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PĂȘIM ÎNAINTE
EMOȚIONANTA, plină de stră

lucire și măreție a fost sărbă
torirea zilei de 23 August. In 

Capitală, în toate orașele și satele 
patriei, poporul nostru a sărbătorit 
cu entuziasm clocotitor împlinirea a 
unsprezece ani de la eliberarea Ro- 
mîniei de sub jugul fascist. In această 
zi de sărbătoare, cînd în mijlocul 
nostru se afla ca oaspete drag tova
rășul Nikita Sergheevici Hrușciov, 
oamenii muncii din tara noastră și-au 
exprimat recunoștința fierbinte fată 
de marele popor sovietic, eliberator 
și prieten. Ei au mulțumit din inimă 
partidului iubit care în condițiile 
ofensivei victorioase a armatei sovie
tice și în avîntul creat de lupta coa
liției antihitleriste a organizat și a 
condus lupta forjelor patriotice popu
lare pentru răsturnarea dictaturii fas
ciste. Ei și-au exprimat dragostea 
nemărginită pentru partidul încercat 
și înțelept al comuniștilor, care pe 
drumul deschis la 23 August 1944 ne 
conduce spre victoria socialismului, 
spre o viată mereu mai fericită.

Parada militară și marea demon
strație a oamenilor muncii au consti
tuit o puternică manifestare a unită
ții de monolit dintre partid, guvern 
și popor. Defilarea impecabilă, im
presionantă a unităților militare, pa
sul ferm al gărzilor muncitorești, 
înarmate, iureșul plin de voioșie pri
lejuit de defilarea pionierilor, entu
ziasmul oamenilor muncii, parada mi
nunată a sportivilor — toate au ex
primat odată mai mult forța de nebi
ruit și încrederea în viitor a poporu
lui nostru liber, hotărîrea sa de a în
făptui politica partidului, politica fe
ricirii și bunei stări a celor ce mun
cesc.

La adunarea festivă care a avut loc 
'în Capitală, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a făcut bilanțul mari
lor succese dobîndite în acești 11 ani 
de viată nouă subliniind sarcinile 
care ne stau în fată. Intr-o perioadă 
istoricește scurtă, harnicul nostru po
por muncitor condus de partid și 
bucurîndu-se de ajutorul neprecupe
țit al Uniunii Sovietice, a dobîndit 
mari realizări pe drumul transformă
rii Romîniei dintr-o tară semicoloj 
nială înapoiată într-o tară industrială 
înaintată cu o agricultură mecanizată, 
pe drumul făuririi bazei economice a 
socialismului. Ne apropiem de sfîrșitul 
victorios al primului cincinal. Volumul 
total al producției industriale prevă
zut în cincinal va fi îndeplinit inte
gral încă înainte de sfîrșitul anului. 
O dezvoltare impetuoasă cunoaște in- 
'dustria grea — temelia înfloririi eco
nomiei naționale. Industria construc
țiilor de mașini și de prelucrare a me
talelor va încheia anul 1955 la un ni
vel de peste 280 la sută fată de 1950. 
In cincinal producția de fontă a cres
cut cu 80 la sută, iar cea de otel cu 
42 la sută. Au intrat în funcțiune ma
rea uzină cocso-chimică și alte mari 
construcții în industria grea.

Producția bunurilor de consum date 
Ide industria noastră oamenilor mun
cii s-a dublat în anii cincinalului. 
Succese însemnate s-au dobîndit și în 
domeniul agriculturii. Se dezvoltă și 
se întărește treptat sectorul socialist 
al agriculturii. In prezent există 
5.600 G.A.C.-uri și întovărășiri cu- 
prinzînd cca. 360.000 familii de ță
rani. Sectorul socialist al agricultu
rii reprezintă acum pe ansamblu 26 
la sută din suprafața arabilă a tării. 
Pe ogoarele patriei lucrează 29.500 
tractoare, 15.000 batoze, 1.500 auto- 
combine și alte mașini agricole mo
derne. S-a strîns acum o bună re
coltă de grîu și secară. Ne pregătim 
să strîngem o foarte bună recoltă de 
porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, stru
guri și fructe. Rod al muncii libere, 
crește neîncetat nivelul nostru de trai.

In anul acesta, primim prin comer
țul socialist de 1,5 ori mai multă car
ne, de 2,8 ori mal mult unt, de 2,9 
ori mai mult pește, de 2,7 ori mai 
multe țesături de lînă, de peste 2 ori 
mai multă încălțăminte decît în 1950.

Realizările obținute de noi pe toate 
tărîmurile se datoresc înainte de toate 
politicii juste a partidului, unității de 
nezdruncinat a rîndurilor sale. Po
porul nostru muncitor răspunde cu 
înflăcărare chemărilor partidului care 
ne duce pe calea unor noi și mari 
victorii. Au pătruns adînc în inimile 
oamenilor muncii din patria noas
tră cuvintele tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : „Sprijinindu-se pe 
realizările dobîndite datorită hărni
ciei și priceperii clasei muncitoare, ță
rănimii muncitoare, ale oamenilor de 
știință și cultură, valorificînd expe
riența acumulată în decursul primu
lui plan cincinal, dezvoltînd colabo- 
îarea multilaterală cu Uniunea So
vietică și țările de democrație popu
lară, poporul nostru muncitor, condus 
de partid, trebuie să lupte pentru noi 
succese în dezvoltarea economiei na
ționale, pentru victoria deplină în 
munca de făurire a bazei economice a 
socialismului’’. împreună cu toti oa
menii muncii, tineretul nostru întîm- 
pină cu însuflețire acest îndemn, fiind 
hotărît să nu precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea îndatoririlor 
de cinste care-i revin. Organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, vor da o și mai mare aten
ție muncii de educație în rîndurile ti
neretului, mobilizării întregului entu
ziasm al tinerilor pentru ca, înfrun- 
tînd cu curaj greutățile, să dea o con
tribuție tot mai mare la opera de con
struire a socialismului în fabrici, în 
uzine, în mine, pe șantiere, pe ogoare, 
în instituții de cultură. Partidul chea
mă oamenii muncii să lupte pentru 
mărirea producției și productivității 
muncii, pentru reducerea continuă a 
prețului de cost. El ne cheamă la în
tărirea statului nostru democrat- 
popular. la întărirea alianței între 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare, la consolidarea unității din
tre poporul romîn și minoritățile na
ționale, la întărirea și îmbunătățirea 
activității aparatului de stat, a sfatu
rilor populare.

Pășind înainte spre noi succese, 
sub conducerea partidului iubit, po
porul nostru privește încrezător în vii
tor. Avem un cîrmaci înțelept — par
tidul comuniștilor. Avem prieteni cre
dincioși. „Oamenii muncii din Romî- 
nia — a spus tovarășul N. S. Hruș
ciov — pot fi siguri că poporul sovie
tic a fost, este și va fi un prieten cre
dincios, de nădejde al poporului ro
mîn și îi va acorda un ajutor și spri
jin multilateral în lupta pentru con
struirea socialismului, pentru întări
rea continuă a statului democrat- 
popular’’. In marea familie frățească 
a puternicului lagăr democratic, po
porul nostru muncitor desfășoară cu 
încredere munca sa pașnică. Salutînd 
cu bucurie rezultatele pozitive ale 
Conferinței de la Geneva oamenii 
muncii din tara noastră sînt gata să 
facă totul pentru continua destindere 
în relațiile internaționale. Republică 
noastră Populară este gata să contri
buie activ la dezvoltarea legăturilor 
multilaterale economice și culturale 
între toate țările.

Poporul nostru muncitor e con
știent de răspunderea sa în lupta pen
tru menținerea păcii. El știe că pen
tru victoria cauzei păcii e nevoie de 
eforturi, perseverentă și dîrzenie. De 
aceea el e hotărît să lupte mereu mai 
bine pentru întărirea forței patriei, 
pentru dezvoltarea și întărirea econo
miei, pentru înflorirea culturii noas
tre socialiste.

Vizita tovarășului N. S. Hrușciov
Ea gospodăria agricolă colectivă „Drumul lui Lenin“
în ziua de 25 august, tovarășul N. S. 

Hrușciov, prim secretar a-l C.C. al P.C.U.S., 
membru în Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., însoțit de tovarășii Gh. 
Gheorghiu-Dej și Gh. Apostol, a vizitat 
gospodăria agricolă colectivă „Drumul lui 
Lenin” din satul Livedea, raionul Hră
nești, regiunea București.

Colectiviștii au primit cu bucurie și în
suflețire Pe. solul marelui popor sovietic.

Tovarășul Hrușciov a stat de vorbă cu 
membrii gospodăriei colective, Marin Mol- 
doveanu, președinte, Socrate Ene, conta
bil, și Gheorghe Tache, care urmează 
școala de pregătire și specializare a ca- 
dre’or de conducere ale gospodăriilor co
lective, au povestit despre realizările do
bîndite în cei aproape șase ani ce s-au 
scurs de la înființarea gospodăriei. Ei au 
înfățișat totodată oaspetelui greutățile 
întîmpinate la întocmirea planurilor de 
producție.

Tovarășul N. S. Hrușciov a dat colecti
viștilor o serie de sfaturi în legătură cu 
întărirea economică a gospodăriei colec
tive. El a arătat ce mare însemnătate are

întocmirea unui plan de producție chib
zuit, care să țină seama de nevoile și po. 
sibilitățile reale ale gospodăriei, să stabi
lească sarcini reale de dezvoltare a pro
ducției, să țină seama ce culturi și ce ra
muri de producție sînt mai rentabile. To
varășul N. S. Hrușciov a subliniat în mod 
deosebit avantajele economice pe care le 
au colectiviștii de pe urma porumbului 
și a stăruit asupra însilozării porumbului 
verde, cînd boabele știuleților sînt în 
lapte, ca unul din cele mai importante 
mijloace pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic. în același timp colectiviștii au 
fost sfătuiți să folosească cit mai mult 
metoda culturilor duble, potrivit căreia se 
scot de pe același loc două recolte in
tr-un an.

Membrii gospodăriei agricole colective 
„Drumul lui Lenin’’ au mulțumit tovară
șului N. S. Hrușciov pentru sfaturile pri
mite. Ei au arătat că vor urma aceste 
sfaturi și că sînt hotăriți să facă din gos
podăria lor o gospodărie colectivă bogată 
și puternică.

(Agerpres)

De pe intinsuI patriei
Toate forțele tineretului 

pentru terminarea grabnică a treierișului
Vești din toate coifurile țării ne anunță că oamenii muncii de pe ogoare 

depun tot mal multe efor.uri pentru a termina grabnic treierișul. Intîmpinînd cea 
de a 11-a aniversare a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, muncitorii 
din S.M.T. și gospodării de stat, colectiviștii, întovărășiți! și țăranii muncitori 
cu gospodării individuale, au obținut succese de seamă în lupta pentru îndepli
nirea planului de treieriș și colectări.

Astfel, lucrînd în ziua Ce 23 August, pe care au sărbătorit-o prin muncă, 
țăranii muncitori din comuna Cocora, raionul Urziceni, au treierat recolta de pe 
100 hectare. In aceeași zi și țăranii muncitori din comunele Alexeni, Ion Roată, 
Moldoveni și Grindu din aceiași raion au treierat recolta de pe 300 hectare. 
Pînă la 23 August, treierișul a fost terminat în unele raioane din regiunile Cra- 
iova, București, Pitești, Ploești și alte regiuni.

Dat fiind timpul înaintat, apropierea campaniei de toamnă precum și faptul 
că orice zi de întârziere a treierișului poate provoca pagube, această lucrare tre
buie grabnic terminată. Pentru aceasta, este necesar ca în aceste zile să fie mobi
lizate toate forțele de muncă la treieriș.

Organizațiile U.T.M. ău datoria de a mobiliza tineretul sătesc pe arii, la 
treieriș, la căratul grabnic al recoltei de pe cîmp la batoze, la terminarea cu suc
ces a acestor lucrări importante precum și la îndeplinirea planului de colectări.

Tineretul muncitor de la sate poate aduce o contribuție sporită în actuala 
campanie de treieriș. Tinerii tractoriști, batozari și combinerl au datoria de a 
asigura o funcționare continuă a tractoarelor, batozelor și combinelor întrebuin
țate la treieriș. Ei trebuie să dea o mare atenție începerii lucrului din zorii zilei 
șl terminării lui, seara, tîrziu. Unii tractoriști au luat inițiativa de a lumina ariile 
cu ajutorul farurilor făcînd posibil tre.erișul și noaptea. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să extindă larg această inițiativă în rîndul mecanizatorilor, mobilizînd în 
același timp pe tinerii țărani muncitori să lucreze și noaptea în deosebi la treie
ratul orzului.

De mare importanță este în aceste zile buna desfășurare a muncii cetelor. 
Organizațiile U.T.M. din sate pot contribui la întărirea cetelor de treier prin mobi
lizarea unor tineri ca să ajute cetele sla be. Ajutorarea familiilor cu brațe de mun
că puține, a văduvelor, bătrînilor etc., la treieratul recoltei — inițiativa tinerilor 
țărani muncitori din Armășești — trebuie larg extinsă în toate satele.

In unele locuri grînele nu sînt cărate la arii în întregime. Pentru a asigura 
folosirea batozelor din plin, grăbind terminarea treierișului, trebuie aduse îndată 
toate grînele pe arii și clădite bine în stoguri, în vederea treieratului imediat.

O contribuție însemnată o poate aduce tineretul la buna înmagazinare a 
cerealelor, la condiționarea lor prin lopătat, triorat etc. Organizațiile U.T.M. 
pot face din aceasta o acțiune în care tineretul să participe din plin. Avînd în 
vedere apropierea campaniei însămînțărilor de toamnă, tineretul din gospodăriile 
de stat, gospodării colective, întovărășiri, se poate ocupa special de înmagazinarea 
separată a semințelor, de condiționarea lor, de curățirea si tratarea lor.

Munca organizațiilor U.T.M. de la sate trebuie să țintească acum la mobili
zarea tuturor forțelor tineretului pentjfj terminarea treierișului șl îndeplinirea 
planului de colectări.

De aceea, ele trebuie să-și îmbunătățească operativ munca politică de masă 
pe care s-o ducă în special de la om la om. Organizațiile U.T.M. au sarcina să 
arate tinerilor necesitatea participării la strîngerea grabnică a bogatei recolte 
de păioase din acest an, chemîndu-i să participe cu tot elanul lor tineresc la 
terminarea urgentă a treierișului.

In ziua
ARAD (de la corespon

dentul nostru).
Fiecare zi este prețuită 

de tinerii tractoriști de la 
S.M.T. - Rovine. Pentru 
ca nici un bob să nu se 
piardă din bogata recoltă 
a acestui an, zilele sînt 
■folosite din plin.

Cînd în orașul Arad ca 
și în întreaga țară oamenii 
muncii au demonstrat pen
tru măreața zi de 23 Au
gust, tinerii tractoriști cin
steau această zi însemnată 
în istoria patriei prin re-

de 23 August la
zultate mai frumoase în 
muncă. Tractoristul Szabo 
Lajos a venit de dimineață 
la aria G.A.C. „Partizanul'' 
din Gai-Bujac. Folosind fie
care oră din plin, numai 
pînă la orele 10 a treierat 
6.200 kg. grîu.

Cu același elan a muncit 
și tractoristul Kocsis Antal 
care pînă la orele 10 a tre
ierat 10.000 kg. grîu.

Alături de tractoriști, ti
nerii colectiviști de la 
G.A.C. „Partizanul” au 
muncit și ei cu mult entu-

arie
ziasm. Colectivistele Do
boș Ana și Kocsis Etelka 
în această zi au dat la trior 
o însemnată cantitate de 
grîu pentru semănat.

Atît tinerii tractoriști de 
la S.M.T. Rovine cit și ti
nerii colectiviști știu că fo. 
losind fiecare oră, fiecare 
minut înseamnă mai mul
tă pline. De aceea în fie
care zi îi găsești prezenți 
la arii, trioare sau ris- 
turnînd brazdele pe tarla
lele întinse ale gospodă
riei.

IFIL — Sebeș și-a îndeplinit planul cincinal
Zilele trecute colectivul de la I.F.I.L. 

Sebeș a sărbătorit un mare eveniment: 
îndeplinirea sarcinilor revenite acestei în
treprinderi în cadrul planului cincinal.

Victoria muncitorilor, inginerilor, teh
nicienilor și funcționarilor de la I.F.I.L.- 
Sebeș, se datorește în cea mai mare parte 
organizării judicioase a întrecerii socia
liste, spiritului nou creator în muncă, apli
cării metodelor sovietice și desfășurării 
unei temeinice munci politice de masă. 
Acest deosebit succes al întregului colec
tiv de la I.F.I.L.-Sebeș închinat celei de-a 
11-a aniversări a eliberării patriei noastre, 
dovedește încăodată puternicul atașament 
al muncitorilor de aici, față de partidul 
nostru drag, care-i conduce spre noi vic
torii.

Numai în anul 1954, față de 1951, pro
ducția la această întreprindere a crescut 
cu 25%, productivitatea muncii pe m.c.

om cu 81% iar producția globală cu 66%. 
In cursul anilor 1953 și 1954, în lupta 
pentru reducerea consumului specific, 
muncitorii, tehnicienii, inovatorii acestei 
întreprinderi, au realizat 457.920 lei eco
nomii. Numărul celor antrenați în între
ceri socialiste a crescut de la 40% cit era 
în 1951 la 75-80% în 1954-1955. Un număr 
de peste 360 tovarăși aplică în prezent 
metodele sovietice Ciutkin, Voroșin, Cora- 
belnikova și Kotlear.

S-au evidențiat în obținerea acestor suc
cese brigăzile conduse de Nistor Nicolae, 
Nistor Gheorghe, Henfel losif, Cristea 
Ioan, Weisz Ioan I, <jgre și-au depășit nor
mele lună de lună cu 30-75% precum și 
maistrul Ciocu Ilie, inginerul Merdler Paul 
și alții.

Corespondent 
A. PANIȘ

încetarea din viață 
a tov. Lotar Rădăceanu

D'n partea C.C. a! P M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P R.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, și Consiliul de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne, anunță cu adîncă durere că în ziua de 24 august, 1955 
a încetat din viată la Helsinki tovarășul Lotar Rădăceanu, vechi militant 
al mișcării muncitorești, care a avut uin rol activ în realizarea uniltlății 
politice, organizatorice, și ideologice a clasei muncitoare, membru al C.C. al 
P.M.R. președintele Comisiei pentru afaceri externe a Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, vicepreședinte al Comitetului Național pentru Apărarea 
Păcii din R.P.R.

Din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P.R.
Prezidiul Marii Adunări Naționale anunță cu adîncă durere încetarea din viată 

a tovarășului Lotar Rădăceanu, deputat in Marea Adunare Națională și președinta 
al Comisiei de Afaceri Externe a Marii Adunări Naționale.

Din partea Prezidiului Academiei Republicii Populare Romîne
Prezidiul Academiei Republicii Populare Romîne anunță cu profundă durere 

încetarea din viață a academicianului Lotar Rădăceanu, profesor la Facultatea de 
filologie din București, activist de seamă în domeniul științelor sociale, fiu devotat 
al patriei noastre, luptător pentru pace și înfrățire între popoare.

Din partea Comitetului Național pentru Apărarea Păcii 
din R. P. R.

Comitetul național pentru apărarea păcii din R.P.R. anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a acad. prof. Lotar Rădăceanu, membru al Consiliului Mondial 
al Păcii, vicepreședinte al Comitetului Na țional pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

Din partea Colegiului Ministerului Invățâmîntului
Ministerul Invățâmîntului anunță cu adîncă durere încetarea din viață a acad, 

prof. Lotar Rădăceanu, șef de catedră la Facultatea de filologie a Universității 
,.C. I. Parhon" din București, luptător pentru progresul științei și învățămîntului, 
pentru apărarea păcii.

Comisia pentru organizarea funerariilor 
tovarășului Lotar Rădăceanu

Comitetul Central «1 Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliul de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne au format o 
comisie pentru organizarea funerariilor 
tov. Lotar Rădăceanu.

Comisia este alcătuită din tov. Constan
tin Pîrvulescu, membru în Biroul Politic 
al C.C. el P.M.R., președintele Marii Adu
nări Naționale, tov. Dumitru Coliu, mem

bru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Comisiei Controlului 
de Stat, Ștefan Voitec, membru al C.C. al 
P.M.R., Ion Dobre, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P.R.. mem
bru în Biroul Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R.P.R. și acade
mician A. Joja.

Milioane economisite
TÎRGOVIȘTE (de la trimisul nostru).
La uzinele „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 

din Tîrgoviște în întrecerea socialistă pen
tru cît mal multe acumulări socialiste 
peste plan a fost cuprins întreg colectivul 
uzinei.

Grație întrecerii și elanului muncitori
lor, această uzină. a obținut succese care 
au întrecut așteptările noastre. Ei au dat 
în cinstea marii sărbători naționale a po
porului nostru, cu 5.061.000 lei mai multe 
acumulări socialiste față de angajamentul 
luat.

Brigada complexă condusă de tînărul 
inginer Munteanu Șerban a însumat eco

nomii de metale la fiecare fabricat, reali
zate de tineri, echivalent cu prețul de cost 
a două sondeuze A.V.B. 3-100. Cu cîteva 
zile în urmă prima sondeuză a fost pusă 
în exploatare și rezultatele sînt mari. Bri
găzile de tineret au realizat economii în 
valoare de peste 45.000 lei. Printre frun
tașii brigăzilor se află utemiștil Istrate Gh. 
de Ia turnătorie, Bobeică Elena de la lan
țuri rotary, Ploscaru Vasile de la racor
duri speciale, Diaconescu Mihai de la me
canică ușoară și Constantinescu Florian 
strungar în secția fitinguri. Cu același 
avînt în întrecere tinerii cuceresc zilnic 
noi succese.

O'

Plecarea la Sofia a delegației studenților din R.P.R. 
care va participa la lucrările Consiliului U.I.S.

Miercuri <a părăsit Capitala plecînd spre tar al C.C. al U.T.M., care va participa 
Sofia, delegația studenților din R.P.R., la lucrările Consiliului U.I.S. 
condusă de tov. Cornelia Mateescu, secre- (Agerpres)

LA MAREA SĂRBĂTOARE A ELIBERĂRII

> Y". wt'j*

De neuitat vor rămîne amintirile uriașei demonstrații care a avut loc în 
j Capitala patriei noastre cu prilejul zilei de 23 August, a Xl-a aniversare a elibe- 
( rării patriei.

Parada militară care a avut loc a constituit o demonstrație grăitoare a înal- 
( tei forțe combative a armatei noastre, creație a regimului democrat-popular, apă

rătoare neînfricată a marilor noastre cuceriri. La parada militară, tanchlștii au 
raportat cu mîndrle succesele lor în desăvîrșirea măiestriei de luptă, (foto- 

( grafia nr. 1).
„........ .......... ....... ................................

Marea demonstrație a oamenilor muncii a avut semnificația unul măreț 
bilanț la care fiecare întreprindere și-a adus contribuția. Prin fața tribunelor au 
trecut 12 autobuse pe care 6Înt imprimate inițialele uzinelor „Mao Țze-dun“ 
(fotografia nr. 2). Muncitorii acestei uzine constructorii primelor autobuse romî- 
neștl au raportat cu bucurie în această zi conducătorilor partidului și guvernului 
despre noile lor succese,

Foto: AGERPRES



Pentru grăbirea treierișului 
în raionul Liești

_ în acest an culturile păloase și în spe
cial griul au crescut frumos pe ogoarele 
fiecărui raion din regiunea Galați. Pen
tru, strîngerea acestei recolte s-au depus 
serioase eforturi de către oamenii mun
cii de pe ogoare.

In momentul de față se desfășoară tre
ieratul griului, al orzului și al celorlalte 
culturi.

Acolo unde munca a fost bine organi
zată, timpul prielnic și întreaga capaci
tate de lucru a batozelor au fost folosite 
din plin, s-au obținut realizări însemnate. 
Astfel, țăranii muncitori întovărășiți din 
satul Salcia Nouă, dornici de a. strînge cit 
mai repede recoltele de pe cîmp în ham
bare, au muncit la treieriș din zori de zi 
și pînă noaptea tîrziu.

Ei au terminat în întregime treieratul 
griului predînd și cotele obligatorii dato
rate statului. Producția la grîu obținută 
de ei la hectar a fost de peste 2.000 kg. 
în rîndul fruntașilor la treieriș se numără 
și gospodăria agricolă colectivă din co
muna Ciorăști, precum și țăranii mun
citori din întovărășirea agricolă din sa
tul Tătăranu.

O contribuție de seamă la grăbirea tre- 
lerișului o aduc mecanizatorii. La aria din 
satul Stupina lucrează tractoristul ute- 
mist Iordache Gheorghe de la S.M.T.-Nă- 
nești și cu batozarul Ionescu Constantin.

Dînd o mare atenție folosirii întregii ca
pacități de lucru a batozei ei treieră în 
fiecare zi cîte 20.000—24.000 kg., în loc 
de 14.500 kg. cît au planificat.

Pentru a grăbi și mai mult treierișul, 
utemistul Iordache Gheorghe și Ionescu 
Constantin au explicat țăranilor munci
tori necesitatea continuării treierișului și 
în timpul nopții, la lumina farurilor. 
Acum, la aria din satul Stupina, noaptea 
se treieră orzul.

Rezultate asemănătoare celor arătate 
mai sus obțin la treieriș și țăranii mun
citori din comuna Hîngulești. In această 
direcție o contribuție importantă aduce 
organizația de bază U.T.M. din comună.

Sarcina cea mai importantă a organi
zației de bază U.T.M. în această perioadă 
a fost mobilizarea utemiștilor și tinerilor 
de a termina la vreme lucrările agricole 
de vară.

Munca desfășurată de organizația de 
bază U.T.M. nu a întârziat să-și arate 
roadele. Printre primii țărani muncitori 
care au terminat treieratul și care au Ob
ținut recolte bogate se află și utemiștii 
Sava Mihalcea, Meirosu Gheorghe și al
ții care au obținut o producție de 
2.218—2.684 kg. grîu la hectar.

Deși în raionul Liești au fost obținute 
unele rezultate bune la treieriș, mai este 
mult de lucru pînă la terminarea com
plectă a acestei importante lucrări agri
cole. Una din cauzele rămînerii în urmă 
la treieriș este nefolosirea deplină a 
timpului prielnic. Iată un exemplu: în co
muna Ivești există o arie iluminată elec
tric. Aci însă nu se treieră și noaptea și 
asta din pricină că țăranii muncitori nu 
sînt mobilizați de către comitetul execu
tiv al sfatului popular comunal.

La aria din comuna Ivești munca este 
făcută de două echipe permanente, fie
care fiind compusă din 12—14 oameni. 
Batoza care trebuie să realizeze zilnic cîte 
14.500 kilograme, de multe ori lucrează 
sub normă din pricină că aceste brațe de 
muncă nu sînt suficiente. Acest lucru se 
întîmplă tocmai datorită, faptului că nu 
există cete și pînă este trasă o căruță 
încărcată cu snopi, batoza merge de 
multe ori în gol. întrebat de această si
tuație tov. Ciobotaru, secretar al sfatu
lui popular comunal răspunde că așa-i 
mai bine, deoarece pe arie nu este prea 
multă îmbulzeală.

în această comună muncește slab și or
ganizația de bază U.T.M. care nu desfă
șoară o muncă politică în rîndul tineri
lor țărani muncitori pentru a-i mobiliza 
să vină cu toții la treieriș. însăși secre
tara organizației de bază U.T.M. din înto
vărășirea agricolă, tov. Lazăr Maria, 
constituie un exemplu rău în această di

Se obișnuiește din bă. 
trîni ca la sfîrșit de an, 
în orice casă, să se 
facă socoteala muncii 
și a roadelor obținute. 
Și așa, an de an, ge
nerație după genera
ție, oamenii patriei
noastre și-au întocmit bilanțul acesta, la 
1 ianuarie. De o bucată de vreme însă,
din ziua cînd patria șl-a căpătat li
bertatea, oamenii noștri au început să-și 
facă bilanțul vieții, muncii și fericirii lor 
— de ziua libertății — la 23 August.

De 23 August în uzină, în casa țăranului 
sau la politehnică — se face bilanțul. Și 
vorbesc bilanțurile acestea în graiurile lor

La 26 ani are o viață bogată, cu bogate 
,vavi_ ™ _____ — =__________ realizări. Fruntaș al întrecerii socialiste,
de cifre de plan, de depășiri, procente, de decorat^ cu Medalia Muncii, el un-uj 
construcții noi sau recolte bogate.

...Cu gândul de a scrie desppe acest bi
lanț, de ziua eliberării — m-am dus la uzi
na de pe malul Dîmboviței, uzină renumită 
ta toată țara : „Matyas Rakosi“.

Locțiitorul secretarului organizației de 
partid mi-a vorbit de realizările uzinei, de 
depășirea planului, de calitatea produselor 
fabricate, de îndeplinirea angajamentelor 
în cinstea lui 23 August, de tot ceea ce 
privește producția.

— Dar tovarășe, există în drumul nos
tru spre socialism domenii în care nu se 
poate face un bilanț cifric. Noi planifi
căm și depășim planul, obținem pro
cente la scăderea prețului de cost, 
ridicăm productivitatea. în 
nostru toate acestea apar 
și sîntem mîndri de ele. Există însă 
în uzină, Ia noi, după cum există și în alte 
locuri de muncă, un domeniu vast și ex
trem de important, despre care bilanțul de 
cifre nu pomenește nimic — dezvoltarea 
oamenilor, creșterea și transformarea lor 
Pentru că niciodată și nicăieri cifrele nu 
vor putea cuprinde această epopee a creș
terii omului nou, creștere pe care întreaga 
țară o trăiește și pe care noi o trăim în 
uzina noastră.

Așa mi-a vorbit locțiitorul secretarului 
de partid ta timp ce mă conducea prin 
uzină și cuvintele lui m-au făcut să pri
vesc oamenii din jur mai atent. într-ade- 
văr, cifre și planuri, procente și bilanțuri, 
toate sînt realizate de oameni ; de acești 
oameni minunați, siguri pe ei, alături de 
mașina pe care o stăpânesc și pe care o 
obligă să facă ceea ce vor să facă ; de 
acești oameni noi, stăpîhi pe tehnică, oa
meni complexi, cu gînduri și preocupări 
multiple — muncitorii zilelor noastre.

în hala mare de strungărie-montaj, în 
zumzetul motoarelor pe care nu se poate să 
nu-1 asemui cu zumzetul unui stup de al
bine, am avut prilejul să cunosc câțiva din
tre acești oameni, oameni noi care dau 
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în cifre 

recție. Pe ea n-a văzut-o nimeni pe arie, 
iar familia ei nu s-a dovedit fruntașă în 
ce privește începerea treieratului la timp, 
în condiții nesatisfăcătoare se desfășoară 
treierișul și în comuna Rîmniceni. în 
această comună sînt 7 batoze. Dacă fie
care batoză și-ar realiza planul zilnic, ar 
trebui să se treiere într-o zi 101.500 ki
lograme boabe. Din cauza slabei organi
zări a muncii, această cifră nu se reali
zează niciodată. De pildă, într-una din 
zile la cele 7 batoze nu s-au treierat decît 
39.000 kilograme, iar în altă zi s-a treierat 
numai 81.000 kilograme.

Și în această comună tovarășii de la 
sfatul popular comunal au lăsat treburile 
la voia întîmplării. Salariații sfatului 
popular în frunte cu Anghel Vasile, secre
tarul sfatului care ține și loc de preșe
dinte, merg pe la arii doar în plimbare. 
Ei nu văd, de pildă, că la arii nu sînt fo
losite toate mijloacele de propagandă agri
colă. Pe nici una din arii nu există o ga
zetă de perete sau un panou de onoare. 
De altfel, nici panoul de fruntași și codași 
ai satului de Ia sfatul popular nu este fo
losit. în campania de treieriș pe el nu s-a 
sc-ris numele nici unui fruntaș, deși în 
desfășurarea lucrărilor agricole sînt ast
fel de țărani muncitor fruntași ca: Iile 
Apostol, Stoica Panait etc.

în raionul Liești sînt responsabili de 
ceată care din pricină că nu au fost in- 
struiți de sfaturile populare nu știu cum 
să muncească Un exemplu în această di
recție îl constituie responsabilul de cea
tă, Costache Codrescu din comuna Măi- 
cănești, satul Belciugu. In ziua de 12 au
gust a pornit batoza abia la ora 11 și ju
mătate, deoarece nu a mobilizat toți ță
ranii muncitori din ceata lui. La această 
arie lucrările merg prost și pentru fap 
tul că batoza trimisă de S.M.T.-Nănești 
nu a fost bine reparată și din cauza acea
sta se defectează des. De asemenea, cu
relele se rup aproape în fiecare oră. Deși 
tractoristul Munteanu Stelian și batoza
rul Andronache Ciochină au mers la sta
țiune de au cerut curele bune, ce se gă
seau în magazie, mecanicul-șef Zmeu 
Stoica a refuzat să le dea.

O slabă preocupare pentru terminarea 
grabnică a treierișului dovedește și co
mitetul executiv al sfatului popular raio
nal al cărui președinte este tov. Damian 
Mitriță. Comitetul executiv al sfatului 
popular raional nu a ajutat sfaturilor 
populare comunale în organizarea te
meinică a muncii la arie.

Comitetul raional U.T.M. putea să adu
că o contribuție de seamă în grăbirea tre
ierișului dacă ar fi îndrumat și controlat 
mai îndeaproape munca organizațiilor 
U.T.M. Tovarășii din biroul comitetului 
U.T.M. nu s-au străduit să cunoască și să 
îndrume munca activului raional și a or
ganizațiilor de bază U.T.M. pentru a cu
noaște încotro să-și îndrepte forțele. în 
comuna Măicănești, treierișul se desfășoară 
slab. Aci este repartizat instructorul co
mitetului raional U.T.M., tov. Staicu Ni- 
colae După ce a stat în această comună 
cîteva zile, fără a ajuta organizația de 
bază U.T.M., a plecat acasă. Eără simț 
de răspundere tnuncește în campania 
agricolă de vară și instructorul comitetu
lui raional U.T.M., Stan Virginei.

Față de această situație, biroul comite
tului raional U.T.M. nu a luat nici o mă
sură pentru îmbunătățirea muncii orga
nizațiilor de bază ‘‘U.T.M. în desfășurarea 
lucrărilor agricole.

Timpul este deja înaintat, dar nu-i tîr
ziu nici acum dacă Comitetul raional 
U.T.M. Liești ar lua măsuri pentru gră
birea treierișului.

Treieratul păioaselor trebuie grabnic 
terminat și organizațiile U.T.M. au da
toria să mobilizeze tineretul pentru căra
tul grînelor la arii, pentru organizarea 
muncii cetelor, pentru funcționarea con
tinuă a batozelor cu întreaga lor capa
citate.

IANCU TRIFAN 
corespondentul „Scînteil tineretului“ 

pentru regiunea Galați
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viață cifrelor de plan, oameni cu o viață 
și o conștiință nouă. Și dacă marea majo
ritate erau tineri, aceasta nu este întâm
plător. Iată-1 de pildă pe tînărul

Angelescu Vasile...

dintre tinerii crescuți în uzină. Pentru că 
el singur n-ar fi reușit să ajungă ceea ce 
este. Și de aceea uzina se mîndrește cu 
el. Fără să întrerupă lucrul îmi vorbește 
de el și de viața lui. Piesa prinsă în strung 
capătă văzînd cu ochii forma pe care vrea 
să i-o dea.

A venit în fabrică în 1950. Anul acesta 
a fost un an hotărîtor în viața lui. Vi
zita vestitului strungar sovietic Bîkov, 
întreaga atmosferă din uzină unde se 
introduseseră metodele sovietice de tă
iere rapidă și tăiere intensivă a me
talelor, au provocat în el o reacție spon
tană de a ajunge la nivelul celor mai 
buni. Brigada de tineret în care lu
cra l-a ales peste cîteva luni șeful ei. 
Cu pricepere și elan tineresc a condus bri
gada Ia titlul de brigadă fruntașă. învă- 
țînd din experiența sovietică, studiind do
cumentația de specialitate, el a ajuns să 
stăpînească cît mai complect strungul. A 
ajuns la raționalizări șl inovații. Astfel, 
într-un schimb de onoare, a realizat 31 
de norme, aplicînd la mașină un dispozitiv 
pentru prinderea și strunjirea corpului in
ferior 1« pompa de ulei. De această rațio
nalizare ca și de întreaga lui activitate de 
producție se leagă o poveste..

Era în 1953, la o consfătuire cu un grup 
de studenți străini, participanți la sesiunea 
U.I.S. Unul dintre el, nu putea înțelege 
cum poate 
într-o zi.

— Și la 
mite să se . , 
citorul nostru care lucrează după această 
metodă n-are voie și nici timp să fumeze 
o țigară sau să se șteargă cu batista de 
nădușeală. Banda rulantă merge într-un 
ritm infernal și omul iese din fabrică 
epuizat.

Stăpîn pe cunoștințele lui, Angelescu 
Vasile i-a explicat în ce constă diferența 
dintre muncitorul nostru fruntaș și mun
citorul din fabricile capitaliștilor care lu
crează după această drăcească metodă 
scornită de exploatatori.

— Eu singur mi-am adaptat mașina ca 
să dea oît mai mult. Eu o stăpânesc și o 
conduc pe ea și nu ea pe mine. Nu mă mițe

un muncitor să dea 31 norme

noi metoda Ford-Taylor per- 
depășească norma. Dar mun-

O STRADĂ NOUĂ----------------

Știți ca a fost cu cîțiva ani înainte pe aceste locuri din fotografia noastră ? 
Cîmp liber și buruieni.

Acum, o nouă stradă a apărut pe harta comunei Derna. Prin ajutorul acordat 
de stat, 35 familii de mineri din comuna Derna, regiunea Oradea și au construit 
în anii 1954-1955 locuințe individuale moderne. Alte 55 de locuințe individuale 
vor fi terminate pînă la sfârșitul anului acesta. Foto: E. POPPER

CITEȘTE ACEASTĂ CARTE!
Jozsef Attila: „Versuri“

Jdzsef Attila a însemnat pentru litera
tura maghiară contemporană ceea ce a 
însemnat pentru literatura noastră creația 
Iui A. Toma sau Al Sahia.

Attila este primul scriitor proletar al 
poporului maghiar, primul artist al cuvîn- 
tului care a răspuns cu versuri înflăcărate 
la comanda socială a epocii sale. Spre deo
sebire de alți scriitori maghiari care și-au 
pus și ei pana în slujba luptei pentru eli
berarea poporului, J. Attila a fost înarmat 
de Partidul Comunist cu o nouă concepție 
filozofică despre lume. Aceasta i-a dat po
sibilitatea ca, înțelegînd într-o lumină 
științifică realității« exploatării capita
liste, să se ridice furtunos în apărarea 
drepturilor clasei sale, imprimînd poeziei 
pe care o scria o tonalitate personală, cu 
totul deosebită.

Opera poetică a lui J. Attila are un pro
fund caracter protestatar, anti-capitallst. 
în poezia sa, el se ridică împotriva exploa
tării nemiloase a muncii salariate. Vesti
tele sale balade „Profită' sfîntul capital” 
și „Balada muncii salariate” ne dau o 
zguduitoare imagine a vieții de mizerie, 
înjositoare pe care era silit s-o ducă pro
letariatul maghiar. Poetul afirmă în ver
surile sale voința neclintită a muncitori
mii de a schimba orînduirea socială po
trivnică intereselor celor mulți. „Cu crez 
de fier, cu strașnică-ndrăzneală / Vrem azi 
să ne croim alt rost“. Attila arată însă 
că numai prin lupta îndîrjită a ma
selor se poate obține victoria: „Armă dră
guță, împunge-ne, împunge-ne, fie 1 / In- 
vață-ne încă și încă odată, că doar la-n- 
tîmplare, făr-a lupta tot hu putem birui-n 
bătălie!”.

Orizontul poetic al celui care-și procla
mă ca steag al poeziei sale dragostea de
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V. IVANOV : Din istoria luptei pentru 
un înalt conținut de idei în litera-
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cu mișcări automate și repezite și nici nu 
mg sfiesc să fumez o țigară, să vorbesc 
sau să întreb ceva, în timp ce mașina lu
crează.

în timp ce-mi povestea toate acestea, 
movila de piese lucrate creștea mereu. Mă 
gîndeam la argumentația dată studentului 
străin — muncitorul nostru fruntaș nu va 
fi niciodată un rob, un sclav al mașinii. EI 
este un muncitor de o structură nouă. Viața 
lui complexă și variată nu se rezumă la 
munca lingă mașină. Angelescu Vasile ci
tește, se cultivă — a scris și o carte: „Din 
nou brigadă fruntașă“. Face sport și vrea 
să facă studii superioare. îi place muzica 
și-și educă copilul. Dar toate acestea, acea
stă bogăție de preocupări, nu sânt decît 
expresia a ceea ce locțiitorul secretarului 
de partid a numit: creșterea, transforma
rea oamenilor.

...Movila de piese lucrate a crescut sim
țitor. Peste cîteva zile AngelesCu Vasile 
termină planul pe anul 1959 și intră 
1960...

în

Dumitrescu Constantin..

ti-L-am găsit împreună cu un grup de 
neri absolvenți ai Politehnicii care fac 
practică în uzină înainte de examenul de 
stat. Viața lui personală este legată strîns 
de viața uzinei. Aici la „Matyas Rakosi“ a 
lucrat ca muncitor, aici face acum prac
tică, aici va lucra probabil din nou, dar 
cu o altă calificare — ca inginer.

Tînăr muncițor, era mereu frământat de 
probleme de tehnică. Lucra la mașină și-și 
dădea seama de unele probleme pe care le 
ridica procesul de producție, dar nu le pu
tea argumenta. Nevoia aceasta imperioasă 
de a cunoaște cît mai mult, de a pătrunde 
tainele tehnicii, l-a făcut să meargă la 
studii.

Examenul de admitere la Politehnică l-a 
dat cu același succes cu care l-au dat și 
alții care pînă atunci nu făcuseră altceva 
decît să învețe. Și el învățase, învățase de 
la uzină, de la oamenii ei.

Acum venea însă un studiu sistemat zat 
— Politehnica. Și n-a fost ușor. Dar cînd 
ai 25 ani dîrzenia tinereții nu dă înapoi. 
La început mai greu, cu timpul din ce în 
ce mai ușor. Tovarășul Dumitrescu a pă
truns în tainele matematicilor, a tehnolo
giei metalelor, a economiei politice.

Acum a terminat. Peste trei luni își dă 
proiectul de diplomă în specialitatea pe 
care a îndrăgit-o de la început — con
strucții de mașini.-unelte.

— Ai simțit lipsa uzinei ?
— De multe ori și de fiecare dată îmi 

oameni, îmbrățișează cu nețărmurită du
ioșie Și viața amărîtă a copiilor de munci
tori în societatea capitalistă. Poetul este 
deosebit de sensibil ia durerile copiilor, la 
plînsul lor, la frământările tragice pe care 
nedreapta așezare socială le cauzează co
piilor. Aceasta se explică prin faptul că 
Attila însuși, în copilăria sa, a simțit din 
plin Pe propria-i piele ce înseamnă ex
ploatarea capitalistă, ce înseamnă o viață 
de copil lipsită de bucurii.

Poziția lui J. Attila, ideile sale, se cris
talizează în crezul poetic pe care l-a for
mulat net : „Ridică-te, Vers, în lupta de 
clasă, pe-aripa mulțimilor, iarăși !...”.

Viața grea de luptă pe care a dus-o 
Attila, continua tensiune nervoasă sub 
care se afla, nesiguranța zilei de mîine, 
lipsa unor mijloace elementare de a-și în
treține existența (undeva, Attila face 
această sfîșietoare și acuzatoare mărturi
sire: „Sînt suPt la față. N-am un ban“... 
,,De șapte zile, prieteni, n-am mtacat“...), 
n-au trecut fără urmă. In 1937, în vîrstă 
de numai 32 ani, Jozsef Attila a murit.

Dar opera sa poetică, cele peste o mie 
de minunate și avîntate poezii care rămîn 
în urma sa, îi vor păstra renumele de 
mare poet al proletariatului maghiar, de 
poet revoluționar.

Recenta traducere pe care poeta Vero- 
nica Porumbacu a făcut-o, căutînd să păs
treze cît mai mult din vigoarea și prospe
țimea originalului, face parte din cărțile 
prevăzute în lista bibliografică obligatorie 
a concursului „Iubiți cartea". Citind vo
lumul acesta, tineretul patriei noastre a re 
un bun prilej de a cunoaște creația artis
tică a unuia dintre cei mai îndrăgiți poeți 
ai poporului frate maghiar.

tura sovietică. Editura Cartea rusă. 
304 pagini — 5,50 lei-

ANTONIN ZAPOTOKI: Văpăi deasu
pra orașului Kladno. Editura de stat 
pentru literatură și artă 452 pagini
— 7,65 lei.

DIN LIN ; Inundația (Colecția „Meri
diane“). Editura de stat pentru lite
ratură și artă. 112 pagini — 1,50 lei.

EDUARD CLAUDIUS : Oameni ală
turi de noi (roman). Editura de stat 
pentru literatură și artă. 322 pagini
— 5,55 lei.

făceam timp și veneam 
puțin printre cei ca
re-mi sînt dragi. Mi-era 
dor de strung, de prie
tenii pe care i-arn lă
sat, de pulberea fină 
de pilitură care ți se 
așează pe haine, de 

unde am început pentrucabinetul tehnic, __
prima oară să îndrăgesc știința.

L-am părăsit pe Dumitrescu Constantin 
și m-am îndreptat spre mașina la care lu
cra un băiat mic de statură, cu ochi vii și 
cu mișcări repezi...

♦

Seboiu Lucian.
Se poate spune fără greș că el repre

zintă simbolul hotărîrii și ambiției tână
rului la 20 de ani.

Povestea lui e simplă, pentru că este 
în fond povestea a mii de tineri din țara 
noastră. Și poate tocmai prin simplitatea 
ei, este atît de frumoasă.

în Călugărenii Vlașcei, pe malul Neajlo- 
vului, băiatul de țăran sărac Seboiu Lu
cian frămîntă în mînă cu ochii duși pe 
gînduri, vreun șurub de piuliță. „Oare cum 
se face asta ? Cum fac muncitorii dintr-o 
bucată de fier — un șurub ?“ Fratele, mun
citor la S.M.T.-ul din apropiere îi explica 
și Lucian, mezinul, se minuna. Și sînt 
atâtea lucruri făcute din metal! Dacă ve
dea o bicicletă imediat încerca să ghicească 
cum s-a lucrat l-a ea. Cum s-a făcut ghi
donul, roțile dințate sau lanțul. Și acea
stă curiozitate l-a dus într-o zi pe poarta 
școlii profesionale. Venise în oraș cu tai- 
că-său cu căruța.

— Tată, uite ce scrie pe afiș: Se primesc 
elevi. Mă duc să învăț meserie. Și a rămas. 
Și de atunci curiozitatea l-a fost mare și 
totuși niciodată satisfăcută.

In 1954 a venit la „Matyas Rakosi“. Ab
solvise școala, era utemist și de pe acum 
se visa muncitor fruntaș. Acum și despre 
el, ca și deapre ceilalți se spune că a fost 
crescut de uzină. Muncitorii mai vechi l-au 
îndrăgit. Le-a plăcut dragostea lui pentru 
„meserie“, vioiciunea și ambiția lui.

Astăzi este fruntaș în producție și unul 
din tinerii de nădejde ai organizației de 
bază U.T.M. din uzină.

Dar curiozitatea lui este tot nesatisfă
cută. Acum vrea să știe alte lucruri. Vrea 
să învețe și mai multe. Și o să învețe.

Parcă pentru tineri ca Angelescu Vasile, 
Dumitrescu Constantin și Seboiu

scris poetul Beniuc versurile :
Lucian

a

„Vreau să fiu, și am să fiu, 
Am să fiu, ce vreau să fiu.

La tineri ca aceștia se gîndea locțiitorul 
secretarului de partid cînd mi-a vorbit de 
capitolul care nu este cuprins în bilanțul 
de cifre. Și cu tineri ca ei, uzina se mîn- 
drește.

C. PTRVULESCU

Școlile vă
în curînd școlile își vor deschide porți

le: un nou an școlar va începe’
O clasă curată, luminoasă, îngrijită, o 

bancă bună, ordinea impresionează pe 
elev, îl bucură, sporindu-i satisfacția de 
a relua calea spre tainele științei. In_ ace
lași timp, primind o clasă gospodărită, 
elevul se va simți răspunzător și se va 
îngriji de păstrarea bunurilor care i-au 
fost încredințate.

Deschiderea noului an școlar a devenit 
pentru noi, care ne ocupăm direct de edu
carea elevilor, o problemă de prim ordin. 
Din momentul în care cursurile au înce
put nu trebuie să ne mai rămînă proble
me gospodărești de rezolvat. Reparațiile 
încăperilor, aprovizionarea cu combusti
bil, aprovizionarea cu material didactic, 
aprovizionarea internatelor, repartizarea 
cadrelor. — totul, totul trebuie pus la 
punct din vreme. Din momentul în care 
are loc prima lecție, principala chestiune 
de la care nu trebuie să fim tulburați 
este învățătura, munca în clasă și la 
practică cu elevii.

Harnicii învățători și profesori din re
giunea noastră, sub îndrumarea secțiilor 
raionale de învățămînt, s-au apucat de 
mult de treabă. încă din vară, după ter
minarea cursurilor, la Școala medie de 
băieți nr. 1 și la Școala medie de fete nr. 
2 din Iași, precum și la 7 școli elementare 
de 7 ani s-au luat măsuri pentru repara
ții capitale. Același lucru s-a făcut la 
Școala medie din Huși, la Școala medie 
de băieți din Roman, la casele de copii 
din Mălăucești și Poeni. Localurile amin
tite au fost complect renovate, asigurîn- 
du-se condiții optime de studiu- Și la ce
lelalte unități școlare din regiune s-au fă
cut reparații mici. Acum cîteva zile, 500 
de unități școlare erau gata să-și deschi
dă porțile. Anul acesta dispunem de un 
spațiu de școlarizare mai mare- 5 școli 
noi se ridică prin autoimpunere. La Paș
cani se termină internatul școlii medii; 
la fel, se vor încheia lucrările la Școala 
de 4 ani din Ferești.

Grija cadrelor noastre s-a îndreptat nu 
numai spre terminarea la timp a lucră
rilor, dar și spre înlăturarea risipei, spre 
economii. La școala din Poenari — Ne
grești și ta alte comune, apelîndu-se la 
comitetele de părinți s-au găsit posibi
lități de utilizare a resurselor locale, 
economisindu-se bani și materiale.

Anul trecut s-a făcut prost aprovizio
narea cu combustibil în unele locuri. Evi- 
tînd repetarea unei situații asemănătoare, 
toate școlile au primit combustibil pentru 
trimestrul III și o parte din trimestrul IV.

în unele unități mari, materialul lem
nos va fi economisit prin introducerea 
unor injectoare cu petrol ; se vor valori
fica resursele locale.

Din prima zi de școală, elevii vor putea 
să se apuce serios de învățătură. în regiu
ne s-au trimis cantități însemnate de ma
terial didactic, caselor de copii li s-a re
partizat îmbrăcăminte, cantinele s-au apro
vizionat cu alimente. Nici unul din aceste 
sectoare nu va fi descoperit la data des
chiderii anului școlar.

Pînă anul acesta, rețeaua de școli nu 
era destul de chibzuit alcătuită. în cadrul 
pregătirilor noi am corectat rețeaua, fă- 
cînd o nouă distribuție pe raioane, comu
ne, sate- Ne străduim ca nici un copil de 
vîrstă școlară să nu lipsească de la cursuri 
în acest an. învățătorii, comitetele de pă
rinți, utemiștii și pionierii se interesează 
de copiii care au atins vîrsta școlarizării, 
stau de vorbă cu părinții și-i conving să-i 
trimită la școală. în cursul verii, o parte 
din acești copii au fost atrași în forme 
organizate de activitate, stîrnindu-li-se in
teresul pentru școală, întărindu-se legă
turile dintre școală, familie și organiza
țiile U.T.M. și de pionieri.

Anul acesta se vor deschide la Vaslui 
și Codăești școli medii serale pentru ti
neretul sătesc și muncitoresc. Pentru șco
larizarea tineretului și sprijinirea lui în

Institutele și facultățile la care se va ține 
examenul de admitere pentru învățămîntul 

fără frecvență
Ministerul învățămîntului aduce la cu

noștința celor interesați că între 10—17 
septembrie a.c. se va ține examenul de 
admitere pentru învățămîntul fără frec
vență la următoarele instituții de învăță
mînt superior:

I. Institutul Politehnic București:
„Facultatea Electronică și Telecomunica

ții, Secția Telecomunicații. Facultatea 
Energetică, Secția Electroenergetică. Fa
cultatea de Mecanică, Secția mașini ter
mice. Facultatea Tehnologie mecanică, 
Secția Tehnologia prelucrării metalelor 
și construcției de mașini. Facultatea de 
Chimie industrială, Secțiile ; Tehnologia 
substanțelor organice, Materiale de con
strucții și ceramică, Tehnologia substan
țelor anorganice.

II. Institutul Politehnic Timișoara:
Facultatea Electrotehnică, Secția Meca- 

noenergetică. Facultatea de Construcții, 
Secția Construcții civile și industriale

III. Institutul Politehnic Iași:
Facultatea Electrotehnică, Secția Meca- 

noenergetică. Facultatea de Ind. Ușoară, 
Secția Tehnologia mecanică textilă, Țesă- 
torie, Filatură.

IV. Institutul Politehnic Cluj:
Facultatea Tehnologia mecanică, Secția 

Tehnologia prelucrării metalelor și con
strucției de mașini.

V. Institutul de Mine București:
Facultatea de Mine, Secția exploatări 

miniere.
VI. Institutul de Petrol șl Gaze Bucu

rești :
Facultatea de exploatarea zăcămintelor 

de țiței și gaze, Secția Exploatarea zăcă
mintelor de țiței și gaze.

VII. Institutul de Construcții București:
Facultatea de Construcții, Secția Con

strucții civile și industriale. Facultatea de 
Utilaj și instalații, Secția Instalații pen
tru construcții.

VIII. Institutul Tehnic Galați:
Facultatea de Tehnologia produselor 

alimentare, Secția Tehnologia morăritu- 
lui, panificației și a pastelor făinoase, Sec
ția Tehnologia și conservarea produselor 
alimentare.

IX. Institutul Tehnic Craiova :
Facultatea de Mecanizarea Agricultu

rii, Secția Mecanizarea Agriculturii.
X. Institutul Forestier Orașul Stalin:
Facultatea de Silvicultură, Secția Silvi

cultură. Facultatea Exploatarea și Indus
trializarea lemnului, Secția Exploatarea 
produselor și transporturilor forestiere. 
Secția Industrializarea lemnului.

XI. Institutul de Căi Ferate „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, București:

Facultatea Mecanica transporturilor, 
Secția Material rulant (locomotive). Facul
tatea de Construcții Feroviare, Secția Con
strucții de linii feroviare și clădiri. Facul
tatea de Exploatarea feroviară, Secția Ex
ploatare feroviară.

așteaptă
procesul de învățămînt, așteptăm anui 
acesta , mai mult ajutor din partea orga
nizațiilor de bază U.T.M. de aici, pentru 
ca situația de la Școala medie serală din 
Pașcani, care nu s-a bucurat în cursul 
anului trec/it de ajutorul și grija orga
nizației U.T.M. să nu se mai repete.

Condițiile de studiu vor fi mai bune în 
noul an nu numai pentru că pregătirea lo
calurilor și aprovizionarea au fost mal 
bine organizate. în școli au fost repartiza
te cadre didacțicg b’ne pregătite. Pentru 
noi acest lucru e deosebit de important 
deoarece anul trecut în multe școli func
ționau cadre cu o pregătire variată și, 
adesea, nu de specialitate. Se înțelege că 
procesul de învățămînt a avut de sufe
rit, că nivelul de cunoștințe al elevilor nu 
a fost peste tot cel așteptat. în acest an, 
peste 300 absolvenți ai școlilor pedago
gice au fost numiți în învățămînt la ci
clul I el cursului elementar, asigurî.ndu-£9 
astfel cadre cu pregătire pedagogică pen
tru toate școlile elementarei

în repartizarea absolvenților în produc
ție, un rol important l-a avut și organiza
ția U.TM. încă înainte de închiderea anu
lui școlar s-au organizat în școlile peda
gogice consfătuiri cu absolvenții la care 
au participat și delegați din partea co
mitetului regional U.T.M. în aceste con
sfătuiri li s-a vorbit tinerilor absolvenți 
despre răspunderea pe care o au în edu
carea tinerei generații și despre felul 
cum trebuie să muncească acolo unde vor 
fi numiți.

Tinerii au primit cu dragoste misiunea 
ce le-a fost încredințată. A fost înca
drat în învățămînt un număr însemnat 
de absolvenți ai institutelor de învăță
mânt superior din centrele Iași, București, 
Cluj. Aceștia au fost repartizați în învă- 
țftmîntul de 7 ani de către Ministerul în
vățământului. Pentru toate aceste cadre 
noi, secțiunea de învățămînt a asigurat 
plata indemnizațiilor de instalare, iar 
împreună cu comitetul regional U.T.M. și 
cu sindicatul muncitorilor din învățămînt, 
comitetul executiv al sfatului popular a 
luat măsuri pentru a le asigura condiții 
bune de muncă și de viață.

în zilele consfătuirilor raionale ale ca
drelor didactice se va rezerva timp pen
tru discuții amănunțite cu tinerii învăță
tori și profesori, discuții menite să-l înar
meze în lupta cu unele greutăți pe oara 
le vor avea de întâmpinat. Pentru conti
nua îmbunătățire a procesului de învăță
mînt s-au organizat și în timpul lunilor 
de vară cursuri de perfecționare la care 
au participat peste 400 cadre didactice din 
învățămîntul elementar de 7 ani, mediu 
și pedagogic. Cadrele didactice chemate la 
aceste cursuri au dat dovadă de pregătire 
temeinică profesională, privind cu seri
ozitate și simț de răspundere problemele 
actuale ale învățămîntului. Majoritatea 
cursanților au absolvit cursurile cu caii, 
fioative superioare și s-au întors la școli 
înarmați cu noi metode de muncă- Peste 
100 cadre didactice au urmat cursurile 
de specializare pentru disciplinele pe care 
le predau, fiind studenți la cursurile 
fără frecvență ale diverselor institute, 
facultăți și școli pedagogice. în pregătirea 
deschiderii anului școlar au existat însă 
și lipsuri. Nu totdeauna factorii chemați 
să conlucreze pentru realizarea acestor 
sarcini, au stabilit și luat măsuri comune. 
Secția d.P învățămînt nu a avut perma
nent sprijinul comitetului regional U.T.M-

în colaborare strânsă Cu toți acești fac
tori, urmărind continuu pregătirile, vom 
reuși însă ca la 1 septembrie 1955 să des
chidem noul an școlar în bune condițiuni.

Oricum, noi putem spune de pe acum 
elevilor : dragi prieteni, școlile gata pre
gătite, vă așteaptă.

ION AGACHI
șeful secției de învățământ 

a sfatului popular regional 
Iași

XII. Universitatea „C. I. Parhon“, 
București:

Facultatea de Filologie, Secția Romîno- 
Istorie. Facultatea de Științe Juridice, 
Secția Științe Juridice. Facultatea de Ma- 
tematică-Fizică, Secția Matematică-Fizică.

XIII. Universitatea „Al. I. Cuza“, Iași:
Facultatea de Istorie și Filologie, Sec

ția Romîno-Istorie, Secția Limba și litera
tura rusă. Facultatea de Științe Juridice, 
Secția Științe Juridice. Facultatea Mate
matică-Fizică, Secția Matematică-Fizică. 
Facultatea Științe Naturale, Secția Științe 
Naturale-Chimie.

XIV. Universitatea „V. Babeș“. Cluj:
Facultatea de Istorie și Filologie, Sec

țiile :Romîno-Istorie, Limba și literatura 
rusă. Facultatea de Științe Juridice. Sec
ția Științe Juridice. Facultatea de Mate
matică-Fizică, Secția Matematică-Fizică.- 
Facultatea Știinte Naturale, Secția Științe 
Naturale-Geografie.

XV. Universitatea „Bolyai“, Cluj:
Facultatea de Istorie Filologie, Secțiile: 

Limba și literatura maghiară; Limba și 
literatura rusă. Facultatea de Științe.Ju
ridice, Secția Științe Juridice. Facultatea 
Matematică-Fizică, Secția Matematică-Fi- 
zică. Facultatea Științe Naturale și Chi
mie, Secția Științe Naturale-chimie

XVI. Institutul Pedagogic de Limba 
Rusă „Maxim Gorki“, București:

Facultatea de limba rusă. Secția limba 
rusă.

XVII. Institutul de Științe Economicp 
și Planificare „V. I. Leniri“, București:

Facultatea de Planificare, Secția Econo
mia industriei socialiste, Secția Economia 
agriculturii socialiste. Facultatea de Fi
nanțe și credit, Secția Finanțe, Secția 
Credit, Secția Evidența contabilă Facul
tatea de Comerț și Merceologie,’ Secția 
Economia comerțului socialist. Facultatea 
de Statistică, Secția Statistică industria- 
lă, Secția Statistică agricolă.

XVIII. Institutul de Cultură Fizică și1 
Sport:

Facultatea de Cultură Fizică și Sport, ■ 
Secția Cultură Fizică.

XIX. Institutul de Arte teatrale și cine- ‘ 
matografice „I. L. Caragiale“, București:

_ Facultatea de teatru, Secția Teatrologia ‘ 
și filmologie. Facultatea de cinematogra
fie, Secția regie de film, Secția operatorie.

XX. Institutul Agronomic „N, Bălces- 
cu“, București:

Facultatea de Agricultură, Secția Agri
cultură. Facultatea Zootehnie, Secția Zoo
tehnie.

XXI Institutul de Arte Plastice „N. 
Grigorescu“,. București:

Facultatea de Arte plastice, Secția Isto
ria și teoria artelor.

XXII. Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu“, București:

Facultatea de compoziție, dirijat, peda
gogie, Secția Muzicologie.



Discuție cu directorul unui curs 
cu propagandiști utemiști

întrebare : Față de anul trecut, se ob
servă o creștere reală a nivelului de cu
noștințe dl propagandiștilor ?

Răspuns : Nu este chiar atît de ușor 
să faci o asemenea apreciere. în mod fi
resc se poate vorbi de o creștere a nive
lului de cunoștințe la marea majoritate 
a propagandiștilor- Pentru a-1 învăța pe 
alții este clar că trebuie să înveți în pri
mul rînd tu. Sânt însă și în această direc
ție cîteva aspecte care cred că merită să 
fie relevate. Este vorba în primul rînd 
de orientarea avută în recrutarea propa
gandiștilor. în ultimii ani spre sate - s-a 
îndreptat un număr însemnat de tineri 
intelectuali — învățători, tehnicieni în 
S.M.T.-uri, agronomi etc.— în marea lor 
majoritate utemiști. Aceștia, prin cunoș
tințele lor, prin experiența muncii de or
ganizație căpătată în școală, au adus în 
munca multor organizații U.T.M. o con
tribuție însemnată. Unele comitete raio
nale U.T.M. au neglijat un timp îndelun
gat antrenarea acestora la viața- de orga
nizație. Anul acesta însă această situa
ție a început să fie înlăturată. Comitetele 
raionale U.T.M., sub îndrumarea comite
telor raionale .de partid, și-au îndreptat 
atenția în mod deosebit spre aceștia, re- 
crutîndu-i pe cei- mai buni, pe cei mai 
bine pregătiți pentru munca de propa
gandist. Pavel Ion, este tehnician agro
nom la sfatul popular din comuna Cga- 
murlia de Sus, raionul Babadag. în zi
lele cît a stat la școală ne-a uimit prin 
setea lui de cunoștințe, prin priceperea 
cu care știa șă ajute și pe' ceilalți tova
răși. Același lucru se poate spune și des
pre învățătoarea Dumitru Paula,' despre 
ajutorul de contabil Jurcă Dumitru din 
G.A.C. Cogealac etc. Sîntem convinși că 
astfel de oameni vor ști să trezească la 
tinerii din cercurile pe care le vor con
duce un puternic interes pentru învăță
tură, dorința de a-și însuși cît mai mult 
din bogatul tezaur ăl culturii înaintate.

Desigur, o asemenea sarcină nu e de 
loc ușoară. îndeplinirea ei cu succes de
pinde în mare măsură și de experiența 
propagandiștilor în munca cu tinerii 
cursanți. Mulți propagandiști utemiști, 
care au condus un timp mai îndelungat 
una din formele învățămîntului politic de 
organizație au acumulat o experiență po
zitivă. Această experiență nu trebuie pier
dută. De aceea, credem că e necesar să 
subliniem orientarea justă a. comitetelotr 
raionale de a recruta și în acest an pro
pagandiști cu experiență, tineri muncitori 
calificați, activiști pricepuți în această 
muncă. Trebuie sipus că acești tovarăși au 
un rol important chiar și în cadrul cursu
rilor de vară pentru propagandiști, mai 
ales în seminarîile în care se discută pro
bleme de metodică, deoarece ei aduc prin 
experiența lor o contribuție însemnată la 
ridicarea nivelului seminariilor. De aceea, 
cred că nu greșesc spunînd că justa orien
tare din acest an în recrutarea propa
gandiștilor a făcut ca însăși aceste cursuri 
să se desfășoare la un nivel cu mult su
perior celor de anul trecut.

întrebare: La ridicarea nivelului cu
noștințelor propagandiștilor un rol impor
tant îl au conferențiarii, prin lecțiile și 
conferințele ce le susțin în cadrul cursu
lui de vară. Cum a fost soluționată această 
problemă anul acesta ?

Răspuns: Comitetul regional U.T.M. 
s-a ocupat de această problemă cu O de
osebită atenție. Cu sprijinul cabinetelor 
de partid s-a reușit ca să avem conferen
țiari cu o înaltă calificare, cu multă com
petență în problemele ce le predau, ac
tiviști de partid și activiști ai aparatului 
de stat, ingineri și oameni cu o îndelun
gată experiență practică în agricultură 
— lucru care, în mod firesc, a avut ca 
rezultat o creștere serioasă a nivelului 
cursurilor noastre. Conferențiarii, fiind 
în majoritatea lor specialiști în proble
mele asupra' cărora trebuiau să susțină 
conferințe, au avut posibilitatea să facă 
o actualizare bine documentată a cursu
rilor, o legătură firească, organică, între 
tezele teoretice și munca practică din 
regiunea noastră.

De aceea, considerăm că aceste expu
neri, în afară de faptul că au îmbogățit 
cunoștințele viitorilor propagandiști, au 
constituit și un minunat exemplu de înțe
legere și explicare a fenomenelor vieții 
de zi cu zi ■ în lumina tezelor teoretice. 
Astfel de lecții, se înțelege de la sine că 
au avut o influență destul de mare asu-

i
Pentru buna desfășurare a anului de 

învățămînt politic de organizație, un 
rol deosebit îl au propagandiștii. Toc
mai de aceea, instruirea temeinică a 
acestora este o problemă de mare în
semnătate.

Cursurile de vară, cu durata de 10 
zile, organizate de comitetele regionale 
U.T.M- pentru propagandiști, au toc
mai menirea de a ajuta pe propagan
diști să-și însușească temeinic unele 
noțiuni ale învățăturii marxist-leniniste, 
care să dea posibilitate înțelegerii mai 

I profunde a politicii partidului nostru. 
j In legătură cu modul în care se des- 
l fășoară un asemenea curs, ziarul nos- 
(tru a adresat cîteva întrebări tovară- 
J șului Petru Tomișneț, directorul cursu- 
l lui pentru propagandiștii din regiunea 
j Constanța.

pra seminariilor, oare s-au desfășurat la 
un nivel mai ridicat și în cadrul cărora 
s-au purtat discuții interesante, vii, capti
vante chiar.

întrebare: Fiindcă discutăm despre 
seminarii, se știe că în ridicarea acestora 
la un nivel înalt un rol deosebit de im
portant îl au lectorii. In ce măsură reu
șesc ei să îndeplinească această cerință ?

Răspuns : în aceste cursuri de vară cu 
propagandiștii, lectorii au un rol deosebit 
de important și dintr-un alt punct de 
vedere. Printre viitorii propagandiști au 
fost recrutați și oameni noi. Mulți din
tre ei nu au încă priceperea conspectă
rii sistematice a materialului, a extrage
rii ideilor esențiale și de aici nici posi
bilitatea exprimării clare, concise, a prin
cipalelor idei, nu au încă priceperea de 
a discerne principalul de secundar. Acești 
oameni trebuie ajutați, învățați. Asisten
ții pot —- datorită faptului că într-un se
minar sînt 15-17 elevi — s'ă-i observe pe 
fiecare în parte și să-i ajute tocmai în 
direcția în care ei au nevoie mai mult. 
Tovarășul Roca Mihai, activist al comi
tetului regional U.T.M., este asistentul 
seminarului 6. în acest seminar sînt elevi 
cu un nivel de cunoștințe diferit, lucru 
care s-a resimțit destul de serios în pri
mele zile de cursuri. Izdrailă Ion nu se pri
cepea să conspecteze, nu putea face le
gătura între materialul bibliografic stu
diat și de aici, în mod normal, în dis
cuțiile lui la primul seminar s-au strecu
rat destule confuzii, nu a avut o legă
tură logică între ideile expuse. Tovară
șul Roca, folosindu-se și de dorința de a 
învăța a lui Izdrailă, a reușit să-i dea 
un sprijin real, conspectând cu ei o parte 
din materialul bibliografic, ajutîndu-1 să 
sezisese continuarea unei idei de la o 
carte la alta, discutând liber cu el pen
tru a-1 obișnui treptat să-și expri
me clar gândurile, ideile. Și, în felul ace
sta, Izdrailă, muncind serios, pas cu pas, 
a progresat mult. Un alt caz, tot în semi
narul tov. Roca : Murat Feraie este o 
propagandistă cu vechime în această 
muncă, pricepută. Era însă cam comodă 
și nu conspecta întotdeauna întregul ma
terial bibliografic. De aceea, la unele se
minarii, se prezenta nepregătită, iar 
pentru a-și ascunde nepregătirea începea 
să vorbească în limba turcă, invocînd că 
nu se poate exprima destul de bine în 
limba romînă. Roca s-a apucat însă cu 
răbdare s-o învețe unii termeni noi din 
limbă romînă ce se părea că nu-i cunoaște. 
Murat s-a .rușinat și s-a apucat serios de 
studierea materialului bibliografic dove- 
dindu-ne apoi în seminarii că stăpânește 
destul de bine și limba romînă. Și exem
plu de asistenți care muncesc atent și cu 
multă răbdare cu fiecare cursant în parte 
mai pot fi dați și tovarășii Dumitru Cor
nelia, Nicoare Lucreția și alții.

întrebare: Ne-ați vorbit mai înainte 
despre unele însușiri absolut necesare 
propagandistului. Pentru a-și desfășura 
această muncă — mă refer la propagan
diștii noi — au nevoie și de unele cunoș
tințe metodice specifice activității propa
gandistice. Ce s-a întreprins în cadrul 
cursului în această privință ?

Răspuns : Avînd în vedere tocmai im
portanța deosebită a acestei probleme pe 
noi ne-a preocupat mult modul cum am 
putea-o rezolva în limita timpului pe ca- 
re-1 avem. Ne-am gîndlt că principalele

cerințe în legătură cu conducerea semi
nariilor, a ajutorului ce trebuie dat fie
cărui cursant în parte pot -fi rezolvate de 
asistenți prin întreaga lor muncă în de
cursul celor 10 zile. Mai trebuie să învă
țăm cursanții un lucru deosebit de impor
tant în activitatea lor viitoare de propa
gandist : cum trebuie ținută lecția. Mulți 
dintre cursanții noștri, propagandiști cu 
experiență în această muncă, au rezol
vat în decursul timpului această proble
mă. Din școală trebuie să plece însă toți 
cel puțin cu cunoștințe elementare des
pre modul cum trebuie pregătită și ținută 
o lecție. Pentru a rezolva aceasta ne-am 
gîndlt mult și am ajuns la concluzia că 
este absolut necesar să folosim propagan
diști cu experiență în acest domeniu. Și 
astfel, cei mai buni propagandiști, au în
ceput să pregătească pe seminarii, refe
rate în care expuneau din experiența lor 
în legătură cu felul cum își strîng ma
terialul doctîmentar pentru lecție, cum se 
orientează la întocmirea planului de ex
punere etc. Cîte. un asemenea referat a 
fost apoi discutat în fiecare seminar. Atît 
în întocmirea referatelor cît și în 
discutarea lor în seminarii, noi am 
sezisat cîteva slăbiciuni, în special în do
meniul legării problemelor teoretice de 
cele practice. La unele seminarii am ob
servat tendința de a folosi exemple luate 
în general, de prin alte regiuni, ocolind în 
felul acesta explicarea fenomenelor din 
viața comunei sau raionului respectiv- La 
alții, lucrurile se întîmplau tocmai in
vers. Exemplele erau luate numai din co
muna respectivă, lipite în mod vizibil, 
de tezele ce voiau să le exemplifice. Lu
crurile trebuiau lămurite. Pentru a- 
ceasta, conducerea cursului a ținut un 
referat model cu toți cursanții urmînd 
după aceea discuții pe seminarii. Dar lu
crurile nu se puteau limita aici. Teoretic, 
cursanților li se lămuriseră problemele. 
Trebuia însă să-i ajutăm în mod practic. 
Atunci ne-am gândit ca din flecare semi
nar, un propagandist să-și aleagă o temă 
din programa anului acesta de învățămînt 
politic și să susțină în fața seminarului 
cuvântul introductiv. S-au purtat discuții 
vii și interesante. Acest rezultat de mo
ment ne-a bucurat.

Aș mai vrea să vorbesc încă de un sin
gur aspect al muncii din școala noastră- 
Cele ce am să vă spun s-ar putea consi
dera la prima vedere ca lucruri minore. 
Este vorba de cîntec, dans, sport, cititul 
literaturii. Cînd cursanții au venit la 
școală am stat de vorbă cu fiecare dintre 
ei. Erau tineri, veseli, sburdalnici, cu 
ochii sclipitori. Și m-am bucurat. într-una 
din seri, cu un grup din aceștia stăteam 
la marginea taberei noastre, trîntiți pe 
niște fîn proaspăt cosit. Era seară și se
rile la noi în Dobrogea sînt atît de fru
moase ! Privind cerul dobrogean, îți dai 
seama că și negrul poate fi limpede, cu
rat și adînc. Și era atîta liniște încît vor
beam fără să vrem în șoaptă. Simțeam 
cum crește în noi o bucurie uriașă, o 
bucurie calmă, liniștită. O fată a început 
să cînte încet, timid, un cîntec din 
câmpiile noastre arse de soare- Au mai 
început să cînte și alții, am cîntat și eu. 
Unii însă au tăcut sau numai au mur
murat încet, după noi. Am cîntat în seara 
aceea mult. Numai cîțiva însă. Restul nu 
știau cântece și erau tare necăjiți. Nu am 
povestit lucrurile acestea ca să justific 
motivul pentru care am organizat, pe se
minarii aproape o întrecere de a se învăța 
cîntece cît mai multe și cît mai frumoase. 
M-am gîndlt însă cu puțină ciudă că sînt 
organizații U.T.M. care nu știu să satis
facă aceste dorinți firești ale tinerilor. 
Lucrul acesta l-am spus și înainte dar 
nu l-am simțit niciodată ca în seara a- 
ceea. Am mai încercat să facem o reu
niune model, unde au primit primele lec
ții de dans cei care n-u știau să danseze 
într-o altă seară am invitat o profesoară 
de geografie care a fost asaltată cu între
bări, începînd de l-a „itinerariul lui Co- 
lumb“ până la „mișcarea interplanetară“ 
și am fost cu toții pe rînd, suporterii unuia 
sau a altuia dintre seminarii, în campio
natele sportive organizate, iar seara de 
multe ori ne aprindeam cu toții în susți
nerea eroului, a cărții sau a autorului 
preferat.

în felul acesta s-au scurs 10 zile, în care 
am învățat cu toții, în care s-au legat 
prietenii trainice, adevărate.

O SEARĂ 
DE NEUITAT

După -amiază însorită de august...
Pe șoseaua ce leagă Bucureștiul de pito

rescul Snagov, zeci de autobuse cu peste 
2500 de pionieri, gonesc în cîntece crista
line de copii.

Și în acest an, pionierilor patriei noas
tre, C. C. al U.T.M. șl comitetul orășe
nesc al P.M.R. București, le-au pregătit, 
cu ocazia zilei de 23 August, bucurii și 
surprize. Frumosul parc al casei de 
oaspeți a guvernului a fost inundat 
de veselia celor ca-re-și petrec astăzi în 
patrie noastră o copilărie lipsită de griji.

Pe aleile umbrite, îmbălsămate de ră
coarea teilor, printre trandafirii purpurii, 
grupuri de copii, în frumoasa uniformă 
pionierească, își împărtășesc impresiile de 
la manifestația la care mulți au partici
pat cu o zi mai înainte. La întretăieri, se 
întîlnesc detașamente din diferite puncte 
ale Capitalei. Unii se cunosc din activita
tea desfășurată la Palatul Pionierilor — 
activitatea artistică, literară, științifică- Se 
leagă noi prietenii. Și peste tot rîset, ve
selie, voie bună.

Alături de pionieri, interesîndu-se de 
succesele la învățătură, de felul cum 
și-au petrecut vacanța, se -află J. Fazekaș, 
secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Cornel Fulger 
prim secretar al Comitetului Central 
U.T.M., Constantin Prisnea, prim locțiitor 
al ministrului Culturii, Jak Podole-anu, 
prim locțiitor al ministrului Comerțului 
Interior, Ștefan Cruceru și Tiberiu To- 
rok, secretari ai Comitetului orășenesc al 
P.M.R. București, profesori, instructori de 
pionieri.

în amurg, pe valurile lacului, pionierii 
și școlarii fac plimbări cu vaporașele., în
conjurați de fete și băieți se plimbă pe 
lac oaspeții englezi care ne vizitează țara 
și alți invitați la frumoasa serbare. Me
lodii tinerești inundă împrejurimile.

Deodată, o puzderie de lumini străluci
toare, sute de lampioane, se aprind iz
gonind umbrele. Vaporașele ancorează și, 
șprințari, copiii sar pe puntea vaporașelor.

Din fotolii confortabile, ei privesc cum 
vaporașele spintecă -apele lacului, se bu
cură de spuma strălucitoare rămasă în 
urma lor, de sclipirile undelor.

în acest timp, pe o estradă de la mar
ginea lacului și pe una plutitoare s-e gră
besc pregătirile pentru spectacol.

Părăsind plimbările pe alei și cu vapo
rașele, pionierii și școlarii, grupuri, gru
puri, se apropie de terasa vilei de unde

Ministerul invățămîntului comunică:
Intre 29 august—3 septembrie a.c. se 

vor ține examene de admitere în urmă
toarele instituții de învățămînt superior:

Universitatea „C. I. Parhon“ București 
(Facultatea de Matematică-Fizlcă); Uni
versitatea „Al. I. Criza” Iași (Facultatea 
de M-atematică-Fizică și Facultatea de 
Filologie); Institutul de Mine București 
(Facultatea de Mine, Facultatea de Elec
trotehnică Minieră. Facultatea de Geolo
gie și Facultatea de Ingineri Economiști); 
Institutul de Căi Ferate București (Facul
tatea de Ingineri Economiști); Institutul 
Forestier Orașul Stalin (Facultatea de Ex
ploatarea și Industrializarea Lemnului); 
I.S.E.P. ,,V. I. Lenin’’ București (Faculta
tea de Planificare, Facultatea de Statis
tică, Facultatea de Comerț și Cooperație, 
Facultatea de Finanțe și Credit); Institu
tul Pedagogic București (Facultatea de 
Matematică-Fizică); Institutul Pedagogic 
Timișoara (Facultatea de Matematică- 
Fizică).

Candidații se pot înscrie pînă la 28 au
gust 1955, orele 14.

INFORMAȚIE
Institutul de Mine „Gh. Gheorghiu-Dej”- 

Petroșani aduce la cunoștință că se ține 
al doilea examen de admitere pentru Fa
cultatea de Mine, pe data de 2 septem
brie 1955.

înscrierile se fac cu începe-re de la data 
de 25 august a.c. la Institutul de Mine 
Petroșani.

din 14 târî, împreună.
Razele calde ale soarelui se resfiră 

printre brazii înalți, impunători. De la 
gara din Timișul de sus am pornit pe 
șoseaua ce se oprește An fața porții îm
podobită sărbătorește. Poposesc pentru 
o clipă și citesc pe o pancartă: „Wel- 
come dear guestoș!’’, „Dobro pojalovat, 
daroghie gosti„Soyez Ies bienvenus 
cher hotes 1” (Fiți bine veniți dragi 
oaspeți.').

Da! nu greșisem ; aici e tabăra in
ternațională a U.I.S. organizată de 
C.C. al U.T.M., a cărei, deschidere ofi
cială a avut loc la 22 august.

într-o poiană- -plină de lumină, așter
nută cu un covor de iarbă scurtă, 
deasă și de un verde gingaș, sînt si
tuate clădirile taberei. Străjuite de pis
curile semețe ale munților cu păduri 
dese de brazi ele sînt de un farmec 
minunat. Nu lipsește nici rîul de munte 
ce curge destul de aproape, la poalele 
unei costișe, grăbit și limpede, cu 
schimbătoare sclipiri de argint. Ghir
landele cu stegulețe multicolore ale tu
turor națiunilor întregesc strălucirea 
peisajului. Înconjurând interiorul ta
berei ca un brîu îi dau un aspect săr
bătoresc.

Vizitez tabăra. Ea este dotată cu un 
teren de sport, cu un minunat club 
unde studenții pot asculta muzică, 
dansa, citi cărți în diferite limbi, juca 
șah, tenis de masă etc.

Participanții la tabără — studenți 
din 14 țări ale lumii sosiți dle foarte 
puțină vreme așteaptă cu nerăbdare 
momentul festivității deschiderii ofici
ale a taberei. Pînă atunci însă, tinerii 
Oaspeți du și legat prietenii; puteaii fi 
întâlniți, braț la braț, plini de voioșie, 
discutând problemele ce-i preocupă, 
împărtășind diferite impresii etc. Pe 
Hans Lundt, student la Școala politeh
nică superioară din Copenhaga (Dane
marca) l-am găsit stînd de vorbă cu 
studenții chinezi U Can-siu și Ian 
Sîn-și, precum și cu studenta coreeană 
Chim Ciun Ok. Hâns povestea noilor 
lui prieteni că a fost la Festivalul de 
la București și că-i place foarte mult 
țara noastră. Camarazii mei din Dane
marca — povestea Hans, au adus cu 
ei de la Festival plăci de patefon 
printre care și cântecul „In Bucureștiul

Deschiderea taberei internaționale studențești de la Timișul de Sus
iubit“, care se bucură de o mare 
popularitate în Danemarca.

La club îl întîlnesc pe Jacques Otten, 
student în anul IV la Facultatea de 
medicină din Bruxelles stînd de vorbă 
cu Brahimi Lakdar — student la Fa
cultatea de drept și științe politice din 
Alger. Jacques Otten se interesează 
îndeaproape de situația din Algeria, 
de viața studenților algerieni. El află 
lucruri noi, care îl fac să reflecte asu
pra lor:

— Algeria are o populație de 
10.500.000 locuitori din care 9.500.000 
musulmani, adică algerieni, povestește 
Brahimi Lakdar. Restul de Un milion 
sînt europeni — francezi, spanioli etc. 
La această populație sînt 5.000 de stu
denți dintre care 4.500 europeni și nu
mai 500 musulmani. In facultăți, în 
școlile medii și elementare limba de 
predare este cea franceză. Limba ma-

ternă, cea arabă, este socotită drept o 
limbă străină.

Am stat de vorbă mai mult cu 
Jacques Otten și cu colegul său Ro- 
bert Van Durme. „La noi — mi-au 
spus ei — sînt mulți tineri care ar dori 
să învețe într-un. institut dle învăță
mînt superior, dar nu au posibilitate. 
Majoritatea studenților de la noi sînt 
fii ai claselor avute, iar fiii oamenilor 
muncii sînt ținuți departe de școli ne- 
putînd face 
cumpărării 
necesare".

Clipele de 
pe neobservate așa cum 
cînd discuți cu prieteni.

E ora 18,00. începe festivitatea de 
deschidere a taberei internaționale. To
varășul Szabo Carol din partea C.C. al 
U.T.M. a urat bun sosit oaspeților. 
„Studenții noștri, — a spus Szabo Ca-

față taxelor 
rechizitelor

existente, 
și cursurilor

răgaz au trecut repede, 
trec de obicei

rol, profund atașați cauzei păcii și pri
eteniei între popoare, dornici să dez
volte multilateral cooperarea culturală 
și pe facultăți cu colegii lor din alte 
țări, urmăresc cu viu interes acțiunile 
U.I.S. îndreptate în* această direcție 
și le sprijină fie cu participarea la ele, 
fie prin organizarea în țara noastră 
sub egida U.I.S., a unor asemenea ac
țiuni menite să contribuie la dezvolta
rea acestei cooperări.

Anul acesta — a continuat vorbito
rul, studenții din patria noastră au 
primit cu multă bucurie participarea 
la programul U.I.S. în care se prevede 
printre altele organizarea în țara noas
tră a actualei tabere internaționale 
studențești.

Noi sprijinim cu bucurie asemenea 
acțiuni ale Uniunii Internaționale a 
Studenților deoarece avem convinge
rea că ele aduc o contribuție însem
nată în lărgirea cooperării între tineri, 
a cunoașterii reciproce și a dezvoltării 
legăturilor de prietenie dintre studenții 
din diferite țări“.

Din partea U.I.S. a luat apoi cuvîn- 
tul Mario Carrasco, student din Chili- 
El a spus printre altele : „Nu e pentru 
prima oară cînd studenții din diferite 
țări se întîlnesc în aceste locuri fru
moase pentru a-și petrece o parte din 
vacanță într-o atmosferă cordială de 
prietenie și încredere în viitor... Majo
ritatea vorbim limbi diferite, dar 
aceasta nu ne va împiedica de a face 
schimb de opinii pentru că vom găsi 
aici o limbă nouă — limba prieteniei. 
E un lucru foarte important că avem 
posibilitatea de a ne cunoaște unul pe 
altul. Astfel de ocazii contribuie la în
tărirea colaborării între studenți, lu
cru care este unul din scopurile U.I.S. 
Ospitalitatea cordială a studenților ro- 
mîni prin organizația lor U.T.M. ne 
dă această ocazie".

în sunetele imnului U.I.S., studenta 
bulgară Țenca Tankova și belgianul 
Robert Van Burme ridică în vîrful pa
vilionului steagul 
nale a Studenților, 
nală studențească 
sus a fost deschisă.

Uniunii Internațio- 
Tabăra internațio- 
de la Timișul de

D. MIHAIL

vor urmări spectacolul dat de cele două 
estrade.

Sunete de gong anunță începerea spec
tacolului Circului de Stat. Dansuri acro
batice executate de copii, mulți dintre ei 
de aceeași vî-rstă cu cei care-i privesc, 
gimbușlîcurile jonglerilor și ale clovnilor 
trec într-o însăilare de basm prin fața 
ochilor uimiți ai micilor spectatori.

Frumoasele melodii ale Rapsodiei a 
Il-a de George Enescu executate de Or
chestra de muzică populară a tineretului 
dirijată de Ionel Budișteanu, vesela horă, 
duioasa doină și sprintena sîrbă execu
tată la nai de Damian Luca atît de bine 
cunoscut în țară și apreciat de toți cei 
care au participat ia marea întâlnire ă ti
neretului de la Varșovia, se răspândesc în
cântătoare.

Dar iată că pe o micuță scenă apar ar
tiștii favoriți ai copiilor — Tică și Rică 
de la Teatrul de păpuși al Casei Cen
trale a Armatei. Se încinge un meci de 
box între un iepuraș și o pisică, iar aven
turile celebrului baron Milnchausen stâr
nesc hohote de rîs.

Pe lacul întunecat s-a aprins feeric o 
stea aurie. Balerine de la Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R. dansează vapo- 
ros în sunetele melodiei „Pe valurile 
Amurului“. După ele au apărut rusalcele 
cu dansul lor misterios din fundul apelor 
în care își au lăcașul. Peisajul se schimbă. 
Pe scenă irump năvalnic artiștii echipei 
de dansuri populare .a Forțelor Armate 
ale R.P.R. Mișcările lor repezi și chiotele 
vesele aduc un crîmpei din imaginea vie

ții fericite pe care o trăim în scumpa 
noastră Republică.

A venit Și Mircea Crișan I... Popularul 
comic aduce cu el un val de aplauze care 
nu mai contenesc. El deapănă printre stri
gătele de veselie ale asistenței crâmpeie 
din viața de școlar de altă dată, ghidușii, 
întîmplări, care astăzi nu-și mai au loc 
în viața nouă a școlarilor din patria 
noastră.

Pe ecrane, filmul povestește pățaniile 
vulpoiului vopsit, ale leneșului „Marini- 
oă”, ale „Celor doi iepurași” și povestea 
„Colibei de turtă dulce“.

Noaptea este cutremurată de o bubu
itură puternică. Cerul senin este inundat 
de jerbele multicolorelor lumini ale rache
telor. Apele. sînt inundate de focurile 
bengale. Scîntelle artificiilor se răspîn- 
desc. Cu ochii mari, copiii privesc cu ne
saț, dorind ca acest vis să nu se mai ter
mine niciodată.

Pînă târziu, această feerie de basm a 
dăinuit în frumosul parc al Snagovului, 
încununare de neuitat a zilelor cînd po
porul nostru sărbătorește 11 ani de liber
tate.

încet, autobusele își primesc călătorii 
și unul după altul alunecă liniștite în 
noapte ducînd visuri și dorințe înaripate.

In noaptea aceea, și poate multe nopți 
de-a rândul, mulți dintre copiii care au 
fost la această frumoasă serbare vor fi 
legănați de vise care astăzi își capătă 
realitatea în patria noastră.

CONSTANTIN PRISACARU

Sărbătorirea zilei de 23 August 
peste hotare

BULGARIA
SOFIA 23 (Agerpres). — în cinstea celei 

de a H-a aniversări a eliberării Romîniei 
Comitetul pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din R. P. Bulgaria a organi
zat o gală de filme romîneștl în sala clu
bului activiștilor culturali din Sofia.

Cu acest prilej, regizorul Tako Takov- 
ski, a vorbit despre realizările cinemato
grafiei romîne în cei 11 ani de la elibe
rare.

Tot cu același prilej, uniunile de creație 
din cadrul clubului activiștilor culturali 
din Sofia, au organizat o seară festivă în
chinată teatrului și filmului romîne'sc în 
cadrul căreia dramaturgul Orlin Vasilev 
a ținut o conferință intitulată „Impresii 
din Romînia nouă”.

POLONIA
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în seara 

zilei de 23 August, Marin Florea Ionescu, 
ambasadorul Republicii Populare Romîne 
la Varșovia, a oferit o recepție cu prile
jul celei de a 11-a aniversări a eliberării 
Romîniei.

La recepție au participat peste 500 de 
persoane.

IUGOSLAVIA
BELGRAD 25 (Agerpres). — La 23 Au

gust ambasadorul Republicii Populare 
Romîne în Iugoslavia, Nicolae Guină a 
oferiț o recepție cu prilejul celei de a 11-a 
aniversări a eliberării Romîniei. La recep
ție au participat membrii ai Vecei Fede
rative Executive — Ivan Gosnjak, Sava 
Kosanovici, Milentije Popovici și Mijalko 
Todorovici, Velko Micunovici, subsecretar 
de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

R. D. GERMANĂ
BERLIN 25 (Agerpres). — Cu prilejul 

zilei de 23 August, în sala mare a cine
matografului Babylon din Berlin, a avut 
loc festivitatea de deschidere a festivalu

lui filmului romînesc, care se desfășoară 
sub auspiciile Societății pentru relațiile 
culturale cu străinătatea din R. D. Ger
mană.

Au luat parte Paul Wandel, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. Dr. Wiese, secretar gene
ral al Societății pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe.

GERMANIA OCCIDENTALĂ
FRANKFURT PE MAIN 25 (Agerpres). 

Cu prilejul zilei de 23 August, la Frank- 
furt pe Main a avut loc o gală de filme, 
romînești oferită de ing. Filip Ernest, re
prezentantul comercial al întreprinderilor 
romînești de comerț exterior. Au luat 
parte fruntași politici locali, reprezentanți 
ai presei și vieții culturale, muncitori etc.

Reuniunea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

FINLANDA
HELSINKI 25 (Agerpres). — La 23 Au

gust, Ion Acs. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P.R. în Finlanda a oferit 
o recepție cu prilejul celei de a 11-a ani
versări a eliberării Romîniei.

La recepție au participat August Fager- 
holm, președintele parlamentului Finlan
dez, primul ministru Urho Kekkonen, Jo- 
hannes Virolainen, ministru de externe. 
Aare Simonen, ministru al industriei și 
comerțului, Weio Hennisson, ministrul 
justiției, Voikko Vennamo, ministrul de 
finanțe, Onni Peltonen și Tyye Leivo, mi
niștri ai afacerilor sociale.

OLANDA
AMSTERDAM 25 (Agerpres). —. Comi

tetul pentru dezvoltarea relațiilor cultu
rale dintre R.P.R. și Olanda, a organizat 
la 21 august, o festivitate pentru sărbăto
rirea celei de a 11-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist.

Cu acest prilej, sculptorul Havermans a 
vorbit despre realizările poporului romîh 
în cei 11 ani de la eliberare.

In preajma deschiderii lucrărilor subcomitetului 
comisiei O.N.U. pentru dezarmare

PARIS 25 (Agerpres). — înaintea ple
cării spre New York, unde vor începe la 
29 august lucrările subcomitetului comi
siei O.N.U. pentru dezarmare, reprezen
tanții Franței și Angliei au făcut unele 
declarații presei, în care subliniază pers
pectivele pe care lucrările viitoare ale 
subcomitetului le deschid pe calea reali
zării unei dezarmări generale și contro
late.

Reprezentantul Franței în subcomitetul 
comisiei O.N.U. pentru dezarmare Jules 
Moch, a declarat la plecarea sa din Paris: 
„După inițiativa franco-britanică din 19 
aprilie 1955, și după răspunsul sovietic 
din 10 mai 1955, punctele de vedere s-au 
apropiat din nou deosebit de mult. Pe de 
altă parte, atmosfera care s-a manifestat 
evident cu prilejul celor patru conferințe 
de la Geneva, c-ea din anul trecut care a 
pus capăt războiului din Indochina, con

ferința celor patru mari, restabilirea con
tactelor între R. P. Chineză și S.U.A., 
conferința pentru folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice — toate acestea 
vor favoriza dezbaterile viitoare din sub
comitetul care se va reuni la New-York“.

Jules Moch a subliniat că vor mai tre
bui depuse eforturi pentru a apropia 
punctele de vedere -ale Estului și Vestului 
în problema dezarmării. „Sînt însă mai 
optimist ca oricînd și această atitudine 
este mai justificată ca oricînd. Ultimele 
progrese ale păcii sînt ireversibile. Nimic 
nu le va putea da înapoi“.

Reprezentantul Angliei în subcomitetul 
comisiei O.N.U. pentru dezarmare, An- 
thony Nutting, a subliniat la pleca, 
rea sa din Londra spre New-York, că în
tre punctul de vedere sovietic și cel occi
dental în problema dezarmării s-a produs 
o apropiere.

O declarație a lui I. A. Malik
LONDRA 25 (Agerpres). — TASS trans

mite : Corespondentul din Londra al zia
rului japonez „Iomiuri”, Tosio Simidzu, 
a adresat ambasadorului U. R. S. S. în 
Marea Britanie, I. A. Malik, o serie de în
trebări privind tratativele soviete-japo
neze care se desfășoară la Londra. I. A. 
Malik i-a dat lui T. Simidzu următorul 
răspuns:

„Confirmând primirea scrisorii dvs. tre
buie să vă comunic cu regret că, deoarece 
sînt ocupat, nu am posibilitatea să mă 
ocup pe larg de fiecare întrebare care vă 
interesează.

în ce privește actualele tratative sovie- 
to-japoneze de la Londra, încheierea lor

cu succes și încheierea unui tratat de 
pace ar crea o bază pașnică, trainică pen
tru relațiile dintre Uniunea Sovietică și 
Japonia, ce®8 ce ar corespunde întru totul 
intereselor celor două state, cît și intere
selor întăririi păcii generale și slăbirii în
cordării internaționale.

Restabilirea relațiilor normale ar con
tribui la crearea unei atmosfere de încre
dere reciprocă î,ntre U.R.S.S. și Japonia și 
la dezvoltarea colaborării economice între 
țări în Extremul Orient,

Partea sovietică la actualele tratative 
soviete-japoneze se situează pe o poziție 
care contribuie la încheierea cu succes’ a 
acestor tratative în interesul popoare) or 
celor două țări”.



Schimb de mesaje între Sovietul Suprem 
al U. R. S. S. și parlamentul francez

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : între Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și parlamentul francez a avut loc 
un schimb de mesaje în problema vizită-

DOMNULUI
PIERRE SCHNEITER

Președintele Adunării Naționale

rii Uniunii Sovietice de către o delegație 
a parlamentului Republicii Franceze. Iată 
textele acestor mesaje:

DOMNULUI
GASTON MONNERVILLE

Președintele Consiliului Republicii
Sovietul Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste a primit cu satis

facție comunicarea făcută de ambasada franceză din Moscova că propunerile So
vietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, cuprinse în declara
ția din 9 februarie a.c. cu privire la un schimb de delegații parlamentare a pro
dus un ecou favorabil în rîndurile membrilor Biroului Adunării Naționale.

Sovietul Suprem al U.R.S.S. are onoarela să invite o delegație a parlamentului fran
cez să viziteze Uniunea Sovietică și își exprimă convingerea că vizita delegației 
parlamentare franceze în U.R.S.S. va contribui la dezvoltarea continuă a tradi
ționalelor relații de prietenie existente între Uniunea Sovietică și Franța.

V-am fi recunoscători dacă ne-aț.i face cunoscute acceptarea propunerii noastre 
precum și data convenabilă pentru sosirea delegației d-voastre în U.R.S.S.

Președintele Sovietului Uniunii Președintele Sovietului Naționalităților
al Sovietului Suprem al U.R.S.S. al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

A. VOLKOV V. LAȚIS
D-LU! A. VOLKOV

Președintele Sovietului Uniunii' 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S

D-LUI V. LAȚIS
Președintele Sovietului Naționalităților 

al Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Biroul Adunării Naționale șî Biroul Consiliului Republicii au luat cunoștință 

de scrisoarea prin care Sovietul Suprem a invitat o delegație de parlamentari fran
cezi să viziteze U.R.S.S. Ele au onoarea să vă exprime recunoștința pentru aceasta. 
Fiind convinse, ca și dumneavoastră, că contactele dintre parlamentarii celor două 
țări permit o mai bună cunoaștere reciprocă și stabilirea unor relații cordiale între 
ei, cele două birouri au hotărît să accepte invitația dvs.

Pentru a sublinia însemnătatea pe care parlamentul francez o acordă acestei 
prime întîlnlri, președintele Adunării Naționale, de comun acord cu președintele 
Consiliului Republicii, va conduce această delegație care ar putea să viziteze U.R.S.S. 
în perioada 10—30 septembrie a.c.

Birourile celor două Camere speră că într-un viitor apropiat o delegație a So
vietului Suprem va vizita Parisul la invitația parlamentului francez.

PIERRE SCHNEITER GASTON MONNERVILLE
Președintele Adunării Naționale Președintele Consiliului Republicii

Ședința Consiliului 
Uniunii interparlamentare

HELSINKI 25 (Agerpres/. — TASS 
transmite : La 24 august a avut loc la 
Helsinki ședința Consiliului Uniunii inter
parlamentare. Președintele Uniunii, lordul 
Stangate, a anunțat intrarea în Uniunea 
interparlamentară a grupului parlamen
tar național al Uniunii Sovietice. Această 
comunicare a fost primită cu aplauze pu
ternice.

Lordul Stangate a anunțat de asemenea 
intrarea în Uniunea interparlamentară a 
grupurilor parlamentare ale Albaniei, Li
beriei și Spaniei. Reprezentanții grupuri
lor parlamentare din parlamentele acestor 
țări au fost invitați să ia loc în Consiliul 
Uniunii interparlamentare. Din partea 
delegației sovietice au luat loc în consi
liu N. A. Mihailov și I. I. Palețkis.

N. A. Mihailov, șeful delegației sovietice 
la cea de a 44-a conferință a Uniunii par
lamentare și reprezentant permanent al 
grupului parlamentar sovietic în consiliul 
acestei uniuni, a făcut o scurtă declarație.

Cuvintele lui N. A. Mihailov au fost în
tâmpinate cu aplauzele tuturor membrilor 
Consiliului.

Au luat apoi cuvîntul reprezentanții 
Albaniei și Liberiei.

Consiliul a examinat problemele în le
gătură cu activitatea conferinței Uniunii 
interparlamentare care-și începe lucrările 
la 25 august în clădirea Seimului fin
landez.

Pregătiri în vederea conferinței 
miniștrilor Afacerilor Externe 

ai celor patru puteri

Vizita delegației agricole sovietice în S. U. A.

O declarație
WASHINGTON 25 (Agerpres). — TASS 

transmite: V. Mațkevici, conducătorul 
delegației agricole sovietice, a făcut la 25 
august următoarea declarație pentru a fi 
transmisă la posturile de radio americane : 

„Delegația agricolă sovietică și-a înche
iat călătoria prin Statele Unite ale Ame
riciu

Membrii delegației noastre au fost în 
12 state, au vizitat peste 50 de ferme, 
multe expoziții, uzine constructoare de 
mașini agricole, au vizitat cele mai mari 
colegii agricole din S.U.A.

Ne-am întîlnit cu mulți oameni care 
ne-au făcut o primire cordială și ospita
lieră. Fermierii și savanții, oamenii de afa
ceri și specialiștii ne-au împărtășit cu bu
curie experiența și realizările lor.

Aș da dovadă de lipsă de sinceritate și 
de lipsă de prietenie dacă aș afirma că 
ne-a plăcut tot ce am văzut. Am făcut însă 
această vizită pentru a vedea tot Ce este 
mai bun, pentru a cunoaște realizările ob- 
ținute în ultimii ani în domeniul agricul
turii S.U.A. și ne-am îndreptat atenția 
tocmai asupra acestui fapt.

Am văzut aici multe lucruri interesante 
și utile care vor putea fi aplicate în col
hozurile și sovhozurile Uniunii Sovietice.

Va trebui acum să analizăm în mod
Recspția oferită în cinstea

W’ASHINGTON 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 22 august delegația agri
colă sovietică a vizitat, la invitația mini
strului Agriculturii al S.U.A., E. T. Ben- 
son, Ministerul Agriculturii al S.U.A. 
Șeful delegației, V. V. Mațkevici, prim 
locțiitor al ministrului Agriculturii al 
U.R.S.S., a avut o convorbire cu E. T. 
Benson, în cursul căreia s-a discutat 
despre concluziile vizitei delegației în 
Statele Unite.

A avut loc un dejun la care au partici
pat membrii delegației, E. T. Benson, mi
nistrul Agriculturii al S.U.A., reprezen
tanți ai Ministerului Agriculturii al 
S.U.A. și ai Departamentului de stat.

lui Mațkevici
amănunțit tot ce am văzut și am cunos
cut și să stabilim măsurile care să con
tribuie la îndeplinirea cit mai grabnică a 
vastului program do ridicare continuă a 
agriculturii care se înfăptuiește în pre
zent. la noi.

Se poate afirma cu hotărîre încă de pa 
acum că pentru noi prezintă un interes 
deosebit următoarele: organizarea produc
ției de semințe hibride de porumb, în
crucișarea diferitelor rase de găini, în
crucișarea porcilor, metodele de creștere, 
pășunat. și îngrășare a vitelor, folosirea 
largă a uneltelor în consolă, mecanizarea 
diferitelor lucrări mărunte la ferme, pre
cum și alte cîteva probleme.

Folosesc acest prilej pentru a transmite 
un salut cordial și recunoștință profundă 
tuturor acelora care ne-au acordat aten
ție și ajutor în cunoașterea agriculturii 
S.U.A., precum și acelor persoana și or
ganizații la ale căror invitații amabile nu 
am putut, din păcate, răspunde.

Vom fi bucuroși dacă vizita noastră în 
S.U.A.. întîlnirile prietenești cu mulți 
americani vor pune baza dezvoltării rela
țiilor dintre țările noastre într-un cadru 
mai larg, ceea ce va contribui la îmbună
tățirea înțelegerii reciproce dintre popoa
rele noastre și va servi cauzei întăririi 
păcii”.

dalegației agricole sovietice
Seara, la ambasada U.R.S.S. din Was

hington a avut loc o mare recepție în 
cinstea delegației agricole sovietice. La 
recepție au participat E. T. Benson, mi
nistrul Agriculturii al S.U.A. și adjuncți 
ai săi, funcționari superiori din Ministe
rul Agriculturii, reprezentanți ai Departa
mentului de stat al S.U.A., membri ai 
corpului diplomatic, reprezentanți ai 
cercurilor științifice, financiare și comer
ciale americane, fermieri, corespondenți 
ai agențiilor de presă, revistelor și zia
relor.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie. La 25 august delegația 
a plecat pe calea aerului în Canada.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La o conferință de presă care 
a avut loc la 24 august, purtătorul de cu- 
vîrit al Departamentului de stat. White, 
a declarat că guvernul Statelor Unite des
fășoară pregătiri intense în vederea con
ferinței maiștrilor Afacerilor Externe ai 
celor patru puteri care va avea loc la Ge
neva în luna octombrie.

Tn prezent Statele Unite se consultă cu 
Anglia și Franța pentru coordonarea po
ziției celor trei puteri la apropiata confe
rință a miniștrilor Afacerilor Externe, 
precum și pentru găsirea de căi și mij
loace de atragere a țărilor Uniunii Atlan
ticului de nord (N.A.T.O.), inclusiv a Ger
maniei occidentale, la pregătirea confe
rinței.

White a comunicat că în acest scop se
cretarul de stat adjunct al S.U.A., Mer- 
chant, va pleca la 28 august la Paris, 
Bonn și Londra unde va duce tratative în 
problemele privind N.A.T.O.

Schimb de ansambluri artistice 
între R.P. Chineză și Japonia

PEKIN 25 (Agerpres). — China Nouă 
transmite: Intre Asociația populară chi
neză pentru relațiile culturale cu străină
tatea și o delegație de trei reprezentanți 
japonezi care au sosit în China în vederea 
unui schimb de ansambluri artistice între 
cele două țări s-a ajuns la un acord po
trivit căruia un ansamblu artistic japonez 
va face un turneu în China în cursul lunii 
octombrie. în schimb, ansamblul Operei 
din Pekin va da o serie de spectacole în 
Japonia în aprilie sau mai 1956.

Ambasadorul Egiptului în U. R. S. S. 
a remis scrisorile de acreditare

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
(transmite : La 24 august, M. P. Tarasov, 
vicepreședinte al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., a primit la Kremlin 
pe M A. El-Kuni, ambasadorul extraor- 
dinar și plenipotențiar al Republicii Egipt 
în U.R.S.S.,- care a remis scrisorile sale 
de acreditare.

M. P. Tarasov și ambasadorul M. A. 
El-Kuni au rostit scurte cuvîntări.

Tn cuvîntarea sa ambasadorul M. A. 
El-Kuni a declarat între altele :

„Mi s-a acordat cinstea și privilegiul de 
a reprezenta guvernul Egiptului pe lingă 
guvernul Uniunii Sovietice. Salutăm cu 
mare satisfacție și adîncă recunoștință 
această uriașă simpatie și bunăvoință din 
partea guvernului și poporului Uniunii 
Sovietice față de țara mea, care este 
fermă în hotărirea ei de a-și apăra inde
pendența și libertatea".

Ambasadorul a spus în continuare :
„Eforturile țării dv. îndreptate spre

realizarea păcii generale sînt sprijinite cu 
sinceritate de guvernul meu.

Aprobarea sinceră cu care poporul so 
vietic a întîmplnat știrea apropiatei vizite 
în U.R.S.S. a colonelului Gamal Abdel 
Naser, șeful guvernului egiptean, este în 
Egipt, un izvor de mare satisfacție gene
rală. Această vizită va întări relațiile de 
prietenie între cele două țări și va servi 
de asemenea cauzei păcii.

îngăduiți-mi să folosesc acest prilej fe
ricit pentru a transmite guvernului și po
porului Uniunii Sovietice cele mai bune 
urări".

în cuvîntarea de răspuns, M. P. Tarasov 
a mulțumit ambasadorului pentru bunele 
sentimente exprimate de el față de po
porul și guvernul Uniunii Sovietice și 
pentru caldele lui cuvinte despre sprijinul 
sincer de care se bucură in rîndurile gu
vernului Egiptului eforturile Uniunii So
vietice îndreptate spre realizarea păcii 
generale.

Scurte știri
O La 25 august, M. P. Tarasov, vicepre

ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a primit la Kremlin pe J. Ko- 
nig. ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Democrate Ger
mane în U.R.S.S. care i-a înmînat scri
sorile de acreditare.

• Printr-un decret din 24 august 1955, 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
ratif’rat acordul în problemele de tranzit 
încheiat între guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și guvernul regal 
al Afganistanului, acord aprobat de Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. Acordul a 
fost semnat la Moscova la 28 iunie 1955.

Răspunzînd invitației guvernului so
vietic, o delegație guvernamentală a 
R.P.F. Iugoslavia a sosit la 24 august la 
Moscova în legătură cu încheierea unui 
acord cu privire la comunicațiile aeriene 
între U.R.S.S. și Republica Populară Fe
derativă Iugoslavia.

• Guvernul Eisenhower a hotărît să 
ceară Congresului S.U.A. să modifice o 
lege în baza căreia tuturor vizitatorilor 
neoficiali ai Statelor Unite trebuie să li 
se ia amprentele digitale.

O Două bombardiere americane de tip

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 26 august 1955

B-26 s-au prăbușit într-o regiune pădu- 
roasă din apropierea orașului Greenville 
(Ala barna).

De asemenea un mare avion de trans
port al forțelor aeriene ale S.U.A. s-a 
prăbușit în flăcări în apropierea bazei 
aeriene din Charleston (Carolina de sud).

'• După cum anunță departamentul de 
presă al Partidului Comunist Japonez, Io- 
sio Siga, membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Japonez și Tatsu 
Tokuda, văduva fostului secretar general 
al partidului. Kiuițzi Tokuda, au plecat cu 
avionul la Pekin.

^Ei vor transporta în Japonia rămășițele 
pămîntești ale lui Kiuițzi Tokuda.

în urma unor tratative, s-a realizat 
următorul acord cu privire la termenul 
evacuării trupelor anglo-egiptene din Su
dan. Toate forțele armate engleze și 
egiptene urmează să fie retrase din Char- 
tum pînă la 9 noiembrie 1955 și din în
tregul Sudan — pînă la 13 noiembrie.

® La 24 august s-a deschis la Bang- 
kok sesiunea reprezentanților Consiliului 
S.E.A.T.O. (Blocul militar pentru Asia de 
sud-est). După cum reiese din relatările 
presei tailandeze, participanții la sesiune 
vor examina măsurile militare luate de 
țările participante la pact, situația din 
Laos, „activitatea subversivă" (adică lupta 
împotriva mișcării de eliberare națională 
în Asia de :țd-est) și alte chestiuni.

Un grup de ziariști sovietici 
va vizita Iugoslavia

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite : La invitația secției de presă 
din Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., Uniunea Sovietică a fost vizi
tată recent de un grup de ziariști din 
Iugoslavia.

Zilele acestea secția de presă din Minis
terul Afaceriloi Externe al U.R.S.S. a 
primit o scrisoare d;n partea Uniunii zia
riștilor din Iugoslavia în care aceasta 
mulțumește pentru primirea de care s-au 
bucurat ziariștii iugoslavi în Uniunea So
vietică.

Totodată, Uniunea ziariștilor din Iugo
slavia invită o delegație a ziariștilor din 
Uniunea Sovietică să viziteze Iugoslavia.

Intr-un viitor apropiat, un grup de zia
riști sovietici va pleca în Iugoslavia.

Vernisajul expoziției „Pictura 
și sculptura contemporană 

în R. P. Mongolă“
Joi la amiază în sala Dalles din Capi

tală a avut loc vernisajul expoziției 
„Pictura și sculptura contemporană în 
R. P. Mongolă”, organizată de Institutul 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea.

La festivitate au luat parte tovarășii: 
Miron Constantinescu, P. Borilă, D. Co- 
liu, S. Bughici, Constanța Crăciun, M. 
Roșianu, Liuba Chișinevschi, D. Simules- 
cu, Gh. Diaconescu, I. Mineu, T. Rudenco, 
oameni ai artei, ziariști.

Au asistat membrii delegației guverna
mentale a R. P. Mongole, care a partici
pat la sărbătorirea zilei de 23 August, în 
frunte cu Tegib, vicepreședinte al Prezi
diului Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole, precum și artiștii plastici mon
goli Goambaa și Ciultem care ne vizi
tează țara.

Au fost de față reprezentanți ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Cuvîntul de deschidere a expoziției a 
fost rostit de tov. M. Roșianu, președin
tele Institutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea care a vorbit 
despre dezvoltarea politică, economică și 
culturală a Republicii Populare Mongole.

A vorbit apoi Dașiin Adilbiș, ambasado
rul R. P. Mongole la București, care a 
subliniat faptul că legăturile culturale 
dintre R. P. Mongolă și R.P.R. se lărgesc 
șl se întăresc continuu. El a vorbit des
pre caracterul popular al artei mongole 
și despre importantul ei rol educativ.

Asistența a vizitat apoi expoziția.
Sînt . expuse peste 300 de lucrări de pic

tură, sculptură, lucrări ornamentale, stu
dii și desene, semnate de unii dintre cei 
mai de seamă reprezentanți ai artei plas
tice din R. P. Mongolă. Sînt prezentate, 
printre altele, unele din cele mai reușite 
lucrări de ornament național ale picto
rului Dolgorîn Manivadar, laureat al Pre
miului „Cioibalsan’’, lucrări ale artistului 
emerit Dodin Cioidog, ale pictorilor Ocirîn 
Tevegjav și Damdinsuren, ale sculptorilor 
Cioimbol. laureat al Premiului „Cioibal
san”, Geambaa, precum și lucrări ale ti
nerilor artiști mongoli.

Telegrame de felicitare primite cu prilejul 
zilei de 23 August

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEj
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

București
Cu ocazia celei de a 11-a aniversări a eliberării Romîniei de 

către glorioasa armată sovietică, în numele întregului popor 
coreean, al guvernului Republicii Populare Democrate Coreene 
și al meu .personal, vă trimit stimate tovarășe președinte, dvs., 
guvernului Republicii Populare Romîne și poporului frate 
romîn sincere felicitări.

Cu o bucurie nemărginită poporul coreean urmărește succe
sele istorice strălucite obținute de către poporul romîn sub 
conducerea Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului său 
în domeniul politic, economic și cultural în cei 11 ani de la 
eliberarea sa și este profund convins că aceste succese impor
tante aduc o contribuție la cauza întăririi lagărului păcii și al 
democrației în fruntea căruia se află marea Uniune Sovietică.

Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului frate romîn, po
porul coreean exprimă poporului romîn adînca sa recunoștință 
pentru ajutorul material și tehnic pe care-1 acordă permanent 
poporului coreean, care luptă pentru refacerea și dezvoltarea 
economiei sale naționale de după război.

Urez sincer poporului frate romîn succese și mai mari în 
construirea socialismului, în întărirea prieteniei între popoare 
și a păcii trainice în lume.

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate 

Coreene
KIM IR SEN

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Cu ocazia marii sărbători naționale a poporului frate romîn 
— cea de a 11-a aniversare a eliberării sale — în numele între
gului popor ungar și al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, salut cu dragoste fierbinte poporul Romîniei 
și pe dvs. personal, tovarășe președinte.

In această zi, poporul nostru împreună cu poporul romîn 
sărbătorește succesele de însemnătate istorică ale Republicii 
Populare Romîne, obținute în opera de construire a socialis
mului în perioada care a trecut de la eliberarea sa.

In numele poporului ungar și al meu personal, doresc din

București 
toată inima ca poporul frate romîn, în rîndurile lagărului păcii, 
a democrației și socialismului, în fruntea căruia se află Uniunea 
Sovietică, să obțină și în viitor mari succese în cauza noastră 
comună, în construirea socialismului și în întărirea păcii și a 
securității popoarelor.

ANDRAS HEGEDUS 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare

Tovarășului dr. PETRU GROZA
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

Permiteți-ml, tovarășe președinte, să vă felicit din partea 
poporului cehoslovac și din partea mea la marea dvs. sărbă
toare — cea de a 11-a aniversare a eliberării Romîniei — și să 
vă urez dvs. și poporului frate romîn cele mai mari succese

București
în munca pentru construirea socialismului și asigurarea unei 
păci trainice.

ANTONIN ZAPOTOCKI 
Președintele Republicii Cehoslovace

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

In numele guvernului Republicii Cehoslovace și al meu per
sonal vă transmit dvs., tovarășe președinte și guvernului Repu
blicii Populare Romîne, cele mai sincere felicitări cu ocazia 
celei de a 11-a aniversări a eliberării Romîniei de către armata 
sovietică. Urez poporului frate romîn continue mari succese în 
ridicarea bunăstării și a nivelului cultural. Și în viitor po
poarele noastre vor merge pe drumul lor sigur, spre continua 
întărire a prieteniei reciproce, spre continuă lărgire și întărire

București 
a colaborării frățești, pe drumul construirii socialismului șl îm
preună vor îndrepta sforțările lor spre continua întărire a păcii 
și slăbirea tensiunii internaționale, spre dezvoltarea unor re
lații sincere, frățești, între popoare.

VILIAM SIROKY 
Președintele guvernului Republicii 

Cehoslovace

Tovarășului S1MION BUGHICI
ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

Cu ocazia celei de a unsprezecea aniversări a eliberării 
Romîniei, vă transmit, stimate tovarășe ministru, sincerele

București 
mele felicitări. De asemenea urez poporului romîn noi succese 
în construirea socialismului și în întărirea păcii generale.

VACLAV DAVID
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehoslovace

Tovarășului dr. PETRU GROZA
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

Cu ocazia sărbătorii naționale — cea de a 11-a aniversare a 
eliberării Romîniei de către armata sovietică — vă transmitem 
din partea Consiliului de Stat, a guvernului Republicii Popu
lare Polone, a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez și a întregului popor polonez, cele mai sincere și 
frățești felicitări, și vă adresăm un salut dvs., Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, guvernului Republicii Populare 
Romîne, Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
și întregului popor romîn.

Poporul polonez urmărește cu un sentiment de caldă simpa-

Bucureștl 
tie mărețele succese ale poporului frate romîn obținute în 
opera de construcție pașnică a socialismului, în dezvoltarea 
economiei naționale, în realizările socialiste pe tărîmul cultural. 

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, noi și tot mai 
însemnate succese, în lupta pentru socialism, de asemenea 
pentru continua dezvoltare a relațiilor pașnice ale Republicii 
Populare Romîne.

ALEXANDR' ZAWADSKY 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului SIMION BUGHICI
ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

Vă rog, stimate tovarășe ministru, să primiți sincere felici
tări cu ocazia celei de a 11-a aniversări a eliberării Romîniei 
de către marea armată sovietică.

Sînt pe deplin încredințat, că relațiile de prietenie atît de 
fericit stabilite între cele două popoare ale noastre, se vor 
întări și dezvolta tot mai mult și vă doresc noi succese în

munca dvs. nobilă, pentru întărirea păcii șl prieteniei între 
popoare.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Democrate Coreene 

NAM IR.

Vizitele în'fară ale oaspeților străini care au participat la sărbătorirea zilei de 28 August
In cursul zilei de joi, delegațiile guver

namentale care se află în R.P.R. cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 23 August au 
continuat vizitele în țară.

Delegația guvernamentală a R-P- Alba
nia în frunte cu Rita Marko, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Albania, a 
vizitat satul Cătrunești, gospodăria agri
colă de stat din comuna Dragalina și gos
podăria agricolă colectivă „Gheorghi Di- 
mitrov” din comuna Ceacu, regiunea 
București-

Delegația guvernamentală a R. P. Bul
garia, în frunte cu generalul de armată 
Ivan Mihailov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Comunist din Bul
garia, a vizitat uzinele „Steagul Roșu" și 
uzinele de tractoare „Ernst Thălmann’’ 
din Orașul Stalin.

Delegația guvernamentală a RP.D. Co
reene, în frunte cu He Den Suk, membră 
a C.C. al Partidului Muncii din Coreea, 
ministrul Culturii și Propagandei, a vizi
tat Complexul cinematografic Buftea și 
Rafinăria nr. 1 din Ploești.

Delegația guvernamentală a R D. Ger
mane, în frunte cu Paul Scholz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, a vizi
tat uzinele de tractoare „Ernst Thäl
mann’’ din Orașul Stalin.

Delegația guvernamentală a R- P- Mon
gole, în frunte eu Tegib. vicepreședinte al 
Prezidiului Marelui Hural Popular, a vi
zitat Muzeul „Lenin-Stalin", Combinatul 
Poligrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin’’ și 
Rafinăria nr. 1 din Ploești și Muzeul Dof- 
tana.

Delegația guvernamentală a R. P. Po
lone, în frunte cu Franciszek Jozwiak,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
membru în Biroul Politic al C.C. al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, ,a vizi
tat uzinele de tractoare „Emst Thälmann’’ 
din Orașul Stalin și gospodăria agricolă 
colectivă din comuna Hărman, regiunea 
Stalin.

Delegația guvernamentală a R. P. Un
gare, în frunte cu Hidas Istvan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al Partidului 
celo,r ce Muncesc din Ungaria, a vizita! 
uzinele de tractoare „Ernst Thälmann” și 
uzinele „Steagul Roșu’’ din Orașul Stalin.

Pretutindeni, membrii delegațiilor care 
au fost însoțiți de membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale, precum și de 
membri al ambasadelor țărilor respective, 
au fost întîmpinați cu deosebită căldură.

(Agerpres)

Delegația guvernamentală a R. Cehoslovaca care a participat la sărbătorirea 
celei de a 11-a aniversări a eliberării patriei noastre a părăsit Capitala

Joi dimineața a părăsit Capitala dele
gația guvernamentală a R. Cehoslovace 
care a participat la sărbătorirea celei de 
a 11-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Delegația guvernamentală a R. Ceho
slovace a fost alcătuită din : dr. Vaclav 
Skoda, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. Cehoslovace, membru su
pleant al C.C. al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, conducătorul delegației, Ma. 
rek Smida, ministrul Agriculturii, Oskar 
Jelen, vicepreședinte al Corpului Slovac 
al Imputerniciților, membru în Biroul 
Politic al C.C. al Partidului Comunist din 
Slovacia, Bedrich Kozelka, membru al

C.C. al Partidului Comunist din Ceho
slovacia, prim secretar al Comitetului re
gional Praga al P.C.C., general maior 
Ferdinand Svoboda, locțiitor al ministru
lui Apărării Naționale.

Din delegație a făcut de asemenea parte 
ambasadorul R. Cehoslovace la București, 
J. Sedivy.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși de to
varășii P. Borilă, S. Bughici, M. Roșianu, 
C. Popescu, Gh. D. Safer, Gh. Cioară, A. 
Vlădoiu, Gr. Preoteasa, Ana Toma, ge
neral locotenent C. Mănescu, reprezen
tanți ai instituțiilor centrale, ai Comite

tului regional și orășenesc București ale 
P.M.R., ai Sfatului Popular al Capitalei.

Au fost de față I. Sedivy, ambasadorul 
R. Cehoslovace și șefii unor misiuni di
plomatice acreditați la București.

Pe aeroportul împodobit cu drapele de 
stat ale R. Cehoslovace și R.P.R. o com
panie de onoare a dat onorul.

Au fost intonate Imnurile de Stat ale 
R.P.R. și R. Cehoslovace.

Dr. Vaclav Skoda, conducătorul delega
ției guvernamentale a R. Cehoslovace, 
împreună cu tov. P. Eorilă, au trecut în 
revistă compania de onoare.

Membrii delegației guvernamentala 
cehoslovace și-au luat apoi rămas bun 
de la cei prezenți.
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