani muncitori să participe la între
cerile sportive ce se desfășoară în cinstea 
Festivalului. Tinerii au hotărît să răs
pundă prin fapte acestor chemări. In pre
zent, peste 350 de tineri din comuna Ni-

Recepția de la Legația Italiei din București
La 2 iunie, Francesco Lo Faro, Trimis 

Extraordinar și Ministru Plenipotențiar al 
Italiei, a oferit o recepție cu prilejul săr
bătorii naționale, aniversarea republicii.

La recepție au participat tovarășii dr. 
Petru Groza, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine, S. Bughici, ministru] Aface-

---------------- .........

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

Călărețul de aramă: Teatrul de Stat de Operetă: 
Lăsați-mă să cînt; Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia): Doamna nevăzută; (sala 
Studio): Citadela sfărîmată; Teatrul Armatei (sala 
din Bd. Magheru): Mașenka; Teatrul Municipal: Don 
Carlos: Teatrul Muncitoresc C.F.R. (Giulești): In
trigă și iubire: Teatrul Tineretului: Hoții; Ansam
blul de Estradă (sala din str. Al. Popov nr. 23): 
Visele se împlinesc; (sala Libertatea): O seară de 
muzică ușoară; Circul de Stat: Primăvara la circ.

CINEMATOGRAFE : Patria, București. Li
bertății : Imblînzitoarea de tigri ; Republica,
I. C. Frimu, Înfrățirea tntre popoare, 23 Au
gust : Neamul Jurbinilor : Magheru, Victoria : 
Eu și bunicul: Vasile Roaită, Unirea: Mtnăstirea 
din Parma: Maxim Gorki: Săgeata zboară in țara 
basmelor, Muzicanții de la Brema. Unde este Mișa; 
Timpuri Noi: Actualitatea tn imagini. Noutățile zi
lei. Un tezaur al artei populare, Pionierul nr. 1/

Gabriel Moliceanu, 
Istrate, cicliști cu

lungul celor 531 de

spec-

se va 
Bucu- 
cieliș- 
după

stantin Dumitrescu, 
Ion Hora, Constantin 
marj posibilități.

întrecerea lor, de-a 
km. de la București pînă la Sofia, va da 
loc unei pasionante și aprige lupte spor
tive urmărită de sute de mii de 
tatori de-a lungul șoselelor.

Plecarea oficială in prima etapă 
da la ora 10 de la km. 8 al șoselei : 
rești-Giurgiu. înainte de amiază, 
tii vor ajunge în .portuil dunărean și 
ce vor trece peste Podul Prieteniei vor 
pedala pe șoselele bulgare spre Gabrovo, 
capătul primei etape.

Indiferent de rezultat, această întrecere 
va contribui la întărirea prieteniei ro- • 
mîno-bulgare și la dezvoltarea ciclismu
lui în țările noastre.

In primul meci al sferturilor de finale 
la categoria ușoară C. Dumitrescu s-a în- 
tîlnit cu cunoscutul campion maghiar 
Budai. Boxerul din R. P. Ungară a atacat 
tot timpul, nepermițîndu-i lui Dumitre
scu să-și desfășoare boxul său.

Iată alte rezultate tehnice : cat. pană : 
Mehling (Germania occidentală) învinge 
la puncte pe Zima (Austria) ; Zasuhiti 
(U.R.S.S.) întrece la puncte pe Horvath. 
(R. P. Ungară) cat. mijlocie mică: 
Pi-gou (Franța) întrece la puncte pe Nico- 
lov (R.P. Bulgaria) ; Pietrzykowski (R.P. 
Polonă) este declarat învingător prin x 
neprezentarea lui Foster (Anglia), oprit 
de doctor să boxeze.

Această competiție cuprinde trei etape. 
Etaipa I-a a fost câștigată de către ute- 
miștii din Miercurea Niraj.

întreceri sportive au mai fost organ"- 
zate la tir, unda la primul concurs au 
participat 25 de trăgători, evidenjiindu-se 
în mod deosebit tînărul Orban Ios’f — 
muncitor la moara 1 Mai și tînărul Kele- 
men loan — muncitor la cooperativa^ de 
producție meșteșugărească din comună.

în cadrul acțiunilor de amenajare a 
bazelor sportive a fost reparată arena de 
popice, unde tinerii iubitori ai acestui 
sport au și început întrecerile. Sala de 
gimnastică a colectivului sportiv Recolta 
a fost curățată și vopsită din nou, iar po
deaua a fost reparată. Pentru efectuarea 
acestor lucrări, au fost organizate dife
rite manifestații sportive și culturale care 
au adus un venit colectivului de peste 
800 lei.

La aceste realizări o contribuție deose
bită a avut învățătorul Recsei Ștefan.

în comuna Miercurea Niraj vor fi mo
bilizați peste 800 de tineri la diferitele 
competiții din cadrul Concursurilor Spor
tive ale Tineretului. Numai la întrecerile 
de atletism sînt prevăzuți peste 200 de 
participanți, la șah 130 participanți, la 
popice pesta 109 participanți etc.

CoresDondent 
FLOREA ROMULUS _

Nici țăranii muncitori, tineri și vîrst- 
nici din comuna Lekasca — raionul Ve
dea nu s-au lăsat mai prejos. Ei au ter
minat de curînd de amenajat două tere
nuri sportive model pe întreg raionul — 
un teren de fotbal și unul de volei.

Inaugurarea acestor frumoase baze 
sportive s-a făcut de curînd, cu ocazia 
desfășurării unu; meci de fotbal și a unuia 
de volei din cadrul Concursurilor Spor
tive ale Tineretului.

Tinerii sportivi din cadrul gospodăriei 
agricole de stat Izvorul — raionul Cos- 
tești sânt hotărîți și ei să cinstească Fes
tivalul așa cum trebuie. Ei s-au angajat 
să termine construcția unei popicării și să 
confecționeze obstacolele pentru cursa 
G.M.A.

Corespondent 
ION RIZOIU

O rodnică activitate desfășoară secțiile 
de atletism, călărie, șah, volei, fotbal, gim
nastică, oină și trîntă. Recent s-ad înfiin
țat secții de handbal, baschet, popice și te
nis de masă.

De o largă răapîndire se bucură în rîn- 
dui tinerilor șahul. Cu sprijinul instructo
rului obștesc mulți tineri ca Emil Filip, 
Ion Simionoiu, St. Hulduban și alții au 
obținut pînă-n . prezent frumoase succese.

Corespondent
AL. ANDRONESCU

corești 
fotbal, 
din comunele Buciumeni și Poiana în ca
drul Concursurilor Sportive ale Tinere
tului.

se întrec în competițiile de volei, 
tir, atletism ș.a. cu tinerii sportivi

Corespondent
STOICA ARISTOTEL

rilor Externe, Avram Bunaciu, secretarul 
Prezidiului Mari] Adunări Naționale și 
funcționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe.

La recepție au participat de asemenea 
numeroși membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. (Agerpres)

Flacăra:

fluviilor ; Munca :
Moșilor, Popular:

Simo : Mascarada ;
Aurel Vlaicu: încercarea fidelity. 

: Hamlet; M. Eminescu, Boleslaw 
I nostru, Pui de șoimi; 1 Mai: Libe-

Doi acri
Portul din

Rahova :

1955 (romînesc). Sportul sovietic nr. 3/1955, Știință 
și. tehnică nr. 53/1954, Pionieria nr. 2/1955; Elena 
Pavel, 8 Martie: 2x2 - cîteodată 5; Tineretului: 
Din Argentina în Mexic; Gh. Doja. Lumina: Me
rele de aur; Al. Popov: Cine-și iubește nevasta; 
Cultural: Cei trei mușchetari; C. David: Coniii din 
Hiroshima; Alex. Sahiia: Submarinul 323; _ *__L _ 
Contele Mișka: T. Vladimirescu: Ivan cel groaznic; 
Arta : Cîntecul 
de pămînt ; l 
nord ; Donca
Un vals vienez; 
tii; Ilie Pintilie: 
Bierut: Directorul 
lula, Pe drumul libertății; Volga: Aleksandr Matro
sov; 8 Mai: Chemarea destinului; N. Bălcescu: Un 
om teribil; Gh. Coșbuc: Un caz în taiga; Olga 
Bancic: Cei 13.
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