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încheierea lu^rărilor_ conferinței de la Geneva
‘.‘J

Ședința de încheiere a conferinței de la Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). — Corespon

dență specială :
La 23 iulie 1955, la ora 19.30 (ora Eu

ropei Centrale) s-a încheiat istorica confe
rință a șefilor guvernelor celor patru 
mari puteri: Franța, Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste, Marea Britanie și 
Statele Unite.

Popoarele lumii, care și-au legat speran
țele de această conferință, nu au fost înșe
late. Conferința la care, după zece ani, 
șefii celor patru mari puteri s-au întrunit 
din nou va intra în istorie ca un act de 
mare importanță. însăși convocarea aces
tei conferințe, rezultatele sale dovedesc că 
înțelegerea și colaborarea constituie sin
gura calp care duce la slăbirea încordării 
în relațiile internaționale, la apropierea 
între state. Ca urmare a soiritului de co
laborare și înțelegere în care s-au desfă
șurat atât ședințele la care au participat 
șefii guvernelor cît și ședințele miniștri
lor Afacerilor Externe, în ședința de sâm
bătă după-amiază au fost adoptate în una
nimitate ..directivele șefilor guvernelor 
către miniștrii Afacerilor Externe”.

în cadrul ședinței de închidere, prez!- 
dată de primul ministru al Franței, Edgar 
Faure, șefii celor patru guverne au rostit 
cuvinte de încheiere. Primul a luat cuvîn- 
tul premierul britanic, Anthony Eden. 
„Problemele asupra cărora am căzut de 
acord acum, a spus Eden. fac posibilă re
zolvarea celor două probleme legate de 
unitatea Germaniei și de securitatea Eu
ropei. Nimeni nu se așteaptă ca toate 
amănuntele acestor complicate probleme 
să se rezolve ușor. Există însă acum șanse 
mai bune ca orloînd în trecut incepînd din 
1945, de a se rezolva divergențele care au 
dus la împărțirea Europei în toți acești 
ani”.

Anthony Eden a subliniat „spiritul da 
conciliere” care a domnit în tot timpul lu
crărilor de la Geneva șl a arătat că este 
necesar ca activitatea conducătorilor sta
telor să se desfășoare în continuare in 
același spirit.

A luat apoi cuvîntul președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bul
ganin.

Problema dezvoltării contactului 
dintre Apus și Răsărit

GENEVA 23 (Agenpres). — Spre sfîrși- 
tul lucrărilor sale, conferința șefilor gu
vernelor celor patru puteri — U.R.S.S., 
SU.A., Anglia și Franța — a discutat 
punctul patru de pe ordinea de zi — 
problema dezvoltării contactului dintre 
Apus și Răsărit.

După cum s-a mai comunicat — în dis
cursurile rostite la conferință, atunci cînd 
s-a examinat probleme dezvoltării con
tactului între, Apus și Răsărit, șefii gu
vernelor S.U.A. și Franței au arătat im
portanța dezvoltării legăturilor dintre 
state în domeniul economiei, culturii, ști
inței și informațiilor. Acestor declarații 
ale șefilor guvernelor S.U.A. și Franței 
li s-a alăturat și primul m’nistru al Marii 
Britanii A. Eden. In declarația sa în a- 
ceastă problemă se menționează că încre
derea reciprocă între state, fără de care 
nu poate fi realizată slăbirea încordării 
internaționale trebuie să fie bazată pe 
cunoașterea și înțelegerea reciprocă a mo
dului de viață și a punctului de vedere.

A. Eden a arătat în declarația sa că 
pentru realizarea înțelegerii între guverne 
și popoare, pentru întărirea încrederii în
tre Răsărit și Apus trebu'e să se obțină 
înlăturarea barierelor artificiale care îm
piedică stabilirea liberă a legăturilor de 
orice fel. El a subliniat de asemenea că 
în ultimii ani a fost pus un început util 
în ce privește stabilirea unor contacte 
tehnice și culturale și că ar trebui să se 
dezvolte și pe viitor un contact interna
țional in domeniul științei și culturii, lite
raturii și artei, în ce privește dezvoltarea 
schimburilor de studenți, profesori, zia
riști, dezvoltarea turismului.

în declarația șefului delegației engleze 
se subliniază de asemenea importanța 
dezvoltării relațiilor comerciale. în ce ne 
privește, se spune în declarație, vom sa
luta lărgirea relațiilor comerciale exis
tente între Răsărit și Apus.

în declarația sa, A. Eden și-a exprimat 
părerea că va fi nevoie de un anumit timp 
pentru dezvoltarea unui schimb liber între 
țări dar că participanții la conferință ar 
trebui să se declare de acord că este de 
dorit ca această problemă să fie rezolvată.

în declarația șefului delegației U.R.S.S., 
N. A. Bulganin în problema dezvoltării 
contactului între Apus și Răsărit se sub
liniază că guvernul sovietic acordă o mare 
însemnătate dezvoltării legăturilor între 
state în domeniul economiei, culturii, ști
inței, și informației.

Actuala situație in această problemă, a 
arătat șeful delegației sovietice, nu poate 
fi considerată ca satisfăcătoare. „Războiul 
rece” și-a manifestat influența negativă și 
în acest domeniu. Au fost rupte legăturile 
economice și comerciale tradiționale între 
multe state. Au apărut dificultăți serioase 
în ce privește menținerea și dezvoltarea 
contactului și colaborării internaționale în 
domeniul științei și culturii. Informarea 
obiectivă și veridică a fost înlocuită nu 
arareori, prin răspîndirea de știri tenden
țioase care nu reflectă situația reală.

Toate acestea au influențat în mod ne
gativ și continuă să Influențeze relațiile

In declarația sa de închidere președin
tele S.U.A., d. Eisenhower a spus : „Am 
participat la o întîlnire istorică. Privită în 
general, săptămîna aceasta poate fi consi
derată ca rodnică. Am discutat aici direct 
citeva din cele mai grele și mai complexe 
probleme care privesc popoarele noastre, 
dar care de fapt privesc popoarele între
gii lumi. Nu am venit aici ca să ajungem 
la soluții definitive, am venit pentru a 
ne da seama dacă nu am putea găsi îm
preună calea care să ducă spre soluțio
narea acestor probleme și care să conso
lideze perspectivele păcii mondiale. Acum, 
în acest ultim ceas al conferinței noastre, 
părerea mea este că perspectivele unei 
păci trainice, bazate pe dreptate și bună
stare sînt mal luminoase. Dacă în lunile 
și anii care vor veni popoarele noastre 
se vor cunoaște și înțelege mai bine — așa 
cum în cursul acestei săptămîni ne-am 
cunoscut și noi — s-ar putea realiza mal 
ușor un acord mal substanțial între gu
vernele noastre”.

In încheiere, a luat cuvîntul Edgar 
Faure, în calitate de președinte al ședin
ței, care a subliniat că însăși convocarea 
conferinței de la Geneva, spiritul de înțe
legere și colaborare în care s-au desfășu
rat lucrările conferinței vor avea puter
nice influențe asupra situației internațio
nale. „Trebuie, a spus Faure, să găsim a- 
cum mijloacele pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor pe care le-am luat”.

Șefii celor patru mari puteri au căzut 
de acord ca miniștrii de externe să se în
tâlnească la Geneva în cursul lunii octom
brie a acestui an pentru a discuta modul 
în care urmează să fie rezolvate proble
mele puse în cadrul conferinței și pentru 
a realiza o apropiere a punctelor de ve
dere care mai sînt încă divergente.

Șefii celor patru mari puteri au decla
rat în unanimitate că sînt pe deplin con
vinși că munca miniștrilor de externe nu 
numai că nu va avea o importanță mal 
mică decît actuala conferință de la Ge
neva, ci va fi poate chiar mal importantă 
în ce privește slăbirea încordării în rela
țiile internaționale și înțelegerea între 
state.

între state, trezind suspiciuni între ele, 
împiedicând stabilirea încrederii reciproce.

In declarația sa, N. A. Bulganin a ară
tat că, du.pă părerea guvernului sovietic 
conferința celor patru puteri, depunînd 
eforturi în vederea îmbunătățirii relațiilor 
dintre state, trebuie să acorde atenție im
portantei probleme a unei largi dezvoltări 
a relațiilor comerciale între ele, precum 
și dezvoltării contactului și colaborării 
internaționale în domeniul științei și cul
turii, și că înlăturarea oricăror îngrădiri 
artificiale în domeniul relațiilor economice 
și dezvoltarea largă a acestor relații, ba
zate pe principiul avantajului reciproc, vor 
contribui la întărirea relațiilor prietenești 
dintre state și la ridicarea bunăstării 
popoarelor.

în declarația delegației sovietice s-a 
subliniat în continuare că guvernul so
vietic se pronunță de asemenea pentru 
dezvoltarea largă a contactului și colabo
rării internaționale în domeniul culturii 
și științei, pentru înlăturarea obstacolelor 
care împiedică stabilirea unor relații prie
tenești între popoare. Șeful delegației 
U.R.S.S., N. A. Bulganin. și-a exprimat 
convingerea că schimbul larg de delegații, 
vizitele reciproce de oameni, lucrînd în 
industrie, agricultură, comerț, știință, cul
tură, artă, de delegații studențești și 
sportive, călătoriile turistice ale cetățeni
lor vor contribui la crearea și la consoli
darea încrederii necesare între state. Men
ționând în legătură cu aceasta faptul că au 
și început tratative între Marea Britanie 
șt Uniunea Sovietică în problema dezvoltă
rii legăturilor în domeniul colaborării cul
turale și faptul că s-a făcut un schimb de 
delegații agricole între U.R.S.S. și S.U.A., 
N. A. Bulganin a arătat în declarația sa 
că U.R.S.S. este gata să dezvolte legătu
rile economice și culturale și colaborarea 
în acest domeniu cu toate celelalte țări 
care doresc aceasta, pe bază de recipro
citate.

După părerea guvernului sovietic se 
spune in declarația șefului delegației so
vietice, schimbul de informații și expe
riențe în domeniul folosirii energiei ato
mice pentru nevoi pașnice ar putea con
tribui într-o mare măsură la stabilirea 
legăturilor și la dezvoltarea colaborării 
între țările noastre în domeniul științific.

După părerea guvernului sovietic ar fi 
de dorit ca conferința celor patru puteri 
să se pronunțe pentru dezvoltarea legă
turilor economice, culturale și a altor le
gături între țările noastre, ceea ce, fără 
îndoială, ar contribui la întărirea încre
derii reciproce și la dezvoltarea colabo
rării între state și ar aduce o importantă 
contribuție la cauza slăbirii încordării in
ternaționale.

Șeful delegației U.R.S.S., N. A. Bulga
nin, a arătat în declarația sa asupra dez
voltării contactului dintre Apus și Răsărit, 
că este de dorit ca participanții la con
ferință să oglindească în comunicatul fi
nal asupra conferinței, părerea lor co
mună în această problemă și intenția 
lor de a contribui pe toate căile ia dez
voltarea colaborării în ațgst domeniu.

Directivele șefilor guvernelor celor patru puteri
către iniștrii Afacerilor Externe

Declarația lui N. A. Bulganin la ședința de încheiere 
a conferinței șefilor guvernelor celor patru puteri

Șefii guvernelor Franței, Regatului Unit, U.R.S.S. și S.U.A., călăuziți 
de dorința de a contribui la cauza slăbirii încordării internaționale și a întă
ririi încrederii între state, însărcinează pe miniștrii lor de Afaceri Externe să 
continuie examinarea problemelor mai jos menționate în legătură cu care a 
avut loc schimbul de vederi la conferința de la Geneva și să propună măsuri 
eficace pentru rezolvarea lor, ținind seama de legătura strînsă care există 
între reunificarea Germaniei și problemele securității în Europa, precum și 
de faptul că soluționarea cu succes a fiecăreia dintre aceste probleme cores
punde interesului întăririi păcii,

1. Securitatea europeană și Germania
In scopul creării securității europene, ținînd seama de interesele legi

time ale tuturor statelor și de dreptul lor inalienabil la autoapărare indivi
duală și colectivă, miniștrii sînt însărcinați să examineze diferitele propu
neri îndreptate spre realizarea acestui țel, inclusiv următoarele: încheierea 
unui pact de securitate pentru Europa, sau o parte a Europei, cuprinzînd o 
clauză prin care statele participante să-și ia obligația de a nu recurge la 
forță și de a refuza orice ajutor vreunui agresor; limitarea, controlul și 
inspecția in privința forțelor armate și a armamentului ; crearea între est 
și vest a unei zone în care staționarea forțelor armate se va face pe baza 
unui acord comun precum și să examineze alte eventuale propuneri legate 
de soluționarea acestei probleme.

Șefii guvernelor, conștienți de răspunderea lor comună în ce privește 
soluționarea problemei germane și reunificarea Germaniei, au căzut de 
acord că soluționarea problemei germane și reunificarea Germaniei prin 
alegeri libere trebuie să fie înfăptuite în conformitate cu interesele naționale 
ale poporului german și cu interesele securității Europei. Miniștrii Afacerilor 
Externe pot întreprinde orice acțiuni pe care le vor considera oportune cu 
privire la participarea altor părți interesate, sau consultări cu acestea.

2. Dezarmarea
Cei patru șefi de guverne dornici de a înlătura primejdia războiului șl 

de a micșora povara înarmărilor, convinși că în scopul asigurării păcii șl

bunăstării omenirii este necesară crearea unul sistem de control șl reduce
rea tuturor armamentelor șl forțelor armate cu condiția să existe garanții 
efective, recunoscînd că orice succes în acest domeniu ar elibera vastele 
surse materiale care ar putea fi folosite pentru dezvoltarea economică 
pașnică a popoarelor pentru creșterea bunăstării lor, precum și pentru aju
torarea țărilor slab dezvoltate sînt de acord :

1. — Să conlucreze în acest scop, în vederea elaborării unul sistem 
de dezarmare acceptabil, prin intermediul subcomitetului comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare.

2. — Să dea instrucțiuni reprezentanților lor în acest subcomitet ca, 
în executarea mandatului primit din partea Organizației Națiunilor Unite, 
să țină seama în lucrările lor de părerile șl propunerile prezentate de șefii 
guvernelor la această conferință.

3. — Să propună ca viitoarea sesiune a subcomitetului să albă loc la 
29 august 1955, la New York.

4. — Să însărcineze pe miniștrii Afacerilor Externe să la în conside
rare activitatea desfășurată de comisia pentru dezarmare, să țină seamă 
de părerile și propunerile prezentate la această conferință de șefii guverne
lor șl să examineze dacă cele patru guverne ar putea să ia în mod utîl 
și alte inițiative în problema dezarmării.

3. Dezvoltarea contactelor între Est și Vest
Miniștrii Afacerilor Externe vor trebui să studieze prin intermediul ex» 

perților toate măsurile, inclusiv cele care pot fl luate de organe șl Insti
tuții ale Organizației Națiunilor Unite, susceptibile

a) să ducă la înlăturarea treptată a piedicilor care stau în calea liberei 
comunicări și comerțului pașnic Intre popoare șl

b) la realizarea unor contacte șl legături libere reciproc avantajoasa 
pentru țările șl popoarele interesate.

4. — Miniștrii Afacerilor Externe al celor patru puteri se vor întruni 
la Geneva în cursul lunii octombrie pentru a începe examinarea acestor 
probleme șl a stabili metodele de lucru.

Domnule președinte I
Nu încape îndoială că întâlnirea șefilor 

guvernelor Franței, Marii Britanii, State
lor Unite ale Americii și Uniunii Sovietice, 
care a avut tac la Geneva, ai‘e o impor
tanță pozitivă pentru slăbirea încordării 
în relațiile dintre state, pentru restabili
rea încrederii necesare între ele. In pri
mul rind, la acest lucru va contribui con
tactul personal stabilit la Geneva între 
personalitățile conducătoare ale celor pa
tru puteri. Aici ne-am cunoscut mai bine 
unul pe altul și am făcut un schimb de 
păreri asupra mai multor probleme inter
naționale de cea mai mare importanță. 
Cu toate că asupra anumitor probleme 
punctele noastre de vedere nu au coincis, 
conferința în ansamblu s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de sinceritate șl sub sem
nul năzuinței participanților la ea spre 
stabilirea înțelegerii reciproce.

Conferința de la Geneva a atras atenția 
popoarelor din lumea întreagă și a întărit 
șl mai mult voința tar ca încordarea inter
națională să slăbească, ca „războiul rece” 
să înceteze. Sperăm că această voință va 
avea și pe viitor un rol pozitiv șl va con
tribui la atingerea nobilului țel — asigu
rarea unei păci trainice și îndelungate.

Delegația Uniunii Sovietice a venit la 
conferința de la Geneva cu bune intenții 
de a contribui la organizarea activității 
practice în direcția rezolvării, în primul 
rînd, a unor probleme internaționale cum 
sînt organizarea securității colective în 
Europa și dezarmarea. In actuala situație 
aceste probleme au o importanță hotărî- 
toare pentru cauza întăririi păcii generale.

Problema cea mai importantă a con
ferinței de la Geneva a fost problema se
curității europene. Guvernul sovietic con
sideră că crearea unui s'istem de securi
tate colectivă în Europa, bazat pe partici
parea tuturor statelor europene și a Sta
telor Unite ale Americii ar corespunde 
intereselor întăririi păcii. Noile noastre 
propuneri în această problemă, prezentate 
la conferința de la Geneva, țin seama 
de faptul că în condițiile actuale, cînd 
în Europa sînt create grupări de state 
opuse unele altora, este necesar în pri
mul rind ca relațiile dintre statele care 
fac parte din aceste grupări să fie puse 
pe făgașul colaborării pașnice normale, 
al reglementării pașnice a litigiilor din
tre ele

In această primă etapă a creării unui 
sistem general european de securitate, 
propunerile sovietice nu prevăd lichida
rea blocului Atlanticului de nord, a Uniu
nii Europei occidentale și a organizației 
Tratatului de la Varșovia. Cu timpul, în 

cea de a doua etapă, cînd se vor fi1 rea
lizat succese în slăbirea încordării în Eu
ropa și în stabilirea încrederii între state, 
grupările menționate ar putea fi lichi
date și înlocuite printr-un sistem de secu
ritate colectivă în Europa.

Pe lingă aceasta, delegația sovietică a 
prezentat propunerea ca pînă la crearea 
unuf sistem de securitate colectivă în Eu
ropa să se ajungă la un acord în ce pri
vește încheierea unui tratat între statele 
participante la grupările existente în 
Europa, cu privire la renunțarea reci
procă la folosirea forței și cu privire la 
rezolvarea litigiilor prin mijloace pașnice.

Schimbul de păreri în problema secu
rității europene a arătat că toți partici
panții la conferință și-au manifestat do
rința de a găsi o rezolvare de comun 
acord a acestei probleme importante. Spe
răm că în cursul examinării pe viitor a 
acestei probleme vor fi realizate succese 
și mai importante. w

în problema dezarmării, guvernul so
vietic a făcut încă înainte de conferința 
de la Geneva — la 10 mai — propuneri 
concrete cu privire la reducerea arma
mentelor, Interzicerea armei atomice și 
înlăturarea amenințării unui nou război. 
La conferința de la Geneva noi am pro
pus să se consemneze acordul, care a șl 
fost realizat, în problemele a®upra cărora 
pozițiile noastre fie că coincid întrutotul, 
fie că s-au apropiat în mare măsură. 
Aceasta se referă în primul rfnid la sta
bilirea nivelului armamentelor statelor, la 
interzicerea armei atomice, la necesitatea 
stabilirii unui sistem efectiv de control 
internațional. Discutarea problemei de-/ 
zarmărli a arătat că toți participanții la 
conferință s-au pronunțat pentru căutarea 
unei soluții de comun acord a acestei im
portante probleme, care are o însemnă
tate hotărîtoare pentru securitatea popoa
relor.

Trebuie subliniat în legătură cu aceasta 
că, în cursul discutării problemei dezar
mării, participanții la conferință au fă
cut propuneri care, fără îndoială, vor fi 
luate în considerare în discuțiile viitoare 
asupra acestei probleme și că ele vor servi 
la realizarea înțelegerii necesare între noi.

Guvernul sovietic declară că la exa
minarea ulterioară a problemei dezarmării 
va depune toate eforturile pentru a găsi 
acestei probleme o rezolvare care să co
respundă năzuințelor popoarelor.

Intre noj a avut loc un schimb de pă
reri în problema germană. Cu acest prilej 
s-au ivit moduri d’ferite de a aborda a- 
ceastă problemă.

Vorbind despre reunificarea Germaniei, 
delegațiile S.U.A., Marii Britanii și Fran

ței porneau de la premiza că Germania 
occidentală, în curs de remilitarizare, în 
conformitate cu acordurile de ia Paris, 
iar ulterior șl Germania unificată trebuie 
să facă parte din gruparea nord-atlantică 
și din Uniunea militară a Europei occi
dentale.

Pronunțîndu-se cu consecvență pentru 
restabilirea unității naționale a Germa
niei, guvernul sovietic a atras atenția și 
înainte de ratificarea acordurilor de la 
Paris că intrarea în vigoare a acestor 
acorduri crează condiții grele pentru tra
tative în problema germană, că va face ca 
discuțiile cu privire la unificarea Germa
niei să fie lipsite de sens.

Guvernul sovietic pornește de la pre- 
miza că la rezolvarea problemei germane 
trebuie să se țină seama de fapte.

Războiul în Europa s-a terminat încă 
de acum 10 ani. în acest răstimp s-au con
stituit două Germanii — Republica De
mocrată Germană șl Republica Federală 
Germană — flecare cu orînduirea sa eco
nomică și socială. în afară de aceasta, în 
virtutea acordurilor de la Paris, Repu
blica Federală Germană a pășit pe calea 
remllitarlzării și a fost inclusă în grupă
rile militare ale puterilor occidentale. în 
ceea ce privește Republica Democrată Ger
mană, întrucît au fost încheiate acordurile 
de la Paris, ea a luat hotărîrea de a par
ticipa la organizația Tratatului de la Var
șovia.

Este limpede că în aceste condiții nu se 
poate pune problema contopirii mecanice 
a celor două părți ale Germaniei — R.D.G. 
și R.F.G. deoarece aceasta ar fi un mod 
nerealist de a pune problema.

Uniunea Sovietică a fost și rămîne o 
adeptă înflăcărată a unificării Germaniei 
ca stat iubitor de pace, democrat.

Sîntem profund convinși că problema 
germană nu poate fi discutată fără parti
ciparea reprezentanților Republicii De
mocrate Germane și Republicii Federale 
Germane.

în situația care s-a creat în Europa, sin
gura cale reală spre unificarea Germaniei 
constă în eforturile comune ale celor pa
tru puteri, precum și ale poporului ger
man, îndreptate spre destinderea încor
dării în Europa, spre stabilirea încrederii 
intre state. Tocmai acestui țel l-ar servi 
cel mai bine crearea unui sistem de secu
ritate colectivă în Europa cu participarea 
la acest sistem pe bază de drepturi egale, 
pînă la unificarea Germaniei, a celor două 
părți ale ei. Deoarece aceasta ar duce la 
întărirea păcii în Europa și ar crea pie
dici în calea reînvierii militarismului ger
man, cu timpul ar fi înlăturate obstaco
lele care au apărut acum în calea unifi
cării Germaniei.

Pe de altă parte, pentru unificarea Ger
maniei, din punctul de vedere al condi
țiilor ei interne, este de cea mai mare im
portanță o apropiere între cele două părți 
ale ei — Republica Democrată Germană 
și Republica Federală Germană.

Delegația sovietică regretă că la confe
rința noastră nu s-a acordat atenția cu
venită problemei Asiei și Extremului 
Orient. Or, probleme ca restabilirea drep
turilor legitime ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U., reglementarea situației 
în regiunea Taivanului pe baza recunoaș
terii drepturilor de netăgăduit ale poporu. 
lui chinez, îndeplinirea acordurilor de la 
Geneva asupra Indochinei și altele nu 
suferă amînare. Noi nu ne vom putea 
abate de la aceste probleme, ele vor tre
bui rezolvate în interesele păcii și secu
rității în Asia șl Extremul Orient, în inte. 
resele păcii internaționale-

Conferința de la Geneva a deschis ca
lea pentru o viitoare examinare șl re
zolvare în comun a problemelor interna
ționale arzătoare. Noi am adoptat de 
asemenea hotărîrea importantă cu privire 
la necesitatea dezvoltării' contactelor din
tre Răsărit șl Apus, cu privire la dezvol
tarea și întărirea legăturilor economice șl 
culturale între statele noastre. In felul 
acesta am pug bazele lărgirii colaborării 
dintre țările noastre.

In ceea ce-1 privește, guvernul sovietic 
este gata să contribuie prin toate mijloa
cele la o asemenea colaborare. El speră 
că și celelalte state participante la con
ferință vor păși pe această cale, care co
respunde intereselor popoarelor țărilor 
noastre, intereselor păcii generale.

Recunoaștem cu toții marea însemnătate 
a hotărîrilor adoptate aci. Ele constituie 
începutul unei noi etape în relațiile dintre 
țările noastre. Ele vor contribui la întări
rea încrederii între noi, între popoarele 
noastre. Aceste hotărîri vor avea o impor
tanță pozitivă și pentru celelalte țări, 
pentru cauza întăririi păcii generale.

Năzuința cea mai fierbinte a tuturor 
popoarelor este năzuința spre pace. Guver
nul sovietic va depune eforturile necesare 
pentru ca hotărîrile noastre, îndreptate 
spre destinderea încordării internaționale 
și întărirea păcii generale, să fie traduse 
în viață. Acest lucru cere examinarea cu 
răbdare și loialitate a acelor probleme pe 
care le mai avem de examinat și de re
zolvat. Dacă noi toți vom da dovadă de 
același spirit de colaborare, de care s-a 
dat dovadă aci, la Geneva, aceasta va fi 
chezășie sigură a faptului că țelul nobil 
al menținerii păcii va f; atins șl că po. 
poarele vor avea liniștea zilei tar de mîine.
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cu privire la îndeplinirea planului de stat pe trimestrul II 1955
în cel de-al doilea trimestru al anului 

1955 dezvoltarea industriei, agriculturii, 
transporturilor,'*lucrărilor capitale, circu
lației mărfurilor, creșterea numărului 
muncitorilor, tehnicienilor și funcționari-

I. îndeplinirea planului
Planul producției globale pe cel de-al 

doilea trimestru al anului 1955 a fost în
deplinit pe întreaga industrie socialistă 
în proporție de 109%.

Ministerul Industriei Metalurgice și 
Ministerul Industriei Petrolului 
Ministerul Industriei Cărbunelui

Construcțiilor de Mașini

Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice
Ministerul Industriei Chimice
Ministerul Industriei Lemnului, Hîrtiei șl Celulozei
Ministerul Industriei Materialelor de Construcții
Ministerul Industriei Ușoare
Ministerul Industriei Alimentare 
întreprinderile Industriei Locale și Gospodăriei Comunale 
întreprinderile Industriale ale Ministerului Căilor Ferate 
întreprinderile Industriale ele Ministerului Transporturilor

Navale și Aeriene
întreprinderile Industriale ale Ministerului Construcțiilor 
întreprinderile Industriale ale Ministerului Culturii
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești

Planul pe trimestrul II în industria 
producătoare de mijloace de producție a 
fost depășit la energie electrică, fontă, 
cocs metalurgic, minereuri de fier, mine
reuri de mangan, minereuri cuprifere, ți
ței, benzină, țevi de oțel, plumb, cupru de 
coinvertizor, cazane cu aburi industriale, 
generatori electrici, strunguri, locomotive 
cu aburi de cale normală, vagoane de că
lători, autocamioane, rulmenți, pluguri cu 
tracțiune animală, dezmiriștitoare, grape 
cu colți, grape stelate, semănători de ce
reale și secerători-legători cu tracțiune 
mecanică, batoze de cereale, selectoare cu 
motor, trioare cilindrice, semănători de 
porumb cu tracțiune animală, prășitoare 
cu tracțiune animală, aparate de stropit 
via, piese de schimb pentru tractoare și 
mașini agricole, acid sulfuric, ’îngrășămin
te chimice, sulfat de cupru, geamuri trase, 
carton asfaltat, celuloză și la alte produse.

Sînt însă ministere care au avut rămî- 
neri în urmă la îndeplinirea planului pe 
trimestrul II la unele produse : Ministe
rul Industriei Cărbunelui la cărbune brun 
extras. Ministerul Industriei Metalurgice 
și Construcțiilor de Mașini la unele sorti
mente de laminate ; Ministerul Industriei 
Chimice la produse sodice ; Ministerul 
Energiei Electrice și Industriei Electro
tehnice la aparate medicale ; Ministerul 
Industriei Materialelor de Construcții la 
cărămizi și țigle ; Ministerul Industriei 
Lemnului, Hîrtiei și Celulozei la cheres
tea și mobilă.

Calitatea produselor din Industria mij
loacelor de producție a continuat să se 
îmbunătățească. Au fost însă întreprin
deri care au livrat uneori produse de cali
tate necorespunzătoare, creând greutăți 
în desfășurarea normală a procesului teh
nologic de producție. Astfel, cărămizile 
refractare și calcarul metalurgic livrate 
de întreprinderile Ministerului Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de Mașini,

II. Creșterea producției industriale
Valoarea producției globale industriale 

pe trimestrul II 1955 a crescut cu 11,9% 
față de aceeași perioadă a anului 1954.

Producția principalelor produse a cres
cut, în comparație cu trimestrul H 1954, 
după cum urmează :

Trimestrul II 1955 
In % față de 

trimes.trul II 1954

Fontă H7,8
Oțel 114,2
Țiței 109,1
Cărbune 113,6
Minereuri de mangan 261,5
Motoare cu combustie internă 104,4 
Locomotive cu aburi de cale 

normală 160,0
Rulmenți 152,0
Pluguri cu tracțiune animală 549,7 
Grape cu colți cu 2 și 3 

cîmpuri 378,3
Secerători-legători 121,1
Batoze de cereale 164,2
Trioare cilindrice 135,3
Ciment 127,7
Cărămizi 128,9
Țigle și olane 142,9
Acid sulfuric 126,4
Sodă caustică 141,0
îngrășăminte chimice 145,1
Produse chimice pentru com

baterea vătămătorilor în 
agricultură 160,6

Hârtie 104,7
Geamuri trase 142,3
Came 172,8
Preparate de came 135,8
Lapte de consum 109,5
Unt 151,9
Brânzeturi 125,1
Produse zaharoase 124,2
Spirt rafinat 101,4
Vinuri pentru consum 154,6
Fire de bumbac 109,6
Țesături de bumbac 114,0
Țesături de lînă 107,9
Țesături de mătase 130,7
Tricotaje de bumbac 117,1
Tricotaje de lînă 118,8
încălțăminte din piele 113,1
încălțăminte din cauciuc 134,4
Sticlărie 110,7
Porțelan de menaj 128,3
Mașini de gătit cu combustibil 

gazos 284,7
Vase din tablă emailată 168,1
Aparate de radio-recepție 285,5 
Mobilă 122,7
In cursul semestrului I a continuat să 

se producă în cantități tot mai mari bi
ciclete, patefoane, instrumente muzicale, 
au început să se fabrice în serie aparate 
fotografice și ceasornice deșteptătoare.

In comparație cu trimestrul II 1954, 
aprovizionarea tehnico-materială a între
prinderilor s-a desfășurat în condiții 
mai bune. Planul de livrări a fost înde
plinit la produsele importante ale indus
triei siderurgice, industriei de combus

lor și a productivității muncii și ridica
rea nivelului de trai material și cultural 
al oamenilor muncii sînt caracterizate 
prin următoarele date :

de producție în industrie
Pe ministere și organizații economice 

centrale, planul producției globale pe tri
mestrul II a fost îndeplinit după cum ur
mează :

Procentul îndeplinirii 
planului pe trimestrul 

II 1955

112,0
104.9
103.3
108.7 
111,1
97.3 

108,1
105.7
115.2
109.9
111.7

114.1
116.3 
111,0
109.1

cărbunele pentru cocs livrat de întreprin
derile Ministerului Industriei Cărbunelui 
nu au corespuns întotdeauna standarde
lor în vigoare.

In industria bunurilor de consum, planul 
pe trimestrul II a fost depășit la : came 
și preparate de came, lapte praf, brînze- 
turi, produse zaharoase, conserve de fruc
te, biscuiți, bere, vinuri pentru consum, 
țigări, săpun, fire de bumbac, țesături de 
bumbac, de lînă și de mătase, tricotaje 
de bumbac, de lînă și de mătase, ciorapi 
Kapron, talpă, piele, încălțăminte din 
piele, încălțăminte de cauciuc, mașini de 
gătit cu combustibil gazos, mașini de cu
sut de uz casnic, aparate de radio-recep- 
ție, mașini și aparate electro-casnice, 
becuri electrice, sticlărie, porțelan de me
naj, chibrituri și la alte produse.

Au existat însă răminer; în urmă în în
deplinirea planului de producție la pește, 
lapte de consum și unt.

Ca urmare a eforturilor oamenilor 
muncii din industrie, în cursul trimestru
lui II, calitatea produselor de consum 
popular a continuat să se îmbunătățească.

S-a îmbunătățit calitatea produselor 
lactate, zaharoase, preparatelor de carne, 
pastelor făinoase, țesăturilor de bumbac, 
de lînă și de mătase, încălțăminte, lărgin- 
du-se în același timp sortimentele de pro
duse alimentare, textile și de încălță
minte.

Au existat însă unele lipsuri în produc
ția și varietatea articolelor pentru copii.

Rezultatele obținute de oameni; mun
cii în cursul trimestrului II au contribuit 
la îndeplinirea planului cincinal de pro
ducție înainte de termen în unele ramuri 
industriale importante.

Și în trimestrul II 1955, numeroase în
treprinderi și-au îndeplinit de asemenea 
sarcinile de producție prevăzute în pla
nul cincinal.

tibil, ale industriei chimice, industriei tex
tile, industriei alimentare, precum și la 
produse din alte ramuri.

Unele întreprinderi cum sânt: Combi
natul Metalurgic Reșița, „Republica“- 
București, „Industria Sîrmei“-Brăila, „Oțe
lul Roșu“ din Ministerul Industriei Meta
lurgice și Construcțiilor de Mașini, fabrica 
de ciment Medgidia și fabrica de cără
mizi „Zorile-Noi“-Piatra-Neamț din Mi
nisterul Industriei Materialelor de Cons
trucții și altele au efectuat însă livrări 
neritmice.

In cursul semestrului I unele ministere 
și întreprinderi au economisit însemnate 
cantități de materii prime, materiale și 
combustibil, ca urmare a reducerii consu
murilor specifice. Față de normele plani
ficate a fost redus consumul specific le 
combustibil convențional pentru produc
ția de energie electrică cu 2,9% în cen
tralele cu turbine cu aburi ale Ministeru
lui Energiei Electrice și Industriei Elec
trotehnice ; consumul de burlane la 
foraj în industria petroliferă cu 11,7% ; 
la bușteni de gater rășinoase pentru pro
ducția de cherestea cu 1,8%,

Sînt încă întreprinderi care n-au luat 
măsurile necesare pentru a împiedica 
risipa de materii prime, materiale și 
combustibil. Astfel, au fost depășite nor
mele de consum la cocs pentru producția 
de fontă albă, la combustibil convențional 
pentru producția de klinker. In cursul se
mestrului I au continuat să mai existe la 
unele întreprinderi din Ministerul Indus
triei Metalurgice șl Construcțiilor de Ma
șini, din Ministerul Energiei Electrice și 
Industriei Electrotehnice stocuri supranor- 
mative care au imobilizat cantități însem
nate de materiale necesare pentru aprovi
zionarea altor întreprinderi.

în trimestrul II 1955 a continuat să se 
îmbunătățească folosirea capacității de 
producție a utilajelor și agregatelor. Față 
de trimestrul II 1954, indicele de utilizare 
al furnalelor a crescut cu 13,0%, viteza 
medie de foraj la exploatare cu 25,7%, 
indicele de utilizare al mașinilor în filatu
rile de lînă cu 9.1%.

Deși s-au obținut îmbunătățiri în folo
sirea capacităților de producție mai 
există încă lipsuri : Ministerul Indus
triei Metalurgice si Construcțiilor de Ma
șini n-a reușit să realizeze ind ci plani
ficat la folosirea cuptoarelor de oțel, iar 
Ministerul Industriei Ușoare la principa
lele mașini din filaturile și țesătoriile de 
bumbac ; Ministerul Industriei Materiale
lor de Construcții, datorită unor lipsuri 
tehnico-organizatorice, nu a asigurat la 
unele întreprinderi folosirea întregii capa
cități a excavatoarelor la încărcarea cal
carului din cariere.

în trimestrul II s-au produs noi tipuri 
de mașini și utilaje ca tractoare K.D.P.- 
35 pe șenile pentru lucrări agricole, 
turbine de foraj de 10 țoii. De aseme
nea, s-au fabricat un nou tip de aparat 

de radio-recepție, aparate electro-medica- 
le, aparate electro-casnice și altele.

Au fost realizate noi prototipuri cum 
sînt: combină tractată, mașină de îm
prăștiat îngrășăminte minerale, greblă cu 
tracțiune mecanică, autobus de mare ca
pacitate, grup de călire cu curent de 
înaltă frecvență, aparate de măsură elec
trice, mașină de spălat legiune' și fructe 
și altele.

A crescut mecanizarea proceselor care 
necesită un volum mare de muncă în in
dustria carboniferă indicele de mecani
zare la tăierea în abataj a crescut la 
85,6% în semestrul I 1955 față de 79,8% 
în semestrul I 1954 ; la transportul în 
subteran la 90,8% față de 84,4%.

S-a extins aplicarea unor procedee teh
nologice de mare randament ca forajul 
cu turbine, forajul cu apă, sudarea auto
mată la cazanele cu aburi. încărcarea scu
lelor cu carburi metalice, uscarea și ar
derea rapidă a cărămizilor și altele.

III. Dezvoltarea agriculturii și silviculturii
Ca urmare a măsurilor luate de partid 

și guvern și a eforturilor depuse de oa
menii muncii din agricultură, campania 
de însămînțări din primăvara anului 1955 
s-a încheiat cu succes.

Suprafața cultivată pentru recolta anu
lui 1955 depășește cu 160 mii ha. supra
fața cultivată pentru recolta anului 1954.

Baza tehnico-materială a agriculturii a 
crescut în trimestrul II 1955 cu încă 1625 
tractoare convenționale (de 15 C.P.), 521 
pluguri pentru tractor, 429 semănători. 
352 secerători-legători, 287 batoze, pre
cum și alte mașini agricole.

Volumul lucrărilor executate în campa
nia de primăvară de stațiunile de mașini 
și tractoare este de aproape 1,2 milioane 
hantri, reprezentînd 108% față de planul 
campaniei de primăvară.

In cursul semestrului I 1955 s-a dat o 
atenție mai mare aplicării măsurilor agro
tehnice avansate. S-a folosit pe scară mai 
largă metoda însămînțării plantelor pră
șitoare în cuiburi așezate în pătrat, de- 
pă_șindu-se cu aproape 90 % suprafața însă- 
mînțată după aceeași metodă în anul pre
cedent. S-au aplicat cu 16°/o mai multe în
grășăminte organice și cu peste 80% mal 
multe îngrășăminte chimice decît în se
mestrul I 1954.

Suprafața culturilor de legume și zarza
vaturi Irigate în semestrul I 1955 a cres
cut față de aceeași perioadă a anului tre
cut.

A crescut nivelul de mecanizare al mun
cilor agricole. In gospodăriile agricole de 
stat, față de semestrul I 1954, gradul de 
mecanizare a crescut la arat de la 89,5% 
la 93%, la semănat cu mașina de la 71% 
la 78,5%, la cultivația arăturilor de toam
nă de la 94% la 97%, iar în gospodăriile 
agricole colective la arat de la 65,8% la 
76,4%, iar la semănat cu mașina de la 
33,3% la 45,6%.

Lucrările de întreținere a culturilor s-au 
desfășurat în condiții mai bune decît 
în semestrul I 1954.

In vederea desfășurării în bune condi
ții a campaniei de recoltare din vara 
acestui an, a fost reparat întregul parc 
necesar de mașini-agricole. Totuși unele 
stațiuni de mașini și tractoare, cum sînt: 
Ceamurlia — regiunea Constanța, Deta — 
regiunea Timișoara, Darabani — regiunea 
Suceava, au întârziat repararea mașinilor 
agricole.

Campania de recoltare a păioaselor a 
început în întreaga țară. Pînă la data de 
20 iulie cele mai mari suprafețe au fost 
recoltate în regiunile București șl Cra- 
iova.

Ca urmare a aplicării măsurilor agro
tehnice în condiții mai bune decît în 
anul precedent, producția culturilor pă- 
loase depășește cu mult producția obți
nută în anul 1954. Gospodăriile agricole de 
stat și colective au obținut recolte supe
rioare. Astfel, G.A.S--Straja, comuna 
Bărăganu, regiunea Constanța, a obținut 
peste 3.600 kg. grâu la ha., G.A.S.-Răcari, 
regiunea Craiova 3.500 kg., gospo
dări agricolă colectivă din comuna Ha- 
gieni, regiunea Constanța, peste 3.100 
kg. grâu la ha., gospodăria agricolă colec
tivă Petroșani, regiunea Constanța, peste 
2.700 kg., gospodăriile agricole colective 
din comunele Peceneaga, regiunea Galați, 
Rastu, regiunea Craiova, peste 2.000 kg. 
grâu la ha. ; G. A. S.-Bîrzești — 
secția Scânteia — regiunea Iași, a obți
nut la orzul de toamnă 4-560' kg. la ha., 
G.A.S.-Segarcea, secția Portărești, re
giunea Craiova, 4.500 kg. la ha., iar 
G.A.S.-Moșneni, regiunea Constanța, 4.000 
kg. la ha. De asemenea, gospodăria agri
colă colectivă din comuna Traian, raionul 
Brăila, regiunea Galați, a obținut 4.500

IV. îndeplinirea planului transporturilor 
pe căile ferate și cu autovehicule

Planul de transport al mărfurilor pe cale 
ferată în trimestrul II 1955 s-a îndeplinit 
în proporție de 108% la tone expediate și 
111,7% la tone km exploatare. Planul în
cărcărilor medii zilnice de vagoane a fost 
îndeplinit în proporție de 104%.

A fost îndeplinit și depășit planul de 
transport la produsele petrolifere, căr
bune, cocs, produse metalurgice feroase și 
neferoase, fier vechi, sare, materiale de 
construcții, produse ale industriei alimen
tare și la alte produse. Au existat însă 
rămîneri în urmă față de cantitățile pre
văzute în plan la transporturile de mine-

V. îndeplinirea planul
In semestrul I 1955, volumul lucrărilor 

capitale față de volumul anual planificat 
s-a realizat într-o proporție mai mare de
cît în perioada corespunzătoare a anulu' 
trecut.

Planul de construcții-montaj pe semes
trul I 1955 a fost îndeplinit în proporție 
de 104,1%.

în semestrul I 1955 au fost Introduse 
peste 12.500 propuneri de raționalizări, 
perfecționări tehnice și inovații, pe baza 
cărora se realizează economii anttecalcu- 
late pentru anul de folosire de peste 187 
milioane lei.

Cu toate acestea introducerea tehnicii 
noi în ramurile economiei naționale de
curge într-un ritm nesatisfâcător. Ministe
rele și întreprinderile nu acoțdă atenția 
necesară introducerii și generalizării me
todelor avansate de muncă și perfecționă
rii proceselor tehnologice.

★

Ca urmare a creșterii productivității 
muncii, a reducerii consumului de mate
rii prime, materiale și combustibil și a 
unei mai bune folosiri a rezervelor in
terne în primele 5 luni ale anului 1955, 
prețul de cost în industrie a fost redus cu 
0,9% față de prețul de cost mediu din 
1954.

kg. orz la ha., iar gospodăriile agricole 
colective Valea Dacilor din regiunea Con
stanța, Independența din regiunea Bucu
rești, Deta, regiunea Timișoara și altele 
au obținut o producție de peste 3.000 kg- 
orz de toamnă la. ha. Producții mari la ha. 
de grâu și orz au obținut și numeroși ță
rani muncitori cu gospodării agricole in
dividuale.

Sectorul socialist al agriculturii s-a întă
rit în cursul semestrului I 1955 prin creș
terea numărului gospodăriilor agricole co
lective și a întovărășirilor agricole. La 
sfîrșitui semestrului I 1955 numărul gos
podăriilor agricole Colective și al întovă
rășirilor depășește 5.500 cuprinzînd aproa
pe 360 mii familii și o suprafață totală de 
aproape 1,3 milioane ha.

Numărul asociațiilor pentru cultura 
plantelor tehnice, a legumelor, zarzava
turilor și a alt-or plante a crescut în cursul 
trimestrului II 1955 cu peste 910 noi aso
ciații, ajungînd la un număr total de 
aproape 2.700 asociații.

Un număr însemnat de familii de țărani 
muncitori au mai constituit diferite forme 
de într-ajutorare cu mașini și animale de 
muncă pentru a putea lucra mai bine pă- 
mîntul și a obține recolte sporite la ha.

Pentru folosirea rațională a pășunilor 
și pentru a asigura o mal bună îngrijire 
a animalelor s-au organizat stâne coopera
tiste într-un număr mai mare decît în 
anul 1954, iar numărul animalelor din 
aceste stîne a crescut cu 8%.

Țărănimea muncitoare a primit ajutor 
din partea statului prin credite în valoare 
de peste 70 milioane lei pentru cumpăra
rea de animale de muncă și de producție, 
precum și pentru construcții și complec- 
tarea inventarului agricol.

Valoarea uneltelor și articolelor metalice 
pentru agricultură desfăcute prin coopera
tivele sătești în cursul semestrului I 1955 
depășește cu 43% realizările din aceeași 
perioadă a anului 1954.

In trimestrul II 1955 încă peste 20.000 
familii de muncitori și funcționari din ora
șele și centrele muncitorești au primit 
din partea statului loturi individuale pen
tru cultivarea legumelor și zarzavaturilor.

In sectorul zootehnic, atît gospodăriile 
agricole de stat ©ît și gospodăriile agri
cole colective au obținut rezultate bune în 
creșterea șeptelului de animale.

La sfîrșitui trimestrului II 1955, în gos
podăriile agricole de stat numărul caba
linelor este cu 4,5%, iar al taurinelor cu 
7,2% mai mare decît la aceeași dată din 
anui trecut. De asemenea, gospodăriile agri
cole colective și-au sporit efectivul la tau
rine cu 7,3%, la porcine cu 23,3%, Ia ovi
ne cu 16,7% față de sfîrșitui trimestrului 
II 1954.

Acțiunea de îmbunătățire a raselor la 
ovine a continuat atît în gospodăriile agri
cole de stat cît și în gospodăriile agricole 
colective. Greutatea specifică a ovinelor 
cu lînă fină și semiflnă în gospodăriile 
agricole de stat a crescut față de sfîrșitui 
semestrului I 1954 de la 89,6% la 92,4%.

Producția de lapte de vacă obținută în 
trimestrul II 1955 în gospodăriile agricole 
de stat este cu 10,2% mai mare decît în 
trimestrul II 1954, iar în gospodăriile agri
cole colective producția de lapte de vacă 
depășește cu 46,1% producția din trimes
trul II 1954.

în trimestrul II 1955 în acțiunea de co
lectări, achiziții și contractări s-au rea
lizat cu aproape 350 mii hl. mal mult 
lapte, cu peste 33 mii tone viu mai multe 
animale, cu peste 13,6 milioane mai multe 
ouă decît în perioada corespunzătoare a 
anului 1954.

Suprafața împădurită în trimestrul II 
1955 a fost cu 24,7 % mai mare decît cea 
planificată.

reuri, produse din lemn, celuloză și hîr- 
tie, lemne de foc, sticlărie și ceramică, ce. 
reale, îngrășăminte chimice.

Rulajul mediu al vagoanelor de marfă 
s-a îmbunătățit, fiind cu 5,9% mai mic 
decît realizările trimestrului II 1954.

Consumul specific de combustibil pen
tru locomotive de cale normală a scăzut 
în trimestrul II cu 1,9% față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

In trimestrul II 1955 Ministerul Trans
porturilor Navale și Aeriene a îndeplinit 
planul transporturilor de mărfuri cu mij
loacele auto în proporție de 116,0% la tone 
expediate și 105,2% la tone-km.

ui de lucrări capitale
Pe lîngă capacitățile de producție 

date în funcțiune în trimestrul I, au mai 
Intrat în funcțiune in cursul trimestrului 
II: în industria energetică noi grupuri 
electrogene și linii de transport de înaltă 
tensiune ; în industria siderurgică un cup
tor de feroaliaje ; în Industria extractivă 
a minereurilor neferoase o stație de flo- 

tație ; în industria chimică o fabrică de 
oxigen și o linie nouă de sodă caustică ; 
în industria materialelor de construcții o 
linie tehnologică pentru fabricarea cără
mizilor și un cuptor pentru fabricarea ci
mentului ; în industria ușoară o filatură 
de bumbac ; în industria alimentară o fa
brică de pîine ; s-a mărit de asemenea ca
pacitatea de producție a unor fabrici atît 
din industria mijloacelor de producție cît 
și din industria bunurilor de consum. în 
agricultură s-au înzestrat stațiunile de 
mașini și tractoare și gospodăriile agri
cole de sțat cu utilaje noi și s-au dat în 
folosință 81 remize pentru utilaj agricol, 
12 ateliere mecanice, 63 grajduri.

Cu toate aceste realizări Ministerul In
dustriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini, Ministerul Industriei Alimentare 
și alte ministere nu au pus în funcțiune 
decît parte din capacitățile de producție 
planificate pe trimestrul II 1955.

în sectorul social-cultural s-au dat în 
folosință încă 1.500 locuri în școli, gru
puri sociale, creșe, cămine culturale, 
precum și alte unități.

VI. Dezvoltarea circulației mărfurilor
ln semestrul I 1955 comerțul socialist a 

continuat să se extindă, volumul măr
furilor vîndute fiind mult mai mare de
cît cel din perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

în orașe și centre muncitorești desfa
cerile principalelor mărfuri alimentare și 
industriale prin comerțul de stat și coo
peratist au crescut în semestrul I 1955 
față de semestrul I 1954 în prețuri com
parabile după cum urmează: carne cu 
34%, preparate de came cu 19%, slănină 
și untură cu 16%, pește proaspăt cu 79%, 
făină cu 20%, orez cu 25%, unt cu 18%, 
brânzeturi cu 78%, lapte cu 62%, zahăr 
cu 23%, produse zaharoase cu 14%, ouă 
de peste 2 ori, încălțăminte cu 21%, ar
ticole de uz casnic, metalice, de sticlă, 
faianță și porțelan cu 21%, articole elec
trotehnice de peste 2 ori, articole de ga
lanterie cu 12%, mobilă de peste 2 ori, 
cărămizi cu 14%, ciment cu 18%, var cu 
12%, cărți științifice și literare cu 18%, 
medicamente cu 13% și alte mărfuri ali
mentare și industriale.

La sate desfacerile diferitelor mărfuri 
prin comerțul cooperatist au crescut în 
aceeași perioadă astfel: țesături de bum
bac cu 13%, tricotaje cu 9%, confecții cu 
15%, încălțăminte cu 19%, articole de 
fierărie brută și lucrată cu 65%, laminate 
feroase cu 14%, produse chimice cu 12%, 
articole de uz casnic metalice, de sticlă, 
porțelan și faianță cu 19%, cărămizi de 
peste 2 ori, țigle cu 9%, carton asfaltat 
cu 480/0, var cu 45%, mobilă de peste 4 
ori, cărți științifice și literare cu 88%, 
tutun, țigări cu 13%, precum și alte măr
furi industriale și alimentare.

Succesele obținute de muncitorii și teh
nicienii din industrie și lărgirea schim
bului dintre oraș și sat au permis ca ce
rerea sporită de mărfuri de calitate a 
populației să fie satisfăcută printr-o mai 
abundentă și variată aprovizionare a co
merțului socialist.

Creșterea fondurilor de mărfuri a creat 
condițiile pentru înfăptuirea unei redu

VII. Creșterea numărului muncitorilor, 
tehnicienilor și funcționarilor și a productivității 

muncii
In semestrul I 1955, numărul muncito

rilor, tehnicienilor și funcționarilor din 
sectorul socialist al economici naționale 
a crescut față de semestrul I 1954 cu 
4,8%, din care numărul muncitorilor cu 
7,7%. Ca urmare a măsurilor luate de 
partid și guvern, de perfecționare și ief
tinire a aparatului de stat, s-a îmbună
tățit proporția între personalul ocupat în 
ramurile productive și aparatul de stat.

Planul productivității muncii pe întreaga 
industrie a fost îndeplinit în proporție de 
104,8%, productivitatea muncii crescînd 
față de semestrul I 1954 cu 13,8%. Creș
terea productivității muncii a constituit 
factoruj principal în depășirea planului

VIII. Acțiuni
în primul semestru al anului 1955 s-au 

obținut însemnate realizări pe tărîm so
cial-cultural.

Cheltuielile bugetare pentru acțiuni so
cial-culturale au crescut cu peste 8% față 
de semestrul I 1954 ; în cadrul acestora 
cheltuielile pentru ocrotirea sănătății, cul
tură fizică Și sport au crescut cu peste 
21%, iar cele pentru asigurările sociale de 
stat cu peste 11%.

Planul producției de filme pe semestrul 
I 1955 a fost îndeplinit și depășit, reali- 
zîndu-se în studiourile noastre 2 filme 
artistice de lung metraj și 59 jurnale, 
filme documentare și de desene animate.

Numărul spectatorilor și auditorilor la 
cinematografe, teatre și concerte simfo
nice a crescut față de semestrul I 1954, 
la aceasta contribuind măsurile luate de 
înființare și amenajare de săli și grădini 
noi de spectacole.

Caravanele cinematografice au desfășu
rat la sete în cursul semestrului I o acti
vitate intensă, numărul spectacolelor 
ajungînd la aproape 13.700, iar numărul 
spectatorilor la peste 2,5 milioane.

Fondul de cărți la sate în bibliotecile 
căminelor culturale, caselor de citit, col
țurilor roșii din G.A.C. și al bibliotecilor 
sătești este în continuă creștere, ajun
gînd la sfîrșitui semestrului I 1955 la 
aproape 10 milioane volume.

în cadrul schimbului cultural și știin
țific cu străinătatea, scriitori și oameni de 
știință, ansambluri și soliști de operă și 
orchestre din străinătate și din țara noas
tră au participat la numeroase manlfes-

In cursul acestui semestru s-a con
struit și dat în folosință oamenilor muncii 
cu aproape 2,5 ori mai multă suprafață 
de locuințe decît în semestrul I 1954.

A fost îmbunătățit ritmul construcții
lor prin folosirea pe scairă mai largă a 
prefabricatelor din beton simplu și armat, 
producția prefabricatelor crescînd în com
parație cu semestrul I 1954 de peste 2 ori.

Pe unele șantiere au fost lipsuri în folo
sirea utilajelor de construcții, fie datorită 
faptului că acestea au fost imobilizate în 
reparații peste timpul planificat, fie că au 
fost reținute pe șantiere unde nu erau ne
cesare lucrărilor. Astfel, pe șantierele Mi
nisterului ‘Construcțiilor nu au fost folo
site în mod satisfăcător excavatoarele, pe 
șantierele Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii și Ministerului Căilor Ferate 
screperele.

Folosirea insuficiență a utilajelor a con
tribuit în mare măsură la necomplecta 
îndeplinire a sarcinilor de mecanizare 
planificate.

ceri de prețuri cu amănuntul la o serie de 
mărfuri alimentare și industriale la 25 
aprilie 1955, care a adus economii popu
lației, a contribuit la creșterea puterii de 
cumpărare a leului și la ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Ca urmare a unei mai bune aprovizio
nări a populației cu mărfuri alimentare 
prin comerțul socialist, prețurile pe piața 
neorganizată au fost în ansamblu mal 
scăzute în semestrul I 1955 decît în pe
rioada corespunzătoare a anului trecut; în 
același timp cantitățile de produse agro- 
alimentare aduse pe piața neorganizată 
au fost mai mari decît în semestrul I 
1954.

în semestrul I 1955, ca urmare a întă
ririi economice și organizatorice a gospo
dăriilor agricole colective, acestea au 
adus pe piață cu cca. 46% mai multe pro
duse decît în semestrul corespunzător al 
anului trecut, printre care : porumb, făi
nă, cartofi, legume-zarzavaturi, păsări, 
ouă, lapte, brînzeturi, ulei, miere de al
bine și alte mărfuri. alimentare, contri
buind astfel la îmbunătățirea aprovizio
nării oamenilor muncii de la orașe și la 
creșterea veniturilor gospodăriilor agri
cole colective.

în cursul semestrului I 1955 eu fost 
încă lipsuri în ceea ce privește calitatea 
unor mărfuri, datorită unităților producă
toare și uneori condițiilor necorespun
zătoare de păstrare a mărfurilor în re
țeaua de desfacere.

De asemenea, nivelul cheltuielilor de 
circulație se menține încă ridicat, dato
rită insuficientei atenții acordate acestei 
sarcini de către Ministerul Comerțului 
Interior și Centrocdop.

Rețeaua comercială și de alimentație 
publică a crescut în cursul semestrului 
I 1955 cu peste 1.600 unități, din care 
570 unități de alimentație publică.

în Capitală și în alte orașe s-au dez
voltat magazinele specializate, iar în me
diul rural a crescut numărul magazinelor 
universale sătești.

de producție industrială în cursul semes
trului I 1955.

Planul productivității muncii nu a fost 
îndeplinit integral de către Ministerul 
Industriei Lemnului, Hîrtiei și Celulozei 
și de unele întreprinderi din cadrul altor 
ministere.

Unele ministere, ca Ministerul Energiei 
Electrice și Industriei Electrotehnice, Mi
nisterul Industriei Lemnului, Hîrtiei și 
Celulozei au avut încă lipsuri în gospo
dărirea fondului de salarii, ceea ce se re
flectă în corelațiile nejuste între crește
rea producției globale și a fondului de 
salarij, precum și între creșterea produc
tivității muncii și a salariului mediu al 
muncitorilor.

social-culturaîe
țări culturale, artistice și științifice, con
tribuind astfel la dezvoltarea relațiilor 
culturale internaționale.

Numărul abonamentelor la radio și la 
rețeaua de radio.ficare a crescut față de 
nivelul atins la sfîrșitui anului 1954 și 
față de nivelul planificat, ajungînd ast
fel la sfîrșitui semestrului I 1955 să de
pășească 1.000.000, din care aproape jumă
tate sînt la rețeaua de radioficare.

In semestrul I 1955 a continuat să se 
îmbunătățească deservirea medicală a 
populației prin dezvoltarea rețelei de uni
tăți sanitare. Au fost date în folosință noi 
servicii medico-sanitare de întreprindere, 
spitale și dispensare de specialitate, pre
cum și unități pentru ocrotirea mamei și 
copilului.

în activitatea social-culturală au existat 
încă lipsuri în modul de folosire a mij
loacelor bănești și materiale de către unele 
organizații social-culturale.

O deosebită grijă s-a manifestat și în 
acest semestru pentru odihna celor ce 
muncesc, trimițîndu-se în stațiunile de 
odihnă și cură balneară mai mulți oa
meni ai muncii și copii, decît în semestrul 
I 1954;

*
Succesele însemnate obținute în cursul 

semestrului I oglindesc munca însufleți
tă a oamenilor muncii din toate ramurile 
economiei naționale pentru îndeplinirea 
înainte de termen a planului pe 1955, 
pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute 
în primul nostru plan cincinal.

Direcțiunea Centrală de Statistică de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R.P.R.



Desfășurarea lucrărilor agricole de vara

SITUAȚIA
RECOLTĂRI LO EL

bune —n 
din gospodăriile j 

colective
f • Folosind timpul frumos din ultima 1 
(vreme, membrii gospodăriei agricole j 
[ colective din satul Veteranu, raionul J

Sărbătoarea Flotei
a Uniunii

Maritime
Sovietice

Lucrările agricole de vară sînt în toi în toată țara.
Ritmul secerișului a crescut simțitor în ultima săptămână în majoritatea regi

unilor și cu deosebire în regiunile din sudul, sud-estul și sud-vestu; țării-
Folosirea mai organizată și mai din plin a tuturor forțelor ca și a timpului 

bun de lucru a făcut ca pînă la această.dată să se recolteze în întreaga țară 
peste 50 la sută din suprafețele cultivate cu cereale păioase.

în ultima săptămînă în numeroase regiuni ca București, Craiova, Pitești, 
Ploești și altele s-a depășit viteza zilnică de lucru planificată la seceriș.

Datorită acestui fapt, în regiunea București recoltatul cerealelor păioase s-a 
realizat în proporție de peste 90 la sută, în regiunea Craiova de aproape 90 la 
sută iar în regiunile Arad, Ploești Și Pitești suprafețele recoltate în ultimele 5 
zile s-au dublat față de realizările obținute pînă la 15 iulie a-C-

De asemenea, lucrările de strìngere a recoltei s-au intensificat și în regiu
nile din centrul ș; nordul țării.

Față de starea de coacere a grânelor, secerișul este în întîrziere în regiunile 
Timișoara și Oradea din zona I-a recoltare, Bîrlad, Baia Mare și Cluj din zona 
a Il-a și Bacău, Regiunea Autonomă Maghiară și Stalin din zona a IlI-a.

în aceste regiuni, ca și în regiunile Constanța, Galați, Iași și Suceava, lucră
rile de strìngere a recoltei trebuiesc intensificate, pentru a termina secerișul în 
timpul cel mai scurt.

Dacă, în general, în ceea ce privește recoltatul au fost mobilizate aproape 
toate forțele și s-a reușit astfel să se folosească în mare măsură capacitatea 
normală de lucru existentă, în privința organizării și efectuării treierișului 
lucrările sînt mult întârziate.

In toate regiunile, concomitent cu grăbirea secerișului, trebuie să se ia 
măsuri pentru intensificarea căratului recoltei de la oî-mp la arii, pentru orga
nizarea cetelor și pentru folosirea la treieriș a întregii capacități de lucru a 
batozelor

Terminarea grabnică a secerișului și treierișului trebuie să constituie în 
prezent preocuparea principală a tuturor organelor de stat și de partid, ca și 
a tuturor oamenilor muncii din agricultură.

Orice zi de întîrziere în executarea acestor lucrări provoacă pagube 
însemnate.

Totodată trebuie să se continue dezmiriștitul, lucrările de întreținere a cul
turilor prășitpare, precum și arăturile de vară.

In același timp, trebuiesc folosite condițiile favorabile din acest an și să se 
însămînțeze suprafețe cît mai mari cu plante furajere în miriști.

Țărani muncitori ! Grăbiți secerișul șl căratul snopilor la arii. Treierați 
fără întrerupere, zi șl noapte șl înmagazinați în bune condiții recolta. Aveți 
grijă ca nici un bob din recolta acestui an să nu se piardă ! (Agerpres)
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1 Medgidia, regiunea Constanța, au ieșit j 
f la treieratul rapiței.
[ Organiz;nclu~și eu pricepere munca, j 
( colec.ivișiii din Veteranu au .roierat > 
f rapița de pe o suprafață de 4 hectare j 
| în primele două ore. Media la hectar a) 
I fost de 550 kg. rapîță.
I Printre cei mai destoinici colectiviști j 
s-au numărat și utemistele Ibram Ne- J 

( sibe. Baube I., Soli G. și altele.
c Corespondent j
f GEAMBULAT BEH1R ]
l • Pentru ca munca colectivistelor j 
fdin G.A.C. „Viață nouă“ din comuna] 
[ Berieștii de Jos, raionul Călmățui, să j 
I se desfășoare în bune condițiuni s-a i 
i hotărît înființarea ’unei grădinițe sezo- j 

niere pentru copiii pînă la 6 ani.
Din fondurile G.A.C. s-au confecțio-; 

i nat măsuțe, scăunele, paturi, dulapuri J 
[ și alt mobilier necesar. Apoi grădini- j 
; ța a fost deschisă. J
i Educatoarea Anișoara Munteanu se i 
J ocupă acum cu mult drag de copiii ce-i j 
[are‘în grijă. Ea îi învață poezii, cîn- i 
Jtece și jocuri. ]
[ Cei 14 copii vin cu multă dragoste j 
fia grădiniță. J
I Corecvm-T„ilt J

GETA S. ] 

[ •& Multe șl frumoase sînt realizările [
[ obținute de tinerii colectiviști din co- j 
f rnuna Beneștl, raionul Oltețu. Unde este J 
i nevoie, acolo își aduc și ei contribuția. ] 
[Așa s-a întâmplat, de pildă, și zilelej 
f trecute. în urma unei ploi abundente, j 
[ pe o suprafață semănată eu grîu șl j 
[ floarea-soarelui rămăsese multă apă. j 
f Utemiștli C. Diaconii, Elena Irirnia, j 
[ Elena Brehoiu și alții au mobilizat ti- 
[nerelul gospodăriei și au săpat un șanț] 
f de scurgere a apei de peste 1500 me- J 
tri lungime salvînd astfel culturile, j

Coresuondent
NICOLAE GH. D1ACONU J
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Pe urmele materialelor 
publicate

Exemplul învățămîntului sovietic
Reîntors în țară de 

cîtva timp, acad, 
prof. Hie Murgules. 
cu, ministrul învăță
mîntului, conducăto
rul delegației lucră
torilor din învățământul public, care a 
vizitat Uniunea Sovietică, a făcut o de-

ooo
Declarația

acad. prof. llie Mutgtilescu 
ooo

claraț!e unui redactor al Agenției Române 
de Presă în care a spus printre altele :

Vizita pe care delegația lucrătorilor d'n 
învățământ a făcut-o de curînd în Uniu
nea Sovietică a constituit un minunat 
prilej pentru cunoașterea nemijlocită a 
bogatei experiențe a școlii și a pedagogiei 
sovietice.

învățătorii și profesorii sovietici, price- 
puți muncitori în domeniul învățămîntu
lui, își desăvârșesc continuu măiestria pe
dagogică, pentru a fi la înălțimea cerin
țelor vieții noi. Ei împărtășesc experiența 
bogată dintr-o pornire de adine patriotism 
și internaționalism proletar.

Mulți dintre învățătorii și profesorii pe 
care i-am cunoscut dau o mare atenție 
pregătirii politehnice a elevilor.

La Moscova, Kiev și Leningrad delega
ția noastră a studiat timp de trei săptă
mâni principalele probleme legate de or
ganizarea și conținutul învățămîntului de 
cultură generală din R.S.F.S.R. și R.S.S. 
Ucraineană. Delegația a avut prilejul să 
găsească școala sovietică într-o etapă com
plexă a activității sale — pregătirea exa
menelor. Toate eforturile sînt subordonate 
astăzi îndeplinirii sarcinilor istorice tra
sate de Congresul al XlX-lea al P.C.U.S.: 
generalizarea învățămîntului de 10 ani și 
introducerea învățămîntului politehnic.

în cadrul întîlnirilor și al convorbirilor 
cu ministrul învățămîntului din R.S.F.S.R., 
I. A. Kairov, cu locțiitorii ministrului în
vățământului di« R.S.F.S.R. Zimin, Du- 
brovina și Malîșeva, cît și cu mari peda
gogi din Academia de Științe Pedagogice a 
R.S.F.S.R. Goncea<rov, Skatkin, Osipov, 
Sibanov și alții, ne-au fost împărtășite 
succesele mari Obținute de învățământul 
sovietic, în ceea ce privește generalizarea 
școlii de 10 ani și politehnizarea școlii, 
pregătirea și perfecționarea cadrelor, ela
borarea planurilor, programelor școlare și 
manualelor, munca educativă în școală și 
în instituțiile extrașcolare, producția de 
material didactic oît și rodnica activitate a 
Academiei de Științe Pedagogice.

Generalizarea învățămîntului de 10 clase 
se desfășoară într-un ritm viu. încă din 
anul școlar trecut, în 110 orașe din 
R S.F S.R. s-a introdus învățămîntul me
diu general obligatoriu, iar numărul ele
vilor din clasele a VlII-a—a X-a s-a mărit 
de patru ori în comparație cu anii tre
cut;. Se acordă o mare atenție construc
țiilor de școli și înzestrării cu material di 
dactic. In acest sens, în ajutorui Ministe
rului învățământului vin celelalte minis
tere care acolo unde creează noi baze in
dustriale, construiesc și localuri de școli ți 
educație.

Pentru generalizarea învățămîntului de 
10 ani, Ministerul Învățămîntului se preo
cupă de perfecționarea cadrelor didactice 
pentru ca acestea să facă față sarcinilor 
legate de introducerea învățămîntului 
politehnic și ridicarea nivelului de pre 
găti re generală a elevilor.

Paralel cu pregătirea noilor cadre, tn 
Uniunea Sovietică se desfășoară o largă 
activitate pentru perfecționarea cadrelor 
didactice

Acțiunea de perfecționare a cadrelor di
dactice din R.S.F.S.R. este desfășurată 
prin Institutul central de perfecționare 
din Moscova, prin cele 86 institute regio
nale și orășenești, prin cabinetele pedago
gice raionale și prin variatele forme de 
muncă metodică.

Institutul antrenează în activitatea sa 
un larg activ de oameni de știință din 
cadrul Academie* de Științe și al Acade
miei de Științe Pedagog'ce, din alte Insti
tute de cercetări științifice, din instituții

de învățământ supe
rior, cît și practicieni 
din școli eu o bogată 
experiență didactică 
și cu o înaltă pre
gătire teoretică.

In institutele de perfecționare se reali
zează un lang schimb de experiență didac
tică. Una din formele acestui schimb de 
experiență este organizarea serilor de 
popularizare a unor învățători fruntași.

In vederea introducerii învățământului 
politehnic, Ministerul învățămîntului lu
crează Ia elaborarea noilor planuri de în
vățământ, a programelor și manualelor 
școlare. A fost întreprins un sistem com
plex de măsuri pentru formarea deprinde 
rilor de muncă și de mînuire a diferitelor 
mașipi și unelte comune tuturor ramuri
lor de producție. O deosebită atenție se 
acordă participării directe a elevilor în 
producția industrială și agricolă. Astfel, în 
cîteva școli din R.S.S. Ucraineană se ex
perimentează îmbinarea învățămîntului 
general cu învățămîntul profesional. Ele
vii fac practică în întreprindere 6 ore pe 
săptămînă și o lună în timpul verii. Fără 
a prejudicia pregătirea lor teoretic®, ei fac 
progrese atât de rapide la însușirea mese
riei, încât chiar după primul an de prac
tică li se poate -acorda titlul de muncitor 
calificat.

Delegația s-a preocupat în acest timp să 
cunoască și unele aspecte ale activității 
științifice pedagogice din R.S.F.S.R.

Aș vrea să subliniez aici rolul Acade
miei de Științe Pedagogice care colaborea
ză strâns cu Ministerul învățământului. 
Printre altele, Academia se preocupă de 
pregătirea cadrelor pedagogice științifice 
pentru institutele de învățămînt superior 
și a cadrelor de cercetători științifici. 
Această muncă se desfășoară prin cele 9 
institute ale Academiei. Academia atrage 
în munca științifică marea masă a practi
cienilor din școli.

La Moscoya, Leningrad sau Kiev dele
gația noastră s-a interesat de rezolvarea 
problemelor educative în șco*ala sovietică, 
de rolul organizațiilor de Comsomol.

Delegația noastră a desprins din expe 
riența școlii sovietice o seamă de învăță
turi, care vor sta la baza unui sistem în
treg de măsuri ce va fi aplicat treptat pen 
tru continua dezvoltare a învățămîntului 
din R.P.R. Astfel, Ministerul Invățămîntu 
lui va elabora un nou plan de învățămînt 
în care se va stabili în mod științific re
partiția obiectelor pe apii de studii, în așa 
fel, ca în cadrul școlii de cultură generală 
să se așigure un înalt nivel de pregătire a 
elevilor. In același Scop se vor îmbunătăți 
programele și manualele școlare.

Activitatea institutului de științe peda
gogice va fi îndrumată în așa fel îneît 
problemele ridicate în activitatea școlii să 
stea la baz0 muncii de cercetare științi
fică. Institutul va contribui de asemenea 
la dezvoltarea științei pedagogice rornî- 
nești.

După experiența sovietică, sistemul 
unic de perfecționare a cadrelor didactice 
va fi simțitor îmbunătățit. Studierea poli- 
tehnizării. învățămîntului în școala sovie
tică a ridicat și în fata școlii noastre unele 
probleme pe care Ministerul Invățămîn- 
tului le va studie și va trece ia rezolvarea 
lor. In elaborarea sau revizuirea progra
melor și manualelor școlare se va ține sea
ma de cerințele ne care le ridică î”văță- 
mîntul politehnic în așa fel ca elev” să-și 
însușească principiile științifice care stau 
la baza producției moderne. ’

Pe baza celor studiate în Uniunea So
vietică, Ministerul învățământului va acor
da o mai mare atenție participării elevi
lor în munca productivă industrială și 
agricolă, cît și în diferite activități de fo
los obștesc, pentru ca tineretul nostru șco
lar să se deprindă cu munca productivă, 
creatoare și să fie pregătit pentru a se în
cadra în această muncă.

In ziarul nostru nr. 1908, în articolul 
„Inițiativa nu pică din senin“ era criti
cat comitetul organizației de bază de la 
I.M.S. Roman, pentru lipsa de inițiativă 
în ceea ce privește antrenarea tineretului 
în producție.

în urma apariției acestui articol comi
tetul organizației de bază și-a analizat 
munca și a trimis redacției noastre o scri
soare cu următorul conținut :

Vă mulțumim pentru ajutorul tovără
șesc pe care ni l-ați dat prin publicarea 
articolului „Inițiativa nu pică din senin“- 
Pentru îndreptarea situației criticate în 
articol, noi am luat următoarele măsuri :

Au fost instruiți responsabilii brigăzi
lor și s-a îmbunătățit controlul asupra 
activității acestora. Datorită atenție] cu 
care s-a muncit în această perioadă cu 
brigăzile, ele au obținut în cinstea Fes
tivalului Mondial de la Varșovia rezul
tate însemnate. Brigada condusă de tov. 
Marian Ioan de la secția utilaje a econo
misit o cantitate însemnată de bronz, iar 
brigada de la secția cuzineți condusă de 
tov. Fraga Constantin a terminat planul 
de producție pe luna iunie cu cinci zile 
înainte de termen. Comitetul organizației 
de bază a hotărît ca din luna iunie să se 
decerneze în fiecare lună brigăzii frun
tașe un steag roșu.

De asemenea îfi cadrul „Joi tineretu
lui“ au fost discutate metodele sovietice 
Kuznețov și Kolesov. în urma acestor dis
cuții la I.M.S. -Roman s-au constituit pri
mele brigăzi complexe de inovatori, iar 
în cadrul unei alte „Joi a tineretului“ 
s-au discutat problemele măriri; produc
tivității muncii și a scăderii prețului de 
cost.

După apariția articolului, s-a creat 
un curs de minim tehnic pentru ridicarea 
calificării tinerilor electricieni.

Articolul a contribuit la ridicarea sim
țului de răspundere al tuturor membrilor 
din comitet, la întărirea muncii colective, 
la îmbunătățirea muncii și în celelalte do
menii.

Noi ne angajăm să Informăm periodic 
redacția „Scînteii tineretului“ despre 
rezultatele pe care le vom obține în mun
că și de acum înainte.

Popoarele Uniunii Sovietice, glorioasele 
lor Forțe Armate, aviatorii și marinarii 
militari ai U.R.S.S. sărbătoresc în fiecare 
an în luna iulie Ziua Forțelor Maritime 
Militare ale U.R.S.S.

Această sărbătoare constituie un prilej 
de trecere în revistă a succeselor obținute 
de glorioșii marinari militari sovietici în 
întărirea capacității de luptă a Flotei Mi
litare a Uniunii Sovietice.

Istoria dezvoltării Flotei Maritime Mi
litare a Uniunii Sovietice este strâns le
gată de lupta din trecut a poporului rus 
pentru dezvoltarea economică și politică 
a patriei sale. Flota Maritimă Militară a 
Statului Sovietic continuă glorioasele tra
diții ale vestiților marinari ruși, ale navi
gatorilor și exploratorilor ruși.

Istoria dezvoltării flotei ruse păstrează 
amintirea unor figuri luminoase ca aceea 
a lui F. F. Ușakov, eminent creator al 
tacticii maritime militare, ruse, a flotei 
cu vele, în a cărui școală s-au format 
apoi amiralii Lazarev, Kornilov, Nahimov, 
Istomin, care au adus la rândul lor o re
marcabilă contribuție la ridicarea presti
giului Rusiei ca mare putere navală.

Acești reprezentanți ai flotei ruse și-au 
desfășurat însă activitatea lor patriotică 
în condițiile grele de pe timpul regimului 
țarist- Putreziciunea și trădarea guvernu
lui țarist, înăbușirea eroismului de care au 
dat dovadă marinarii ruș, au făcut ca flota 
rusă să fie apro-ape complect distrusă în 
războiul ruso-japonez din 1904—1905.

Calea revoluționară aleasă de popoarele 
Rusiei schimbă ș; soarta și menirea Flotei 
Maritime Militare Ruse. Marinarii ruși 
sînt printre primi, care pornesc să fău
rească poporului o soartă mai bună pe 
calea revoluției. Este cunoscut faptul că 
pentru prima oară în mișcarea revoluțio
nară din Rusia anului 1905, adeziunea ar
matei la revoluție este marcată de răs
coala de pe crucișătorul „Potemkin”. Sem
nalul dat de „Aurora“ prin salvele, trase 
asupra Palatului de Iarnă demonstrează 
ma; mult decât simbolic rolul de frunte 
pe care l-au avut marinarii în victoria 
revoluției socialiste din Octombrie. Cu 
privire la aceasta I. V. Stalin scria : „Un 
rol de frunte în insurecția din octombrie 
l-au avut marinarii Flotei Baltice și gar
diștii roșii din cartierul Vîborg. Datorită 
curajului extraordinar al acestora, rolul 
garnizoanei din Petrograd s-a redus mai 
ales la sprijinirea morală și în parte mili
tară a luptătorilor din avangardă”.

Flota Maritimă Militară continuă să 
apere cuceririle revoluției în timpul răz
boiului civil și în lupta popoarelor sovie
tice împotriva intervenției imperialiștilor

Și în aceste zile grele, marinarii Flotei 
Maritime Militare au jucat un rol deose
bit în mobilizarea la luptă a poporului so
vietic, în apărarea cuceririlor revoluției.

La 22 noiembrie (5 decembrie) 1917 a 
avut loc primuj Congres al Flotei Mili
tare din toată Rusia la care V. I. Lenin 
a trasat sarcinile ce stăteau în fața flotei.

La 13 februarie 1918, a fost emis decre
tul cu privire la crearea Flotei Roșii. In 
același timp, armata și flota veche au 
fost declarate dizolvate.

Cînd la 22 februarie 1918 Lenin a lansat 
apelul „patria socialistă este în primejdie“, 
această chemare a găsit un viu răsunet 
în masele de matrozi.

Fără să precupețească nimic, marinarii 
au luptat alătur, de întregul popor, ală
turi de Armata Roșie și au adus victoria 
Statului Sovietic împotriva coaliției im
perialiste și a contrarevoluției interne. 
Aceasta pentru că flota era acum condusă

de marele partid, 
pentru că aparținea 
unui stat al oameni
lor muncii care se 
bucura de cea mai 
caldă simpatie și de 
sprijinul puternic al 
proletariatului in
ternațional.

După respingerea 
primei agresiuni mi
litare a imperialis
mului, îndreptată îm
potriva Uniunii So
vietice, a urmat pe
rioada cînd flota ma
ritimă militară se 
dezvoltă și se întă
rește în cadrul cons
trucției pașnice, în 
anii primelor planuri 
cincinale.

Dezvoltarea și în
tărirea Flotei Mari
time Militare a 
Uniunii Sovietice 
este marcată în a- 
ceastă perioadă de 
hotărîrile Congresu. 
lui al X-lea al 
P.C.U.S. care a pus 
ja baza întăririi fio 
tei principiul creș 
terii1 de cadre cu un 
înalt nivei politic și 
tehnic și al dotării 
flot-și cu tehnica cea 
mai avansată.

în toamna anului 
1922, Uniunea Tine
retului Comunist din 
Rusia, urmînd indi
cațiile Partidului Comunist, a luat sub pa
tronajul său Flota Maritimă Militară și 
a trimis în flotă mi; de cadre comsomo- 
llste.

Politica înțeleaptă a Partidului Comu
nist de întărire a Flotei Maritime Mili
tare și eroismul de care au dat dovadă 
marinarii militari ai Uniunii Sovietice au 
dus la zdrobirea aventurii samurailor ja
ponezi în Extremul Orient în anul 1938 
și apoi la înfrângerea Germaniei hitleriste.

Participarea Flotei Maritime Militare a 
Uniunii Sovietice la Marele Război pen
tru Apărarea Patriei demonstrează con
vingător rolul deosebit de important pe 
care l-a avut aceasta în toate marile ope
rațiuni militare pe care le-a dus Armata 
Sovietică împotriva armatei Germaniei 
hitleriste. Cele 10 lovituri decisive date 
dușmanului în anul 1944, care aiU repre
zentat un complex de operații ofensive or
ganizate pe principiul cooperării fronturi
lor, flotelor, armatelor și flotilelor, au 
constituit un nou prilej de afirmare a forței 
navale a Uniunii Sovietice. La opt din 
aceste zece lovituri au participat nemij
locit flotele și flotilele Uniunii Sovietice.

După înfrîngerea Germaniei hitleriste de 
către Armata Sovietică, statul sovietic e 
trecut la refacerea economiei sale, la re
construcția pașnică, realizând acest lucru 
într-un timp record.

Flota Maritimă Militară, înzestrată cu 
o tehnică perfecționată de prim rang, cons
tituie șl acum pentru Statul Sovietic un 
puternic mijloc de apărare a intereselor 
sale de stat. în condițiile de azi, este con
tinuată munca de ridicare a cunoștințelor 
militare a ofițerilor din Flotă, înalta pre
gătire de luptă șî politică a marinarilor 
militari.

Un deosebit rol în întărirea puterii 
Flotei Maritime Militare a Uniunii Sovie
tice l-au avut și-l au organizațiile comso-

moliste care activează sub conducerea or
ganizațiilor de partid.

Comsomoliștn din flotă păstrează în 
minte și îndeplinesc chemarea celui de al 
V-lea Congres al U.T-C.L. care a preluat 
patronajul asupra Flotei Maritime. în 
chemarea acestui congres se spunea :

„Fiți cea mai bună parte combativă a 
Flotei,, serviți drept exemplu pentru toți 
marinarii tineri, Ipyingeti cu zel și cu j._r- 
severență toate greutățile serviciului în 
flotă".

Sub conducerea organizațiilor de par
tid, organizațiile comsomoliste au folosit 
forme și metode variate de influență asu
pra tinerilor marinari, făcând din ei lup
tători fermi, dîrzi și disciplinați, gata să 
îndeplinească cele mai primejdioase mi. 
siuni date de comandanți.

O dovedește aceasta faptul că din cei 507 
marinari militari cărora li s-a conferit 
titlul de Erou al Uniunii Sovietice, .peste 
300 sînt comsomoliști și marinari educați 
de Comsomol.

Minunata flotă a Uniunii Sovietice se 
bucură de simpatia și Încrederea oame
nilor muncii din toate țările, care știu că 
ea este o pavăză de neînvins a politici! da 
pace și prietenie dusă de Statul Sovietic.

Alături de popoarele țărilor de democra
ție populară, poporul nostru își îpd^ayiă 
azi gândul frățesc spre bravii* marinari 
sovietici. In semn de omagiu cu ocazia 
sărbătoririi Flotei Maritime Militare So
vietice, ostașii Forțelor noastre Armate, 
matrozii, cartnicii și ofițerii marine;, noas
tre militare, își înzecesc eforturile în pre
gătirea de luptă și politică, învățând din 
glorioasa experiență de luptă a Forțelor 
Armate și a Flotei Sovietice. Ei sînt ho- 
tărîți să stea de strajă libertății poporului 
nostru și păcii în întreaga lume.

Lt. major NICOLAE RUSU
------------------------ ooooo ooooo- - - -- ------—-

Relațiile noastre cu oamenii de știință și cultură din alte țări
Romînia este astăzi vizitată de tot mai 

numeroase delegații și grupuri de oameni 
de știință', scriitori, compozitori, muzi
cieni, pictori, sculptori, reprezentanți ai 
cultelor, medici, ingineri, ziariști, munci
tori etc., oameni de diferite convingeri 
politice, dornici să cunoască adevărul des
pre poporui nostru și realizările sale, să 
promoveze prietenia și schimbul de va
lori culturale.

De la începutul anului acesta au vizitat 
țara noastră reprezentanți ai vieții cultu
rale Și științifice din Anglia, U.R.S.S., 
Franța, R. P. Chineză, Italia, India, Re
publica Federală Germană, R. D. Germa
nă, Suedia, Austria, R. P. Polonă, Belgia, 
Luxemburg. Brazilia, Mexic, Uruiguai, Co
lumbia și alte țări. Printre numeroșii vi
zitatori ai României din anul acesta pot fi 
citați Mohammed Habib, profesor univer
sitar de științe economice din India, com
pozitorul Jean Absil și scriitorul Georges

Linze din Belgia, cineastul suedez Tore 
Lundin, director adjunct. «1 Casei de filme 
documentare din Stockholm, compozitorii 
austrieci Otto Siegl și Alfred Uhl, pianis
tul Felix Margue din Luxemburg, Wanda 
Lacerda Brasini, artistă de teatru și preo
tul Eduardo Silva Lima din Brazilia, Jose 
Ignacio Marques Rodiles, profesor de is
toria artelor din Mexic, ziariștii Hard- 
muth Bunke din Germania occidentală, 
Ferenk Abraham Deac din Uruguai, P. 
Ramamurti, director de ziar din India, 
Carminda Alves Pereira, director și pro
prietar al ziarului „Noticias Traballiste“ 
din Brazilia și mulți alții.

In ultimele luni în Capitală și în alte 
orașe din țară au avut loc concerte ale 
unor muzicieni străini. Dirijorul italian 
Carlo Zecchi și dirijorul brazilian Claudio 
Santoro au dirijat mai multe concerte ale 
orchestrelor noastre simfonice, iar pianiștii 
Mărie Nicole Henriot din Franța, Hans

Weber din Austria și artiștii britanici 
Leonard Cassini, pianist, Alan Loveday, 
violonist și basul Bruce Dargaval și-au 
dat concursul la mai multe concerte care 
s-au bucurat de unanima apreciere a pu
blicului romînesc.

Peste cîteva zile se va deschide în Ca
pitală o expoziție de pictură și grafică 
mexicană, pentru organizarea căreia au 
venit la București trei artiști plastici 
mexicani.

Țâre noastră a mal primit în anul acesta 
vizitele a numeroase grupuri de munci
tori și reprezentanți ai unor organizații de 
masă din Franța, Italia, Finlanda, Suedia, 
Norvegia, R. Federală Germană, Dane
marca, India, Japonia, Brazilia, Argentina, 
Chile, Alger, Senegal, Maroc și Uniunea 
Sud-Africană. Oaspeții țării noastre au 
vizitat numeroase instituții culturale și so
ciale, întreprinderi industriale și agricole, 
orașe și sate, etc.Comitetul U.T.M. I.M.S. Roman

Dobrogea cu vesti
ta ei stepă arsă de 
soare, bîntuită d0 
vânturi uscate, devine 
din an în an un grîna-r tot mal bogat al 
țării- Oamenii, folosind știința agrotehnică 
înaintată, înfrîng capriciile naturii și for
țează pământul să dea rod îmbelșugat. Ti
nere perdele forestiere au împărțit cîmpul 
în sute de dreptunghiuri barând calea 
vântului secetos. Mi; de tractoare și cele 
mai moderne mașini au luat locul mijloa
celor rudimentare de lucru, 66 la sută din 
terenurile cultivabile aparțin celui mai 
înaintat sector — sectorul socialist. Trans
formările adînci petrecute în agricultura 
regiunii Constanța cer sute de cadre ca
pabile să utilizeze la maximum mijloacele 
moderne de muncă. Centrul școlar agricol 
Poarta Albă constituie pepiniera princi
pală de cadre calificate pentru agricultura 
regiunii. Aici au fost pregătiți sute de ti
neri oare conduc acum cu pricepere mași
nile și aplică metodele agrotehnice. Anul 
acesta școala și-a încheiat cursurile teo
retice în luna aprilie- De atunci elevii, 
alături de profesori, au plecat în gospo
dăriile de stat, în S.M.T.-uri, în stațiunile 
silvice, pentru a face practică.

Perioada de practică ajută elevilor să 
se familiarizeze cu specificul muncii, îi 
îpvață cum să efectueze diferitele lucrări 
și le complectează cunoștințele cu pro
bleme noi.

Iată cîteva aspecte din munca depusă 
în zilele de practică de către acești elevi 
la secția Mamaia Sat a gospodăriei de 
stat Poarta Albă.

SFATURILE BRIGADIERULUI 
SÎNT DE MARE PREȚ

Dimineața cînd primele raze de soare 
își desfășoară luminile în oglinda jucăușă 
a mării, difuzorul anunță deșteptarea. In 
dormitorul celor 29 eleve practicante a și 
început gălăgia. Nimeni nu mai poate 
dormi la aceste ore. Fetele se grăbesc să 
iasă la cîmp. Nu-1 nici un minut de pier

ELEVII LA PRACTICA
dut. La cantină, bucătarul a avut grijă ca 
ceaiul să fie gata la vreme. După luarea 
mesei elevele s-au adunat în jurul profe
sorului Carnaucov Tudor- El repartizează 
fiecare echipă la locul de muncă, așa cum 
a stabilit de seara cu inginerul și cu bri
gadierii- Odată cu aceasta el a dat eleve
lor îndrumări asupra specificului lucrări
lor ce le au de executat.

Ora 6 le-a găsit pe eleve alături de cei
lalți muncitori pe cîmp. Vara e tare plă
cut să începi munca la aceste ore. Pe 
iarbă rouă sclipește ca diamantele, aerul 
proaspăt și răcoros îți umple pieptul de 
sănătate iar la orizont întinderea albastră 
a mării pare mai fermecătoare ca orieînd.

De cîteva zile echipa a Il-a, condusă de 
eleva Mihai Pia, lucrează pe lîngă briga
dierul Cioibîrceanu Miron.

Acum elevele învață o nouă lucrare : 
cum se plantează roșiile. Comunistul Cio- 
bîrceanu, un om între două vîrste, cu 
mustață rotunjită și fața arsă de soare, și-a 
luat un obicei : de fiecare dată cînd 
începe un lucru nou, își strînge „fetițele“ 
în jur și începe să le „dădăcească“ cu po
vețe. De astă dată la ordinea zilei e plan
tatul roșiilor. Brigadierul dă maț întîi ex
plicațiile pe care le socotește necesare și 
apoi răspunde calm la întrebările puse de 
practicante.

— Acum vreau să văd cum mi-ați în
țeles sfatul, le spuse el.

— Nu-i greu de loc, interveni utemista 
Miha; Pia.

— Eu n-am zis că e greu, spuse tov- 
Ciobîrceanu, dar e nevoie de multă aten
ție.

Fetele se apucară imediat de treabă. 
Cîtva timp, brigadierul nu se depărtează 
de echipa tinerilor-

—Vezi, nu e bine cum ai îngropat firul 
de răsad — îi atrase e] atenția uneia din 
fete.

— Iată, așa trebuie procedat, învață din 
cele ce-ți apun, că-i în folosul tău.

Altora le arată cum se presară pămîn
tul în jurul firului sau alte lucruri. Obser
vațiile acestea n-au fost deloc lipsite de 
interes. Din ele, elevele au tras învăță
minte de preț.

Planul după care se desfășoară practica 
e bogat. Pe lîngă activitatea practică pro
fesorul Carnaucov predă săptămînal cîte 
2 lecții.

— Lecțiile acestea sînt absolut necesare, 
insistă tov. Carnaucov. înainte de înce
perea unei lucrări eu predau lecția teo
retică asupra lucrărilor. Acestea îi ajută 
pe elevi să înțeleagă mai bine de ce e ne
cesară această muncă — și cum trebuie 
respectate regulile agrotehnice- Am obser
vat că după o lecție teoretică interesul 
lor față de lucrarea practică e cu totul 
altul, iar caietele de practică sîpt între
gite cu observații mai ample.

Tot în scopul îmbogățirii cunoștințelor 
ne-am propus să facem șj cîteva excursii 
cu caracter științific în împrejurimi.

Cele mai interesante vor f; cele care le 
vom face la I-C.A.R. Velu Traian și I.C.Z. 
Palas. De la aceste stațiun; experimentale 
vom trage învățăminte care vor fi folosi
toare în activitatea teoretică și practică a 
elevilor.

Una din preocupările elevilor este și 
aceea de a colecționa plante, insecte, dău
nători din care se vor întocmi ierbare și 
colecții ce vor servi ca material didactic 
școlii.

Elevele participă regulat la ședințele și 
acțiunile ce au loc în gospodărie. Viața lor 
nu este cu nimic ruptă de frămîntările și 
preocupările colectivului de muncitori. De 
ourînd, din inițiativă proprie, elevele au 
început să amenajeze un mic parc cu 
flori, în fața noului dormitor. La ședința 
sindicală unde s-a discutat mersul întrece, 
rilor elevele au fost prezente. Cu acest 
prilej au fost evidențiați muncitorii și 
echipele fruntașe. Nu mică le-a fost bucu
ria cînd raportorul și brigadierii au evi

dențiat munca eleve
lor Seigher Viorica, 
Buică Maria. Vasile 
Ioana, Palanga Stela 

șl Moraru Aurelia care au dat dovadă de 
conștiinciozitate în muncă- Faptele lor cin
stesc Școala și colectivul din care fac 
parte.

SĂ C1NTAM, PRIETENI!

De cînd au venit aici, practicantele au 
observat un lucru : activitatea . culturală 
lipsește. Doar cîteva difuzoare mai dis
trează tineretul din gospodărie.

— Hai să organizăm noi activitatea cul
turală, a propus o elevă.

Astfel, într-o seară, toate elevele au 
hotărît să creeze o echipă artistică, „o 
surpriză pentru muncitori“; cum spun ele. 
Profș-sorul a fost de acord cu hotărîrea 
colectivului și a început să le sprijine. 
Discuțiile s-au purtat îndeosebi asupra 
repertoriului- Aici fiecare a venit cu ini
țiative proprii. Leu Florentina meșteră la 
dansuri a antrenat fetele la jocuri învă- 
țîndu-le cazaciocul și hațegana. Vasilo 
Ioana a venit cu propunerea să se învețe 
cîntecele „Totul pentru cauza păcii“, 
„Imnul prieteniei“ și „In poieniță“, Bra- 
șoveanu Viorica a procurat cîteva numere 
ale revistei „îndrumătorul cultural“. Re
petițiile se țin regulat de 3-4 onj pe săptă
mînă.

în ședința grupei U.T.M. s-a stabilit ca 
echipa artistică să închine primul său 
program Festivalului de la Varșovia.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii tineretului** 

pentru regiunea Constanța
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GENEVA, 20 IULIE. Dejunul oferit de Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, In cinstea delegațiilor S.U.A., Franței și Angliei la 
conferința șefilor guvernelor celor patru puteri.

In fotografie (de la stînga spre dreapta) t H. Mac Mlllan, E. Faure, N. S. Hrușciov, J. F. Dulles, A. Eden, N. A. Bulganin, V. M. Molotov șl A. Pinay.

Concursurile Sportive ale Tineretului
Dirze dispute în etapa a ll-a

Recepția oferită de N. A. Bulganin 
în cinstea delegației engleze
GENEVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 22 iulie, președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., N. A. Bulganin, a dat 
o recepție în cinstea delegației Marii Bri
tanii la conferința șefilor guvernelor ce
lor patru puteri.

La recepție au luat parte : A. Eden, H. 
Mac Millan, N. Brook, A. Kirkpatrick, W. 
Haytar și H. Caccia.

Din partea sovietică. Ia recepție au luat 
parte N. S. Hrușciov, V. M. Molotov, G
K. Jukov. A. A. Gromîko, I. A. Mallk și
L. F. Ilicev-

Elsenhower a părăsit Geneva 
plecînd spre Washington

GENEVA 23 (Agerpres). — în dup'ă- 
emiaza zilei de 23 iulie președintele Sta
telor Unite, D. Eisenhower, a părăsit Ge
neva plecând cu avionul spre Washington.

Tot în după-amiaza zilei de sâmbătă a 
părăsit Geneva și secretarul departamen
tului *de stat, Dulles, înapoindu-se în 
S.U.A.

întrevedere între A. Eden 
și V. M. Molotov

GENEVA 23 (Agenpres). — în seara zilei 
de 23 iulie a avut loc o întrevedere între 
primul ministru britanic, A. Eden «i mi
nistrul Afacerilor Extern® al Uniunii So
vietice, V. M. Molotov. în cursul între
vederii, potrivit unei declarații a purtăto
rului de cuvînt al delegației britanic® la 
conferința de la Geneva, s-a discutat pro
blema situației din Indochina.

Noi ministere în U.R.S.S.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a înființat pe baza întreprin
derilor Ministerului construcției de auto
mobile, tractoare și mașini agricole al 
U.R.S.S., Ministerul Unional al Industriei 
de automobile și Ministerul Unional al 
construcției de tractoare și de mașini 
agricole, transferfndu-le întreprinderile și 
organizațiile în baza unei liste aprobate 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Prezidiul a numit ca ministru al indus
triei de automobile al U.R.S.S. pe tov. 
Nikolai Ivanovlci Stokin.

Ministru al construcției de tractoare și 
mașini agricole al U.R.S.S. a fost numit 
tov. Grigori Sergheevlci Hlamov.

Demisia lui Sastroamidjojo
DJAKARTA 23 (Agerpres). — Agențiile 

de presă anunță că primul ministru al 
Indoneziei, Aii Sastroamidjojo, a prezentat 
demisia cabinetului său vicepreședintelui 
Hatta. Demisia guvernului indonezian este 
rezultatul conflictului dintre cabinetul Sas
troamidjojo și armată provocat de numi
rea generalului Baimbang Utojo, ca șef al 
statului major. După ce o serie de miniș
tri reprezentând partidele de coaliție și-au 
dat demisia din guvern, Sastroamidjojo 
care era la putere din august 1953 și care 
s-a bucurat de sprijinul larg al maselor 
largi populare indoneziene a fost nevoit 
să-și prezinte și el demisia.

Ziarul „Harian Rakjat", refertadu-se la 
apropiata sosire în Indonezia a fostului 
ambasador american în Guatemala, Peuri- 
foy, astăzi ambasadorul S.U.A. în Ta’landa, 
scrie că „însuși faptul sosirii lui Peurifoy 
in Indonezia arată ce primejdie amenință 
tara“.

Ședința Consiliului aliat 
pentru Austria

VIENA 23 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 22 iulie a avut ioc o ședință or
dinară a Consiliului aliat pentru Austria 
sub președinția înaltului comisar al Fran
ței, F. Seydoux.

La ședință au luat parte I. I. Ilicev, 
înalt comisar al U.R.S.S., G. Wallinger, 
înalt comisar al Angliei și J. Penfield, 
înalt comisar ad-interim al S.U.A.

Consiliu] aliat a hotărît să țină ultima 
sa ședință oficială în ziua intrării în vi
goare a Tratatului de stat cu privire la 
restabilirea Austriei independente șj demo
crate. Totodată s-a hotărît ca după ter
minarea acesteț ședințe drapelele celor 
patru puteri de pe clădirea comisiei aliate 
din Austria să fie coborîte.
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Schimbul instrumentelor de ratificare 
ale acordului comercial și acordului de plăți 

între U. R. S. S. și Iugoslavia
BELGRAD 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 23 iulie 1955 a avut loc 
la Belgrad, între V. A. Valkov amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Populară Federa
tivă Iugoslavia și ambasadorul dr. Milan 
Bartos, consilier de stat pentru Aface
rile Externe al R.P.F. Iugoslavia, schim
bul instrumentelor de ratificare ale acor
dului comercial și acordului de plăți în
tre Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Populară Federativă 
Iugoslavia, semnate la Moscova la 5 ia
nuarie 1955 și ratificate la 18 iunie 1955 
de către Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și la 12 iulie 1955 de către Ve
cea Executivă Federativă a Scupscinel 
populare a R.P.F. Iugoslavia.

Sosirea la Moscova a eroilor potemkimști din R.P.R.
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 22 iuli® la Moscova a fost 
întîmpinat cu căldudă un mare grup de 
marinari — potemkinlști, care locuiesc în 
Republica Populară Romînă și care la in
vitația Comandamentului Flotei Maritime 
Militare a U.R.S.S. vizitează Uniunea So
vietică. La aeroport oaspeții au fost sa
lutați de amiralul P. A. Skutski, amira
lul N. G. Morozovski, generalul-maior A. 
F. Ustianțev, colonelul I. I. Ponomarev, 
autorul cărții „Eroii de pe „Potemkin” și 
alții.

Printre poțemkinlșt ii sosiți din R.P.R. se 
află marinarul L. N. Cinilov, electricianul 
Z. I. Kulikov, miniorul M. B. Demin, ma
trozii V. I. Prihotcinko, I. V. Ghibilinov,

Vizita delegațiilor agricole sovietice în Anglia și S.U.A.
LONDRA 23 (Agerpres). — TASS trans

mite : După cum se știe, o delegație agri
colă sovietică, în frunte cu I. A. Bene
diktov, ministrul Sovhozurilor al 
U.R.S.S. vizitează în prezent Anglia la In
vitați Ministerului Agriculturii, Piscicul
turii ȘÎ Alimentației al Angliei. Delegația 
ș-a împărțit pe grupuri: un grup se află 
în Scoția iar celălalt a vi'zitat o serie de 
localități din Anglia care prezintă interes 
din punct de vedere al agriculturii.

La 20 iulie, acest grup a vizitat stațiu
nile de cercetări științifice „Gillot Hill“ 
din Brecknall (Berkshire), ale societății 
„Imperial Chemical Industries“. După 
aceea, oaspeții sovietici au vizitat orașul

★
EMS 23 (Agerpres). — TASS transmite : 

In ziua de 22 iulie delegația agricolă so
vietică a terminat vizitarea principalului 
centru științific șl de cercetări științifice 
în domeniul agriculturii din statul Iowa 
— colegiul de stat din orașul Ems.

In ziua de 21 Iulie delegația s-a docu
mentat asupra organizării generale a cole
giului șl activității facultății de agrono
mie, a vizitat sălile de curs, laboratoarele 
șl ferma de experimentări științifice ale 
facultății.

în seara zilei de 21 iulie James Hilton 
președintele colegiului, a oferit o recepție 
în cinstea delegației sovietice. La recepție 
au participat membri al Consiliului de 
curatori al colegiului, decanii facultăților 
profesori, conferențiari șl reprezentanți al 
autorităților locale.

Conducătorul delegației sovietice V. 
Matkevicl, prim locțiitor al ministrului

Vizita delegației agricole a S.U.A. în U.R.S.S.
HARKOV 23 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 22 iulie, delegația agri
colă a Statelor Unite ale Americii a vi
zitat gospodăria experimentală a Institu
tului de cercetări științifice în domeniul 
creșterii animalelor „Ukrainka“ din 
R.S.S. Ucraineană.

în seara aceleiași zile, delegația agri
colă a plecat spre Dnepropetrovsk.

înainte de a pleca, Wlîliam Lambert, 
conducătorul delegației a transmis prin- 
tr-un corespondent al agenției TASS o 
declarație în care se spune printre al
tele :

„Am început lunga noastră călătorie 
prin Uniunea Sovietică vizitînd orașul 
Harkov. Primirea pe care ne-au făcut-o 
locuitorii Harkovulul a fost extrem de 
caldă și cordială.

Sînt convins că numai printr-un con
tact direct între oamenii sovietici și ame
ricani vom putea realiza cea mai bună 
înțelegere reciprocă dintre popoarele 
noastre. Această înțelegere și respect re
ciproc constituie mijlocul cel mai impor
tant pentru întărirea unei păci generale 
trainice și a unui progres continuu.

Cu prilejul vizitei pe care am făcut-o 
în colhozul „Șleah Lenina“ și la stațiu
nea de mașini și tractoare Harkov ne-am

La schimbul instrumentelor de ratificare 
au fost de față :

Din partea sovietică — F. N. Grlaznov, 
consilier al ambasadei U.R.S.S. în R.P.F. 
Iugoslavia, I. I. Krasluk, reprezentantul 
comercial al U.R.S.S. în R.P.F. Iugoslavia, 
A. E. Malîșev și N. K. Tupițîn, prim se
cretari al ambasadei și I. V. Liublmov, al 
doilea secretar al ambasadei.

Din partea iugoslavă — ambasadorul 
Stane Pavlici, consilier de stat, ambasa
dorul Dragoje Djurici, șef de serviciu în 
secretariatul de stat pentru Afacerile Ex
terne, Vladimir Sacici, Mișa Levi, Dra- 
goslav Măriei și Vladimir Marinovlci, con- 
silierj ai secretariatului de stat pentru 
Afacerile Externe.

P. I. Glagolev, G. S. Cubrak și alții- Nici- 
unul din potemkinlști nu are sub 70 de 
ani. Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la răscoala de pe crucișătorul ,,Po
temkin'‘, cei mai mulț; dintre ei au fost 
decorați cu Ordinul Muncii clasa l-a și 
clasa a 2-a ale R.P.R. precum și cu me
dalii ale Republicii Populare Romîne.

Marinarii de pe crucișătorul „Potemkin” 
sânt însoțiți de Grosu Petre, directorul 
Muzeului Lenin-Stalin, Titu Georgescu, 
secretar științific al Institutului de istorie 
al Partidului de pe lingă C.C. al P.M.R., 
Janeta Iancu, profesoară de istorie de la 
Școala superioară de partid „Ștefan Gheor
ghiu” de pe lîngă C.C. al P.M.R.

Windsor și Institutul de fitotehnie din 
apropierea Cambridge-ului care ține de 
biroul agricol al Commonwealthului. în 
timpul vizitării acestui institut, membrii 
delegației s-au întîlnit cu directorul In
stitutului dr. Bill care a vizitat U.R.S.S. 
în anul 1954 ca membru al delegației 
engleze la Expoziția Agricolă Unională.

La 22 iulie, grupul delegaților sovie
tici a vizitat orașul și Universitatea din 
Cambridge. La 23 iulie, grupul de dele
gați a vizitat ferma zootehnică experi
mentală Bosvort (de asemenea în 
apropiere de Cambridge) a Ministerului 
Agriculturii, Pisciculturii și Alimenta
ției.

★
agriculturii al U.R.S.S., a mulțumit cor
pului didactic al colegiului pentru calda 
primire ce s-a făcut delegației sovietice.

La 22 Iulie membrii delegației care s-au 
împărțit în grupuri au luat cunoștință de 
activitatea diferitelor cadre ale facultății 
de agronomie, de activitatea laboratoare
lor și de sistemul de pregătire a cadrelor 
științifice. In după amiaza zilei de 22 Iu
lie, membrii delegației sovietice au vizi
tat ogoarele fermelor de experimentări 
științifice ale colegiului. El au luat cunoș
tință d© lucrările științifice desfășurate 
în domeniul culturii plantelor de cîmp, al 
creșterii animalelor, în domeniul medi
cinii veterinare și al mecanizării procese
lor agricole, dînd totodată răspunsuri 
amănunțite la întrebările puse de lucră
torii științifici al colegiului cu privire la 
o serie de probleme actuale ale agricul
turii din U.R.S.S.

convins că în Uniunea Sovietică se face 
foarte mult pentru mecanizarea procese
lor care necesită un mare volum de 
muncă în agricultură și mai cu seamă în 
creșterea animalelor.

Ne-a făcut o bună impresie uzina de 
tractoare din Harkov care produce pen
tru agricultură mașini excepțional de 
bune.

Vizitarea instituțiilor științifice ne-a 
arătat marea amploare a lucrărilor de 
cercetări științifice în domeniul diferite
lor ramuri ale agriculturii.

Primirea binevoitoare și cordială care 
ni s-a făcut la Harkov va rămîne înti
părită mult timp în memoria noastră. Noi 

. o considerăm drept expresia unei sin
cere bunăvoințe și prietenii pe care le 
nutresc oamenii sovietici față de poporul 
american“.

PEREȘCEPINO 23 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 22 iulie, delegația agricolă 
a S.U.A. a sosit la Pereșcepino (regiunea 
Dnepropetrovsk).

în centrul raional Pereșcepino, situat 
în imediata vecinătatea regiunii Harkov, 
oaspeții au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai vieții publice, conducători agri
coli din regiune, oameni de știință, zia
riști.

Deschiderea 
la Varșovia 

a stadionului 
Festivalului

VARȘOVIA 23 (A- 
gerpresj. — P. A. P. 
transmite :

La 22 iulie a avut loc la Varșovia des- 
chiderea festivă a unui nou stadion, cel 
mai mare stadion din Polonia, cu o capa
citate de peste 70.000 de locuri.

La festivitatea de deschidere au fost 
de față Boleslaw Bierut, prim secretar 
ai C.C. al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, A. Zawadski, președintele Consi
liului de Stat, J. Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri și alți condu
cători ai statului1 polonez.

La deschiderea stadionului au fost- de 
față de asemenea delegația guvernamen
tală sovietică în frunte cu M- A. Suslov,. 
membru în Prezidiul C.C. al P.C.U.S., se
cretar a.l C.C. a.l P.C.U.S., delegațiile gu
vernamentale ale Republicii' Populare 
Chineze și ale altor țări de democrație 
populară precum și șefii unei serii de 
ambasade acreditați la Varșovia.

Președintele Consiliului național al ora
șului Varșovia, J. Albrecht, după ce a 
salutat pe locuitorii capitalei și oaspeții 
aflați' în tribunele pline pînă la refuz, 
a declarat noul stadion deschis.

Apoi pe stadion a avut loc o paradă 
sportivă. Au fost interpretate dansuri na
ționale șj au avut loc diferite competiții 
de atletism. A urmat aP°i un meci c[e 
fotbal.

Situație încordată în Maroc
CASABLANCA 23 (Agerpres). — Si

tuația din Maroc continuă să se agraveze. 
Atentatele teroriste împotriva unor lo
cuitori pașnici din Casablanca, săvîrșite 
de bandele de colonialiști francezi înce- 
pînd din ziua de 14 iulie, au provocat o 
profundă indignare în rîndurile cetățeni
lor marocani. Autoritățile franceze recu
nosc că de la 14 iulie pînă la 22 iulie nu
mai la Casablanca au fost înregistrați 251 
morți și răniți.

După incidentele de la Marrakech din 
21 iulie care au culminat printr-un aten
tat împotriva lui El Glaoui, pașa orașului 
Marrakech și unealtă a colonialiștilor 
francezi, se semnalează serioase tulbu
rări Ia Rabat, capitala Marocului. In oraș 
a fost interzisă circulația în timpul nop
ții, între orele 21 și 0,5.

în ciuda represiunilor nemiloase, în 
ciuda marelui număr de victime care cad 
zilnic în lupta de eliberare, poporul ma_ 
rocan, cu sprijinul popoarelor arabe, este 
hotărît să ducă pînă la capăt lupta pen
tru independența țării. Astfel, agențiile 
de presă au anunțat recent că grupul de 
reprezentanți ai țărilor arabe și asiatice 
membre ale O.N-U. sînt hotărîte să aducă 
problema Marocului și eventual problema 
Algeriei în discuția Adunării Generale 
a O.N.U- Ele sînt unanime în a recunoaște 
că problema marocană impune tratative 
sincere și leale între guvernul francez și 
adevărații reprezentanți ai poporului ma
rocan.

■O'

Scurte știri
• Răspunzînd invitației Ministerului 

Agriculturii al U.R.S.S. la 23 iulie a sosit 
la Moscova venind de la București o dele
gație de specialiști în agricultură din Re
publica Populară Romînă. Din delegația 
care este condusă de Bucur Șchiopu, vice
președinte al Comisiei de stat a planifi
cării a Republicii. Populare Romîne, fac 
parte agronomi, și zootehnicieni. Ei vor 
vizita Expoziția Agricolă Unională-

'• La 22 iulie, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., V. M. Molotov, a pri
mit pe directorul politic general din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Italiei, am
basadorul M. Magistrati, care se află la 
Geneva cu prilejul conferinței șefilor gu
vernelor celor patru puteri.

'© La Bordeaux Se desfășoară Congresul 
național al învățătorilor la care participă 
500 de delegați, reprezentând 170.000 de 
învățători din Franța și Uniunea Fran
ceză. Ccngresul discută problema apărării 
învățământului laic împotriva influenței 
bisericii și problema organizării unui front 
unic al învățătorilor cu toți oamenii mun
cii in lupta pentru drepturile lor econo
mice.

'0 După cum se transmite din Saigon 
(Vietnamul de sud), în noaptea spre 
23 iulie la Saigon a fost aruncată în 
aer substația electrică, în urma căreia au 
fost scoase din funcțiune 4 transformatoare 
din cele 6 și două treimi ale orașului s-au 
scufundat in întuneric. La 23 iulie o mină 
cu acțiune întîrziată a explodat la sediul 
general aj organizației reacționare de tine
ret care sprijină guvernul lui Ngo Dlnh 
Diem-
-------------------------------------------------- i__________________

BRĂILA (De la trimisul nostru). Etapa 
a II-a a Concursurilor Sportive ale Tinere
tului se desfășoară cu succes și în orașul 
Brăila. Tinerii sportivi de la uzinele me
talurgice „Progresul", Industria Sârmei, 
precum și de la alt® întreprinderi par
ticipă cu entuziasm la aceste întreceri.

La buna desfășurare a concursurilor un 
ajutor prețios îl dau profesorii de edu
cație fizică din oraș. în această perioadă 
există pe lîngă fiecare întreprindere din 
Brăila cîte un profesor de educație fizică 
care se ocupă efectiv de pregătirea sporti
vilor pârtie ipanți la marea competiție de 
masă.

Acum câteva zile pe Stadionul Vasile 
Roaită din localitate și pe poligonul de 
tir al colectivului Uzinelor Metalurgice 
Progresul, s-au desfășurat «întrecerile tine
rilor de la Locomotiva Navrom, U. M. Pro

Cursa ciclistă „Cursa Munților“
ORAȘUL STALIN 23 (Agerpres). Prin 

telefon : După o zi de repaos competiția 
ciclistă „Cursa Munților“ a continuat sâm
bătă cu desfășurarea etapei a 4-a. Deoa
rece traseul stabilit inițial a fost imprac
ticabil din cauza ploilor, cursa s-a 
disputat pe ruta Orașul Stalin — 
Sinaia și retur, trecînd prin Timiș 
și Cioplea și pe la cabana Furnica. 
Plutonul cicliștilor a luat un start foarte 
rapid, cu peste 40 km. pe oră. Totuși, după 
cîțiva km. reușesc să se distanțeze Magnus 
Zinz (Voința), Ion Sima (Dinamo Orașul 
Stalin) și Valeriu Milea (C.C.A.). In cu- 
rînd ei tși vor crea un avans de aproape 
Un minut. La Timiș, C. Dumitrescu 
(C.C.A.) și Ludvlc Zanoni (Recolta) pla
sează un atac foarte puternic la care Sebe 
(Progresul C.P.C.S.) nu poate răspunde Și 
pornesc in urmărirea fugarilor pe care îi 
ajung ja urcușul Timișului. In virf, Dumi
trescu trece primul, urmat de Sima, Za
noni și Zinz. C. Dumitrescu cîștigă și 
sprintul de cățărare de la Cioplea unde 
plutonul sosește după un minut. La cobo- 
rîre, pe șoseaua neasfaltată, grupul fuga
rilor condus de Dumitrescu și Zanoni go
nește cu peste 80 km. la oră. Plutonul co
boară la fel de repede, însă la intrarea 
în Bușteni este oprit la barieră de trecerea 
unui tren de marfă. Astfel, cei din față 
își măresc și mai mult avansul care este 
de 3 minute la Sinaia. Urmează urcușul 
la cabana Furnica — unde C. Dumitrescu 
se dovedește din nou cei mai bun căță
rător, sosind, primul în vîrf și acumulînd 
astfel noi secunde bonificație. In acest 
moment al cursei, Sebe nu mai este pur
tător al tricoului galben. La coborîrea în 
Sinaia, Dumitrescu și Zanoni se distan
țează și își continuă goana lor vijelioasă 
spre Orașul Stalin pedalînd cu 70 km. pe

Voros Lobogo —
Sîmbătă pe stadionul popular din Bu

dapesta în fața a peste 70.000 spectatori 
s-a desfășurat cel de al doilea meci din
tre echipele maghiare de fotbal Voros 
Lobogo și Honved, contînd pentru semifi
nalele „Cupei Europei Centrale“'. Spre 
surprinderea generală echipa Voros Lo
bogo a reușit o categorică victorie cu

Pe
• La 21 Iulie ta orașul belgian Antver- 

pen a avut loc deschiderea cehul de-al 
IlI-lea campionat mondial de șah pentru 
juniori. Turneul, organizat din inițiativa 
Federației internaționale de șah va conti
nua pînă la 8 august..

Campionatele mondial® de șah pentru 
juniori se dispută la fiecare doi ani. Tur
neele precedente, organizate în anii 1951 
și 1953 au luat sfârșit cu victoria șahiștilor 
Ivkov (R.P.F. Iugoslavia) și respectiv 
Panno (Argentina).

La ediția din anul acesta a campionate
lor participă 24 de șahiști din 23 de țări 
(Belgia a înscris doi șahiști). Uniunea So
vietică participă pentru prima oară, fiind 
reprezentată de maestrul . internațional 
Boris Spasski, student al Universității din 
Leningrad.

• Cei mai buni călăreți maghiari se 
pregătesc ta prezent în vederea marelui 
concurs hipic internațional de la Moscova,

Recepția dată de legația Egiptului din București
La 23 iulie a.c., Salah Saiber, însărcina, 

tul cu afaceri ad-interim al Egiptului, a 
oferit o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale.

La recepție au participat: dr. Petru 
Groza, președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, I. Chișinevschi, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
general de armată E. Bodnăraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Forțelor Armate, D. Collu, pre
ședintele Comisiei Controlului de Stat,

INFORMAȚII
♦ în cadrul acordului de colaborare 

culturală dintre țara noastră și R. D. Ger
mană și răspunzînd invitației colectivului 
orchestrei filarmonice din Dresda, vineri 
dimineața a părăsit Capitala plecând la 
Dresda dirijorul Constantin Silvestri, 
maestru emerit al artei din R.P.R., care 
va dirija în zilele de 30 și 31 iulie con
certe ale orchestrei Filarmonice de stat 
din Dresda.

0 La invitația Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
sîmbătă dimineața au sosit în Capitală 
pentru a-și petrece concediul de odihnă 
un grup de 6 tineri din Danemarca sub 
conducerea profesorului Rosing O’Hon 
din Copenhaga.

Tinerii sînt cîștlgătoril unul concurs de 
desene organizat în cadrul expoziției de 
artă populară romînească deschisă la Co
penhaga.

0 Casa Prieteniei Romîno-Sovletlce 
A.R.L.U.S. enunță pentru astăzi 24 iulie, 
ora 20, la Parcul Prieteniei Romîno-So-

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul Evreesc de Stat (Grădina din 

str. Mircea Vodă nr. 5): Stele rătăcitoare ; An
samblul de Estradă al R.P.R. (Grădina Boema): Vi
sele se împlinesc, (sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Cer cuvîntul; Teatrul de vară ,,23 August“: Con
cert de vară, dirijor Jean Ionescu; Teatrul de vară 
,,N. Rălcescu“: Concert de muzică distractivă ro- 
mînească; Teatrul de varietăți: Ochelarii miraculoși.

CINEMATOGRAFE : Patria, Filimon Sîrbu: Sa
lariul groazei; București, Grădina Progresul, Tine
retului: Inamicul public nr. 1; Republica: Cei 5 din 
str. Barska; înfrățirea între popoare, I. C. Frimu: 
Al. Sahia: Aventurile d-lui Pickwick ; Magheru: 
Hamlet; Lumina: Prietenul meii Fabian; Elena 
Pavel, Vasile Roaită, Flacăra, T. Vladimlrescu: 
Dubla Lotte; Maxim Gorki: ...Și Ilie face sport, Ac
variu, Bun venit ... Eliza, Mică reprezentație; Tim

gresul, Flamura Roșie, Dinamo și Progre
sul la care au luat porte aproape 100 de 
concurenți. Printre participanți a fost tî- 
nărul muncitor Meca Ionel de la Industria 
Sîrmei, tînăra malaxoristă Vasile Aneta, 
Flamura Roșie, atletul Vasilescu Florian 
de la U. M. Progresul Brăila. Partic panț i 
la etapa a II-a a Concursurilor Sportive 
ale Tineretului au luptat cu ardoare pen
tru a obține rezultate cît mai frumoase.

La concursul de tir. tânărul trăgător 
Meca Ionel a realizat 43 puncte din 50 po
sibil® în proba de armă liberă. Spectatorii 
brăileni au urmărit de asemenea întrece
rile atleților, înotătorilor, care au concurat 
pe Dunăre, ale cicliștilor sau foltbaliștilor 
care și-au disputat deosebit de dîrz întâie
tatea.

întrecerile sportive în cinstea Festiva
lului continuă.

oră pe lungile serpentine ale Timișului. 
Ei sosesc împreună la Orașul Stalin, unde 
Dumitrescu trece primul linia de sosire 
înaintea lui Zanoni, repur,tînd astfel cea 
de a treia victorie consecutivă de etapă.

Astăzi se desfășoară ultima etapă Ora
șul Stalin — București, 166 km. cu sosirea 
în jurul orei 17 în Piața Scînteii.

Clasamentul etapei a 4-a Orașul Stalln- 
Predeal-Cioplea-Sinala-Cabana Furnica și 
retur (100 km.).

1- C. Dumitrescu (C.C.A.) 2h 41’32“ 
(timp cu bonificație 2h 39’17”); 2. Ludo
vic Zanoni (Recolta) 2h41’32” (timp cu bo
nificație 2h 40’32”); 3. Călin Tudose
(Progresul) 2h 45’30” (timp cu bonificație 
2h 45’15”; 4. Constantine seu I. (C.C.A.)
2h 45’32”; 5. G. Moiceanu (Progresul) 
același timp; 6. N. Vasilescu (Dinamo 1) 
același timp; 7. D. Țupa (C.C. A.) același 
timp; 8. C. Istrate (Progresul) același timp; 
9. G. Calcișca (Voința) același timp. Za
noni a. cîștigat 10 locuri în clasamentul 
individual în urma acestei etape.

Clasamentul general după patru etape : 
1. C. Dumitrescu (C.C.A.) 16h 59’55” ;
2- Sebe (Progresul) 17h 03’30” ; 3. N. Vasi
lescu (Dinamo) 17h 04’16” ; 4. G. Moiceanu 
(Progresul) 17h 05’02” ; 5. C. Tudose (Pro
gresul) 17h 05’18”; 6. L. Zanoni (Recolta) 
17h 09’08” ; 7. G. Petrescu (Recolta) 17h 
09’37”; 8. N. Maxim (Dinamo) 17h ÎO’OO" ; 
9. C. Datcu (C.C.A ) 17h 10'45” ; 10. Ion
Vasile (C.C.A.) 17h 10’49”.

Pe echipe continuă să conducă cUișt'l 
de la. Progresul urmați de Dinamo 1 șl
C. C.A.

In clasamentul cățărătorilor după 
această etapă pe primul loc se află Cons
tantin Dumitrescu cu 20 puncte, urmat de
D. Glodea cu 13 puncte și de L. Zanoni 
cu 12 puncte.

Honved 5-1 (4-1)
scorul d® 5-1 (4-1) eliminând din compe
tiție pe Honved, care câștigase primul joc 
cu un rezultat mai mic (5-2).

în urma acestui succes echipa Votes 
Lobogo Budapesta s-a calificat pentru fi
nală unde va întâlni echipa învingătoare 
din jocul Uda-Slovan Bratislava care se 
va juca la Praga.

scurt
care va începe la 14 august. La acest con
curs vor lua parte echipe hipice din R. P. 
Polonă, R. Cehoslovacă. R. D. Germană. 
R. P. Romînă, R. P. Bulgaria, R. P. Chi
neză, R. P. Mongolă și U.R.S.S.

0 înainte de a se reîntoarce în țară, 
după turneul pe care l-a efectuat în R. P. 
Albania, echipa maghiară de fotbal Dozsa 
Budapesta se va opri la Belgrad, unde va 
juca probabil în compania cunoscutei 
echipe iugoslave Partizan.

® Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala 
plecând cu avionul spre Sofia echipa de 
fotbal Flamura Roșie Arad, campioană 
a țării noastre pe anul 1954. Jucătorii ară
deni vor susține mai multe întâlniri prie
tenești în compan:a echipelor din R. P. 
Bulgaria.

în primul joc, echipa Flamura Roșie 
Arad va întâlni astăzi la Sofia Selecțio
nata Tineretului din R. P. Bulgaria.

S. Bughici, ministrul Afacerilor Externe, 
acad. I. Murgulescu, ministrul învățămân
tului, M- Poipescu, ministrul Comerțului 
Exterior, N. Anghel, locțiitor al ministru
lui Comerțului Exterior, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Externe 
și din Ministerul Comerțului Exterior.

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

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)

vietlce din str. dr. Stalcovici nr. 44. con
ferința căpitanului de rangul II, Gheor
ghiu Filimon, intitulată: „Ziua flotei 
maritime militare a U.R.SJS.".

Urmează vizionarea filmului „Intr-un 
port îndepărtat“.

■0 Rectoratul Institutului pedagogic de 
limba rusă Maxim Gorki anunță că pe 
data de 1 august ora 8 dimineața încep 
cursurile de pregătire în vederea exame
nului de admitere. Candidaților veniți din 
provincie li se asigură cazare și hrană 
contra cost. Cursurile au loc în localul 
Institutului din strada Pitar Moș nr. 13. 
Informații suplimentare la secretariatul 
Institutului, telefon 1.44.70.

0 Zilele acestea a sosit în Capitală un 
grup de 10 activiști sindicat din Italia, 
care ne vor vizita țara la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor. Grupul este 
condus de Materassi Gattone, membru în 
Comitetul executiv al Federației munci
torilor constructori din Italia, secretar al 
Sindicatului provincial al muncitorilor 
constructori din Florența.

puri Noi: Actualitatea în Imagini, Noutățile zi
lei, Crescătoria de pește. Bun venit ... Eliza. Aven
turile unui arici: Victoria: încercarea fidelității; Gh. 
Doja: Doi prieteni; Al. Popov: Vînătorul de mare; 
Cultural: Conștiința; 8 Martie: Moștenire însfnge- 
rată: Unirea: Contele Mișka; C. David: Poteri pri
mejdioase; Arta: Fridolin; Munca, | Mal: O să
rutare furată; Miorița: Astă-seară se va termina 
totul; Moșilor: Misterele din Mato-Grosso; 23 Au
gust: A fost odată un împărat; Donca Simo: Mau- 
dy; Ilie Pintille: Un pichet în munți; Popular. M. 
Eminescu: Imblînzitoarea de tigri; Volga: Cei 13; 
8 Mal: Fiul pădurarului; Libertății: Ca nete de clini; 
N. Bălcescu: Fanfan la Tulipe; Gh. Coșbuc: Ordi
nul Anna; Olga Banele: Boul din Kulm: Aurel V|ai- 
cu: Neamul Jurbinilor; Boleslaw Bierut: Cei trei 
mușchetari.
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