
Prolotori din toato tirila« uniți-vtl Muncitori, tehnicieni și ingineri! Luptați pentru sporirea pro
ducției, pentru creșterea neîntreruptă a productivității muncii, pentru 
reducerea continuă a prețului de cost — cale sigură a creșterii
salariului real și a ridicării nivelului de trai! Dați patriei cît mai
multe acumulări pentru dezvoltarea construcției economice și social

culturale !
(Din Chemările CC. al P.M.R. cu prilejul zilei de 23 August 1955).

Să pregătim condițiile 
deschiderii noului an școlar
IN CALENDAR, ziua de 1 septem

brie nu este însemnată în cu
loare roșie. $i totuși pentru mult; 

ea nu trece neobservată. E prima zi 
dintr-un an școlar !

Acum, doar puține zile ne mai des
part de acest eveniment. Despre inte
resul pus în pregătirea celor mai bune 
conditiuni necesare deschiderii nou
lui an școlar ne scriu numeroși citi
tori. Astfel, la Școala pedagogică din 
Năsăud, regiunea Cluj, au fost termi
nate lucrările de amenajare a muzeu1 
lui de științe naturale și a laborato
rului de fizico-chimice. O știre asemă
nătoare ne-a venit și din satul Voe- 
voda, regiunea București. Cores
pondentul voluntar ne scrie despre 
pregătirile care se fac la școala ele
mentară din satul lui. Aici, pe lîngă 
lucrările de amenajare a școlii, elevii 
își reîmprospătează cunoștințele ci
tind cărți literare și științifice de la 
biblioteca sătească. De asemenea, 
anul acesta școala a primit un număr 
de aparate necesare laboratorului de 
fizico-chimice.

Putinele .zile rămase pînă la deschi
derea noului an șpolar trebuie să în
semne grăbirea ritmului pregătirilor 
acolo unde acest lucru a întîrziat. Sta
tul nostru se îngrijește ca fiii oameni
lor muncii să învețe în conditiuni cît 
mai bune, să se poată pregăti temei
nic pentru a deveni cadre de nădejde 
ale construcției noastre. Se ridică noi 
școli, cămine studențești etc. Această 
grijă a statului trebuie înțeleasă pe 
plan local prin aceea ca fondurile să 
fie chibzuit și operativ gospodărite în 
ceea ce privește amenajarea și reuti- 
larea localurilor de școală vechi, gră
birea ritmului de construcție a celor 
noi etc.

Pregătirile pentru deschiderea nou
lui an școlar nu pot fi însă reduse 
numai la utilări de clădiri. In legă
tură cu aceasta se pun multe pro
bleme. Este vorba printre altele de 
pregătirea manualelor școlare. Prin 
grija statului nostru, an de an crește 
tirajul manualelor școlare tipărite în 
limbile romînă și ale tuturor minori
tăților naționale. Anul acesta de pildă 
se editează 197 titluri de manuale .și 
literatură metodică într-un tiraj de 
peste 7.600.000 exemplare. Asigura
rea tipăririi la timp a acestor manu
ale școlare trebuie să stea în atenția 
organelor respective.

De asemenea, pentru asigurarea ce
lor mai bune condiții de învățătură 
și de trai ale elevilor și studenților, 
conducerile școlilor și facultăților să 
se îngrijească din timp pentru înzes
trarea bibliotecilor cu noutățile lite
rare și de specialitate și să se preo
cupe de terminarea amenajării cămi
nelor, precum și de aprovizionarea 
cantinelor.

Sarcini deosebit de importante stau 
în fata organizațiilor U.T.M. Ele tre
buie să dea un ajutor substanțial lu
crărilor de reămenajare a școlilor, de 
complectare a utilajului laboratoare
lor prin confecționarea de materiale 
didactice etc. Acolo unde necesitățile 
sînt mai acute în acest sens se pot 
organiza acțiuni de muncă voluntară, 
preștate de elevi sau studenti. Ase
menea acțiuni pot fi organizate de

asemenea pentru pavoazarea școlilor 
ÎP vederea festivității de deschidere a 
noului an școlar. în același timp or
ganizațiile U.T.M. trebuie să se ocupe 
de fiecare elev sau student în așa fel 
c.q fiecare să înțeleagă importanta în
vățăturii din prima zi de școală, fără 
de care nu se poate menține un ritm 
de studiu egal, în tot cursul anului.

învățămintele prețioase care vor 
reieși, cu prilejul ședințelor de analiză 
ce se vor ține luna aceasta în cadrul 
birourilor comitetelor regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. asupra 
muncii desfășurate de organizațiile de 
bază U.T.M. în cursul trecutului an 
școlar trebuie studiate și aplicate în 
fiecare organizație de bază. Este ne
cesar ca pornind de la o analiză pro
fundă să sporească considerabil con
tribuția organizațiilor U.T.M. și a uni
tăților pionierești la sprijinirea bunei 
desfășurări a procesului de învătă- 
mînt în școli.și facultăți, la educația 
pionierilor, elevilor și studenților.

O sarcină deosebit de importantă a 
organizațiilor U.T.M. este aceea de a 
îndruma masele de tineri muncitori și 
țărani spre școlile tehnice și profesio
nale care se vor deschide în acest an. 
importanta acestor școli este deose
bit de mare deoarece ele au rolul de 
a pregăti cadre cu o înaltă calificare, 
capabile să-și însușească tehnica nouă 
și să o ducă mai departe.

Totodată, este necesar ca organiza
țiile U.T.M, din industrie și agricul
tură să desfășoare o largă muncă de 
agitație pentru îndreptarea tinerilor 
aflafi în producție spr'e școlile serale 
pentru tineretul muncitor și sătesc, 
școli care dau cunoștințele necesare 
înfăptuirii unei munci științifice.

Și în acest an, ca și în anii tre- 
cuti, un însemnat număr de tineri ab
solvenți ai școlilor pedagogice sau ai 
facultăților de pedagogie intră în In- 
vătămînt. Acesta este primul lor an 
ca învățători sau profesori. Ei trebuie 
să fie ajutați. Fără îndoială, un în
semnat rol în această privință îl au 
cadrele didactice cu o experiență pe
dagogica mai vastă. Nu e mai pu
țin adevărat însă că și organizațiile 
U.T.M. sînt datoare să dea un ajutor 
tovărășesc acestor tinere cadre, ve- 
nindu-le în ajutor cu experiența lor 
în rezolvarea multiplelor probleme 
care li se ridică în munca lor zilnică.

Un însemnat rol în opera de edu
care comunistă a copiilor revine ca
selor pionierești. De aceea comitetele 
orășenești și raionale U.T.M. sînt da
toare să ia măsuri pehtru organiza
rea în bune conditiuni a activității ca
selor de pionieri, veghind asupra fe
lului cum sînt întocmite planurile de 
muncă pentru primele luni ale anu
lui școlar.

Sarcini de seamă revin și organi
zațiilor U.T.M. din unitățile socialiste 
din comerț. Ele trebuie să contribuie 
la asigurarea unor stocuri însemnate 
de material didactic în vederea deser
virii prompte a- cumpărătorilor.

Printr-o justă înțelegere a sarcini
lor mari ce le stau în fată în această 
perioada, organizațiile U.T.M. vor 
contribui la crearea unor condiții 
prielnice deschiderii noului an șco
lar, sărbătoare a poporului nostru 
muncitor.

?
Carnavaluri ale tineretului

Simbătă și duminică seara, in Ca
pitală și in alte orașe, au avut toc 
carnavaluri ale tineretului organi
zate cu prilejul închiderii Festivalului 
de la Varșovia.

în medalion: Un tinăr negru, care 
studiază in tara noastră, in mijlocul 
unui grup de tineri la carnavalul tine
retului din Parcul de cultură și odihnă 
„I. K Stalin".

La carnavalul tineretului din Parcul 
,,Dr. Staicovici" din Capitală, de un 
succes deosebit s-a bucurat „defilarea 
costumelor”. în fotografia de jos : un 
grup de tineri participanți la „defila
rea costumelor”.

(Citiți In pagina a. 3-a reportajul).
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O nouă mașină agricolă 
fabricată în R. P. R.

CONSTANȚA — (de la coresponden
tul nostru).

întreprinderea metalurgică de utilaje- 
Medgidia execută numai reparații de trac
toare și piese de schimb. Anul acesta ea 
a trecut la executarea primului produs de 
fabricație — mașina de strâns și căpițat 
fin. Această mașină executată după mo
delul mașinii sovietice P-K.-6, se fabrică 
pentru prima, dată în țara noastră. Mun
citorii de la I.M.U.M. sînt mîndri de rea
lizarea acestei mașini. Primele două ma
șini prototip au și luat drumul, spre gos
podăriile de .stat. La proba ce s-a făcut 
pe tarenurile G.A.S.-ului Fundulea, regiu
nea București, mașina a dat rezultate sa
tisfăcătoare.

Mașina poate srînge în 10 ore fînul de 
pe suprafața de 30 ha. făcîndu-1 totodată 
căpițe.

Avantajul acestei mașini este că ea în
locuiește munca a 25 de oameni pe zi iar 
calitatea finului este mult mai bună.

De acum, noua mașină a început să fie 
fabricată în serie. Primul lot de 150 de 
mașini vor fi gata încă în anul acesta. 
Majoritatea constructorilor ei sînt tineri. 
Printre ei s’e evidențiază îndeosebi' ută- 
miștii Trandafir Ștefan, Avram Tudor, 
inginerul Sasu Nicole și alții.

Legumicultorii din Cornetu
O contribuție însemnată la aprovizio

narea Capitalei o dau și cultivatorii de 
legume din comuna Cornetu. Numai în 
cîteva zile au plecat de la centrul de ach - 
ziții Cornetu păste 15.600 kg. ceapă, 3.600 
kg. cartofi și zeci de kilograme de vinete 
și ardei.

Achizitorul Georgescu Virgil și manipu- 
lantul Gheorghe Tudor desfășoară o acti
vitate bogată în preluarea și expedierea 
cantităților mari de legume și zarzavaturi. 
Contranctșnții cooperativei Radu D. Ni- 
colae, Panait Iancu, Nițu R. Gheorghe și 
mulți alții, vin zilnc cu carele pine de 
legume 
predau 
munca 
nu se 
țiunile 
mărfii. , . .-n-™-.- , ---,
și printre ceilalți cultivatori de 
gume și zarzavaturi care nu au 
tracte cu cooperativa.

Valorifică cereale
La numeroasele chioșcuri organizate 

lîngă ariile și bazele de recepție din 
ioanele Filimon Sîrbu și Bujor, regiunea 
Galați, țăranii muncitori valorifică, în
semnate cantități de cereale din noua re
coltă. La chioșcul din comuna Băleni, ra
ionul Bujor, țăranii muncitori au valori
ficat cantitatea de 22.500 kg. grâu. Pînă 
în prezent la centrele de achiziții din ra
ionul Bujor s-au valorificat 176.000 kg. 
grîu, iar la chioșcurile din raionul Fili
mon Sîrbu cantitatea de 220.694 kg. grîu. 
în schimbul cerealelor achiziționate, ță
ranii muncitori au primit mărfuri indus
triale în valoare de peste 300.000 lei.

Corespondent 
ANGHEL M.

O însemnată victorie a constructorilor 
de la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara

în anii puterii popu'are, Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Hune
doara s-a dezvoltat mult. Lucrări impor
tante sînt cuprinse într-un plan de dez
voltare și mărire a capacității de produc 
ție a . marelui .centru siderurgic al țării, 
plan care a început să fie ‘tradus în viață 
încă din toamna anului 1852.

Astăzi constructorii de la I.C.S.H. pot

? 
? 
?
I iquroi.

raporta cu mîndrie că au dat viață acelei C- 
părți din plan prevăzută pentru primul nostru plan cincinal

Prima baterie a uzinei cocso-chimice, termocentrala electrică 
nr. 2, ridicată în incinta combinatului, fabrica de aglomerare, 
care lucrează încă din toamna anului trecut și stația de granu
lare a zgurei, sînt citeva din principalele obiective ale planu
lui de dezvoltare a Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Dej“ din Hunedoara.

Noua construcție energetică a țării noastre, termocentrala 
nr. 2 a Combinatului siderurgic ,,Gh. Gheorghiu-Dej“ este do
tată cu utilaj de un înalt nivel tehnic, realizat în uzinele Uniu
nii Sovietice. Puterea ei instalată va satisface necesitățile com
binatului. Energia electrică furnizată de noua termocentrală 
va fi mai Ieftină, deoarece ea va folosi drept combustibil și.gaze 
de furnal, care înainte .se pierdeau în parte în atmosferă.

Prin punerea in funcțiune a termocentralei, care va furniza 
energie electrică și aburi, situația energetică a combinatului se 
va îmbunătăți simțitor. Aburii furnizați vor permite punerea 
în funcțiune a mai multor turbosuflante sovietice, care vor 
mări la nevoie debitul de aer la furnale. Apa caldă și aburii 
de joasă presiune produse de noua termocentrală vor asigura 
de asemenea încălzirea în 
din diverse sectoare-

Prima baterie a uzinei 
ducție, constituie mîndria 
nilor constructori de la ____ ____________
uzinei cocso-chimice au fest întocmite cu ajutorul specialiști
lor sovietici. Utilajele necesare acestei importante unități eco
nomice, care va Contribui la dezvoltarea industriei noastre

UA *X/ 'V - X/ 'Xx /X.

' * Prima baterie a uzinei ?
, cocso-chimice. I

* Termocentrala nr. 2. f
* Fabrica de aglomerare. 

granulare a (
l

* Stația de

timp de iarna a locurilor de muncă

cocso-chimice, care a intrat in pro- 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie- 
comblnatul Hunedoara. Proiectele

siderurgice sînt realizate de asemenea *.n 
uzinele din Uniunea Sovietică și în uzi
nele noastre constructoare de mașini.

întregul proces de producție al primei 
baterii a uzinei cocso-chimice este meca
nizat, omul trebuind doar să suprave
gheze mersul mașinilor.

Intrarea în producție a primei bateri* 
a uzinei cocso-chimice pe lingă faptul că 
reduce importul de cocs, permite valorifi

carea unei cantități de cocs egală cu cea necesară pentru produ
cerea a mii de tone de fontă anual, care se pierdea prin fărâmi
țarea cocsului în timpul transportului. Totodată, produsele se
cundare obținute în urma producției de cocs vor face să se 
reducă prețul de cost al acestuia și asigură o importantă bază 
de materii prime pentru industria noastră chimică.

Fabrica de aglomerare, intrată parțial în funcțiune încă din 
toamna anului trecut, contribuie de asemenea la mărirea pro
ducției furnalelor Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu. 
Dej“.

Prin intrarea în producție a fabricii de aglomerare, consumul 
specific de minereu a fost redus cu 15-20 la sută, cantitate care 
se pierdea în trecut prin prăfuire, iar procentul de fontă de 
calitate bună a crescut cu 20 la sută. Minereul aglomerat pro
dus de noua fabrică a făcut ca din luna ianuarie și pînă in 
mai producția medie zilnică de fontă să fie mai mare cu 15 la 
sută decît cea obținută în anul trecut, iar randamentul furnale
lor să fie cu peste 15 la sută mai mare.

Pentru folosirea zgurei de furnal care prezintă bune calități 
în vederea realizării unor materiale de construcții (cimentul 
metalurgic, prefabricate pentru construcții, zgură expandată, 
un bun material izolator) a fost construită in acești ani o stație 
modernă de granulare a zgurei de furnal.

Folosirea gazului de furnal drept combustibil pentru noile 
construcții de la Combinatul siderurgic ,,Gh. Gheorghiu-Dej“ 
va permite realizarea în 24 de ore a unei economii de păcură in 
valoare de peste 44.000 lei, economie care va influența in mare 
măsură reducerea prețului de cost al produselor acestei impor
tante unități a industriei noastre socialiste. (Âgerpres)

Parcul fetelor — fruntaș
' "1 Fetele nu s-au mulțum't 

Trofin Ma- insă cu aceste rezultate. In 
cinstea Zilei de 23 August. 

Bordea s-au angajat încă de la în
ceputul lunii iunie să ex
tragă zilnic peste plan 5 
tone de țiței. Dar. nici a- 
cest rezultai nu le-a dat 
toată satisfacția : în pri
mele zece zile și-au respec
tat angajamentul iar după 
aceasta producția a înce
put să fie depășită zilnic 
cu 7 tone de țiței.

Oiște greu să evidențiezi 
fete e cele mai harnice, 
mai ales că de cîtva timp 
cele trei schimburi obțin 
rezultate asemănătoare. 
Totuși, fetele din schim
bul condus de utem'sta 
Teaci Alexandrina le-au 
întrecut în mai multe zile 
pe cele conduse de utemis
tele Ana Badea șt Elena 
Enache. '. ; I ./ ,

GH. SOCOTEANU 
corespondentul „Scinte’i 
tineretului“ pentru regiunea 

Pitești
11 . . , y . ■ : . '■ , f ■ . l.>, ; ■

Au terminat treierișul

și zarzavaturi 
la căntrul 
achizitorului 
mărginește 
de 
Ei

primire 
dUc muncă

pe care le 
achiziții. Dârde

și manipulântului 
numai la opera

și expediere a 
de lămurire 

Ie- 
con-

pe 
ra

„Să avem un parc al fe- era fruntașă în parcul 23 
țelor — iată o idee bună'1, 
se gindea inginerul șef al 
schelei Pitești, tovarășul 
Livhi Corlățeanu, Dar el 
nu numai că s-a gîndit la 
asta ci s-a și preocupat 
mulț pentru înfăptuirea a- 
cestui plan. A alergat în 
dreapta și în stingă, a ce
rut ajutorul organizației 
de partid, a argumentat '■

•—Fetele pot face tot 
otita treabă ca bărbații! 
Principalul este ca după 
încadrarea lor să te inte
resezi cu răbdare, în per
manență, de creșterea ca
lificării și să le ajuți să 
învingă greutățile începu
tului. La noi în schelă sint 
multe fete care au între
cut bărbații și au devep't 
fruntașe ale întrecerii so 
claliste, fete cărora li 
pot încredința munci de 
răspundere.

E drept, argumentele lui 
se Interne fa,u pe fapte: u- 
temista Ecaterina Sandu

se

iar utemistele 
ria, Dobrota Ecaterina, 
Builacu Marla,'
Sanda, Modoran Ecaterina 
și Vîjî'ac Eugenia erau 
fruntașe în parcul 23. Cu 
utemistele fruntașe în pro
ducție Badea Ana, Ena- 
che Elena, Teaci Alexan
drina, Roșu Ioana, Nuțu 
Florica, Sfetcu Vasflica si 
tinăra Stanca Joița se pu
tea complecta parcul fe
telor. In curînd, toată 
schela a aflat că planul de 
producț’e al sondelor dn 
parciil 22 a fost încredin
țat fetelor.

Muncind toate la un loc, 
fruntașele au dovedit prn 
fapte că nu este deloc ușor 
să te iei la, întrecere cu 
ele. Din prima lună fetele 
au depășit parcul 23 care 
timp de aproape fi luni 
fusese neîntrecut. Din pri
mele zile producția plani- 
fcată a fost zilnic depăși
tă cu 4 tone de țiței.

t.‘

CRAÎOVA (de la corespondentul nostru).
Țăranii muncitori din întovărășirea 

agricolă ,,1907!*, comuna Răcari, raonul 
Filiași, au fost primii ere au terminat re
coltatul. în cinstea zilei de 23 August ei 
au fost primii din comună și la treieriș. 
Muncind cu multă hărnicie ei au reușit 
să-l termine în două zile. Recoltele obți
nute de întovărășiți au întrecut cu mult 
pe cele ale țăranilor muncitori cu gospodă
rii individuale, cu cita 400—500 kg. mai 
mult I® ha.

Ion M, Stoica a avut ■ în afara întovă
rășirii 0,75 ha. însămânțate cu grîu. De 
pe această suprafață, deși el este un mun
citor harnic, a scos 300 kg. grâu mai puț n 
decît recolta de pe suprafața cu care a 
intrat în întovărășire. „Acum, spune el, 
m-am convins singur de superioritatea 
muncii pămîntului în întovărășire *.

îndată după ce și-au ach tat obligațiile 
către stat, după ce și-au achitat muncile 
S.M.T., întovărășiți! și-au împărțit grâul 
calculînd fiecăruia după suprafața În
scrisă în întovărășire.

Festivitatea de închidere a Festivalului de k Varșovia
VARȘOVIA 15. Trimisul specisl Agzr- 

pres transmite: Duminică seara într-o at
mosferă de mare entuziasm, in capitala 
Poloniei populare a avut Tec înch derea 
marii întîlniri internaționale a tineretului 
— cel de al V-lea Festival Mondial al T .- 
neretului șl Studenților — care a consti
tuit o demonstrație emoționantă a unită
ții și comunității de interese a tinerilur 
de pretutindeni, " o" expresie strălucită . a 
voinței lor de pace și prietenie.

Ch’ar înainte de a se însera, zeci de 
mii de tineri au pornit de la sediile dele
gațiilor lor în coloane, purtînd steaguri, 
lampioane și torțe' și au străbătut în 
cîntece și în strigăte de „Pace și priete
nie“, „Trăiască Polonia“, „îți mulțunrm, 
Varșovie“, „Adio, Varșovie", larga stradă 
Marșalkowska, principala arteră a capi
talei Poloniei, apoi Piața Constituției și 
Piața Dzerdjinski. în lumina miilor de 
.focuri de artificii și a Reflectoarelor, 
aproximativ 300.000 de tineri s-au strâns 
în marea Piață Stalin din fața Palatului 
Culturii și Științei care devenise o mare 
de lumini seînteietoare- Cei 30.000 de par
ticipant! din 112 țări precum și oaspeții 
de onoare invitați la Festival sl-ait luat 
rămas bun de la Varșovia, mulțumindu-i 
cu căldură. ;

La ora 21, în tribuna de onoare au luat 
loc membrii Comitetului internațional al 
Festivalului în frunte cu președintele 
F.M.T.D., Bruno Bernini, secretarul gene
ral al F.M.T.D., Jacques Denis precum și 
membrii Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. în frunte cu primul secretar al 
C.C., Boleslaw Bierut, membri ai Consi
liului de stat, în frunte cu președintele 
Consiliului de stat, A’eksander Zawadski, 
precum și membrii guvernului R- P. Po- 
ione, în frunte cu Zenon Novak, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. 
Piața Stalin răsuția de cîntece tinerești și 
de loz’nci în cinstea păcii și prieteniei.

Mitingul a fost deschis printr-o scurtă 
cuvîntare rostită de Bruno Bernini.

Apoi, în numele tineretului polonez, 
președinta Comitetului de conducere a 
Uniunii Tineretului Polonez, Elena Ja- 
worska, a salutat cu multă căldură pe ti
nerii din întreaga lume, participanți la 
Festival.

S-a dat apoi citire apelului adresat ti
neretului lumii.

Apelul adresat de participanții 
la cel de dl 5-lea Festival Mondiâl al Tineretului 

și Studenților pentru Pace și Prietenie, 
tineretului din toate țările

■-I Noi. 30.000 de tineri și tinere din 114 țări am venit peste munți șl mări la 
Varșovia la cel de al 5-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru 
Pace și Prietenie — sărbătoarea tradițională a tinerei generații, manifestare 
cultural sportivă. întîlnire a tineretului care vrea să se cunoască și să sc Înțe
leagă mai bine, .

In acest an al speranței, ca urmare a conferinței de la Geneva a celor patru 
mari puteri, intilnirea noastră a dovedit că putem acționa în comun. în ciuda 
deosebirilor de religie, de rasă și de limbă, și că această unitate este necesară 
pentru apărarea dreptului nostru la o viață demnă in lume, a dreptului la 
muncă, învățătură, bucurie, dragoste;

Nimic nu ne poate împiedica să rămînem adevărat! prieteni și să luptăm 
in fiecare din țările rioastre pentru ca deviza „Pace și prietenie“ înscrisă pe 
steagul Festivalului să devină o cucerire a tineretului lumii întregi.'

Prieteni, frați și Surori, tinere forțe de pe întregul pămînt!
Ascultați apelul nostru!
Să ne unim într-o singură năzuință, în acțiuni comune, ta, luptă comună.' 
Să facem în așa fel îneît ideile Festivalului să trăiască și să triumfe! Vom 

întări pretutindeni relațiile noastre, prietenia noastră, așa cum am făcut aici, 
vom întări prietenia și colaborarea tuturor popoarelor.

Vom intensifica și mai mult lupta pentru asigurarea păcii, luptă care nicio
dată Inel nu a fost atît de necesară. > y

Vom lupta împreună pentru slăbirea încordării internaționale, pentru dezar
mare, pentru interzicerea armelor termonucleare și a tuturor mijloacelor de 
exterminare în masă. î ''

Să ne unim perttru apărarea tinereții noastre, a speranțelor noastre, a pro- 
gresultți, a viitorului luminos al omenirii!

Apelul a fost pus la vot și a fost adop
tat într-o atmosferă de deosebit entu
ziasm. în timpul citirii apelului, tinerii din 
toate continentele fluturau steaguri, lam
pioane și torțe și aplaudau frenetic.

După încheierea mitingului, care s-ă 
terminat cu intonarea imnului F.M.T.D 
cîntat în toate limbile, s-a dansat și cin- 
tat pînă noaptea tîrziu.

Festivalul a demonstrat cu tărie că 
deasupra deosebirilor de sisteme soc ale, 
de convingeri și credințe politice și reli
gioase există probleme asupra cărora toți 
tinerii pot fi de acord. Asemenea proble
me sint: pacea, schimburile economice, 
culturale și artistice între popoare, între

cerile sportive internaționale, dreptul ti
neretului la o viață bună și fericită.

încheind marile manifestații din timpul 
Festivalului, participanții la Festival 
și-au manifestat încă odată prin mesajul 
adresat tinerilor din lumea întreagă do
rința de pace și prietenie, de înfrățire și 
fericire.

Părăsind ospitaliera Varșovie, reprezen
tanții tineretului de pretutindeni vor duce 
cu ei acest mesaj pe tot cuprinsul lumii 
și vor uni în jurul nobilelor idei pe care 
le cuprinde apelul, noi și noi milioane de
tineri, dornici să lupte pentru pace și prie. i^e 
tenie, pentru un viitor luminos.

Carnavalul prieteniei
VARȘOVIA 15 Trimisul special Ager- 

pres transmite,: în noaptea de 13 spre 14 
august, pe malul Vistulei, s-a desfășurat 

* carnavalul prieteniei. Tot malul Vistulei 
da la Parcul de cultură pînă la Piața Ma- 
rienstadt era transformat într-o grăd nă 
iluminată feeric. Aleile erau acoperite da 
baldachine și arcuri de triumf. Parcul era 
luminat cu lampioane de toate culorile. 
Reflectoarele brăzdau cerul cu lumini 
verzi, roșii și albastre.

Începerea carnavalului a fost anunțată 
prin focuri de artificii, lansate de pe bor
dul unui șlep din mijlocul Vistulei. Dife
rite orchestre de muzică ușoară, bine cu
noscute în Polonia, au cîntat toată noap
tea. La cinematograful Jutrzenka rulau 
filme io pl‘n aer cuprânzînd actualități ale 
Festivalului. Ansamblurile artistice au 
prezentat frumoase și bogate programe 
artistice pe estradă. Ansamblul chinez a 
prezentat dansuL„Jocul leilor” care a ob
ținut premiul I la Festivalul de la Bucu
rești. Tinerii din Ceylon și din Brazilia 
au c'ntat cîntece și au dansat dansuri d n 
țările lor. Un mare succes au avut tom
bolele și alte distracții de acest gen. în
tr-o altă parte a parcului au fost organi
zate competiții de tir, lupte etc învingă
torii au primit premii șub formă de albu
me, m’ci amintiri etc. La ch’oșcuri s» 
v'ndeau bonete de diferite culori, evantaie 
și măști pentru carnaval. Au trecut cîn- 
tind pe alei sute de tineri, slmbolizînd 
într-un mod ingenios epoca Evului M.- 
diu, a renașterii etc. Pînă seara tîrziu t!- 
nerli d n întreaga lume au dansat si au 
cîntat înfrățiți în lupta pentru uni'ate, 
pace și prietenie. Festivalul s-a încheiat, 
așa cum începuse, cu focuri dg artificii.
Delegații R.P.R. la Festival au plecat 

din Varșovia spre București
VARȘOVIA 15 (Âgerpres). — 
în seara zilei de 14 august a plecat din 

Varșovia spre București primul grup de 
tineri făcînd parte din delegația R.P.R. la 
cel de al V-Iea Festival de la Varșovia.

Ei au fost conduși la gară și salutați de 
membri ai Comitetului internațional al 
Festivalului, precum și de conducători ai 
tineretului polonez.

cursul zilei de luni au plecat și cele- 
grupuri ale tineretului din RP.R.,

care au participat la Festival.



Vrem să ne numărăm 
printre întreprinderile fruntașe

In .focul înjtrecerfl socialiste s-au născut tovarășul Aurel' Roman! a propus mărirea 
cele .mai prețioase inițiative și acțiuni pa- capacității de încărcare la aparatele de 
triotice menite să contribuie la dezvolta- vopsit psntru articolele fine și ân culori 
rea vertigtofcaBă a econșrfiiej nobștre națio-. închise de la 4 ibucățî la 8 bucăți, raglri 

zindu-se astfel însemnate economii. Pro
punerile au fost mult mai multe.

mitetul organizației de bază U.T.M., sub 
îndrumarea . organizației de partid, a in
tensificat munca politică în rîndul tine
rilor, combătînd cu tărie actele de indis
ciplină care se mai manifestă. Gazetele de 
perete publică „acum mai multe materiale- 
legate de lupta tinerilor pentru obținerea 
de acumulări socialiste, lozincile mobiliza- 
tbarfe cheamă pe flecalre' tinăr la o luptă 
necruțătoare împotriva pierderilor de ma
terie primă și materiale auxiliare.

Pentnfta să avem în față mereu oglinda

nale, la creșterea continuă ă nivelului ma
terial și cultural al oamenilor muncii. Așa 
s-a născut și acțiunea patriotică; de a da 
statului cit mai multe acumulări socialiste 
peste prevederile planului, realizate din 
creșterea beneficiului, a rentabilității în
treprinderilor.

întreprinderea noastră face parte din co. 
lectivele care-au lansat chemarea la între
cere.

în activitatea de fiecare zi ne-am con
vins că — deși am obținut .wecese fru
moase, deși marca fabricii noastre „Victo
ria“ Cisnădie este apreciată — n-am va
lorificat suficient posibilitățile. existente»

in De ce a tăttit postul
Pînă 'lhi uhnlâcli Boul kfni .pdStul 

utemist de control din stația C.F.R. Mără- 
șești se mândrea, si pe bună dreptațe, cu 
ofe actfrita<3 rodnică. Gazeta ele- - pS'fdtt 
„Vorbește postul utemist de control“, in- 

în 
Sfeii

mțilte lucruri nelalocul lor care îngreuiau

U- T< M* de control

Paralel cu aplicarea acestor ' măsuri "co-i mutica ceferiștilor-din stólte. Șijhulte din

Pe baza unXnX7^eiX n^m an? W3 * =u oglinda
gajat să dăXî$> sfîrșittil Amiuttacu- ^analizeață-periodic munca
mulări suplimentare în Vaioarib de 3 140.990 V’hișureiă. în acest fe4.,ayem posibilitatea 
lei. Din această sumă, 1.140.55» lei'va re- sa .cunoaștem lipsurile sa luam dm timp 
prezenta omagiul'pe/c^-lrifdfFcf «bteîtf 
v-ul nostru de muncă zilei de 23 August, 
cînd se împlinesc 11 ani de cînd am,pășit

lei. Din această sumă. 1.140.001) lei va re
ritmică a sarcinilor de pian să nu fie peri
clitată. La ultimul control efectuat amcino. se împlinesc 11 ani ae cina am pășit x i ” .« f’ugsriss
eforturile depusa de fiecare membru al 
colectivului nostru miință. însemnata 
propunere a tovarășului Alfred Bohfent a 
fost aplicată și ea a permis ca • până ■ la 
data de 5 august .-să îjfsc.ț^țn o economie 
de 339.900 lei’ Se aplică în .procesul de 
producție și propunerile făc-rite -de Ftorlca 
Chiriacescn,tAU|rșâ Roman, Soția,Schuller.

In sectorul filațufă, munqitprii duc o 
adiSvdfâtK1 bătălte’. feste ?4o.tba de realiza
rea de cît mai multe procente. peste sari- 
cinile planului'. La capătul acestei bățăjii, 
victoria care i-a așteptat li s-a jpărnt rhai 
deosebită ca pînă acum. Sectorul și—a în
deplinit planul pe luna iulie în proporție 
de 101,1 la sută. La această .realizare Ma- 
rianna Herbert și-a adus partea sa de con
tribuție : realizarea sarcinilor de plan în 
prdporție de 110 la sută, ia.r Elena Tolciu 
în proporție de 105 la sută.

Beneficiile întreprinderii noastre au 
crescut.

Cu toate acestea nu .putem afirma că 
succesele obținute sînt la nivelul posibi
lităților existente. Sânt multe căi ce tre
buiesc folosite din plin. Este necesar ca 
fiecare muncitor să aplice metode înain
tate da lucru, să acorde o mai mare aten
ție calității produselor. Trebuie dezvoltat 
simțul gospodăresc

Noi considerăm Că roadele începutului 
ne învață ce anume trebuie .să facem pen
tru ca atunci cînd ’întreprinderile cane au 
lansat chemarea „să dăm patriei cît mai 
multe acumulări socialiste peste plan“, vo.r 
raporta partidului despre munca lor, să ne 
aflăm în primele Iepuri.

B. ABRAMOVICI — director 
T. LUPȘE — inginer-șef 

Fabrica de postav „Victoria“ 
Cisnădie, regiunea Stalin

Chiar din momentul cînd a fost formulat 
angajamentul ne-am1 dàt ricama ce rriare 
răspundere ne . revine- în fața noastră se 
află un scop nobil : să contribuim din plin 
la dezvoltarea patriei; la întărirea capaci
tății ei de apărare -— și în calea realizării 
acestui țel nu pot exista greutăți de neîn
vins.

în zilele care au urmat, în rîndul colec
tivului nostru de muncă s-a cunoscut o 
frământare nemaiîntîlnită. Fiecare mem
bru al harnicei noastre familii se gîndea 
la măsurile ce trebuiesc luate pentru reu
șita planului. Certitudinea că vom înde
plini ce ne-am propus a reieșit cu putere 
din consfătuirile de producție, prin pro
punerile care au fost făcute. Trebuie să 
subliniem ca un lucru pozitiv faptul că în 
ultima perioadă a crescut considerabil nu
mărul muncitorilor care au venit cu pro
puneri legate de creșterea producției și 
productivității muncii, de reducerea prețu
lui de cost, de realizarea a cît mai multe 
acumulări socialiste peste plan. Dat fiind 
conținutul interesant al propunerilor fă
cute, ele au constituit punctul de plecate 
în întocmirea planului de măsuri țehnico- 
organizatorice. Astfel tovarășul Alfred 
Bonfert, de la centrul de sortare, a propus 
instalarea unui leviatan prin care se vor 
elimina cheltuielile de transport, economi- 
sindu-se astfel sum® de 80.000 lei. Centrul 
de sortare — în care lucrează tovarășul 
Bonfert — s-a angajat să depășească pla
nul de sortare-spălare în proporție de 30 
la sută, să introducă un regim sever de 
economisire a materialelor auxiliare, adu
când astfel întreprinderii beneficii peste 
plan în valoare de 535.000 lei.

în 
Gola 
zultă

lipsurile și greutățile semnalate de mem
brii postului și-au găsit rezolvarea în urma 
dezbaterii și discutării lor l-a gazeta de 
perete. Muncitorii așteptau cu nerăbdare 
..apariția fiecărui număr al gazetei, iar spri
jinul și atenția pe care conducerea stației, 
în special tovarășul șef de gară adjunct 
Marin Șerban, le-a acordat rezolvării sezi- 
sărilor postului utemist de control oglin
deau importanța și rolul pe care acesta l a 
avut un timp în îmbunătățirea procesului 
de producție.

■ Gazela. reflecta- in.tr-adevăr o activitate 
bogată a membrilor postului.

De la o vrerrțe, însă, ea n-a mai publ cat 
iniei uri articol; di ci o caricatură. Chiar și 
cei mai .fideli cititori ,aj gazetei au renunțat 
să-și mai arunce ochii spre locul unde este 
instalată, obișnuindu-se ou priveliștea unei 
rame goale pe care mai rămăseseră cuvin
tele : „Vorbește postul U.T.M. de. control“- 
Aceste cuvinte insă nu mai spuneau ni
mănui nimic.

Cu v-reo săptămână în urmă, a apărut 
intr-un colț al panoului o caricatură care

.a stârnit mult haz., De-data aqeasta oarlca-, 
tura satiriza însuși/postul. U;T.M. de con
trol, sau mâi bine zis inactivitatea mem
brilor săi , pentru că este vorba, într-ede- 
văr despre o lipsă de activitate. Dacă la 
„Vorbește-postul utemist de control'1 m-a 
nniiî apărut nimic înseamnă că totuși mem
brii postului au activat sub -alte forme ? 
Da de unde ! Știe toată lumea că activita
tea postului U.T.M. de control are o sin
gură oglindă : gazeta lui de perete.

De văzut au văzut caricatura și respon
sabilul postului U.T.M. de control — im
piegatul de mișcare Vasile Antonaș și se
cretarul organizației U.T.M. — Mircea Mi- 
halcea și, fără îndoială,1 toți membrii pos
tului de control. Dar de făcut ceva pentru 
îmbunătățirea situației, pentru, a-i reda 
postului. prestigiul și autoritatea de care 
se bucura înainte, n-a făcut niciunul 
nimic; .:

Au’ ajuns tovarășii-Vasile Antonaș și 
Mircea Mihalcea la concluzia că acum 
toate lucrurile-merg bine. în secție și că 
activitatea în cadrul postului de ccptrol a 
devenit de prisos ? Atunci cum stăm cu 
materialele, vechi căre se mai .găsesc arun
cate jprintre linii și care dacă ar fi colec
tate 11 s-ar putea da multe întrebuințări, 
cum stăm cu staționările de vagoane, ou 
întârzierea în expedierea diferitelor măr
furi și cu multe alte nereguli din sta
ție ? Și, doar toate acestea se întîmplă 
din vina tinerilor beferiști,

ST, BRATU

aflăm în

Cartea—prieten de nădejde al omului

secția vopsitorie, muncitorul Traian 
a propus colectarea scamelor ce re- 
de la vopsirea articolelor, groase, iar

La o
r.

bază de recepție 'A

— Om zăbovi mult pe- 
aici ? — întrebă Ioan al 
lui Vasile Stegaru, un 
băietan voinic, cu față 
rumenă.
— Păi nici mult, dar 

nici puțin — răspunse 
chibzuind utemistul Ion 
Hulubei, delegatul de 
convoi. Avem saci în 
șase care, ș-apoi trebuie 

, să ia laborantul probă 
de griu, de-s bune să le 
cîntăfim... Ce mai vorbă, 
treabă e destulă.

Nu mîntui bine Hulu
bei vorba, cînd îl și strigă 
de la ghereta laboratoru
lui.

— Din Romînești ? — 
îi puse întrebarea respon
sabilul bazei. Da nu v-ați 
grăbit deloc. V-au luat-o 
înainte cei de la Colectivă. 
Au adus cotele- înaintea 
voastră.

Dumitru Faraon, care 
venise și el eu convoiul, 
dădu din cap a aprobare.

— Da parep rțumai acu 
ne-a 'lutiț ^diectiba îna
inte ? făcu el oarecum 
raîhrțțt. Și la Ițg. ^ie-ttu
intrf cițtl ei.aqfca
grîțf pme Z fa nedfcț^ 
iar noi, iștilalți, rar 
de-am trecut vreunul de 
150'0 de chile.

Tocmai atunci, din 
gheretă, ieși un tinăr fi
nind într-o mînă un ci
lindru metalic iar în cea
laltă sonda pentru luatul 
probelor. Era utemistul 
Dumitru Dîrvan, labo
rantul. Se apropie de pri
mul car și începu să 
scoată din fiecare sac 
cîte o mînă de boabe.

— Da de ce le cercetezi 
așa, în de-amănuntul ? 
întrebă, parcă jignit, Ioan 
Stegaru, Am ales doar 
griu din cel mai bun, că 
doar îl predăm statului, să 
facă din el pîine muncito
rilor de la orașe, ostași
lor sau elevilor care în
vață pe la școli.

— Nu-ți fie cu supărare 
— îl liniști Dumitru Dîr
van. Așa putem să-l ale-

gem ca.re-i de sămînță, 
care de trimis la siloz.spre 
uscare, ori la moară, de-a 
dreptul la măciniș. Și, 
ca să-l convingă mai de
plin, îi mai explică :

— Dacă ai să mergi sus, 
la magazia bazei, ai să 
vezi cum e împărțit griul 
pe calități. Mai la mijloc 
cel bun de sămînță, pri
mit de la întovărășiții din 
Budăi — Podul Iloaiei — 
ori de la alții, în alt loc 
cel mai uscat, într-aitul 
cel cu umiditate mai 
mare.

Dîrvan ar fi fost bucu
ros să-i poată vorbi mai 
mult. Și cîte n-ar fi vrut 
să-i spună ! Ba despre 
faptul că membrii colec
tivei „Victoria’’ din Podul 
Iloaiei au primit chitanța 
nr. 1, ba că întovărăși
tă din Păușești-au fost și 
ei printre cei dinții, ba 
despre convoiul întovără- 
șiților din Budăi. Da, ne
apărat. ar fi vrut să-i vor
bească despre aceștia din 
urmi. Își amintește ca aț 
fiUsn, deși au trecut wteo 
citeDa zild de atunci^. i

...Veniseră voioși înto
vărășiții. Utemista Maria 
Lăzărescu, delegata de 
convoi, nu-și mai găsea 
loc zorindu-i ba pe unii-, ■ 
ba pe alții din personalul 
bazei. Cons^intin Grecu, 
Gheorghe Butnaru, Petru 
Caduc și alții, care veni
seră cu carele încărcate 
cu saci, erau mîndri ne
voie mare de producția 
de peste 2.000 kg. griu 
obținută la hectar, de 
faptul că primele canti
tăți de griu le-au trimis 
la bază ca plată a munci
lor S.M.T. și a cotelor da
torate statului.

— Avem în ist an un 
griu frumos la bob ca 
niciodată — ziceau cu 
mîndrie întovărășiții. Dar 
mai frumos va fi la anu, 
cînd, poate, vom închega 
colectiva...

...Dar la Dîrvan timpul

e scump: Așa că, fără ză- ' 
bavă, el trecu să cîntă- < 
rească spre a afla greu- < 
tatea hectolitrică, apoi la < 
aparatul de stabilit urni- < 
ditatea, aflînd mai la < 
urmă procentul de cor- J 
puri străine. <

După ce laborantul sta- < 
bili cele de trebuință, ma- < 
gazinerii Toader Bălan și < 
Ilie Spataru preluară can- < 
titățile de cereale depozi- < 
tîndu-le. <

Cei care rămăseseră < 
lingă boi tăifăsuiau cu ) 
comunistul Ioan Avasil- ) 
cii -— despre felul în- < 

care au mers muncile.
— Au fost unii la noi > 

în sat care au scos recolte < 
frumoase — zise unul S 
dintre, romîneșteni. Dumi- t 
tru Faraon, care-l vedeți \ 
aici, ațe 3830 de chile.de > 
pe două hectare. Dumi- < 
tru Crîșmaru a scos și \ 
mai mult.. Și asta fiindcă > 
și-au îngrijit bine cultu- < 
rile, după carte, că. au \ 
făcui toăte lucrările' ' la. > 
vreme.,. Alții în schimb, < 

»care ați zis că-P-mai bine < 
si-i: tragi un-: somn decît > 
să ruții bunienile’ au 7 
scos mult mai puțin. A- y 
șa-i Dumitru Meza, sau > 
Vasite Gr. Iștrati. ?

Cînd soarele s-a urcat > 
chiar deasupra capului, <■ 
cei din Romînești plecau y 
cu carele goale spre casă, > 
bucuroși că,și-au îndepli- ?. 
nit întru totul această în- y 
datorire patriotică.

La baza de recepție din ?. 
Podul Iloaiei, raionul Tg. y 
Frumos, munca însă n-a z 
contenit. Ca și-n cele- ?. 
ialte zile, au fost recepțio- y 
nate pește 50.000 kg. ce- z 
reale. ?,

Odată cu seara, mem- y 
brii colectivului acestei >' 
baze — situată printre ?. 
bazele fruntașe din re- y 
giune — au plecat și din- z 
șii la casele lor, mulțumiți ț. 
de sporul mungii...

t

Amintiri despre scriitori dragi
t(țile vieții '
.rwWtria'>.'■ țî;.

Babeș“ din autobiografice. .3-", 
;că cunoțtin- Plecăm djh Prislop. înapoi 

studii. sa t, răsună difuzoarele
Mi Ion ;se simte pulsul

Rr '-r

li ài. din trecut, 
și alte amănunte

Cei 35 de studenti din viitorul, an III ceva din greuti 
al Fatuității de filologie •— secția romînă din viața ei fai 

— a Universității „Victor T ’
Cluj, dornici să-și imb ogătească 
jele, au pornit In .excuț

LA NĂSĂUD ȘI IN

_.După ce e# 
Școala medie 
care constitui 
vizitează o | 
destinata m^ț

Excursioniștii, sînt numai, ochi, și urochL , 
Cei mai. îhviți, pe'cîte o foaife; 4« hirtie 
sau pe un carnețel, își înseamnă cu 
atenție explicațiile tovarășului profesor 
Scridon G. și ceea ce Văd. In sălița pe a 
cărui tavan sînt pictate scene din poe
ziile cu subiect țărănesc ale IUI Coșbuc; 
se află ediții, din operele poetului, manu
scrisele sale de cînd era elev în clasa a v*t.e’ țâfarțul leciorui
VI-a de licgu, manuscrise de mai tîrziu, săli din nuvela „Proștii a. lui Rebreanu, 
fotografii ale pdetplùi là difdrite ♦îrstfe.i bd ttenul.mrin ■Salva,:a.iu(țgem la Coșbuc- 
o fotografie a lui'1 Coșbuc cu Caragiale, PJ°uă tot mai tate. Totuși, diti cînd m 
fotografii ale familiei lui Coșbuc, cîteva ?in'^ ne,oprim s^a^admiram pitorescul na- 
din obipqtele pedonale ale poetului și 
fotografié à lui Aleâahdru toșbud, f:

studii.

mare și fără »

- r .w~*a în
difuzoarele de curînd insța-

late.’Și îtu satul lui Ion .se siimte pulsul 
Vieți« noi.

Apoi,’'câ în. fin aiul romanului Ion, apu
care întrece'prin Jido- 

lemn acoperit, de peste 
se pierde în șoseaua cea 
PUt>

LA „COȘBUC“
Ic II5DJU
A doua zl dfmlneSță, planul de a merge 

pe jos la Coșbuc (fostul sat Hordău) nu se 
poate realiza, deoarece plouă fără între
rupere.

Din gara Năaăud, unde odinioară eu 
fost bătuți, înjurați și. trimiși la vagonul 
de vite, țăranul Ion Tabără și cu feciorul

Amîndoi am crescut, amîndoi am copi
lărit, ce mai, ăm fost mereu nedespărțiți. 

Au trecut și zilele însorite de vară și a 
venit toamna cu zilele ploioase, cu dimi
neți cu brumă, Cînd pomii' începură să 
rămînă golași de frunze, eu șl cu Mitică 
începuserăm să ne facem pregătirile de 
ducă. Amîndoi sîntem de-o seamă și venise 

Dar mai bine să vă spun cum s-au pe- timpul să plecăm ca să ne satisfacem sta- 
trecut lucrurile.' giul militar. Aveam un s'ingur gînd, o sin-.

Intr-o duminică după-amiază, coboram gură dorință : și în armată să fim tot 
împreună cu prietenul meu Sandu către 
școală unde se organizase, o serbare. Pe 
șoseaua ce cotea in vale către rîu, mai 
mergeau și alțî băieți' și fete, tot la ser
bare.

Vorbeam cu Sandu ba de' una, ba de 
alta, cînd, deodată el ană întrebă :

— Măi Nelule; știi ceva ?
— De unde să știu dacă nu mi-ai spus ?
— Uite, azi se împlinesc două săptămâni 

de cînd am luat în primire biblioteca că
minului cultural.

— Ei și ce-i cu asta, e așa mare lucru 
în treaba asta de crezi că e nevoie să știe 
toată lumea ? — l'-am întrebat eu în ze
flemea,

— Este mă, că de două'săptămâni am
citit atîtea 'cărți de mă minunez singur. 
Și-s tare frumoase ! înveți' o groază de lu
cruri. Nu vriei să iei și tu una s-o citești? 
Uite, de pildă, asta dîif'mîna meă — și-mi 
întinse o carte groasă, cu coperți colorate 
în roșu ' '

Am luat cartea, m-am uitat la ea1— pe 
coperți scria „Așa ș-a călit oțelul“ — și 
i-am dat-o înapoi, zâmbind:

— Ți-ai pus în gînd să mă faci popă? 
Lasă bre, ce-mi trebuie mie cartea asta. 
O fi bună pentru cei care lucrează să facă 
oțelul, dar eu ce să pricep dintr-însa ? 1

El a început să rîd® :
— Păi ce crezi tu că- în ea e vorba des

pre meșteșugul oțelariilor ? Dacă te-ai 
apuca s-o citești, n-ai mai lăsa-o din mînă 
pînă n-ai isprăvi-o din scoarță în scoarță... 
în ea scrie despre... ,

...Am.luat cartea, m-am așezat la umbră 
pe marginea rîului- și-am început a citi... 
Nu m-am mai dus- la serbare, iar cînd 
umbrele înserării începuseră să se lase 
peste sat, îmi era necaz că nu mai văd să 
citesc...

...Asta a fost prima -mea cunoștință cu 
biblioteca,, iar în cîteva luni reușisem să 
citesc aproape toate romanele ce le avea 
în seamă ca

Pentru prima dată am luat să citesc și 
eu o carte mai mare, un roman, prin anul 
1953. Nu-i vorbă, citisem eu și pînă atunci 
cîte ceva, dar citisem cărți de școală, ra
reori vreo broșurică. Așa că nu prea știam 
cam ce poate scrie intr-un roman. De 
atunci și pînă astăzi am .citit multe cărți 
și am de gînd să citesc și mai multe.

bibliotecar, prietenul meu.
★

la mine-mulți prieteni, și pe

giul militar. Aveam un singur gînd, o si: 
gură dorință : și în armâtă să fim 
nedespărțiți. Dar n-a fost așa cum am fi 
vrut noi. El a fost repartizat la o unitate 
în nordul țării eu la alta, în sud.

...După ce m-am prezentat ia 
cîtevâ zile.'m-am simțit '.străin, 
noșteam pe nimeni, toți oameni străini. 
Gîndul îmi era mereu acasă în sat, la fete, 
la flăcăi...

Primul meu prieten pe care mi l-am 
făcut în armată a fost bibliotecarul uni
tății, un băiat mărunțel și — după cum 
aveam să mă conving mat tîrziu ■—. price
put în munca cu cărțile. Fiind militar mai 
vechi, cunoștea probabil cam ce se petrece 
în sufletul bobocilor care pentru prima 
oară pășesc pe poarta cazărmii.

— Ce ești trist măi, tovarășe? Vin 
să-ți dau o carte să citești și are să-ți mai. 
treacă dorul de casă.

Cârtea ce ini-a dat-o,■ m-a făcut să nu 
mă culc pînă la două noaptea, cînd am 
terminat-o de citit. Am început apoi să 
citesc. regulat cărți de la bibliotecă : „Po
vestea unui om adevărat“, „Mitrea Co
cor“, „Inimi curajoase“ și. multe altele 
printre care și multe cărți și broșuri ideo
logice.

Dș curînd am trăit o mare bucurie. Am 
fost primit în rândurile candidaților de 
partid. Cinstea și .încrederea . ce mi s-a 
acordat eu o datorez și cărțilbri citite care 
m-au ajutat să mă pregătesc politicește 
pentru a merita să fac parte din rîndurile 
candidaților de partid.

Cînd am aflat despre concursul „Iubiți 
cartea“ am fost tare bucuros și m-am și 
înscris ca participant la concurs. Acest 
concurs este bine venit pentru că fiecare 
tinăr care va citi cărțile prevăzute în lis
tele bibliografice își va îmbogăți mintea și 
sufletul.

De aceea, eu sfătuiesc pe toți tovarășii 
mei tineri să participe la acest concurs, 
să devină cititori pasionați ai cărților de
oarece cartea este un prieten de nădejde al 
omului

unitate, 
Nu .cu-

fotografii ale familiei lui Coșbuc, țîteva 
din obipqtela pejșonale ale poetului si ;O 
fotografii a Iui' Aletahdrn Coșbuc!, titil* 
poetului, mort de tânăr într-un accident 
de automobil și la a cărui moarte 
poet a compus nemuritoarea 
„Moartea lui Fulger“. :

Se află aici și un registru.. în 
înscrisă data nașterii poetului precum ,și 
alte registre și foi matricole, din care re
iese situația școlară a acestuia.

Cadrul excursiei se lărgește, năsău- 
denii, primitori ca întotdeauna, ne invită 
să vedem tot ce au realizat ei. Vizităm 
„Biblioteca arhivelor statului“, unde se 
află exemplare rare, de curînd legate și 
catalogate, exemplare de un real folos 
pentru viitorii cercetători ai limbii po
porului nostru.

Vizităm apoi liceul mixt, școala peda
gogică, școala silvică. Vizitînd muzeul de 
științe naturale, laboratoarele de fizică și 
chimie, camera cercului fotografilor, o 
sală de. gimnastică de curând amenajată 
ne dăm seama de serioasa activitate de
pusă de elevi și cadrele didactice.

Fără voie, gîndul nostru se îndreaptă 
înspre timpurile cînd atîția și.atîția elevi 
din Năsăud trăiau ca vai de capul lor și 
se hrăneau cu umila mîncare adusă săp- 
tămînal de acasă, în desagă.

După masă, vizităm „Muzeul raional“ 
în care se găsesc mărturiile vitejiei „gră
nicerilor“ năsăudeni din trecut, săraci 
dar mîndri de situația lor de oameni li
beri, nesupuși de feudalii din Ardeal.

Apoi, trecînd Someșul, ne îndreptăm 
spre Prislop, satul în care se petrece ac
țiunea romanului „Ion“ al lui LI viu Re
breanu (în roman satul Pripas) .

Șoseaua care urcă în serpentine spre 
Prislop este înconjurată de o minuhată 
pădure și de ogoare care 
culmile dealurilor.

La marginea satului ne 
unei clădiri, unde se înălța 
învățătorului Herdelea (în 
familiei Rebreanu), iar peste drum se află 
locul unde era casa lui Ion al Glanetașu- 
lui, eroul cărții, flăcăul .sărac, ambițios 
și inteligent, care acționează împins de 
setea lui de. închiaburire. El și-a atins 
țelul, dar a devenit viclean, .crud și inu
man.

Trăim noi înșine în locurile descrise în 
roman, 
oprește 
sare și 
man.

Apoi 
neașteptate, dar cît se poate de intere
sante. De la bătrinul Gheorghe Tabără 
aflăm că Ion al Glanetașului a murit 
acum
Ion a _ ................... ,
devăr a fost închis la Năsăud (în roman 
Armadia), iar popa Belciug a murit nu 
de mult și că nevasta lui Ion trăiește.

O vizităm pe Rodovica (Ludovica) Bol- 
dijeru. nevasta lui Ion. E Ana din roman. 
Avem în față o femeie bătrînă, uscățivă, 
timidă și cam speriată. Ne mai spune cîte

marele 
baladă

care e

urcă pînă pe

oprim în fața 
odinioară casa 
realitate casa

Tovarășul profesor Scridon ne 
mereu, ne dg explicațiile nece- 
ne citește diferite pasaje din ro-

intrăm în sat. Aflăm lucruri noi,

20 de ani de moarte naturală, că 
fost prieten cu scriitorul și într-a-

turri, natpră înfățișată dț poet în scrie
rile! sală. ■ - ■ . , ■

Sosim la Casa-muzeu „George Coșbuc“. 
Nu ne mai saturăm să privim casa mare
lui poet, obiectele din casă, portretele, 
manuscrisele sale...

Mergem și pe la locurile descrise în 
„Mama“ unde

, • „Pe malul apei se împletesc 
Cărări ce duc la moară“

Vedem, și plopii răsfirați pe malurile 
vijeliosului rîu Sălănta și.pe sus pe dea
lurile care doineau „etern a jale“.

Preotul George Coșbuc, nepotul poetu
lui, deși e bătrân și grav bolnav ne chea
mă la el să ne povestească ceva despre 
unchiul său.

Remarcăm imediat izbitoarea asemă
nare între portretul poetului la bătrînețe 
și înfățișarea nepotului. .

Cu glasul tremurând șl abia auzit, me
reu întrerupt de 6 tuse slabă, bătrînul 
ține să ne povestească Cit mai . multe 
despre poet- Ne spune chiar și glume.

De la Coșbuc, pe linia Salva-Vișeu, con
struită în anii regimului de democrație 
populară prin munca plină- de abnegație 
a brigadierilor, luăm drumul spre Cluj.

ÎN SATUL LUI IOAN POP-RETEGANUL

Mergînd spre Cluj întrerupem drumul 
pe timp de o oră și jumătate și ne oprim 
la Reteag, un sat mare, aproape un oră
șel, așezat nu departe de Dej.

Aici s-a născut și a trăit mult timp das
călul Ioan Pop Reteganul, dascăl de un 
rar devotament și hărnicie, folclorist de 
seamă, scriitor și gazetar, înzestrat Cu o 
nemărginită dragoste de popor.

Dacă împrejurările și condițiile în care 
a trăit nu i-au permis să dea opere care 
să dăinuie, ceea ce am văzut și am 
citit în casa-muzeu din Reteag și ceea ce 
cunoaștem din cercetarea operei sale lite
rare, ne face să ne dăm seama de legă
tura acestui scriitor cu poporul. în Re
teag, nu departe de casa dascălului, care 
fiind învățător în atîtea sate, a deschis 
numai prin străduința sa școli și a cum
părat diin propriul său salariu abecedare 
pentru elevi, se înalță astăzi o școală cu 
șapte clase elementare, înzestrată cu in
ternat model

Șoseaua care țrece prii) .fața , casei e.în 
reconstrucție. S-a construit și un pod. 
nou. Și aici, ca pretutindeni în patria 
noastră, se vad semnele noilor vremuri.
Cu bucurie în suflet, cu atîtea și atîtea 

impresii proaspete și neașteptate, cu noi 
cunoștințe folositoare căpătate prin vi
zitele făcute, cu un elan și un entuziasm 
deosebit pentru studierea operelor mari
lor noștri clasici, fredonînd din nou o me
lodie compusă după poeziile Iui Coșbuc,. 
studenții viitorului an III de la secția ro- 
mînă se îndreaptă spre Cluj.

ALEXANDRU CRISTUREANU 
student la Facultatea de filologie, 

secția romînă, Universitatea 
„Victor Babeș“ din Cluj

Expoziție retrospectivă „Ștefan Luchian"

Corespondent 
J. LENTER

Localitatea Strunga, raionul Roman, este cunoscută pentru apele sale minu
nate recomandate și în tratamentul reumatismului. In timpul războ’ului toate 
clădirile din această stațiune au fost distruse, unele chiar pînă la temelie. Sta
țiunea a fost luată apoi sub patronajul I.M.S. Roman care a refăcut-o complect. 
S-au reconstruit clădirile, s-au curățat și amenajat izvoarele de ape minerale 
c*c. Vilele sînt gata și primesc zeci și zeci de muncitor* care își refac aci să
nătatea. In clișeu: un aspect din stafi une.

Am în sat la mine mulți prieteni, și pe 
Sandu și ps Gheorghiță și pe alții. Dar 
cel mai bun prieten al, mep este. Mițlsă, . ....

X L l ♦ ’* k ®
Drumul de la' Șa- 

drinsk pînă la Sațul 
Malțevo este' o ade
vărată încântare pen- , I 
iru ochiul! călătorii- | 

tiVhj- 1 , v . .
Călătoream pe acest drhm în zorii unei 

splendide, zile început de vară. In goa
nă mașinii, î>rih- ferăistra’ deschisă intra 
aeruj țâre, răcornp, împrospătat de aroma 
uriașei păduri de -pini- ptin mijlocul că
reia treceam. Printre ramurile copacilor, 
Ca. printr-o perdea de dantelă mijea luna, 
cpbormd încet. în culcușul ei de după dea
luri, lăsînd locul soarelui care-și anunța 
răsăritul printr-o duhgă puițpurie la ori- 

iaont. " ‘ .-ii 1 ■' .10’'.
Gînd am ajuns în sat începuse să se 

lumineze. Am poposit chiar la stațiunea 
experimentală agricolă a colhozului „Po
runcile lui Lejiin”, Laboratoarele stațiunii 
ocupă o spațioasă, clădire de lemn ase
mănătoare caselor colhoznicilor dip Ural 
și Siberia. “ ‘ '

Curînd ulițele au început să se popu
leze. Colhoznicii ■ se îndreptau spre locu
rile de muncă. Unii mergeau pe bicicle
te, alțij treceau grăbiți ’ pe motociclete, 
lăsînd în urmă pn nor de colb. ■

Pe un ștîlp a. prins, graj . difuzorul: 
„Bună dimineața, tovarăși!“

Terenti Semionovici Malfev

Corespondent 
IOAN CIUNGU

Duminică dimineața, s-a deschis în pa
vilionul A de expoziții din parcul de cul
tură și odihnă „I. V. Stalin“ expoziția 
retrospectivă .de pictură ,,Ștefan Luchian“ 
organizată de Sfatul Popular al Capitalei.

La deschidere, tov. A. Bălăci, redactor 
principal la Editura de Stat pentru litera-

tură și artă, a dat citire cuvîntuluî poe
tului Tudor Arghezi.

Expoziția cuprinde opere reprezentative 
ale pictorului Ștefan Luchian, compoziții, 
flori, peisaje, care aparțin Muzeului. de 
Arta al R.P.R. și diferitelor colecții..

(Ăgerpresj.

ii i* I Scr^oare din U. R. S. S.

Pe ogoarele savantului-colhoznic

...în fața stațiunii experimentale s-a 
oprit o mașină din care coboară un băr
bat înalt, îmbrăcat cu o bluză de croială 
militară. Se apropie grăbit de noi și ne 
strìnge mîinile : , -, -

— Scugați-mă că am.întîrziat. Am fost 
pe câmp.

Acesta este Terenti Semionovici Malțev, 
savantul-colhoznic, omul ale cărui fapte 
sînt vestite nu numai în Uniunea Sovie
tică, dar și peste mări și oceane. Obrazul 
său prelung e luminat de un zîmbet prie
tenos, deschis. Sub fruntea-i înaltă ochii-i 
mari, albaștri, strălucesc viol. Cînd vor
bește, mișc® fără întrerupere, cu gesturi 
grăitoare, mîinile sale 
muncitor.

Terenti Semionovici 
mera lui de lucru.

Om comunicativ și 
mionovici a îndepărtat dintr-o dată stin
ghereala care parcă..ne cuprinsese în pri
mele momente A început între noi o 
discuție vie, interesantă. diri care am pu
tut urmări firul vieții acestui om minunat, 
firul vieții unui țăran fără carte, ajuns, 
în condițiile statului sovietic, savant cu 
mare renume-

...S-a născut Terenti Semionovici chiar 
în acest sat — în Malțevo, acum aproape 
60 de ani, în familia unui țăran nevoiaș.

— Cînd m-am făcut băiat de școală — 
ne povestește T- S. Malțev — m-am dus 
la taica să mă dea la carte. „Ce-ți trebuie hoznicii l-au trimis 
carte? — mi-a răspuns el. Cartea îl 
strică pe țăran. Cel ce știe carte, nu știe 
să țină bine coarnele plugului“. Așa că în 
viața mea nu am învățat nici măcar o 
clasă.

Acest lucru însă nu l-a împiedicat 
Terenti Malțev să iubească slovele și 
învețe pe furiș să scrie și să citească.

Pentru prima dată el a făcut cunoștin
ță cu agronomia de-abia după Revoluție, 
în paginile Unor publicații sătești. A în
cercat apoi singur să înfăptuiască pe ogo
rul lui mici îmbunătățiri agrotehnice. 
Aceste încercări au dat unele roade care 
l-au entuziasmat pe Terenti Semionovici, 
au sădit în inima lui interesul pentru, 
știință, dragostea de studiu, perseverenta 
care cu vremea s-au dezvoltat, devenind 
o trăsătură caracteristică a Iul.

Privirile sătenilor din satul său erau 
îndreptate spre tînărul Malțev, care-și 
lucră pămîritul altfel, decît văzuseră ei 
din moși:strămoși. Cei bățrîni dădeau din 
cap nemulțumiți, cei tineri însă au venit 
al'ături de el. Curând. în sat s-a înființat 
un cerc agrotehnic organizat de Terenti 
Semionovici. în 1930 cercrțl acesta a fost 
nucleul în jurul căruia s-a format colho
zul „Poruncile lui Lenin”.

La prima ședință a colhoznicilor, T. S. 
Malțev a fost ales fitotehnician. funcție 
în care a rămas neîntrerupt de atunci șiîn care a rămas neîntrerupt de atunci 
pînă astăzi.

De la practică la șfiinjă
puternice de

ne invită în

vesel, Terenti

om

ca-

Se-

pe 
să

După înființarea colhozului, au urmat 
ani de muncă, de căutări, de înfrângeri și 
succese care pînă la urmă l-au dus pe Te
renti Semionovici pe drumul-cuceririi ce
tății științei ,

în prima perioadă a activității sale, T. 
S. Malțev s-a întîlnit cu doi oameni care 
au avut asupra lui 0 influență ho’ărîtoare.

...Era prin primăvara anului 1931 tn 
tr-un număr al unei reviste agricole Te
renti Semionovici a citit un articol care 
î-a impresionat în med deosebit. Era vorba 
despre transformatorul naturii, despre

omul care cu mina lui a creat noi soiuri 
de plante. Pentru prima dată auzea Te
renti Semionovici despre Ivan Vladimi- 
rovici Miciurin.

Cum s-au terthînat însămînțările, col- 
pe.Malțev în orașul 

Kozlov (astăzi Miciurinsk) unde locuia și 
lucra Miciurin. Trei zile a stat alături de 
Miciurin, trei zile car« pentru colhoznicul 
din Siberia au însemnat mai mult decît 
trei ani. de școală. La despărțire, I. V. Mi
ciurin l-a sfătuit săîțucreze cu cifraj pen
tru transformarea maturii și strîngîndu-i 
mîna, i-a spus: . ' li 5^4,

— Principalul e să nu dai înapoi!
...Terenti Semionovici se opri o clipă 

din povestit, privi țintă înainte, apoi 
adăugă :

— Acest „să nu dai înapoi” mi-a ră
mas în minte pentru totdeauna.

...Al doilea om care l-a . îndrumat pe 
Terenti Semionovici a fost academicia
nul T. D. Lîsenko S-au întîlnit prima 
oară la congresul colhoznicilor udamici, 
în 1935. Intr-una din pauzele congresu
lui, fitotehnicianul din.Siberia s-a dus la 
academicianul Lîsenko să-l 
despre experiențele sale.

— Dacă dumneata, tovarășe 
gîndești să înveți serios și să 
tivitate experimentală serioasă 
tuit T. D. Lîsenko — trebuie_ _______
metoda dialectică marxist-leninistă.

— Probabil că e foarte greu..
— Nu-i ușor de loc, dar fără aceasta 

nu te poți orienta just în știință.! Dări în 
timp ce studiezi teoria, marxist-leninistă, 
studiază și operele lui Darwin, Miciurin, 
Timiriazev

Temerile lui Terenti Semionovici s-au 
dovedit întemeiate. Pentru săteanul fără 
școală, filozofia marxistă ' èra o redută 
greu de cucerit. însă cînd studiul mergea 
mai anevoie, în urechi îi răsunau cuvin
tele bătrânului grădinar din Kozlov: „Să 
nu dai înapoi !”

...Din primele zile ale muncii sale în 
colhoz, pe T S. Malțev l-a preocupat 
problema obținerii unor recolte bogate 
Cum să se dobîndească recolte mari in 
fiecare an, în anii seceioși ca și în cel 
mănoși ? Fitojehnic'anul. ceibe- - lui ..Po
runcile lui Lenin' s a apucat să -aute noi 
soiuri de griu. care să noată d : cît mai 
multă pîine în condițiile lor climaterice.

După ani și ani de cercetări el a creat 
din griul „milturum 553" solul „miltu-

vorbească

Malțev, te 
ducf o ac- 
— 1-a sfă- 
să studiezi

rum S-553 mult 
mgi rezistent, ia ger 
și secetă. în colhoz 
sînt multe hectare.de 
sărăturii. în aceste 
locuri griul crește

greu. Terenti Semionovici a hotărât să 
creeze un soi de griu care să dea recolte 
înalte și pe acest fel de pămînt. Multă 
.energie și inventivitate a depus ei pînă 
a reușit să-și ajungă țelul. De cîteva ori, 
lanurile ,cu, acest, griu au. fost complect 
distraie5 Mé' diferite -' calamități’ • Alt om 
poate s-ar fi descurajat, ar fi renunțat, 
ar fi lăsat totul baltă. Terenti Semlonb- 
vicl însă nu-i un astfel de om. Pînă la 
urmă, după zece ani de la primele expe
riențe, a obtinut o recoltă bogată pe să- 
rături.

Munca practică îmbinată cu studiul 
l-au ajutat pe Terenti Semionovici Malțev 
să urce culmile grele ale științei. Obser
vațiile făcute pe cîmpille colhozului el 
le-a fundamentat științific într-o seric de 
lucrări. Lut T. S. Malțev l-au apărut cî
teva cărți. și peste două sute de articole 
științifice. Guvernul sovietic a apreciat 
mult munca, savantului colhoznic. în 1942, 
în toiul războiului, 1 s-a acordat cea maL 
înaltă distincție —, Ordinul Lenin. iar in 
1946 — Premiul Stalin. ,. -,

Pe tabla de șah a naturii

studiul

Rezultatele obținute nu l-au mulțumit 
însă pe Terenti Semionovici. Cu. și'măi 
mare perseverență, -a pornit el să caute, 
să descifrez© tainele naturii. â

— Cum putem (Aține în mod perma
nent recolte bogate ?

Această întrebare îl frămînta zi și 
noapte pe tovarășul Malțev. Și îl mai fră
mînta un gînd: de ce oare în cărți ccrte 
că ierburile perene, adică acele plante 
care trăiesc și dau. fin doi trei ani în șir 
— refac structura solului și-i măresc fer
tilitatea pentru mai mulți ani, iar în lea
litate nu se întîmplă tocmai așa ? Apoi, 
de ce doar ierburile perene ar putea mări 
fertilitatea solului ? Doar toate ierburile 
sînt bogate în materii organice care în
grașă pămîntuL

Luni și ani de cercetări, de experiențe, 
de analize.. Dar pînă la urmă taina a 
fost deslegată. iar deslegarea acestei ta’ne 
a adus după sine una dintre cele mai 
mari descoperiri care s-au făcut în ulti
mul timp în știința agricolă.

DAN LAZARESCU

(Va urma)

chile.de
hectare.de
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Muncind cu fiecare
Munca rodnică .a , . —-—

Xr dta&ui‘reip- Pe marginea preschimbării 
nului cîmpulung? . documentelor U. T. M. 
Muscel a fost mult ___
influențată în ulti- ”' ' ** ' ’ ’
mul. timp de ' acțiu nea, de preschim-, rism, certuri, 
bare .a documentelor de organizație. A- Steliana Pătran, 
ceasta, acțiune a . fost înțeleasă de o mare, 
parte a activului U.T.M. nu ca. avînd un, 
caracter«.pur tehnic,, ci. ca o acțiune poli
tică de 4 deosebită însemnătate, menită 
să ducă Ia o înyiorare a muncii, la o, in
tensificare și îmbunătățire calitativă a ac
tivității, U.'T.M-,.

Problema preschimbării,, documentelor 
este viu., discutată,în consfătuiri și adu
nări ale htertiiștllof, îh convorbirile indi
viduale dințre ufemișii, dintre activiști și 
tineri."? " . ’ -■ ■ • ' ... ,

I

utemist
...Anul trecut, ta 

colectivul corpului 
didactic al Școlii din 
comuna RUCăr s-au 
manifestat numeroa
se lipsuri : familia^ 

intrigi... învățătoarea 
utemistă, care avusese 

munci de răspundere, în cadrul organiza
ției, conștientă de menirea ei, ia froziție 
împotriva acestor manifestări și începe să 
crit ice cu asprime pe cei ta cauză. Cbn- 
siderîn-d-o prea „îndrăzneață“ sau „nepo
liticoasă“ față de unii învățători mai vechi 
(care din păcate aveau și o mentali
tate învechită) cei critjcați se năpustesc 
asupra lui Pătran cu injurii și calomnii 
cu scopul s-o discrediteze în fața oame
nilor din sat care o stimau mult, pei 

____ care s-au simțit „ofensați“ se adreseakă 
Muncind cu fiecare utemist, apropiin- ta mâi multe rindùri secției de'tavăță-“ ‘ ----- —*■•.* «• -1--. ja

a 
nu 

dată
_______ ___ ______ _ . _.. nè- 

. vinovată și Steliana Pătrar, este achitată." 
Nefiind mulțumiți probabil de sentința 

judecătorească, cei criticați de Pătran 
continuă s-o calomnieze pînă țînăra ta-

mîht â ’ sfatului raioriâl . care pînă 
urmă, hotărăște scoaterea din muncă 
tinefei învățătoare. Lucrurile însă 
s-au’ oprit aci; Pătran a fost 
ta judedață. Instanța însă o găsește

du-șe de-el sufletește, ractitul U.T.'M. a ' 
reușit în această perioadă mai mțilt -Ca . 
oricînd- săd.-ftj.uțe pe tineri, să-i facă să 
vadă și să înțeleagă frumusețea vieții de 
organizație.

Pe utețnistul Ion Oancea din organiza
ția T-F.E.T. de" pftdăT'Țr interesa pre:a' 
puțin ziarul șșui cart ea. pripț^nja cu cei
lalți utemiști.;. îl înt'îîdeai tar în "adunări __„__ _ _ _ __ _____
de U»T.M„ ițu-și, plătea regplat fotizația... vățăioare este pusă ta’discuția" adunării

KT 1 ni î vi V» rî 11 m v> r-r o«rvi -r t_  _ i1 TT rrf -n rr l <»• _____1 _ i : —„Nicii îp. producție nu strălucește“.,, spu- .generale U.T'.M. pentru a fi exclusă din 
neau despre el. țovar-ășji de muncă. ~ ■ - organizație. Participanții la adunare însă

După ce. g fost, prelucrată., Hptărîrea- care, au cunos.cut-o pe învățătoarea ute- 
Plenarei C. C. al U-T.M. cu privire, la misță.ca o tovarășă cu merite în muncă, 
preschimbarea, documentelor, utemistă resping calomniile adresate lui Pătran și 
Lucia Bărlolu a primit sarcina sa se votează în unanimitate împotriva exclu- 
ocupe. îndeaproape, de Oancea,. $i iată că. derii.ei din U.T.M. 
invitîhdu-f. azî da cî.ub, a.ltăciajîî p.e tere
nul de volei, votbindii-i despre o cârțe și 
dîndu-1 să’citea'scă !bîte b”broșură,,încetul 
cu încetul Lucia" Bărioiu -l-a făcut De 
Oancea să înțeleagă că viața pe care p 
dusese pînă acum era>'lipsifă ta fond de 
bucuria tinereții. El 'a'început să partici
pe cu regularitate la diferitele acțiuni ale 
U.T.M.m'lui, își plătește ■ regulat cotlza- 
țiaj’SA’a: abonat Ia ziar, iar ta producție a' 
devenit: fruntaș;1 Plutașul’ Ion Oaticea 
reaiizează'.’în ultima' vreme două norme 
pe zi. ■

în organizația -de bază de la întreprin
derea carboniferă, deși preschimbarea 
propriu zisă a documentelor. nu a început 
încă, utemiștii stat de pe acum .pregătiți 
pentru acest eveniment : s-a pus. ordine 
în evidența membrilor în aproape toate 
organizațiile de secție, majoritatea ute
miștilor sînt cu cotizația-.la zi, tinerii eu 
realizări însemnate în producție : Dum:- 
tru Smârăndan. ,de .pildă, își depășește 
planul cu ,12—15 .1a sută, Vasile Stoica 
cu T.7 la sută, Ion Dureci cu, 36. la sută, 
Anghel Dumitrașcu cu 46 la șută. 
Ca și el muiți alțî țineri dobîndesc 
succese în muncă- Unii âu, chiar rezultate 
excepționale, cum. e de exemplu Anghel 
Dumitreseu secretar, gl organizației de 
secție de la Pcscăreasa II.

Toate aceste realizări sînt o urmare a 
Intensificării muncii, politjce .desfășurate 
în cadrul organizațiilor de secție sub în
drumarea directă a organizației de par
tid. .țl-temiștii și tinerii se întîlnesc cu 
regularitate în adunări și consfătuiri la 
club, iar membrii birourilor de secție se 
află întotdeauna .prințre ei.

De atunci a trecut un timp. Ste- 
liana .Pătran a încetat să mal ducă mun
că de U.T.M. Faptul că a trebuit să se 
lase de meseria de învățătoare de care 
era îndrăgostită și. pentru pasivitatea cu 
cara, au privit membrii vechiului comitet 
U.T.M. situația ei, Steliana Pătran s-a 
închis în sine, a devenit apatică, demo
ralizată. Tînăra învățătoare a fost, 
dată uitării..,. Dar cu prilejul preschim
bării documentelor de U.T.M. lucrurile 
s-au. lămurit. Instructorul comitetului ra
ional împreună cu membrii comitetului 
organizației de bază, îndrumați îndea
proape de instructorul comitetului ra
ional de partid, s-au ocupat cu toată 
seriozitatea de rezolvarea cazului lui 
Steliana Pătran. Cu această ocazie 
comitetul . organizației de bază s-a 
convins că a greșit lăsînd-o pe Ste
liana să se frăminte, fără a o ajuta în 
momentele grele... Si astfel Pătran a 
fost readusă în familia utemiștilor iar as
tăzi este din npu una din cele mai active 
utemiste din comună. Ea se gindește cu 
bucurie la faptul că odată cu deschiderea 
anului școlar își va relua munca de în
vățătoare.

Membrii comitetului raional U.T.M. 
■ Cîmpulung Muscel pot fi bucuroși de fap
tul că în acele organizații de bază unde 
s-a terminat înmînarea noilor carnete tu
turor utemiștilor, munca s-a îmbunătățit 
simțitor.: îni același timp ei nu au drep
tul să uite că mai au încă foarte multe 
de făcut. Pînă ta prezent s-a terminat 
preschimbarea documentelor U-T.M. în
tr-un număr mic de organizații de bază.

Campionatele republicane•o*
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In Editura de Stat 
pentru Literatură Politică

a apărutt
V. I. LENIN — Opere, volumul 
544 pag.

Institutul tehnic din Galați 
comunică :

Anul acesta candidații se pot înscrie la 
următoarele facultăți și secții:

— Facultatea de mecanică cu secțiile : •
a) Nave și instalații de bord ; b) Exploa

tarea navelor și porturilor ; c) Mașini și 
utilaje pentru industria alimentară.

— Facultatea ,de hidroameliorațiuni cu 
secțiile '

a) Hidroameliorațiuni; b) Piscicultura și 
tehnica pescuitului.

— Facultatea de tehnologia produselor 
alimentare cu secțiile :

a) Tehnologia mprăritul'ui, panificației 
și a pastelor făinoase ; b) Tehnologia și 
conservarea produselor alimentare ; c) 
Ingineri economiști pentru industria ali
mentară.

Cererile pentru înscrierea la examenele 
de admitere se vor înainta secretariatului 
de institut, Galați (str. Republicii nr. 11)-

Examenele de admitere vor începe în 
ziua de 18 august 1955 ora 8 dimineața.

Cazarea și masă candidaților pe timpul 
examenelor de admitere' vor fi asigurate 
contra cost de institut.

Examenul.de admitere la Facultatea de 
tehnologia produselor alimentare se va 
ține și la Institutul de Chimie alimentară. 
București.

Din
74

7 pimwe ««• Birpul raional. nu, se ocupă însă cu
Apropierea dintre membru birourilor șl același interes de îmbunătățirea muncii

tineri a făcut, să crească interesul - utemiș'- 
tildr, pentru, viața . de organizație, pentru 
rezolvarea, problemelor, de organizație, a 
făcut £a.„crească nivelul de conștiință al 
tinerilor. De cînd. a început să se pună 
problema preschimbării documentelor de 
U.T.M., la întreprinderea carboniferă se 
muncește cu mult interes pentru .crește
rea calității de membru. Secretarii de 
secții nh mai-umblă că „perceptorii“ să 
încaseze cotizația: Acum cea măi mare 
parte a membrilor vin la. secretarii orga- 
nizaț'iilor' de secții să-și plătească coti
zația. '

Biroul raional s-a orientat -just în -pre
gătirea aparatului întregului activ pen
tru acțiunea, de preschimbare a documen
telor. Ca principal obiectiv al acestei ac
țiuni a fost creșterea calității de membru 
al U.T.M.; iar acei utemiști .care se rupse-, 
seră îiitr-un timp de Viață organizației au. 
fost reacțivizați. ... ' . .

Rezojvarep: unor asemenea cazuri în 
comuna Rucăr a dovedit că activiștii raio
nului au muncit cu pricepere și simț de 
răspundere. ,w.

Trectadilse 'la clarificarea evidenței 
membrilor, se ynnsiată, cA ,ptemis,ta Ște- 
liana '"Pătrata rfu măi răspunde la chemă
rile organizației, e . veșnic . posomiprîtă, 
tristă. Care șă fie cauza ”"— se'întrebau 
activiștii.

în toate organizațiile de bază. Neglijează 
■ unele din ele pe motivul că au fost pro
gramate pentru preschimbare de-abia în 
lunile viitoare. Au mai rămas foarte, 
muiți utemiști cu care trebuie să se stea 
de vorbă și care trebuie să fie îndrumați 
îndeaproape. Da I.M.S. de pildă munca 
de educație e încă slabă. Mai sînt aci ti
neri care. au. o atitudine ne justă față de 
tinerele muncitoare... Mai sînt încă ute- 
mis'te printre funcționare cărora le e ru
șine să se întîlnească cu „fetele în salo
petă“, după cum mai sînt încă și unii 
utemiști ingineri, tehnicieni sau. funcțio
nari cărora le e rușine să se întîlnească 
sau să se împrietenească cu tinerii mun
citori. Asemenea mentalitate, nedemnă 
de un utemist, precum și celelalte lip
suri arătate, dau o notă proastă comite
tului raional U.T.M.

Continuînd munca de preschimbare a 
documentelor U.T.M. în celelalte or
ganizații de bază, comitetul raional 
U.T.M.. Cîmpulung va trebui să învețe din 
experiența dobîndită' în munca de pînă 
acum și să ia toate măsurile ca legătura 
strînsă dintre organele 
care s-a făcut tot mai 
această perioadă, să se

U.T.M- și tineri, 
mult simțită în 
permanentizeze.

M. BURAN

Tn ceasurile de repaus, tinerii matroz] 
se strîng laolaltă și petrec cîntînd.

Ce frtimos răsună noua melodie care 
pare că se înfrățește cu vuietul valuri
lor și cu zborul avîntat al pescă
rușilor.

emisiunile muzicale ale săptămînii

august marele nostru

'ea teva din lucrările pe care' Te îndrăgește cel 
mai mult. Astfel în săptămîna aceasta 
vom putea asculta două asemenea con
certe simfonice populare.

Gebrge 
bine de
Liveni-
acestui

Primul,' transmis marți; pe programul I, 
la orele 13,40 se va deschide cu „Mica se-’ 
renadă pentru orchestră de coarde de 
Mozart“. Deși, la origină serenadele sînt' 
lucrări galante prin ca-re spre seară, un' 
îndrăgostit îșl aducea omagiul iubitei sale, 
serenadele lui Mnzart au depășit cu mult 
acest cadru fiind în fond mici’ simfonii. 
Apoi vom putea asculta poemul „Vltava" 
unul din ciclul de, (șase) poeme simfonice 
în oare Bedrich Smetana, făuritorul mu
zicii clasice cehe,-a cîntat frumusețile' și 
trecutul de glorie al" patriei șale. Smetana 
nu se mărginește. în acest poem să des
crie ’într-un chip e naturalist rîul Vltava 
care străbate orașul” Praga, ci leagă de el' 
o semnificație, patriotico-națională. Con
certul se va închșta cu Uvertura „1812“ 
de Cealcovschi, ■ lucrare programatică în 
care compozitorul evocă' războiul de 
apărare a patriei ;dîi'ș de poporul rus îm
potriva trupelor cotropitoare ale lui Na
poleon. încleștarea, dintre trupele franceze 
și poporul rus este redată prin opunerea 
temei „Marseillezeț“ .unei serii de melodii 
populare ruse.

Duminică pe programul II, la orele 16, 
concertul popular se deschide cu trei dan-

La 19 .
Enescu ar fi împlinit 74 ani. Mai 
7 decenii de cînd în satücül din 
Vamav începuse să bată inima 
mare patriot, al acestui geniu ’ăl muzicii. 
De-a lungul vieții sale, George Enescu 
s-a simțit strins legat de meleagurile ’co
pilăriei și, sărbătorit și respectat în toate 
țările lumiii n-a uitat să afirme, niciodată 
că gloria sa trebuie să fie considerată ca 
gloria țării sale. .

Cu prilejul împlinirii a 74 ani de la 
nașterea lui George Enéscu, vor fi trans
mise mai multe emisiuni închinate activi
tății creatoare și interpretative a marelui 
muzician. Astfël, marți la orele 19, pe pro
gramul II, îl vom putea asculta interpre- 
tînd la vioară’solo, mai multe lucrări’de 
Johann Sébastian Bach Sonata nr- 2 în 
la ipinor și partita a III-a în mi major, 
în tălmăcirea acestor capodopere George 
Eneseu era neîntrecut. Deși le-a imprimat 
cînd împlinise aproape 70 de ahi, ceea ce 
te impresionează cînd asculți aceste in
terpretări este îmbinarea dintre vigoarea, 
avîntul tineresc și profunzimea concepției, 
extraordinară’ màtùritate à gîndirii. Ima
ginea lui George Enescu, interpret al 
propriilor sale lucrări, va fi evocată 
miërcuri la orele 16,15 cînd vom putea 
asculta între altele unele dta .lucrările surj ^fonice de Teodor Rogalsky (Dansț 1 -- --- 7 _ — _ _î 1   J   —— M uufc M ' | h * « W ' 1T — — , —ardelenesc,. Dansul, maqedo-romin, Gaida, 

și Hora din Muntenia).' : '
Sugestive imagini 'ale unor aspecte ale 

.vieții și. suflețuiul poporului, nostru, 
, aceste dansuri șț-au cucerit un loc de 
cinste în rîndul iubitorilor de muzică. Suita 
„Ogoare noi în lunca Prutului“ de Sergiu 
Natra ca și muzicg la filmul „Delta Du
nării“ de Paul Conștantinescu, au fost 
scrise inițial pentru două -filme documen
tare'roriîînești — unul despre munca câfre 
a duș lc( obținerea a noi terenuri pentru

sale pentru ansamblurile de cameră'. După 
cum se știe George Enesou este între al
tele autorul unui Octuar (lucrare pentru 
opt instrumente de coafde) și al unui Dix- 
tuar (lucrare pentru zece instrumente de 
suflat). De asemenea, în aceeași ordine 
de idei, vineri, orele 11, pe programul I, 
va fi transmisă Suita l-a opus 9 scrisă de 
George Enescu la începutul veacului 
nostru. Ea va fi interpretată de Filarmo
nica din București dirijată ;de compozitor. 
Iar sîmbătă pe programulT, la orele 19,05 _____
veți putea asculta o emisiune originală agricuitUră în regiunea Prutului și. altul 

despre viața plină de pitoresc a Deltei:
Amîndouă" aceste lucrări, distinse cu 

premiul de stat, vor putea fi ascultate în 
cadrul concertului, popular în al cărui 
program mai este inclusă și cunoscuta 
„Bagatelă“ dé compozitorul romîn-înain
taș, Scărlătescu (strălucit orchestrată de 
Theodor Rogalsky)?

de prezentare literar-muzicâlă a număru
lui din revista „Muzica“ închinat mare
lui muzician romîn.

Două concerte simfonice populare
Se întîmplă ca în cadrul unor emisiuni 

intitulate „Concert simfonic popular“ as
cultătorul să găsească înmănunchiate cî-

în Capitală . și în 
mulțerorașe. din- țară, 
sîmbătă și dumini
că seara,“s-au- orgaiîi- 

jul închiderii Festivalului; Mondial șl Ti
neretului și Studenților pentru t’ace și 
Prietenie de la’Varșovia. , . .

Mii și'mîi’de'tineri 'aii’:petrecut clipe lui„ al doilea „vinovat“, drept pedeapsa, 
de neuitat și au trȘlt o seară cu gîndul va avea- prilejul sr „.„.i
și inimâ'alSturî <Je șol.ij tineretului lumii prăjituri cu piper' 
carfe, îh1 Varșovia —or.așui Festivalului, Nu trece mult, timp și în fața microfonu- 
timp’ dd două, săptămî'rii au . adus centri- lui este adusă prima vinovată ‘ care, 
buția lor prețioasă la întărirea păcii și snre hazul tuturor strigă de trei ori cu- 
prietehiei între Popoare. curigu, lecuindu-se și pe ea șj pe ceilalți

. /' ■ •’?' - ' '„ „amatori“ de a nu participa la voioșia ge-
Sîmbată seara în'Capitală... nerală. „Pretendenți“ pentru prăjitura_cu 

■■ •■ ' piper, pare-se că nu s-au mai găsit pînă
Cînd șoarele scăpătat spre" asfințit își' la sfîrșitul carnavalului; 1 

scălda ultimeler raze în oglindă" lacului, ' ...Pe scena improvizată, în fața microfo-
animația din Parcul de-cultură și odihnă nului, locul neobositei orchestre a -carna- 
„I. V. Stalin'/*- era' mai deosebită ta ’în valului este luat de orchestra î-ntreprin- 
alte -seri. --Grupuri, grupuri/ tineri și ti- " derii 3 instalații, oare a ținut să-și dea 
nere, plini de voioșie,'se îndreptau din ' aportul ei la reușita carnavalului. Melo- 
toate direcțiile, avînd o singură- țintă:' 
carnavalul tineretului organizat la reStaă- ; 
rantul. nr. 1 .al parcului-.

...Cîntecele, rîsetele, larmg glasurilor su
telor de tineri ventți" -la carnaval, înce
tează .peptru, cîteva • micuțe atunci ,cînd 
difuzoarele, fac auzite glasul utiui tovarăș 
din partea comitetului., -raional 
Stalin:' - • ■ • 
tați", la

zaț'câfhâvăluti'âle tinerettului, .CU prile- saci, cei supărați și cei cu..- mutrele 
. . — -a .. .. . • , _. plouate... „Vinovății vor fi .amendați pe

loc : primul „vinovat" descoperit, va stri
ga de trei ori cucurigu în fața microfonu-

va avea prilejul să simtă ..deliciul“ unei 
•“ — anunță crainicul.

prezenți. Privindu-le măștile care mai 
de care mai năstrușnice, nu poți să nu 
zîmbești. •

...V-am prezentat doar cîte ceva de la 
carnavalul tineretului pin Parcul „I. V- 
Stalin“, dar în aceeași seară, în multe 
alte lpcuri din Capitală, alte -sute și mii 
de tineri erau prezenți la carnavaluri ase
mănătoare.

Tinerii din raionul „V. I. Lenin“ au pe
trecut o seară nu mai puțin plăcută la 
carnavalul organizat în Parcul ,,Dr. Stai- 
covici", ornat ca^în basme pentru "această 
petrecere tinerească. , j

Ca în fiecare an, campionatele republi
cane de atletism la juniori s-au bucurat de 
o largă popularitate în rîndul celor mai 
tineri atleți ai țării noastre.

• La întrecerile finale ale campionatelor 
^republicane de juniori și junioare din acest 
ian au participat pește 600 de atleți și atlete 
din toate regiunile' țării.

întrecerile finale au scos în evidență
• forma buna a tinerilor atleți, pregătirea 
fizică și tehnică, car^ au dus la obținerea 
unor frumoase rșzultate. Performanțele 

•realizate (ie reprezentanții orașului Bucu- 
1 rești, care au ocupat primul loc totalizînd 
, 459 de puncte, fac să se întrevadă posibi
litățile lor de creștere în viitor.

Pe asociații, „Tînărul dinamovist” s-a

clasat pe primul loc, ceea ce demonstrează 
preocuparea deosebită a asociației pentru 
promovarea unor cadre, de valoare pentru 
atletismul nostru.

în tot timpul întrecerilor, pe stadionul 
„Progresul” din Oradea au venit numeroși 
spectatori care au răsplătit din plin efor
turile atleților pentru obținerea de rezul
tate cit mai bune.

Merită relevate rezultatele obținute de 
Șt. Kadar (Tiîrgu Mureș) care în proba de 
100 m. plat a realizat timpul de 11’5 ; V. 
Duțu (Loco'motiva-București) care a sărit 
5,46 m. în lungime; Eugenia Borza (Me- 
talul-Reșița) care a trecut peste 
înălțată la 1,33 metri si altii-

întrecerile de călărie de la Constanta

ștacheta

♦ • .(I . ■ ' '
♦ Sîmbătă și duminică s-au desfășurat în 
.continuare la Constanța întrecerile din
♦ cadrul co-ncursului republican de călărie 
dotat cu „Cupa Dinamo". Iată cîteva din 
rezultatele tehnice înregistrate în- ultimele

•două zile de concurs:
Dresaj categoria A : 1. Nicolae Marcoci 

(E.H.A.) pe calul Pelinaci. 163 p ; 2. Va- 
■lentin Fotpscu (E.H.Â.) pe calul Ponor 
.145,66 p.

Probă de juniori și fete cat. I: 1.
Alexandru Glongo (Dinamo București),

,Pe calul Foșnei, 0 puncte penalizare, 52.6 
sec. ; 2. Mări-n Dorojan (Recolta Ploești) 
pe calul. Farsa, ,4 punote penalizare, 46,8

j secunde. , •■■ ■
Obstacole categorie ușoară. -1. Gheorghe

Danga (fc.H.A.) pe palul El-S-Baa II, 0 
'puncte penalizare 41.6 sec. ; 2. Ion loja
(Dinamo Ploești) pe calul Adur, 0 puncte

; penalizare 41.9 sec.
♦

■ Mal multl oficiali decît.concurenți
16 concurenți (13 băieți și 3 fete) și vreo noatrq să se prezinte la ștant un număr 

30 de oficiali, iată dragi .ctitori cadrul at|ț de mit] de bbft’ctirenți ?
care s-a desfășurat durhinică pe Stadionul"8 Lipsa spiritului de răspu..!_______
Tineretului dj-n Capitală faza pe oraș a4, cătorțlpa; mișcării noastre sportiva din 
carrtpionAtulul republiran'" de pollatlo-n ioane ca și a dezinteresului manife

Obstacole categoria I, juniori 
Horia Mocanu (Recolta Ploești) 
Falnic, 0 puncte penalizare, 59,6 sec.

Ștafetă (echipe formate din trei călă
reți și trei cai)). 1. Victoria Dumitru He
ring pe calul Piulița, Valerian Crețu pe 
calul Văzduh și Vasile Pinciu pe caltil 
Odor 2 ; 35,2 ; 2. E. H. A. ; 
ești.

Obstacole catégorie grea. 
pescu (Dinamo București) 
lero, 4. puncte penalizare
Gheorghe Antohi (E.H.A.) pe calul Min- 
dir, 4 puncte penalizare, 1;13,6.

După trei zile de dîrze întreceri spor
tive „Cupa Dinamo“ a revenit maestru
lui sportului Mihai Timu (E.H.A.) care 
cucerește astfel pentru a doua Oară con
secutiv acest trofeu.

și fete. 
pe calul

Dinamo Plo-

1. Felix To
pe calul Bo-

1 ;12,5 2.

G.M.A. pa, într-adevăr, nu vă mirați, 16 
concurenți s-au prezentat duminică la 
această importantă competiție sportivă de 
masă. Este desigur o cifră care dă naștere 
la multe discuții.

Atunci cînd concurenți! s-au aliniat 
pentru a lua cunoștință de ultimele amă
nunte tehnice, cu greu puteau fi oprite 
glumele usturătoare la adresa organiza
torilor — C.C.F.S. oraș,'ca și a președin
ților celor 8 comitete raionale C-F.S. — 
prezenți aici pe stadion.

Cum e posibil ca într-un asemenea con
curs important, din 8 raioane ale orașului

Lipsa spiritului de răspundere a condu-
'" i ta- 

dezinteresului manifestat 
pentru antrenarea a cit rpai muiți tineri 
la; concursuri, s.a răsfrînt asupra întregii- 
desfășurări a întrecerilor sportive din ca
drul campionatului republican de poliaitlpn 
G.M.A. despre a cărui valoare nu vom 
vorbi aci:

Socotim că .— pentru a nu se repeta și 
pe viitor ăserhenea situații nedorite —- 
C.C.F.S. orășenesc București împreună cu 
activiștii comitetelor raionale C.F.S. tre
buie să. analizeze temeinic felul cum vor 
organiza de aci înainte o asemenea com
petiție asigurînd o participare 
a tinerilor noștri sportivi din

Concurs internațional de hipism

numeroasă 
Canitală.

R. B.

diile populare rominești, sovietice, ma
ghiare și ale multor altor popoare, inter 
pretate cu măestrie de talentații compo 
nenți ai orchestrei, sînt .viu aplaudate de 
toți cei prezenți. Doi dintre soliștii orches
trei,. sînt răsplătiți în mod deosebit de 
aplaițzele tineretului pentru măestria lor : 
tovarășul Cornel Ionescu. pentru inter
pretarea minunatului cîntec al negrilor 
„Joe Hill“ și toyarășa Artemiza Văduva, 
pentru- interpretarea romanței ,,Mi-e dor” 
. ...într-un colț, un grup de tineri străini 
care studiază în țara noastră, sînt încon
jurați de zeci de tineri, fiecare dorind să 
le s.trîngă mîna, să le vorbească, să le 
mărturisească într-un fel oarecare dra
gostea de pace a tineretului nostru, bucu 
ria de a-i vedea în mijlocul lor, sentimen
tele do prietenie nutrite fată de toate po
poarele lumii..

Și tinerii.. amintindu-și de zilele Festi
valului de la București, sfîrșesc prin a ! 

era reluată de orchestră (și asta invita la dans.
' ’ Un,tînăr.,.care-mi,oprise atenția încă de 

la început travestit foarte ingenios în
tr-un tînăr negru, rămîne o clipă dezo
rientat și fisțîci.t cînd dă cu ochii de... un 
adevărat tînăr negru. Dar încurcătura lui 
ține doar cîteva clipe, pentru că apoi se 
duce ■ și-j strînge mîna prietenului său 
negru, a cărui înfățișare și-o alesese pen
tru seara carnavalului, în semn de prie
tenie pentru tinerii negri.

Sint muiți tineri „anonimi", printre cei

... I .oțl.TtM 
Dragi tovarăși, ați fost invi

tați". Ia: carnavalul tînfiretulhJ, .pguiru. a 
petrece împreună o- seară în amintirea 
Festivalu-lui-.de la Varșovi'a, mărbată 'săr
bătoare. a tineretuluii,lumii Declar, deș, 
chis carnavalul nostru . Șl vă urez tuturor 
petrecere frumoasă..."

Cum era și firesc, mai întîi, tinerii, as- 
cultînd de .imboldul tinereții. S-au -lăsat 
captivați de dans-.. Orchestra minunată 
se-nti-ecea parcă cu dansatorii, dovedind 
o energie inepuizabilă ...Valsuri, tangouri., 
foxtrdfijiTi, alternau cu minunatele noas
tre sîrbe și hore, iar cînd melodia „"perl- 
niței“ " U. ' ' ' " .
se-nț'împlg, destul, de des), focul dansului 
cuprindea și pe cei 5ce se țineau mai la o 
parte, urmărind’cu jind/perechile ce lu ■ 
necau cu măiestrie și mustrîndu-se în- si- ■ 
neg lor că nu s-au străduit și ei să învețe 
să danseze. Și acestora, „perinița“ avea 
darul să: ’e spulbere timiditatea..

.-.CSiMtlil' carnavalului, anunță că în
cepe bostă’ carnavalului. Și amatori Sînt 
destui.

...Se dă apoi un aviz, pentru cei po-

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS 
transmite.:

Pe hipodromul de stat din Moscova a 
început la 14' august concursul interna
țional de hipism (trap și galop), la care 
participă echipe <Jin R. Pi Upgară, R. D. 
Germană, R. P. Polonă, R.P.R., U.R.S.S. 
și R, Cehoslovacă.

Tribunele hipodromului erau pline cu 
spectatori. Printre cei prezenți se găseau 
reprezentanți ai ambasadelor țărilor de 
democrație populară, precum și delegația 
specialiștilor în creșterea cailor dta R. P. 
Bulgaria.

In numele Ministerului Agriculturii al 
U.R.S.S., participanții au fost salutați de 
I. M. Burlakov,, conducătorul Direcției ge
nerale a științelor, agrotehnice. Cuvîn.tul 
de răspuns a fost rostit de Stanislaw Ar- 
kuszewski (R. P. Polonă), președintele 
Uniunii internaționale a organizației creș
terii cailor, din care fac parte Uniunea 
Sovietică și țările de democrație popu
lară. El a arătaț că cele 6 echipe,- toteM,,

zînd 120 de cai, vor lua parte la 27 premii 
internaționale de galop și 6 de trap.

Timp de cîteva ore spectatorii au urmă
rit întreceri deosebit de interesante. Pre
miul deschiderii concursului internațional 
a fost cîștigaț de conducătorul N. Kalala 
(U.R.S.S.) cu trăpașul „Goni“. El a par
curs 1.600 m. în 2/10”0. Locurile doi și trei 
au fost ocupate de caii din echipele R.P.R. ■ 
și R. P. Ungare.

Deosabit de disputată a fost cursa de 
galop pentru Premiul Moscova. Victoria 
a reveniț jocheului Karel Havelka (R. Ce
hoslovacă) care pe calul „Masis“ a aco
perit 2.400 m. în timpul de 2’28”4/10. Pre
miile „Tirana“ și „Sofia“ au fost cîșțigate 
de N. Larkx și I. Ivsnov (U.R.S.S.). Ul
tima cursă „Premiul Varșovia“ a revenit - 
jocheului polonez Vladislaw Besiadirrszkl.

S-au mai alergat de asemenea premiile 
„Victoria“, premiul „Mareșalului Uniunii 
Sovietice S. M. Budionîi“ și altele.

Următoarea reuniune va avea loc la 17 
august.

ti- p E- SC U R T

- ' Era efl neputință
w să rămîi nepăsător 

la explozia de vese
lie,, de tinerețe'- 

Carnavalul s-a terminat , spre zorii zilei.
Alături .de sutele de mii de tineri 

din Varșovia, alături de tineretul patriei 
noastre, lașul veșnic tînăr a sărbătorit 
așa pum se cuvine succesele celei de a 
V-a înțîlniri a înțelegerii, prieteniei și 
colaborării tineretului lumii-

Amintiri de neuitat
CONSTANȚA (de la corespondentul 

nostru).
încă cu o săptămînă înainte, de cum 

afț^seră că în orașul lor se va organiza
’ avalul: tiiterețuluț’, locuitorii Medgi- 

liel începuseră să_ cunoască freamătul aș- 
■•jepțărij..

Puțini dîiii-AC, VI avuoCTvin ,

Ș1. participe La. up. carpa.val, așa că interesul 
stârnit de’.’această veste, nerăbdarea și 
curiozitatea,, erau firești. .

...Sîmbătă seară. în jurul < estradelor 
•amenajate pentru . carnaval, s-au ..strins 
sute și sute de oameni- Deodată, cerul s-a 
luminat- feeric., ca în basme. Jocul artifi
ciilor. multicolore vestea începerea carna
valului.

începe dansul, începe petrecerea tine
retului - închinată Festivalului. Melodiile 
de dans antrenează deopotrivă și pe ti
neri și- pe vîrstnici. "Brigada artistică dp 
agitație de la I.M.U;M, prezintă cîteva 
momente vesele pline de tîlc, pe estrada 
din aleea Pușkin.

în piața orașului, formația de artiști 
amatori a Casei de cultură ’raionale nu se 
lasă mai prejos, iar aplauzele cu care 
spectatorii răsplătesc pe artiști sînt cea 
mai înaltă prețuire dată strădaniei lor

Foarte muiți ținegi' șirău confecționat sau 
.ș'j-au cumpărat măști, , E .greu șă ghicești 
cu cine dansezi un Vals’ sau .cine poate 
fi cel ce. te invita la o. „periniță“..

. Tîrzlu, spre zorii., zilei, cînd s-a termi
nat carnavalul, tineriixS-au despărțit -par
că cu părere de, rău de la această mmu- 
nată petrecere organizată de comitetul 
raional U.T'.M Medgidia, care le va 
mîne pentru totdeauna« în amintire.

★
Carnavaluri ale tineretului s-au mai 

ganizat la Cluj, Baia-Mare, Dej și 
multe alte orașe din țara noastră

afțase
Nu mai _fdsVșr cârnăvaM- începyseră să cunoască freamătul aș-

organizat m gradina „Luzana‘ <Un raio-
nul Nieolae Balcesed, precum șî serîle de.. Puțini dintre ef' avuseseră .prilejul să. 
dans organizate in raioanele »,1 Mai s1 - - - - < . .
„23 August”.

Comitetul orășenesc U.T-M. București 
și comitetele raionale U.T.M. din Capi-' 
tală 'au dat dovadă de multă inițiativă or 
ganizînd carnavaluri ale tineretului cu 
prilejul închiderii Festivalului de la Var
șovia, inițiativă care, fără îndoială, va 

continuată și îmbogățită și în viitor.fi

lașul veșnic tînăr
(de la corespondentul nostru), 
de tinerețe, de voioșie, de entu 
așa arăta străvechiul centru cul-

IAȘI 
Plin 

ziasm,
••furai din inima" Moldovei, sîmbătă seară, 

la carnavalul tineretului organizat' de co 
mitetul orășenesc U.T.M cu prilejul în
chiderii Festivalului de la Vafșovia. Co 
poul și Sărăria, Tătărașiî ș,- Socola, Nico 
lina și Frumoasa, se scurgeau valuri, va 
luri către centrul orașului. Un fluviu nes 
fîrșit de oameni fntmdase străzile „Repu ’-, 
blica“, ,,Ștefan cel Mare”, „Cuza Vodă’’, 
piețele gemeați de oameni care fremătau 
de entuziasm.

Veniseră mii și mii de tineri: Dar nu 
numai tineri

■ Muzica umplea văzduhul cu melodiile 
armonioase, pline de viață, care-ți trezeau 
pofta de joc. Mii de perechi de dansatori 
umpleau străzile. .

Măștile, luminile lampioanelor colorate, 
dantelăria steluțelor de la jocurile de ar
tificii, te făceau să te simți într-o lume 
a basmelor...
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Ăift'!HWCI fr'VH1111 -*1
a avut Iqc la o cur$t»dc ci

clism, /cu participarea cicliștilor de ‘ la C.C.A, 
care se află într-un turneu prin tară. întrecerea 
s-a disputat pe distanta Buzău-Stîlpu-Buzău (22 
km.) și s.a terminat cu următoarele rezultate : 
1. Dumitru Țupa (C.C.A.) 37’12; 2. ion Vasile
(C.C.A.) 37’14: Jon loniță (C.C.A.) 37’14. Prin
tre 'participanții la această cursă s-au numărat 
și muiți tineri cicliști din Buzău.

Dintre ei s.a remarcat tînărul Petre Tăbăcaru 
(Flamura Roșie-Buzău) care a sosit în pluituw) 
fruntaș. . . , «

Corespondent.
• 3TAN ROȘCULE1

®Duminică s.a desfășurat o frumoasă reuniune 
ciclisto-mptocțclistă organizat^ de comitetul oră 
șenesc C.F.S. Brăila. La concursurile cicliste au 
participat și alergătorii de la C.C.A.. iar la 
competiția motecicliStă sportivi din Galați, Foc
șani, Brăila și. Cluj. Proba de viteză s_a ter
minat cu victoria lui Ion loniță (C.C.A.). Proba 
de semifond a revenit Iti1 Ion Vasile (C.C.A.) 
iar. cea de urmărire a fost cîștigată de echipa 
C.C.A. Dintre tinerii alergători din Brăila s-au 
evidențiat : Nica, Roșea, Tănăsescu și Voinea.

Probele de motociclism au fost disputate cu 
dîrzenie, obținîndu-se următoarele rezultate teh- 6-2.

nlce : CM. fâs cmc. li Șt. Dumttrescu (Brăila); 
Cat. 250 cmc. : Oprișan (Brăila) ; Cat. 350 cmc.: 
Oprișan (Brăila); Cat. 750 cmc.: Jean Weber 
(Brăila).

® Duminică, a început la Sofia tntllnirea In
ternațională de șah dintre echipele selecționate 
de tineret ale R.P.R. și R.P. Bulgaria. După 
cum s-a anunțat, meciul se dispută la 12 mese 
(10’băieți șl 2 fete).

In prima rundă șahiștii romini au cițtigat 4 
.partide, iar două s-au terminat remiză,. scorul 
fiind de 5U în favoarea echipei R.P.R.

lată rezultatele: Ghițescu—Țeev 1-0; Kolarov 
— Drimer l?„-i/„: Partnsr-GaSparev 1/,-i/j: Orev 
-Stanclu 0-1: Kandel-Zaharlev 1-0;" Ehsabeta 
Icpestu-Ditflova 1-0. Restul de S partide s-au 
intrenipt.

® in ultimul meci din cadrul turneului în
treprins In țara noastră echipa cehoslovacă 
Tatran .a intilnit duminică la Oradea formația 
Progresul din localitate. Victoria a revenit echi
pei orădene cu scorul de 1-0 (0-0).

«ft Echipa de fotbal Locomotiva București șl-a 
încheiat turneul întreprins în R P. Bulgaria cu 
ocazia Zilei feroviarului. Fotbaliștii romini au 
întîlnit duminică la Stara Zagora echipa locală 
Locomotlv, pe care au întrecut-o cu scorul de
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Delegația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne care a vizitat 

Republica Populară Ungară s-a înapoiat în Capitală
Sîmbătă 13 august 1955 s-a înapoiat în ționale, care a vizitat R. P. Ungară la in- 

_i.-_ vjtația Adunării de Stat a R.P.U. în ca
drul schimbului de delegații parlamentare.

. (Agerpres)

Capitală delegația Marii Adunări Națio
nale în frunte eu tov. Gh. Vidrașcu, 
membru al Prezidiului Marii Adunări Na-

Examenul.de
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In spiritul stabilirii
' Recent a fost publicată hotărîrea 
' guvernului sovietic cu privire la fe-
• ■ ducerea forțelor armate ale U.R.S.S. 
'* tu 640.000 de oameni pînă la data de 
m 15 decembrie 1955. Această hotărîre 
1 arată că din partea Uniunii Sovietice 
” sînt luate măsuri concrete ce au drept 
. scop să contribuie la continua micșo-
■ rare a încordării în relațiile internațio- 
” nale. Climatul de destindere internațio. 
<■ nală poate fi menținut doar prin ase- 

' menea acțiuni ce au marele merit de a
;' dovedi popoarelor că „spiritul Gene-
• vei" constituie un lucru concret, pal- 
' pabil, ce se manifestă în orice dome- 
" niu ce afectează relațiile între state.
• Spiritul nou în care se desfășoară 
; evoluția situației internaționale a în- 
, scris în ordinea de zi a actualității și
■ problema stabilirii încrederii diintre 
” state, în scopul slăbirii continue a în-

cordării internaționale. Hotărîrea gu- 
" vernului sovietic de a reduce efecti- 
" vele forțelor armate ale Uniunii Sovie-
• • tice cu 640.000 de oameni constituie o 
" nouă dovadă, o expresie concretă a in- 
\ tenții'or pașnice ale Uniunii Sovietice,
■ a dorinței de a consolida rezultatele 
’ pozitive obținute la Geneva.

Ceea ce distinge în mod deosebit
■ opinia publică mondială este faptul că

Uniunea Sovietică întreprinde neince- 
' lat acțiuni îndreptate spre slăbirea in- 
' cordărli internaționale care s-a ivit in
• anii de după război, se străduiește să 
” pună capăt „războiului rece" și să re-

stabilească colaborarea internațională 
' în lupta pentru pace și securitatea po- 

’ poarelor. Printre aceste acțiuni se si
tuează, fără îndoială, pe prim plan în
cheierea Tratatului de stat cu Austr.a 
din inițiativa Uniunii Sovietice; resta
bilirea relațiilor dintre Uniunea Sovie- 
ică și Iugoslavia; vizitele premierului 

indian Nehru în Uniunea Sovietică;
■ • inițiativa de a stabili relații diploma- 
' t’ce, economice și culturale cu Repu

blica Federală Germană; tratativele 
sovieto-japoneze de la Londra etc.

Toate aceste inițiative pașnice ale 
' guvernului sovietic și încă altele au 
' creat condiții favorabile desfășurării 
n cu succes a conferinței de la Geneva a 
" șefilor guvernelor celor patru mari pu- 
' teri, au constituit noi pași pe calea sta- 
\ bil’ril încrederii între state.
■ Fără îndoia'ă Că rezultatele pozitive 
” ale conferinței de la Geneva au înles

nit o oarecare destindere a încordării
1 internaționale, au făcut posibil să se 
' creeze condiții pentru întărirea încre

derii dintre state. In aceste condiții,
■ guvernul sovietic, dornic să ■: contribuie 

și mai departe la însănătoșirea atmos
ferei internaționale, a luat hotărîrea

• <}’ a reduce forțele armate ale Uniunii 
; Sovietice cu 640.000 de oameni.
. Trebuie de asemenea subliniat faptul 
" că prin această importantă hotărîre a 
' guvernului sovietic s-a vădit încă oda-
■ tă dorința Uniunii Sovietice de a se 
' găsi o soluție acceptabilă pentru rezol-

varea pozitivă a uneia dintre marile
■ probleme ale vremurilor noastre — 
; problema dezarmării. Așa după cum se

știe, guvernul sovietic a militat cu
■ hotărîre de-a lungul anilor pentru re- 
' ducerea armamentelor și interzicerea

armei atomice.
Propunerile sovietice din 10 mai a c. 

au deschis o cale reală pentru rezolva- 
.. rea problemei reducerii armamentelor. 
•• Astfel, primul ministru al Angliei, 
" A. Eden, referindu-se la propunerile 
.. sovietice din 10 mai a declarat; „Nî 

încurajează faptul că aceste propuneri

Ecouri din presa străină
Ia recenta hotărîre a guvernului sovietic
GENEVA 15 Trimisul special Agerpres 

transmite : Cercurile politice din capita
lele occidentale au primit cu satisfacție 
hotărîrea guvernului sovietic de a reduce 
Cu 640.000 de oameni efectivul forțelor 
sale armate.

După cum relatează agenția Reuter, re
ducerea efectivului forțelor armate ale 
U.R.S.S. este Considerată de cercurile di
plomatice din Washington de bun augur 
pentru realizarea unor progrese construc
tive în lucrările subcomitetului Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare care se va în
truni la sfîrșitul acestei1 luni la New 
York. ’

Deși publică știrea sub titlul „Statele 
Uni‘ț3 privesc cu rezervă reducerea de Că
tre tuși a efectivului armatei lor“, ziarul 
„New York Herald Tribune“ scrie la rîn
dul său că „această măsură ar putea fi 
încurajatoare“.

Numeroase ziare engleze arată că această 
hotărire a guvernului sovietic va contribui 
la slăbirea încordării internaționale. „Ru
sia, scrie comentatorul diplomatic al zia
rului „People“, a întreprins două acțiuni 
senzaționale care nu pot să nu slăbea-cî 
încordarea în relațiile dintre est și vest. 
Cea mai pozitivă dintre aceste acțiuni este 
aceea din 13 august cînd guvernul soviet'c 
a anunțat oficial că v>a reduce pînă la 
sfîrșitul anului efectivul forțelor șale ar
mate cu 640.000 de oameni. Această acț'une 
a fost precedată de declarațiile uimitor 
de sincere făcute de' ruși la conferința de 
la Geneva pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice... Intrăm într-o 
perioadă cînd pacea adevărată poate fi 
obținută dacă oamenii de stat ai celor 
două părți vor folosi posibilitățile exis-

In U. R. S. S. 
pentru creqrea

MOSCOVA 15 (Agerpres). —• In Uniu
nea Sovietică se acordă în ultimul timp o 
deosebită atenție problemelor legate de 
înfăptuirea comunicațiilor interplanetare. 
Au început lucrările preliminare pentru

Transferarea întreprinderilor administrației 
bunurilor sovietice în Austria către guvernul austriac

VIENA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : După cum transmite Agenția aus
triacă de presă, la 13 august administra
țiile sovietice au predat administrațiilor 
austriece toate întreprinderile și insta
lațiile ,,U-S.LA.‘‘ (Administrația bunurilor 
sovietice în Austria), „S.N.U.“ (Admi
nistrația petroliferă sovietică) și Societă
ții dunărene de navigație.

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 16 august 1955

încrederii între state A 10-a aniversare a eliberării Coreei
sovietice țin seama, se pare, de propu
nerile pe care le susținem noi... Cre
dem ca acum este just să afirmăm că 
perspectivele sînt mai promițătoare de- 
cît au fost vreodată".

în cadrul conferinței de la Geneva, 
care s-a terminat cu suCces, delegația 
sovietică a prezentat un proiect care 
întregește prevederile sovietice din 10 
mai. Opinia publică mondială a apre
ciat dorința exprimată de N. A- Bulga- 
nin ca reducerea efectivului forțelor 
armate și a armamentelor să înceapă 
neintîrziat. ,

în lumina acestor fapte, hotărîrea 
guvernului sovietic de a retrage pină 
la 1 octombrie toate trupele, sovietice 
din Austria și să reducă efectivul for
țelor armate ale U.R.S.S. cu numărul 
acestor trupe, constituie o nouă confir
mare că Uniunea Sovietică acționează 
conform înțelegerilor și punctelor de 
vedere exprimate la Geneva.

Ecourile presei străine arată că 
recenta hotărîre luată de Uniunea 
Sovietică a găsit un larg și puternic 
ecou în rîndul maselor largi ale opiniei 
publice mondiale.

Comentariile cercWrîlor politice și 
ziaristice d'/ț Occident subliniază că 
noua hotărîre a guvernului sovietic 
constituie o invitație concretă la dezar
mare- Agenția „Associated Press" 
anunță că senatorul democrat Ellender 
(Loutsiana) a deplorat în legătură cu 
hotărîrea guvernului sovietic: ,,Tre
buie să mergem în intîmplnarea ruși
lor” adăugind că realizarea unui pro
gram eficace de dezarmare „va per
mite Americii să ' economisească mi
liarde de dolari".

Impresia produsă la Londra de 
această hotărîre a guvernului sovietic 
este exprimată între altele și de re
vista conservatoare britanică „Obser- 
ver" care, într-un articol redacflona'. 
își exprimă părerea că această măsură 
este „un bun augur pentru tratativele 
cu privire la dezarmare care urmează 
să fie reluate la 29 august de Subcomi
tetul O.N.U. pentru dezarmare".

în ceea ce privește cercurile politice 
din capitala Franței, ele au primit de a- 
semenea cu satisfacție știrea reduceri 
efectivului forțelor armate ale U.R.S.S. 
și consideră, așa cum sublinia „Le 
Monde"că această ultimă măsură a 
guvernului sovietic, împreună cu lar
gul schimb de informații realizat la 
conferința de la Geneva pentru folo
sirea pașnică a energiei atomice, con
stituie ilustrări concludente ale politicii 

sovietice.
Trebuie menționat de asemenea că 

există unele cercuri ostile păcii care 
privesc acru această acțiune pașnică a 
guvernului sovietic. Ele rămîn însă pe 
zi ce trece tot mai mult izolate. Acei 
care se pronunță pentru continuarea 
politicii „războiului rece" nu-și pot 
ascunde deruta.

Ceea ce este însă cel mai important, 
este faptul că popoarele consideră 
această nouă acțiune a U.R-S.S. o do
vadă încurajatoare a posibilității slă
birii mai departe a încordării în rela
țiile internaționale, Un’unea Sovietică 
dovedește interes și inițiativă concretă 
pentru crearea condițiilor propice în 
vederea stabilirii încrederii între state. 
Poporul nostru iubitor de pace vede in 
hotărîrea guvernului sovietic din 13 
august un pas important pe calea slă
birii încordării internaționale și stabi
lirea încrederii reciproce între state.

C. ROMAN

tente“ Comentatorul ziarului citat consi
deră că hotărîrea guvernului U.R.S.S. de 
a reduc« efectivul forțelor sale armate 
este „deosebit de îmbucurătoare“.

Ziarul „Sunday Țimes“ reproduce, ca și 
toate celeilalte ziare, declarația unui pur
tător da Cuvînt oficial al Ministerului Afa. 
cerilor Externe al Marii Britanii, care și-a 
exprimat satisfacția în legătură cu hotă
rârea' guvernului spviețic. ' Comentatorul 
politic tel lui „Șundny Țimes^ consideră și 
el că această hotărâre va „stimula“ lucră
rile subcomitetului comisiei O.N.U. pentru 
dezarmare

Cercurile politice din capitala Franței, 
au primit“ cu satisfacție știrea redu
cerii efectivului forțelor armate ale 
U.R.S.S.

„L’Humanité Dimanche“ consideră d? 
asemenea că .„hotărîrea guvernului Sovie
tic creează condiții foarte favorabile pen
tru discutarea cu succes « problemei de
zarmării... Hotărîrea sovietică de a reduce 
forțele armate'àle U.R.S.S, va înlesni sar
cina subcomitetului comisiei O.N.U; penttu 
dezarmare precum și viitoarele tratative 
ale celor patru miniștri ai Afacerilor Ex
terne care se vor Întruni în octombrie la 
Geneva“.

Glasurile celor care încearcă să minima, 
lizeze importanța acestei acțiuni ■ sovietice 
rămîn izolate. ,

In general, observatorii politici din ca
pitalele vest-europene subliniază impresia 
profundă produsă asupra opiniei publice 
de știrea privind' reducerea cu 640.000 de 
oameni a efectivului forțelor armate ale 
U.R.Ș.Ș. și scot în evidență că această mă
sură a trezit fioi speranțe de pace în lu
mea întreagă 

au început lucrările preliminare 
unul satelit artificial al pàmîntulûl

crearea unui satelit artificial al pămîntu- 
lui. S-a constituit o comisie interdeparta
mentală pentru coordonarea lucrărilor de 
cercetări în domeniul comunicațiilor in
terplanetare.

în total, au fost transferate Austriei 
aproximativ 300 întreprinderi în care lu
crează între 40.000 și 50.000 ție muncitori 
și funcționari. Au fost transferate.de ase
menea în proprietatea Austriei aproxima
tiv 95.000 de hectare de pămlnt arabil și 
păduri care erau'' administrate de 
„UJS.I.A“.

Cu prilejul predării sus-menționatelor 
întreprinderi și instalații în numeroase 
întreprinderi au avut loc festivități la 
care au luat cuvîntul atît foștii adminis
tratori cît și cei nou numiți. I

PHENIAN 15 (Agerpres). — TASS trans. 
mite : în seara zilei de 14 august, la tea
trul „Moranbon‘‘ din Phenian a avut loc 
o ședință festivă închinată celei de a 10-a 
aniversări a eliberării Coreei de către 
armata sovietică.

Cel prezenți au întîmpinat cu aplauze 
furtunoase apariția in prezidiul ședinței 
a conducătorilor Partidului Muncii din 
Coreea șl ai guvernului R.P.D. Coreene: 
Kim Ir Sen, Kim Du Bon, Pak Den Ai, 
Toi En Ghen, Păk Cian Ok, Toi Cian Ik, 
Hon Men Ki, Ten Ir Den, Pak I Van, Pak 
Kiîm Cer, Pak En Bln, Li En, a activiști-; 
lor din conducerea Frontului Unit demo
crat Patriotic Coreean.

PHENIAN 15 (Agerpres). — Agenția j 
Centrală Telegrafică Coreeană transmite 
raportul prezentat de K’m Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Minișiri al R.P.D. 
Coreene, la ședința festivă, consacrată ce
lei de a 10-a aniversări a eliberării Coreei:

Dragi tovarăși ! astăzi este o zi memo
rabilă — împlinirea a 10 ani de la elibe
rare— pe care o sărbătorim într-o at-< 
mosferă de luptă măreață, constructivă 
și de muncă în cadrul refacerii și recon-' 
struirii postbelice a economiei naționale, 
în condițiile luptei pentru unificarea paș
nică și independența patriei. întîmpinir.d 
astăzi sărbătoarea națională — cea de a 
10-a aniversare a eliberării — exprim în 
numple întregului popor coreean, al Comi
tetului Cehtrăl âl Partidului Muncii din 
Coreea, al guvernului republicii, cea mai 
mare recunoștință eliberatorului și priete
nului r.pstru adevărat — marelui popor 
sovietic, Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, guvernului sovietic și armatei 
sovietice.

Kim Ir Sen a mulțumit poporului chi
nez, Partidului Comunist Chinez, guver
nului R. P. Chineze și unităților de vo
luntari chinezi-

După ce a felicitat cu prilejul sărbătorii 
întregul popor coreean, Kim Ir Sen a ana
lizat în amănunțime drumul: parcurs de 
țară în cei 10 ani care au trecut’ de la 
eliberare.

După ce a arătat cauzele datorită Cărora 
Coreea este în mod artificial Împărțită în 
două și datorită cărora în partea de sud 
și în partea de nord a țării s-au creat 
condiții fundamental opuse, Kim Ir Sen 
a spus : in Coreea de nord, partidul nos
tru a creat o bază revoluționară demo
cratică care reprezintă temelia unificării 
patriei și, stabilind sarcinile legate de în
tărirea ei politică, economică și militară, 
a mobilizat toate forțele patriotice pentru 
înfăptuirea acestor sarcini.

Uh mare eveniment în istoria țării noa
stre ;l-a constituit formarea în anul 1943 
a Republicii Populare Democrate Coreene. 
Odată cu crearea R.P.D. Coreene, armata 
sovietică a fost retrasă din front’erele 
părții de nord a țării- Republica noastră 
a stabilit relații diplomatice cu Uniunea 
Sovietică și celelalte țări democratice și a 
devenit un membru egal în drepturi al 
lagărului păcii, democrației și socialis
mului.

Kim Ir Sen a arătat în continuare că 
poporul coreean și glorioasele sale forțe 
armate, sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea și a guvernului republicii, au

' . i..-
PHENIAN 15 (Agerpres). — TASS 

transmite cuvîntarea ros.ită de A. B. 
Aristov. șeful delegației guvernamentale 
sovietice, la 14 augusf 1955 la ședința fes
tivă de la Phenian • închinată celei de a 
10-a aniversări a eliberării Coreei. In cu
vântare se spune printre altele :

Dragi tovarăși, dragi prieteni I
. In numele Prezidiului Sovietului Su

prem al U.R.S.S.. al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, al Comitetului Central al Par
tidului Comunist al Uniunii Sovietice și 
al întregului popor sovietic, permiteți-ml 
că în această zi memorabilă să vă trans
mit dvs. și prin dvs. întregului popor co
reean, un cordial salut frățesc și calde 
felicitări cu prilejul sărbătorii naționale— 
cea de a 10-a aniversare a eliberării Co
reei de către trupele armatei sovietice 
(aplauze furtunoase).

In cei 10 ani care au trecut de la eli
berare. în viața poporului Coreei de nord 
s-au produs schimbări profunde. Pentru 
prima oară în întreaga sa istorie multi
seculară. poporul, după ce a scuturat ju
gul străin, a devenit stăpîn pe propria-i 
soartă și a obținut posibilitatea de a-și 
organiza viața după propria dorință.

Chiar în primii ani de la eliberare, po
porul coreean, sub conducerea Partidului 
său al Muhcii, a creat organe democrate 
ale puterii — comitetele populare — și a 
înfăptuit largi prefaceri democratice în 
toate domeniile vieții.

Prefacerile democratice înfăptuite în 
partea de nord ă țării au constituit 6 bază 
trainică pentru avîntul rapid al întregii 
șconomii naționale și ă Culturii; In 1949 
volumul producției industriale a crescut 
de Patru ori în comparație cu 1946.

După cup» s€ știe. îh 1950 munca paș
nică creatoare a oamenilor muncii din Co

Conferința internaționala 
pentru folosirea energiei atomice în scopuri pașnice

GENEVA 15. — Trimisul special Ager
pres transmite : La 15 august au fost 
reluate lucrările conferinței internaționale 
pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice, care s-au întrerupt doar 
pentru o zi, duminică.

In ședințele pe secții din această zi, au 
fost prezentate și discutate peste 40 de 
comunicări. Problemele care au dominat 
lucrările conferinței din ’ această «i, sînt 
următoarele :

în șecțiiinea pentru problemele de fi
zică și reaotori au continuat comunicările 
asupra reactorilor gameratori de energe

In cadrul ședinței secției de fiZ'că șl 
reaotori au fost ascultate comunicările 
specialiștilor, americani W. Parkins despre 
reactorul cu natriu experimental ș Â. 
Bumsts despre prototipul unei centrale 
energetice pe bază de neutroni rapizi. In 
această din urmă comunicare se exami
nează particularitățile c*ractdrlstlce a'e 
proiectului unui .reactor care este unul 
din cele cinci prototipuri de reactori pre- 
văzuți în programul pe c'ncî ani al comi
siei pentru energia atomică din S.U.A,

In ședința de dimineață a secției de bio
logie și medicină eu fost discute e comu
ni cările în problema acțiunii biologice a 
radiațiilor asupra organismelor animale, 
precum și referatele în problema „izo

Ședința festivă de la Phenian
Au luat de asemenea loc în prezidiu 

membrii delegației guvernamentale sovie
tice în frunte cu A. B- Aristov, secretar 
al CC. al P.C.U.S., membrii delegației 
R.P- Chipeze în frunte cu Ciu De, vice
președinte al R.P. Chineze, generalul Ian 
Iun, comandantul detașamentelor de vo
luntari chinezi, ambasadorii și insărci- 
nații cu afaceri ai țărilor de democrație 
populară. Sala a răsunat de ovații furtu
noase în cinstea reprezentanților Uniunii 
Sovietice, ai Republicii Populare Chineze 
și țărilor de democrație populară, în cin- 
stea alianței de neclintit dintre țările la
gărului păcii, democrației și socialismului.

Raportul prezentat de Kim Ir Sen
trecut cu cinste încercarea grea a războlu-. 
lui de trei ani de eliberare a patriei.

în legătură cu încheierea acordului da 
armistițiu în Coreea, în fața- poporului 
nostru s-a pus o sarcină importantă și ime
diată legată de refacerea rapidă a econo
miei naționale distruse de război, stabili
zarea șl ridicarea nivelului material și 
cultural al populației. Planul trienal de 
refacere și dezvoltare postbelică a econo
miei naționale prevede restabilirea nive
lului antebelic ,al economiei naționale în 
vederea creării unor baze economice care 
să asigure unificarea, și independența pa
triei noastre, lichidarea unilateralității de 
tip colonial a industriei pentru ca în viitor 
să fie create condițiile necesare pentru 
înfăptuirea treptată a industrializării so
cialiste a țării.

Raportorul a subliniat îndeplinirea cu 
succes a planului economiei naționale pe 
anul 1954 și a planului pe primul se
mestru al anului 1955.

Va mai trebui să muncim mult, a con
tinuat raportoruil, pentru a face patria 
noastră și mai puternică, șl mai bogată 
și mai frumoasă, iar viața poporuikil nos
tru — îmbelșugată. Este necesar să re 
descopere Și ®ă folosească bogatele re
surse existente în țară.

Va fi necesar să continuăm să acordăm 
atenție dezvoltării industriei, grele — te- 
meilia tuturor ramurilor economiei națio-
nale și în felul acesta șă înfăptuim treptat 
industrializarea socialistă a țării noasire.' 

Raportorul a făcut un isteric amănunțit 
al luptei pentru unificarea pașnică a Co
reei în ultimii zece ani. Problema unifică
rii Coreei, a arătat Kim Ir Sen, trebuie 
să fie rezolvată în conformitate cu voința 
coreenilor înșiș’.

Pentru a contribui la unificarea patriei 
pe cglea tratativelor, și înțelegerii reci
proce, a continuat raportcru-l, trebuie să 
sa organizez» un scliimib I'i*or de mărfuri, 
să s& sprij'ne legăturile economice și cul
turale reciproce dintre nprd și sud, șă se 
creeze condițiile și atmosfera de înțelegere 
reciprocă. Toate acestea prive.c numai po
porul coreean.

Raportorul a subliniat că pentru unifi
carea pașn’că a patriei trebuie asigurată 
o psce trainică în Ccnsea. Este necesar 
ca statele interesate în rezolvarea p.-oble- 
mei coreene să-și «suma obligația de a 
preîntâmpina reluarea războiului în Coreei 
sau a oricărei alte acțiuni care ar putea 
să provoace o primejdie pentru ntențne- 
rea păcii în Coreea. Este de dorit ca gu
vernele statelor interesate, să convoace, în 

Cuvîntarea rostită de A. B. Aristov
reea de nord a fost întreruptă de război, 
care a durat trei ani.

Din inițiativa Republicii Populare De
mocrate Coreene și a Republicii Populare 
Chineze s-a realizat acordul de armistițiu, 
dg încetare a operațiilor militare, ceea ce 
a contribuit la micșorarea încordării in
ternaționale și a dat posibilitate oameni
lor muncii din Republica Populară Demo
crată Coreeană să se înapoieze la munca 
pașnică.

In cei doi ani care au trecut de la în
cheierea armistițiului, oamenii muncii din 
Republica , Populară Democrată Coreeană 
eu obținut succese remarcabile în con
strucția economică. Planul trienal de re
facere și dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Populare Democrate Coreene 
se îndeplinește cu succes. Volumul pro
ducției industriale a și depășit nivelul 
antebelic.

Poporul sovietic se bucură sincer de 
marile succese ale oamenilor muncii din 
Republica Populară Democrată Coreeană.

Tovarăși ! Prieteni I
Știm bine cu toții că poporul coreean 

suferă mult de pe urma împărțirii țării 
care a distrus un;tatea sa națională.

După cum se știe, Republica Populară 
Democrată Coreeană năzuiește sincer spre 
găsirea căilor de reunificare pașnică a ță
rii într-un stat unic iubitor de pace și de
mocrat. Comitetul Central al Frontului 
Unit Democrat Patriotic Coreean, Aduna
rea POpulară Supremă a Coreei și guver
nul Republicii Populare Democrate Co
reene au. adresat în repetate rînduri par
adelor politice, organizațiilor obștești. 
Adunării Naționale și guvernului Coreei 
de sud propuneri concrete îndreptate spre 
unificarea țării. Din păcate, aceste propu
neri nu s-au bucurat pînă în prezent de 

topii radioactivi și radiațiile ionizante în 
agricultură“. în ședința de după amiază a 
acestei secții, care a fost prezidată de 
prof. V. F. Kuprevici (U.R.S.S.), a fost 
continuată examinarea comunicărilor pe 
tema : „izotopii radioactivi și radiațiile 
ionizante în agricultură“. Savanții sovie
tici au prezentat trei comunicări în legă
tură cu metoda atomilor marcați folosită 
la studierea problemelor legate de dez
voltarea agriculturii.

Participanții la șed’nța secției au ascul
tat și discutat cu mare interes comunica
rea „atomii marcați în studierea metode
lor de introducere a îngrășămintelor”, 
prezentat de prof. V. M, Klecikovski.

Referentul a vorbit despre rezultatele 
folosirii metodei atomilor marcați în stu
diul hrănirii plantelor prin frunze.

La discuții a luat cuvîntul și prof. Al'ce 
Săvulescu, membru corespondent al Aca
demiei .pepublicii Populare Rcmîne, care 
a ridicat. unde “probleme privind în spe
cial referatele prezentate de savantul 
american V. R. Singleton, despre rolul 
radiogenetice’ în ameliorarea recoltelor și 
de savantul suedez L. Ehrembreg, despre 
producerea de noi caracteristici ereditare 
favorabile prin radiații ionizante.

Profesorul Alice Săvulescu a ridicat 
probleme legate de verificarea productivi.

Ședința festivă a fost deschisă de Kim 
Du Bon, președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D.' Coreene. Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, a prezentat un 
raport conș’acrat celei de a 10-ă aniver
sări a eliberării Coreei.

Participanții la ședință au întîmpinat 
cu căldură cuvîntarea lui A. B- Aristov, 
șeful delegației guvernamentale sovieticei

Apoi s-a dat cuvântul lui Ciu De, șeful 
delegației Republicii Populare Chineze.

Au rostit de asemenea cuvântări de sa
lut șefii reprezentanțelor diplomatice ale 
țărilor de democrație populară.

vederea reglementării pașnice a proble
mei coreene, o conferință, cu participarea 
largă a țărilor Asiei și Extremului Orient 
și să elaboreze în cadrul acestei confe
rințe măsuri îndreptate spre unificarea 
pașnică a Coreei, iar țările cape și-au tr.- 
mis trupele în Coreea, Să ia măcuri pen
tru retragerea trupelor- lor.

Propunem, a spus Kim Ir Sen, ca auto
ritățile corespunzătoare din Coreea de 
și de nord să declare ■poporului coreean 
și popoarelor lumii întregi că ele se cbligă 
să rezolve .toate problemele'unificării Co
reei numai pe cale pașnică, fără a folosi 
nici un fel oe forțe armate împotriva ce
leilalte părți. Aceista va înlătura neîncre
derea existentă în prezent între nord și 
sud, încordarea, și va da .posibilita
tea gă se reducă la minimum trupele 
Coreei de sud și de nord, pentru 
a slăbi povara cheltuielilor militare și 
pentru a folosi în construcția pașnică mij
loacele care se cheltuiesc in scopuri ne
productive. Țiinînd seama de năzuința în
tregului popor coreean, care cere apropie
re reciprocă și tratative între Coreea de 
sud.și cea de nord, insistăm de asemenea 
să se depună eforturi în vederea convo
cării unei conferințe a reprezentanților 
guvernelor Coreei de sud și de nord per.- 
tru a examina problema unificării coreei, 

întregul nostru popor, a spus Kim Ir 
Sen, trebuie să lărgească și să întărească 
Frontul Unit Democrat Patriotic care cu
prinde toate păturile populației. Vom fi 
bucuroși să acceptăm și să ducem trata
tive cu cei care doresc în mod sincer uni
tatea națiunii și. unificarea patriei, ihdife- 
rent de vederile lor politice, credințele re
ligioase și starea socială. Să admitem că 
în trecut ei au săvî'rșit destule crime în 
fața statului și poporului, însă dacă gîn- 
dindu-se la trecutul lor își vor aduce con
tribuția la obținerea unificării pașnice și 
a independenței țării în numele patriei și 
al națiunii,, vom saluta asemenea acțiuni și 
vom duce tratative cu ei.

Referindu-se la problemele situației in
ternaționale și după ce a subliniat atenua
rea încordării internaționale, Kim Ir Sen 
a declarat că poporul coreean, întărind re
lațiile prietenești și solidaritatea cu Uniu
nea Sovietică, Republica Populară Chi
neză și celelalte țări de democrație popu
lară, precum și cu toate popoarele iubi
toare de pace din lume, va continua lupta 

poporului coreean — pentru pace trainică, 
unificarea .pașnică și independența patriei 
noastre.

perseverentă pentru înaltele țeluri ale 

un răsunet pozitiv în rîndurile cercurilor 
conducătoare al« Coreei de sud, deși nu 
încape n’ci o îndoială că și în Coreea de 
sud majoritatea poporului este vital inte
resat în unificarea pașnică a țării pe o 
bază democrată.

Lupta dreaptă a poporului coreean pen
tru restabilirea unității țării pe bază paș- 
n că și democrată se bucură de simpatia 
și sprijinul tuturor popoarelor iubitoare 
d» pace. Poporul sovietic urează din inimă 
poporului coreean înfăptuirea cît mai 
grabnică a aspirațiilor sale naționale — 
crearea unei Coree unite, independențe, 
democrate și iubitoare de pace (aplauze 
furtunoase).

Dragi prieteni I
In lupta lor pentru întărirea orînduirii 

democrat-populare, pentru dezvoltarea 
economiei naționale și culturii, oamenii 
muncii din Republica Populară Democrată 
Coreeană au prieteni credincioși — po
poarele putern’cului lagăr al socialismu
lui și democrației în frunte cu Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză 
(aplauze furtunoase).

Oamenii muncii din Republica Popu
lară Democrată Coreeană pot fi siguri că 
popoarele Uniunii Sovietice le-au fost și 
le vor fi prieteni devotați și sinceri 
(aplauze furtunoase).

Cu prilejul sărbătorii voastre naționale, 
permiteți-mi să urez încă odată poporului 
coreean noi succese în refacerea și dez
voltarea economiei naționale, în opera de 
rid’care a nivelului material și cultural de 
trai ăl poporului, precum și în rezolvarea 
cu succes a sarcinilor restabilirii unității 
naționale a Coreei pe bază pașnică și de
mocrată (aplauze furtunoase și prelun
gite).

tății soiurilor obținut» în special la ovăz, 
prin iradiere. In speță, prof. Săvulescu a 
pus problema dacă prin obținerea unei 
însușiri de rezistențe sporite a plantelor 
față de boală nu se lovește în schimb în 
productivitatea plantei.

Prof. Alice Săvulescu a ridicat apoi pro
bleme generale de metodică în obținerea 
de soiuri noi de plante prin iradiere.

în ședința de după amiază a acestei 
secții, au fost făcute comunicări în legă
tură cu studiile făcute cu ajutorul atomi
lor marcați, în ce privește problemele de 
nutriție a plantelor, în special la folosirea 
îngrășămintelor, la desfășurarea foto-sin- 
tezei și a sintezei diferitelor substanțe în 
plante.

în secțiunea pentru problemele de chi
mie. metalurgie și tehnologie, s-a discu
tat în ședința de dimineață despre efec
tele radiațiilor asupra corpurilor solide. 
Au prezentat referate savanți din Marea 
Britanic și Statele Unite.

In ședința de după amiază a acestei 
secțiuni, referatele și discuțiile au gravi
tat în jurul problemei tratamentului mi
nereurilor și concentratelor de toriu și 
uraniu. Au fost prezentate o serie de re
ferate de către savanți din Statele Unite, 
Franța, Canada, Suedia, India, Portugalia, 
Australia, Uniunea Sud-Africană.

Recepția oferită 
de ambasadorul R. P. D. Coreene 

la București
La 15 august, cu prilejul celei de a 10-a 

aniversări a eliberării Coreei de către ar
mata sovietică, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.D. Coreene la 
București, Dea Em, a oferit o recepție ia 
saloanele Casei Centrale a Armatei.

La recepție au luet parte tovarășii: 
I. Chișinevschi, Al. Moghioroș, C. Pîrvu- 
lescu, Al. Drăghici, M. Dalea, A. Bunacltt, 
general locotenent D Sălăjan, M. Roșianu, 
Ion Pas, P. Constantineșcu-Iașl, D. Simu- 
lescu, M. Suder, Ion Dumitru, Gh. D. Sa- 
fer, Gr. Preoteasa, Ana Toma, general 
locotenent I. Tutoveanu, membri ai C.C. 
al P.M.R., membri ai guvernului, acade
micieni, oameni ai artei, științei și culturii, 
ziariști, fruntași în producție din intre- 
pririderlle Capitalei.

A fost de față M. B Mltln, membru al 
Acaddmiei de Științe a U.R.S.S.

Au participat membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „10 anL 
de la eliberarea Coreei“

Luni la amiăză, în sala de expoziții din. 
Bd. Maglieru a avut loc deschiderea ex
poziției „10 ani de lâ eliberarea Coreei”.

La deschiderea expoziției au luat parte 
tovarășii I. Chișinevschi, Al. Moghioroș, 
Al. Drăghici, LI Sălăjan, M. Roșianu, loh 
Pas. Gh. Cioară, Gh. Dl Safer, N. Dinu- 
lescu. N. Ciorotu, reprezentanți ai insti
tuțiilor de stat și ai vieții culturale.

Au participat ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Den Em și membri aî 
Ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit do 
tov. Ion Pas, prim locțiitor al ministru
lui Culturii.

Expoziția pe care o. inaugurăm astăzi, a 
spus vorbitorul, constituie încă un prilej 
de afirmare a prieteniei dintre poporul 
nostru și eroicul popor coreean care merg 
unite pe drumul construirii socialismului 
și apărării păcii și securității popoarelor.

Expoziția înfățișează cu multă putere 
dț> evocare momentele mai însemnate din 
viața și lupta poporului coreean, începind 
de la eliberare și sfîrșind cu eforturile 
depuse pentru lecuirea rănilor războiu
lui, refacerea economiei naționale și dez
voltarea și înflorirea țării.

A luat apoi cuvîntul Den Em, .ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București-

Poporul coreean — a spus vorbitorul — 
întîmpină astăzi sărbătoarea sa națională, 
a 10-a aniversare a eliberării patriei, în- 
tr-6 atmosferă de avînt în muncă și suc
cese în paeaica refacere postbelică. Aceas. 
tă expoziție, care oglindește viața po
porului coreean în decurs de 10 ani, va 
contribui la cunoașterea vieții poporului 
coreean și va întări și mâi mult priete
nia dintre popoarele noastre.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
(Agerpres)

La Monumsnt’jl Eroilor Sovietici
Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a 

eliberării Coreei de către glorioasa armată 
sovietică, luni dimineața ambasadorul 
R.P.D. Coreene, la București, P’i Em, în
soțit de membrii Ambasadei, a depus o 
coroană de flori la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Piața Victoriei.

La solemnitate au luat parte tovarășii 
N. Cioroiu, locțiitor al ministrului Aface
rilor..Externe, general maior C. Șandru, 
Dion'se Ionescu, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe, I. Mc- 
ruzi, director ad-interim în Ministerul Afa
cerilor Externe și alții.

Au fost de față P. S. Dedv.șkin. însărci
nat cu afaceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București și alțl membrii ai 
Ambasadei.

După depunerea coroanei, cei prezenți 
au păstrat un moment de reculegere în 
memoria glorioșilor ostași sovietici căzuți 
în lupta pentru libertatea popoarelor.

(Agerpres)

Un comunicat al Agenției 
Telegrafice Albane

TIRANA 15 (Agerpres). — Ziarele ari 
publicat un comunicat al Agenției Telegra
fice Albaneze în care se spune printre al
tele :

După cum s-a mai anunțat, la 30 iunis 
a.c. guvernul Republicii Populare Albania 
a propus guvernului grec prin intermediul 
secretarului general al O.N.U. ca între 
cele două țări să se stabilească' relații nor
male de bună vecinătate bazate pe princi
piul egalității în drepturi, respectării re
ciproce a integrității teritoriale și suvera
nității, neamestecului în afacerile interne, 
colaborării economice și culturale avanta
joase pentru ambele JjSrți.

Agenția Telegrafică Albaneză a fost in
formată că zilele acostea guvernul grec a 
răspuns la propunerile guvernului albanez.

Contrariu bunăvoinței și hotărîrii guver. 
nului albanez de a normaliza relațiile între 
cele două țări, guvernul grec, în răspunsul 
său, nu nurriai că nu a manifestat nici un 
fel de înțelegere și de dorință de a stabili 
relații normale, dar s-a pronunțat fățiș 
împotriva acestui lucru. El a declarat că 
in momentul de față nu ar exista condi
țiile necesare pentru stabilirea de relații 
diplomatice între cele două țări, motivând 
aceasta printr-o serie de argumenta 
neîntemeiate care sînt în contradicție cu 
realitatea.

SPECTACOLELE DE AZI
TEATRE: Teatrul de vară ,! V. Stalin“: Casa 

-CU trei fete ; Grădina Flllmon Slrb» :. David Cop- 
perlield; Teatrul de varietăți: Ochelarii miraculos!.

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. FHmu, 23 Au
gust : Brutarul din Valorgue; Magheru. Flacăra 
Iile PIntllle: Mănăstirea din Parma; Republica, 
Elena Pavet: Liliomfi: Flllmon Strbu, Bucurețtl, 
înfrățirea Intre popoare, Gh. Doja: Dragostea unei 
femei; Maxim Gorkl: Campionii noștri, Gimnaștii 
sovietici la Roma, O poznă primejdioasă;; Timpuri 
Noi: Actualitatea In Imagini, Ttrgul internațional 
din Djakarta. Campionatul mondial de patinaj. 
Mici prețiozități; Lumina, Central: Altora; Victoria: 
2x2- etteodată 5; Tineretului: Săbiile albastre; 
Alex. Popov, Volga: Cei 5 din str. Barska; 8 Mar
tie: Cei 13; Vaxlle Roaltă: Conștiința; Cultural : 
Dubla Lotte; Unirea: Destinul .unor femei: C. David: 
Căpete. de ctfni; Alex. gabia: Vrăjitoarele; T. V|a- 
dlmlrescu: In vtrtejul dansului. Scaunul magic; 
Arta, Moșilor: Aventurile <klui Pickwick; Munca: 
Mandy; Miorița: Inamicul public nr. 1; Donca 
Slmo: Vtnătorul de mare; Popular: Prietenul m-u 
Fabian: M. Emlnescu: Fitil pădurarului; I Mal: Sa
lariul groazei; 8 Mal: Boul din Kuim; Libertății : 
Dracul din dealul morii; N. Bălcescu: Iulia; Ra- 
hova: Dragoste de vară ; Gh. Coșbuc: Agentul 
secret; Olga Banele: Moștenire fnstngerată; Aurel 
Vlalcu: O sărutare furată.
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