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Din munca patriotică
a tineretului

Deschiderea celei de a V-a 
Conferințe internationale 

a reprezentanților institutelor 
de

Intr-un birou al secției tur
nătorie oțel mai mulți tovarăși 
stau la ’ ~
stituit 
dului 
punerea în valoare a tuturor po
sibilităților de a se obține o pro
ducție mai mare, mai ieftină și 
de calitate mai bună.

— Avem sarcini mari de re
zolvat. Să ne împărțim sectoarele 
de muncă în așa fel îneît să nu 
rămînă colț de muncă necerce
tat.

— Sînt cam multe 
poate ar mai trebui cooptați 
membri în colectiv.

-— Nici o grijă. Nu vor 
mîne locuri necercetate, nu 
fi probleme uitate. In fiecare 
de muncă poate exista de fapt 
un ‘ colectiv oare cercetează ce 
îmbunătățiri se pot aduce în 
muncă, ce rezerve noi pot fi fo
losite.

Cam așa se auzea vorbindu-se 
la prima ședință a colectivului. 
Intr-adevăr pe tot cuprinsul uzi
nelor „Mao Țze-dun” în fiecare 
loc, fie cît de mic, unde există 
lin muncitor, doi, o echipă, o 
brigadă, oamenii discută, caută : 
lucrul acesta trebuie îmbunătățit, 
celălalt schimbat. Să muncim tot 
mai bine ! Există o febră a cău
tărilor. Mințile, ochii caută. „E 
pentru noi, pentru a îmbunătăți 
tot mai mult traiul nostru — 
așa ne-a arătat acum din nou 
partidul“.

Tinerii uzinei sînt și ei cu
prinși de febra sănătoasă a cău
tărilor. Un exemplu — numai 
departe de cît în secția amintită 
Ia început :

— Dacă procentul admis Ia re
buturi ar scădea de la 6,5 la sută 
la 5,5 la sută — spune turnătorul 
Mihai Nicolescu — realizăm Iu-* 
nar economii de circa 17.000 lei.

Tînărul inginer Rață Vasile 
care manevrase rigla ca să calcu
leze cele 17.000 lei își amin
tește de ceva.

— Eu am văzut că multe din 
rebuturi sînt din pricina miezu
rilor care nu sînt uscate con
form tehnologiei. Am să ajut 
personal miezuitorii să-și însu
șească perfect nouț metodă a 
uscării rapide cu CO’ (bioxid de 
carbon). Dacă oamenii ajung să- 
și însușească aceasta nu va mai 
exista nici măcar un singur rebut 
din pricina miezurilor.

— Și se mai poate ceva — 
intervine tînărul formator Gri- 
gore Năstase. Să vă povestesc. 
Am observat că în formele pentru 
piesele mai mici nu se toarnă 
oțel imediat ce sînt gata uscate. 
Știți ce se întîmplă în cazul ă- 
cesta ? Pînă Ia turnare formele 
sînt mutate, împinse încoace și 
încolo și ceva în interiorul lor 
se poate deteriora.

— Are dreptate. O fi existînd 
el un procent admis de rebuturi, 
dar dacă n-ar mai exista deloc 
— și noi putem să facem asta — 
ar fi foarte bine pentru noi. 
Doar ați văzut din vitrine ce 
înseamnă să avem o producție 
mai mare, să realizăm impor
tante economii, să reducem pre
țul de cost. De munca fiecăruia 
depinde bunăstarea generală.

De atunci, în cîteva zile, pro
centul de rebuturi a și început 
să scadă. Prin gospodărirea unor

sfat. Este colectivul con- 
în urma Plenarei parii- 
din 13-14 iulie, pentru

sectoare, 
noi

ră- 
vor 
loc

materiale ca magnetită granulară, 
fero-aliaje s-au obținut circa 
200.000 de lei economii.

In altă secție, Ia sculărie, în
tregul colectiv de muncă s-a an
gajat să dea 100.000 lei econo
mii. Din această sumă brigăzile 
de tineret vor realiza 27.000 lei. 
Cum ? Au căutat, au cercetat și 
au găsit. Au găsit niște scule 
nefolosite. Se vor recondiționa. 
Au găsit și niște piese vechi arun
cate. Le vor recondiționa și pe 
acestea.

La 
mi-a 
vații

cabinetul tehnic un tovarăș 
arătat registrul noilor ino- 
propuse.
După Plenara partidului 

tn-am pomenit asaltat de inova
ții. tn opt zile, zece inovații. Oa
menii au început să caute și mai 
mult. Și foarte mulți găsesc noi 
inovații sau raționalizări.

Doi dintre cei ale căror nume 
mi le-a spus interlocutorul, sint 
tinerii Mitruș Stclian, muncitor 
și Barbu Constantin inginer. Ei 
au găsit că procedeul de turnare 
a biconicelor pentru morile de 
la fabricile dc ciment nu este 
economicos. Se realizau d°uă deo
dată și apoi se detașau unul de 
celălalt. „Dacă realizăm fiecare 
biconic în parte se elimină tim
pul necesar manoperei detașării 
— și-au spus cei doi. Au înain
tat propunerea lor și astăzi în 
secție se lucrează cu noul proce
deu. ” ' '
făcut 
fețele 
perfectă.

In registrul propunerilor de 
inovații am găsit și următoarele 
nume : Chiriță Ioniță, Moisidis 
Nicolae — studenți. Ei au pro
pus modificarea 
fabricarea unui 1 
scopul sporirii 
muncii.

Iată deci că în 
general al muncitorilor uzinei — 
pentru descoperirea oricăror re
zerve interne, pentru realizarea 
de cît mai multe economii — 
nici ei doi, care nu sînt anga- 
jații întreprinderii, ci doar în 
trecere pe aici, pe timpul celor 
cîteva săptămîni de practică, 
nau putut rămîne pasivi.

In uzină calea arătată de 
partid pentru continua sporire a 
avutului țării, pentru continua 
îmbunătățire a vieții, este ur
mată de întregul colectiv. Dato
rită noilor propuneri privind 
valorificarea de noi rezerve, anga
jamentul inițial al uzinei a fost 
sporit. în loc de 2.600.00 
lei economii, muncitorii uzinei 
vor realiza 4.000.000 lei eco
nomii pînă la sfîrșitui anului. 
Fiecare muncitor tînăr sau vîrst- 
nic, fiecare echipă, brigadă, a 
devenit un fel de colectiv orga
nizat care caută noi rezerve in
terne, noi căi pentru sporirea 
productivității muncii, pentru 
economii, pentru o contribuție 
cît mai substanțială la realizarea 
și depășirea unui miliard lei 
economii.

Productivitatea muncii a 
un salt înainte, iar supra- 

piesclor au o gcomet.ie

tehnologici la 
lanț special, în 

productivității

fața avîntului

V. CONSTANTINESCU
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Sporesc depunerile 
oamenilor muncii 

la C.E.C.
Creșterea nivelului de trai 

oamenilor muncii, ca urmare 
aplicării măsurilor stabilite 
Plenara C.C. al P.M.R. d:n 13-14 
iulie, a determinat sporirea depu
nerilor la casele de economii. 
Astfel, în perioada 1 iul.e—20 au
gust, soldul depunerilor la casele 
de economii era cu 30 milioane 
mai mare decît în aceeași perioo- 
dă a anului trecut. De la 1 ia
nuarie și pînă la 20 august 1959, 
soldul depunerilor oamenilor 
muncii la casele de economii este 
cu 61 milioane mai mare decît în 
perioada corespunzătoare a anu
lui 1958.

Numărul oamenilor muncii care 
își păstrează surplusurile bănești 
la Casa de Economii și Consem- 
națiuni a crescut în anul 1959 la 
aproape 3.097.000.

Soldul general al depunerilor 
oamenilor muncii la casele de 
economii a crescut în anii re
gimului nostru democrat popular 
de 16 ori.

Tinerii din brigada „24 Ia
nuarie" din secția a V-a sudură 
a sectorului longeroane de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Ro
șie“ din Capitală au întîm- 
pinat ziua de 23 August econo- 
nisind peste 7.000 lei, reali
zînd peste plan 12 roți la 
macaraua nr. 9.

Fotoreporterul nostru a sur
prins pe tinerii Gh. Murgilaș, 
Cornel Cocoș, Valeriu Stava- 
rache, Gh. Neagu și Al. Fio- 
rescu discutînd împretnă cu 
tehnicianul brigăzii, Al. Miroiu, 
despre posibilitățile de a ob
ține noi realizări.

Foto: N. STELORIAN

Spectacol prezentat 
în cinstea delegației 

militare sovietice
Marți după-amiază membrii de

legației militare sovietice în frun
te cu mareșalul Uniunii Sov.ee 
tice I. S. Konev care au partici
pat la sărbătorirea zilei de 23 
August au asistat în sala Tea
trului CC.S. din Capitală la 
spectacolul prezentat în cinstea 
lor de Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Forțelor Armate ale 
R.P. Romîne.

Au fost de față general de ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate, general colonel 
Ion Tutoveanu și general locote
nent Mihail Burcă, adjuncți ai 
ministrului Forțelor _A. mate, ge
nerali și ofițeri ■ - ■ • 
stre Armate.

Au participat 
ai unor misiuni 
ditați la București.

Spectacolul a cuprins cîntece 
și dansuri populare, precum și 
cîntece ostășești.

ai Forjelor noa-

atașați militari 
diplomatice acre-

(Agerpres)

In „Ziua muncii
In cadrul festivalului 

tineretului din regiunea 
Cluj, prima zi a fost de
dicată muncii patrioti
ce. In această zi, peste 
20.000 de tineri din re
giune, încadrați în 729 
de brigăzi utemiște de 
muncă patriotică, au e- 
fectuat un număr de 
65.500 ore muncă volun
tară, rfcalizînd economii 
în valoare de aproape 
160.000 lei. Ziua muncii 
patriotice a constituit 
pentru tineri o vie în
trecere, pentru a colecta 
cît mai mult fier vechi, 
mai multe spice de grîu, 
pentru a repara poduri, 
a curăța pășuni, a reda 
agriculturii noi terenuri. 
Astfel, pe întreaga re
giune tinerii au colec
tat 111.164 kg. fier 
vechi, au strîns aproa
pe 500 kg. spice de grîu, 
au curățat o suprafață 
de 130 ha. pășune și au 
reparat 10 poduri. Cele 
mai bune rezultate în 
aceste acțiuni au obți
nut raioanci'e Aiud, Cluj, 
Huedin, Turda, Cîmpeni,

în

Un bilanț 
rodnic

patriotice“
care comitetele raio

nale, organizațiile de 
bază U.T.M. au desfă
șurat o muncă concretă 
de mobilizare a unui 
număr cît mai mare de 
tineri la murea patrio
tică-

P. PALIU

Tineretul din regiu
nea lași a întîmpinat 
cea mai mare sărbă
toare a poporului nostru 
— ziua de 23 August — 
cu realizări deosebite în 
munca patriotică.

Peste 4.100.000 lei
economii

257103 tineri din re- fier vechi. In acest 
giunea Hunedoara, con- 
stituiți în 875 brigăzi u- 
temiste de muncă patrio
tică au efectuat pînă 
acum 640.470 ore de 
muncă voluntară, econo
misind pe această cale 
4.194.200 lei. Din suma 
economisită se pot con
strui circa 105 aparta
mente.

Tinerii 
desfășurat 
bătălie și 
tarea de cît

brigadieri au 
o adevărată 

pentru colec- 
mai mult

Au primit insigna de brigadier 
patriotice

triotice sînt și Mazilu 
Mihai, Antonescu Vasi
le, Mîndruță Constantin, 
din brigada nr. 12, Fi- 
limon Gheorghe, Circiu 
Ștefan din brigada nr. 
10, Agavriloaiei loan 
din brigada ur. 2, Vicol 
low, Mihuț Mihai din 
brigada nr. 1 și alții.

al muncii
trecute, într-un 

festiv, au fost 
dn 

t Neamț 
primele insigne de bri
gadier al muncii patrio
tice pentru realizarea 
a peste 100 ore de mun
că voluntară.

Printre tinerii care 
au primit insigna de 
brigadier al muncii pa-

Zilele 
cadru 
inmîn te tinerilor 
orașul Piatra

V. VALERIU

Profil uri contemporane

Cei

: an 
tone

de

ei au colectat 5.294 
de fier vechi. In raioa
nele Hunedoara, Orăștie, 
Petroșani, Alba lulia și 
altele, tinerii luptă cu 
însuflețire pentru a rea
liza cît mai multe eco
nomii. De pildă, briga
da utemislă de muncă 
patriotică condusă
Grigore Popirtoe de la 
sectorul I de tineret 
la mina „Vulcan" pres- 
tînd peste 1.100 ore de 
muncă voluntară a eco
nomisit 74.000 lei.

Însuflețiți de recenta 
hotărîre a C.C. al P.M.R. 
privind noile măsuri lua
te pentru continua ridi
care a nivelului de trai 
al oamenilor muncii, ti
nerii din regiunea Hune
doara vor continua să-și 
sporească economiile 
prin intensificarea mun
cii voluntare.

de

P JURCONI

Bibliotecara
Bibliotecara are mai mulți 

prieteni decît noi toți. Ea e prie
tenă deopotrivă cu metalurgistul 
cititor și cu Mihail Eminescu, cu 
pensionarul din „Piața de flori' 
și cu Mihail Sadoveanu, cu pio
nierii ți cu Balzac, cu studenți 
și cu Tplsloi. O sută de mii de 
prieteni o privesc din rafturi și 
îi șoptesc vorbe înțelepte. E ade
vărat că. nu poți vorbi cu toți 
acești prieteni deodată și nu-i 
poți asculta pe toți. Pentru că 
bibliotecara noastră, pe care o 
cheamă Maria lonescu e destul 
de ocupată. Ea dă cărțile și tot 
ea le înregistrează. Ea ține și 
registrul statistic cu cititorii a- 
dunați pe vîrste și îndeletniciri 
și tot ea trimite, cu o regulari
tate matematică, 
la raion.

E mică de i 
buit să ceară 
o scăriță nouă : 
nu ajungea 
opt. Dar visele bibliotecarei, cum 
și faptele sale, nu au nevoie de 
scară. Ele ajung, cu,de la sine.

dările de seamă

statură. A tre- 
de la depozit 

: cu cea veche 
pînă la raftul

Âl. Ândrițoiu
la înălțimi impresionante, lată : 
bibliotecara a sporit numărul 
cititorilor cu 120 la sută fi, deci, 
și al cărților. A alcătuit și o 
bibliotecă ambulantă, cu care 
merge acasă la oameni :

— Noul roman al lui Leonov 
este excelent. Titlul insuși e o 
adevărată poezie : „Pădurea
rusă” ! „Soți” ați citit ?

— Da.
— Ei, atunci sînt sigură că 

veți citi și „Pădurea rusă".
Omul suride și-o măsoară cu 

privirea. Hm 1 Ia le uită, frate, 
ce drăcușor de fată. Și omul 
vede în ochii bibliotecarei o 
lumină limpede fi caldă, în mîi- 
nile ei o febrilitate dulce, pe 
fruntea ei conștiința unei meniri 
nobile, pe buzele ei optimismul 
unui suris sănătos și larg. Fața, 
de-o mobilitate rară, trădează 
sentimente curate : cinste și o- 
menie, vioiciune și sinceritate.

E mică și poate chiar de aceea

amintește hărnicia albinei. Sau 
oare n-o să mă credeți că roitu
rile bibliotecii seamănă cu un 
fagure ? Doar poetul nostru cla
sic asemuia limba literară cu un 
dulce fagure de miere.

Bibliotecara e inteligentă fi 
ingenioasă. De Ziua femeii ex
punea în vitrină popularizatoare 
cărți inspirate din viața eroică 
a femeilor luptătoare pentrii li
bertate și pace, lată lista :

„Mama“ de Gorki.
„Zoia" de Margarita Aligher. 
„Donca“ de Breslașu.
„Lența“ de Francise Munteanu. 
„Ana Nucului' de Remus Luca 

etc.
Cînd în Frunța se pregăteau 

însemnate evenimente politice, 
vitrina oferea următoarele cărți: 

„Comuniștii" de Aragon.
„Ultimul șoc“ de .André Stil 
„Gavroche“ de V. Hugo I 
Poeții comunei.
Paul Eluard — Versuri etc. 
Uneori, pe vitrină, se întinde

(Continuare în pag. 3-a)

aproape 59.000 de ti- 
neti încadrați in 1488 
brigăzi utemiște de 
muncă patriotică au e- 
fectuat, în întîmpinarea 
marii sărbători, peste 
727.000 ore muncă vo
luntară. Ei au contri
buit Ia terminarea con
strucțiilor a 22 școli și 
cămine culturale noi, au 
reparat 165 poduri și 
podețe, au redat 372 ha. 
de noi terenuri agricul
turii, au curățat 3.389 
ha. izlaz, au amenajat 
4 iazuri mari, au colrc- 
tat peste 1.000 tone fier 
vechi, au amenajat 15 
noi baze sportive, peste 
120 km. drumuri și șo
sele etc. Prin munca 
depusă, tinerii din bri
găzile utemiște de mun
că patriotică din re
giunea lași au adus e- 
conomii statu'ui în va
loare de peste 1.560.000 
lei.

De curînd, a fost or
ganizată în regiunea 
lași, ziua muncii patrio
tice. in această zi au 
lucrat peste 22.300 ti
neri care au efectuat 
71.833 ore muncă volun
tară realizînd economii 
in valoare de 122.758 
lei.

1. SLAVIC

marxism-leninism, institutelor 
și comisiilor de istorie 

ale partidelor comuniste 
și muncitorești

In 
direa 
„Ștefan Gheorghiu“ de pe lingă 
C.C. al P.M.R. s-a deschis Con
ferința a V-a internațională a 
reprezentanților institutelor de 
marxism-leninism, institutelor și 
comisiilor de istorie ale partidelor 
comuniste și muncitorești.

Conferința a fost deschisă de 
tovarășul Gh. Vasilichi, directorul 
Institutului de istorie a partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R.

Tovarășul Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., a adus salutul 
C.C. al P.M.R. și a urat spor la

ziua de 25 august a.c. în clă- 
Școlii superioare de partid

muncă participanților Ia Confe
rință.

In continuare ședința a fost con
dusă de tov. N, I. Șataghin 
(U.R.S.S.).

La primul punct al ordlnel de 
zi tov. Gh. Vasilichi a prezentat 
raportul „Lupta partidelor comu
niste și muncitorești pentru uni
tatea clasei muncitoare“.

Pe marginea raportului au luat 
cuvintul Victor loannes (Franța), 
Fritz Knittel (R,D. Germană), So- 
tir Mashi (R.P. Albania), Le 
Manh Trinh (RjD. Vietnam).

Lucrările Conferinței continuă.

Au îndeplinit planul campaniei 
de varăagricole

Mecanizatorii din stațiunile de 
mașini și tractoare din regiunile 
București, Pitești și Ploești au în
deplinit în cinstea zilei de 23 Au
gust planul campaniei agricole 
de vară. Cele mai mari realizări 
au fost obținute pînă acum de 
tractoristul Ion Stan de la S.MT. 
„Eliza Stoenești“, regiunea Bucu
rești, care a realizat cu tractorul 
său, de la începutul anului și 
pînă în prezent, 1000 ha. arătură 
normală.

Paralel cu lucrările agricole de 
vară, mecanizatorii din stațiunile 
de mașini și tractoare continuă 
pregătirile pentru însămînțările

de toamnă. Mecanizatorii din Re
giunea Autonomă Maghiară și 
regiunea Stalin au terminat revi
zuirea și repararea semănătorilor, 
iar cei din regiunile Pitești, Ba
cău, Timișoara și Oradea le-au 
reparat în proporție de 85—91 la 
sută.

Pînă acum în S. M. T.-uri au 
fost puse în stare de funcționare 
peste 85 la sută din semănători, 
precum și 94 la sută din tractoa
re. Se continuă de asemenea pre
gătirea celorlalte mașini și unelte 
agricole care vor fi folosite la 
lucrările agricole de toamnă.

(Agerpres)

.......
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In sala de lectură a 
clubului muncitoresc 
„Alexandru Sahia" din 
Hunedoara 
în timpul 

numeroși

se adună 
lor liber 
tineri.

Aspecte de la sărbătorirea

WS

Sportivii bucureștenl defilează.

!wi:

(Agerpres)
Oamenii muncii din Oradea demonstrează cu enfuzîasm

Foto: AGERPRES

întrecerea siderurgiștilor 
continuă

La Combinatul siderurgic Hu
nedoara, în secțiile cu foc con
tinuu,, întrecerea pentru sporirea 
producției de metal și realizarea 
de cît mai multe economii a con
tinuat cu entuziasm și în zilele 
de 23 și 24 august. Furnaliștii și 
oțelarii hunedoreni au produs în 
cele două zile, peste plan, o can
titate de fontă șl oțel din care se 
pof fabrica 116 tractoare UTOS- 
26. La furnalul nr. 6 s-a realizat 
un indice de utilizare mai mare 
cu 25 la sută decît cel planificat. 
Brigăzile conduse de prim-furna- 
liștii Simion Jurca și Alexandru 
Olaru de la 
înregistrînd 
șiri de plan 
156 tone în

La oțelăria Siemens Martin nr. 
1, cele mai de seamă realizări au

furnalul de 700 m.c., 
cele mai mari depă- 
din acest an au dat 

afara planului.

durata de ela-

la laminoarele 
peste prevede-

fost obținute de topitorii din bri
găzile conduse de Alexandru No- 
jogân' și Gfiedrghe Andruț, care 
au redus cu mult 
borare a șarjelor,

Siderurgiștii de 
vechi au laminat
ri'.e sarcinilor de plan mai mult 
de 390 tone de oțel, iar prin re
ducerea rebuturilor și consumuri
lor specifice au economisit aproa
pe 20.000 lei.

La rîndul lor muncitorii de la 
Uzina cocsochimică au livrat fur
nalelor peste plan 460 tone de 
cocs metalurgic, iar lucrătorii de 
la Fabrica de aglomerare a mi
nereurilor au dat 
nilor de plan 919 
aglomerat. '

în afara sarei- 
tone minereu

(Agerpres)

O nouă gospodărie 
colectivă

în ziua de 23 august, 150 de fa
milii de țărani întovărășiți din 
comuna Homocea, raionul Adjnd, 
au format o gospodărie agricolă 
colectivă.

Colectiviștii din 
hotărît ca gospodăria lor colec
tivă să poarte numele marii săr
bători a poporului nostru „23 
August“.

Homocea an

(Agerpres)



O datorie a tineretului din agricultură — 
creșterea animalelor

Tinerii au asigurat hrana
1 animalelor

La G.A.S. a tineretului 
din Rătești

Cînd tînărul om de știinfă 
își uită datoria

7 fete cresc 
15.300 pui

Sînt 7 fet€ care îngrijesc 
15.300 de pui. Aceasta e bri
gada Agnetei.

Brigada crescătoarelor de pui 
de sub conducerea brigadierei 
Jungwirth Agneta, de la G.A.S. 
Stupini, raionul Codlea, își duce 
activitatea intr-o crescătorie 
modernă și. într-un chip care-i 
face cinste. Ea se bucură de a- 
precierea tuturor muncitorilor 
gospodăriei.

7 fete și 15.300 de pui... Bine, 
veți spune, dar asta înseamnă 
că fiecare fată îngrijește cîte 
peste 2.000 de pui, pe cînd 
norma e de 1.000 1 Așa este. 
Fiecare fată din brigada Agne
tei îngrijește ou 1.000 de pui 
mai mult decît norma. Să ve
deți cum a fost. Intr-o ședință, 
acum oîtva timp, fetele s-au a- 
dunat să discute despre econo 
mii. Ce economii pot e'e să 
facă și cum ? Au hotăirft a- 
tunci că ele pot să realizeze 
economii pentru gospodăria de 
stat, dacă vor începe să creas
că fiecare cîte 200—300 de pui, 
în plus, voluntar.

Au hotărît și-au și pornit 1« 
treabă. Cînd ari adus însă puii 
și i-au repartizat în halele de 
creștere au văzut că în fiecare 
hală mai rămăsese loc pentru 
încă vreo cîteva sute de pui. 
Și atunci, una dintre utemistele 
din brigadă și chiar mai multe 
deodată sau gîndit să umple 
golurile rămase și numărul de 
pui aduși în plus să intre tot în 
lotul contribuției lor voluntare 
„Ce înseamnă cîteva sute de 
pui ne lîngă atîția ? Va fi, ce.i 
drept, mai greu, dar noi. vom 
putea munci ceva mai mult. Și 
pe lîngă asta noi sîntem eres 
cătoare vechi, avem fiecare cî 
țiva ani de producție și trebuie 
să dovedim ce putem“.

Și-au dovedit.
Iată, de pildă. Margareta 

Pușcaș îngrijește 2.100 dc pui.
A crește un număr atît de 

mare de pui e o muncă de 
mare răspundere Agneta a- 
leargă toată ziua, la magazie, 
ta doctor, la inginerul șef. mă 
rog, se duce oriunde e nevoie 
pentru ca crescătoria lor de 
pui să nu sufere cu nimic.

Și treburile merg bine.

o. mihai

colectivei
rii care lucrează cu tocătoarele 
mecanice, coasele mecanice, cei 
din echipele de descărcat și în- 
silozat au muncit și ei cu aceeași 
însuflețire. Deși de pe cîmp 
pînă la gospodărie este o distan
ță de peste 6 km., ritmul de în
silozare a fost depășit zilnic cu 
10—15 tone. Pînă la data de 
22 august au fost însilozate peste 
2.500 tone porumb, ceea ce 
reprezintă mai mult de jumătate 
din întreaga cantitate planificată 
pe gospodărie. în același timp, 
în lunile iulie și august tinerii 
din sectorul zootehnic, cu ajuto
rul a doi rutieriști, <au asigurat 
singuri furajarea vacilor cu masă 
verde. Acest lucru a făcut ca să 
crească simțitor producția de 
lapte pe cap de vacă furajată. 
De exemplu, în luna iulie tî- 
nărul Stan Brătescu a obținut 
o producție de lapte la fiecare 
vacă de 3.868 litri, în loc 
de 3,330 litri, Alexandru Boș- 
tină 4.371 litri în loc de 3.050 
litri, și așa mai departe. Iar 
brigada condusă de tînărul in
giner zootehnist Ion Lascu a ob
ținut de la cele 284 vaci, de 
la începutul anului și pînă la 
15 august, 3.800 litri de lapte 
în medie de la fiecare cap de 
vacă furajată. Aceasta înseamnă 
că angajamentul tinerilor de a 
obține in acest an 4.500 litri de 
lapte in medie de la fiecare cap 
de vacă furajată va fi cu mult 
depășit. Totodată procentul de 
grăsimi la lapte a crescut de la 
3,5 la 4, așa cum s-au angajat 
tinerii. Aceste rezultate bune se 
datoresc fără îndoială și grijii 
pe care tinerii au acordat-o asi
gurării furajării vacilor în cali
tate și în cantitate suficientă, 
în aceste zile tinerii de la gos
podăria de stat Roșia muncesc 
cu însuflețire la însilozări pen
tru ca și la iar ă vacile gospo
dăriei să aibă hrană bună și din 
belșug,

B. COSTEA

Vițeii gospodăriei numără 117 capete. Tinerii crescători, prin îngrijirea pe care o dau. vițeilor, 
obțin de la fiecare un spor în greu tate zilnic de 0,10 kg.

Asigurarea animalelor cu hra
nă consistentă și din belșug în
seamnă producții sporite de lap
te și creșterea sporului de gră
sime, Lucrul acesta îl știu bine 
tinerii îngrijitori de vaci de la 
gospodăria de stat Roșia din re
giunea București. încă din pri
măvară, tinerii gospodăriei au 
acordat o deosebită atenție se- 
mănării cu porumb furajer și 
pentru siloz a celor 400 de hec
tare. Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii au executat îhsă- 
mînpalul și celelalte lucrări de 
întreținere în bune condiții și 
înainte de termen. La începutul 
acestei luni, tinerii care răspund 
de însilozarea întregii cantități 
de 4.500 tone porumb furajer 
au început munca. Pentru ca 
ritmul zilnic la însilozări să se 
desfășoare în condiții optime, 
organizația U,T.M., îndrumată de 
organizația de partid, a luat din 
timp o serie de măsuri organi
zatorice, Astfel, au fost ampla
sate în cîmp două tocătoare me
canice, au fost numiți rutieriști 
care să transporte furajele de pe 
cîm-p. Alte tocătoare au fost insta
late în apropierea celulelor mo
derne pentru însilozare. Tot
odată au fost formate trei echipe 
permanente din cei mai harnici 
tineri, care să se ocupe exclu
siv de însilozare. în același timp, 
organizația U.T.M. a mobilizat 
tinerii mulgători și ceilalți tineri 
din sectorul zootehnic ca în 
timpul lor liber să însilozeze 800 
tone prin muncă voluntară, așa 
cum s-au angajat în fața orga
nizației de partid și a conduce
rii gospodăriei, Numai în 4 zile, 
în orele libere, tinerii din bri
gada zootehnică condusă de ute- 
mistui Valentin Gașpar aâ des
cărcat din remorci, au tocat și 
aranjat în silozuri 120 tone de 
porumb furajer. Cei mai destoi
nici au fost tinerii. mulgători 
Maria Pastor, Ion Lascu, ioana 
Lascu, Ion Pîncu și alții. Tine-

Sectorul zootehnic al gospodăriei cuprinde și un număr aproxi
mativ de 200 iepuri de casă (animale foarte rentabile) pe care ii în
grijește cu multă pricepere utemista Mariana Manole.

In aceste zile tinerii se ocuipă de asigurarea hranei animalelor pe 
timpul iernii, lată-i lucrînd la însilozarea porumbului furajer,

Ne-am decis să-ți adresăm du- 
mitale această scrisoare deschisă, 
pentru că ceea ce se intimplă 
cu sectorul zootehnic al gospo
dăriei în care lucrezi, este legat 
strîns de specialitatea dumitale, 
de atribuțiile pe care le ai în 
calitate de inginer zootehnist, 
și mai ales de datoria firească 
ce-ți revine de a contribui la 
dezvoltarea creșterii animalelor 
în gospodăria colectivă în care-ți 
duci activitatea.

Dar care este situația sectoru
lui zootehnic al gospodăriei co
lective din Aluniș, raionul Arad?

Anul trecut, constatîndu-se că 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
era prea puțin dezvoltat și că 
de aceea gospodăria era lipsită 
de importantele venituri pe care 
le putea obține prin valorifica
rea produselor animale, în pla
nul de producție al gospodăriei 
s-a prevăzut dezvoltarea acestui 
sector prin cumpărarea de ani
male de rasă și de păsări și prin 
îngrijirea lor rațională, în așa 
fel îneît să se obțină importante 
cantități de produse care să fie 
livrate statului.

Planul prevedea cifre precise, 
stabilite pe baza posibilităților 
reale de care dispune gospo
dăria.

Așa, bunăoară, trebuiau cum
părate 27 de vaci, 50 de scroafe, 
1.000 de boboci de rață și al
tele.

Dar iată că acum am intrat 
în a doua jumătate a anului 
1959 și prevederile planului 
n-au fost îndeplinite. Din cele 
39.000 de kilograme de carne 
care trebuiau valorificate prin 
contractări cu statul n-au fost 
livrate pînă acum decît 812 ki
lograme, n-au fost cumpărate 
cele 27 de vaci cu lapte, nici cei 
1,000 de boboci de rață iar nu
mărul porcinelor n-a ajuns la 
50. Producția de lapte pe cap 
de vacă furajată a fost de la 
începutul anului și pînă la 1 
iulie de 1.057 litri în loc de 
2,190.

Cunoști bine această situație. 
Știi și care sînt cauzele. Ochiu
lui dumitale de specialist nu 
putea să-i scape proasta îngri
jire și hrana inconsistentă dată 
animalelor, slaba atenție pe care 
a acordat-o conducerea gospodă
riei sectorului zootehnic. Se în- 
tîmplă ca unii dintre membrii 
consiliului de conducere să nu 
înțeleagă marea importanță eco
nomică pe care o are sectorul 
zootehnic pentru continua dez
voltare a avutului obștesc și pen
tru creșterea veniturilor colecti
viștilor. Dar cine dacă nu ingi
nerul zootehnist este chemat să 
lămurească, să demonstreze nece
sitate creșterii de cît mai mul
te animale, cine dacă nu zoo-

Scrisoare deschisă 

inginerului zootehnist 
Traian Coloja

tehnistul trebuie, cerînd ajutorul 
organizației de partid, al organi
zațiilor de masă, să combată 
me.ntalitățile înapoiate ale unor 
colectiviști cu privire la creșterea 
animalelor și " facă din fiecare 
țăran colectivist un luptător pen
tru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic ?

Iată un fapt semnificativ pri
vind atenția acordată asigurării 
hranei animalelor pe timpul ier
nii. Colectiviștii au recoltat sfe
cla de zahăr de pe zeci de hec
tare. Dar în loc să însilozeze 
frunzele și coletele rămase (hra
nă deosebit de substanțială pen
tru animale) ei le-au dat altă 
întrebuințare.

E greu de înțeles atitudinea du
mitale, tovarășe inginer ! Ea con
travine spiritului în muncă al 
unui tînăr inginer zootehnist 
chemat și trimis în agricultură 
să contribuie cu toată energia lui 
tinerească și valorificîndu-și toate

cunoștințele căpătate, Ia aplica
rea științei agricole, la dezvolta
rea științifică a averii animale a 
agriculturii noastre.

Datoria dumitale de inginer 
zootehnist era să intervii în re
medierea lipsurilor din sectorul 
zootehnic al gospodăriei colec
tive. Trebuia să faci propuneri 
concrete și să lupți pentru apli
carea lor, trebuia să demonstrezi 
practic acelor care nu înțelegeau 
rentabilitatea sectorului zooteh
nic, trebuia să răspindești în 
rîndul colectiviștilor tehnica 
creșterii raționale a animalelor 
și să faci din ei crescători pri- 
cepuți.

Cum te poți împăca ca, sub 
ochii dumitale, ba chiar și cu 
încuviințarea dumitale de tînăr 
inginer zootehnist, să fie descon
siderată de către unii, rațiunea 
științei creșterii animalelor și 
importanța economică a sectoru
lui zootehnic ? Desigur este 
vorba de o slăbire a simțului da
toriei, de o abdicare în ultima 
instanță (sperăm că nu totală și 
nu definitivă) de Ia misiunea ce 
ți-a fost încredințată ca tînăr om 
de știință.

Perseverența, lupta neconte
nită cu greutățile, cu rutina și 
inerția, dorința arzătoare de a 
face să învingă noul și utilul, 
iată ce-i caracterizează pe tinerii 
din generația dumitale. Dar, se 
vede treaba, ai uitat cîteva din 
toate acestea.

Fără îndoială, are aici partea 
ei de vină și organizația de .bază 
U.T.M. care are datoria să ini
țieze acțiuni în vederea spri
jinirii dezvoltării sectorului zoo
tehnic și sporirii producției ani
male, Organizația U.T.M. tre
buie să dezvolte interesul tine
rilor pentru creșterea animalelor, 
iar inginerul zootelmist trebuie 
să fie promotorul activ, pasionat, 
al acțiunii dc dezvoltare a șep- 
telului în gospodăria colectivă.

MIHAI CARANFIL

Tot pentru asigurarea hranei animalelor se face acum și transportul și depozitarea finului. După 
cum se poate vedea, tineretul din sectorul zootehnic al Gospodăriei de stat Rătești desfășoară o activi
tate intensă. Foto: p pAVEL

In Consfătuirea de la Constanța, partidul și guvernul au pus 
In fața oamenilor muncii care lucrează în domeniul agriculturii 
sarcina de a ajunge în cițiva anî de zile la o producție anuală 
de cel puțin 1.300.000 tone de carne (din care 600.000 tone 
de carne de porc), la 25.000.000 hl. de lapte de vacă și la 34.000 
tone de lină.

„In acest caz — arăta tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
expunerea făcută la Consfătuire — numărul de animale la fiecare 
sută de hectare teren agricol trebuie să ajungă la 36 de bo
vine, din care 16 vaci ,• la 86 de ovine, din care 41 de oi cu lină 
fină și semifină; la 50 de porcine, din care 8 scroafe Ia 100 ha. 
teren arabil, și la un număr de 15—20 de păsări de fiecare 
familie“.

In dezvoltarea sectorului zootehnic, în lupta pentru înfăptui
rea sarcinilor trasate de partid la Consfătuirea de la Constanța 
un rol important revine tineretului. Pentru a afla care este 
contribuția pe care o dă tineretul din raionul Mizil — regiunea 
Ploești la dezvoltarea creșterii animalelor am pus cîteva între
bări următorilor factori de răspundefe.

Care a fost situația șepte- 
luiui de animale în raion îna
inte de Consfătuirea de la 
Constanța și care este situa
ția in prezent ?

„trebuie să spunem — a în
ceput tov. llie Moraru, vicepre
ședintele Sfatului popular raio
nal Mizil — că în ce privește 
dezvoltarea șeptelului de ani
male am avut și pînă la Consfă
tuirea de la Constanța rezultate 
bune in unele sectoare. Mă refer 
la faptul că la sfîrșltul lui 1957, 
în raionul nostru existau 86 de 
ovine la 100 de hectare de teren 
agricol, dintre care mai mult de 
jumătate cu lînă semifină ti
gaie. în ce privește sectorul bo
vin, la aceeași dată, pe întreg 
raionul, existau numai 3,5 bovine 
la suta de hectare de teren agri
col.

Dacă la începutul anului 1958 
în gospodăriile colective existau 
vaci puține la sfîrșitul aceluiași 
an numărul lor a crescut cu 80 
iar în prezent cu peste 200.

In ce privește sectorul ovin, 
acesta a fost depășit cu mult, 
ajungîndu-se în prezent la peste 
90 de oi pe suta de hectare de 
teren agricol pe întreg raionul, 
iar în gospodăriile colective la 
130 de ovine la sută de hectare, 
dintre care peste 100 oi cu lînă 
semifină țigaie.

Care este explicația că sec. 
torul bovin este rămas în 
urma celui ovin ?

In primul rînd .trebuie să ară
tăm că printre țăranii muncitori 

din raion a dăinuit multă vreme 
concepția că în condițiile climei 
de la noi și cu pășunile noastre 
sărace de stepă, nu se pot crește 
animale mari. Această concepție 
s-a dovedit absolut neîntemeiată. 
Iată un exemplu edificator. Co
lectiviștii din comuna Limpeziși 
au obținut anul trecut de la 
șapte vaci în lactație în numai 
două luni de zile un venit echi
valent cu costul a 12 vaci. Există 
însă și up adevăr ln privința 
pășunilor. Și anume că în raionul 
nostru pășunile și izlazurile sînt 
foarte sărace, cu excepția cîtorva 
din comunele de deal. Dar a- 
ceastă situație poai'e fi remedia
tă și rezolvarea ei stă în putința 
noastră a tuturor. Trebuie să 
spunem că în această privință 
noi am luat o serie de măsuri, 
la îndeplinirea cărora ud mare 
aport și l-au adus tinerii mobi
lizați de organizațiile U.T.M. Pe 
cele 3.000 de hectare existente în 
raionul nostru, tinerii, alături de 
vîrstnici, au depus eforturi sus
ținute pentru îmbunătățirea pă
șunilor și izlazurilor. Astfel, prin 
canalul de desecare de la Gre- 
ceanca s-au scos din mediul să
riturilor peste 200 de hectare de 
izlaz. De asemenea, au fost des
țelenite și semănate cu culturi 
duble 125 ha. de pășune, s-au dat 
îngrășăminte pe alte 70 ha. și au 

' fost curățate peste 76 ha. năpă
dite de mărăcinișuri.

Ce pot face tinerii ca să 
fie depășit planul pe acest an 
al numărului de bovine de la 
3,5 pe suta de hectare teren 
agricol Ia 4,5 bovine la suta

Ce contri 
pot aduce t

b ii ț i e 
inerii ?

de hectare și la creșterea 
producției de lapte pe cap de 
vacă furajată la 1950 litri, 
față de 1850 litri cît ați rea
lizat în 1958 ?

In primul rînd, tinerii trebuie 
să. sprijine toate acțiunile noa
stre în această direcție, să lupte 
pentru continua îmbunătățire a 
izlazurilor și pășunilor, să dea 
o mare atenție asigurării bovine
lor cu furaje din belșug. Tinerii 
colectiviști trebuie să îndră
gească meseria de crescător de 
animale și să fie primii în com
baterea concepției că în raionul 
nostru nu pot fi crescute vite 
mari“.

Cum răspîndiți experiențele 
și cunoștințele dumneavoastră 
în rîndul tinerilor din raion?

„Ca tînăr inginer care am ab
solvit Institutul zoo-veterinar 
din Kazan-U.R.S.S. — spune 
tpv. Teodor Crișan de la sta
țiunea Dulbanu a Institutului de 
cercetări zootehnice din Bucu
rești — m-am dedicat cu trup 
și suflet experimentării celor 
mai bune metode de creștere 
a animalelor. Brigada zooteh
nică de tineret pe care o 
conduc a obținut rezultate 
care au uimit pe foarte mulți 
țărani muncitori din raion, care 
ne-au vizitat stațiunea. Anul 
trecut de pildă, tinerii din bri
gada mea au obținut 3.500 litri 
de lapte pe cap de vacă furaja
tă, iar anul acesta vor trece de 
3.600 litri. Metodele științifice 
avansate folosite de noi n-au 
rămas în incinta stațiuni!. îm
preună cu tinerii de aici desfă
șurăm permanent o largă popu
larizare a metodelor noastre. 
Bunăoară, la gospodăriile colec
tive din Dulbanu, Amaru, Baba 
Ana și altele, noi am ținut lec
ții practice cu tinerii îngrijitori 
de animale. Le-am arătat prac

tic cum se face furajarea raț’o- 
nală, adăparea și mulgerea 
vacilor la ore fixe, hrămrea 
vițeilor cu biberonul etc. 
Apoi, în stațiune am organizat 
un curs de trei luni cu tineri 
crescători de animale din gospo
dăriile colective, cărora le-am 
împărtășit prin lecții și de
monstrații practice, din expe
riența noastră. La căminele cul
turale și la o consfătuire orga
nizată la G.A.S. Săhăteni, le-am 
explicat țăranilor muncitori din 
sectarul socialist-cooperatist ce 
avantaje însemnate le aduce, 
creșterea animalelor. Totodată, 
am combătut o seamă de prac
tici învechite cu privire la fura
jarea animalelor.

De exemplu, în raion nu se 
cultivă sfecla furajeră. Noi am 

Raid ancheta în raionu I M izil

explicat cît este de. ieftină și de 
consistentă sfecla furajeră și tot
odată le-am arătat că producția 
de lapte la vacile furajate de noi 
cu sfeclă, a sporit zilnic cu 3-4 
litri la fiecare vacă. In ce ne pri
vește pe noi, tinerii cercetători 
din stațiune, precum și pe tinerii 
muncitori de aici, vom lupta și 
pe mai departe ca și în acest ra
ion concepțiile vechi în privința 
creșterii animalelor să fie înlo
cuite cu metode științifice avan
sate și maj cu seamă să dezvol
tăm la tineri dragostea pentru 
profesia de crescător de ani
male“.

Cum contribuie tinerii la 
dezvoltarea sectorului zoo
tehnic din gospodăria dv. î

„Mai întîî, trebuie să vă spun 
cîteva cuvinte despre mine — 
își începe cuvîntul tov. Ion 

Stanciu, președintele £r.A.(3. din 
Baba Ana, raionul Mizil. Eu 
unul, mulți ani n-am creizut că 
acest sector aduce avantaje 
mari. Dacă oilor le acordam o 
oarecare atenție, la vaci nu 
prea mă gîndeam. Abia în 
1958 noi am cumpărat 20 
de vaci. Pot să spun că deși 
nu avem prea multă experiență, 
cele 20 de vaci ne-au adus un 
venit mai mare ca cel pe care 
ni l-au adus aproape 200 de oi. 
Că așa stau lucrurile o dove
dește și faptul că în consiliul de 
conducere am hotărît să mai 
cumpărăm anul acesta încă 20 
de vaci. In ce privește pe 
tinerii din gospodăria noa
stră pot să afirm că ei 
sînt de fapt cei care răspund 
de acest sector al gospodăriei.

Avem o echipă de crescători de 
oi iar la vaci avem cițiva băieți 
și ferte care acum pătrund în 
tainele meseriei de crescători de 
vaci. Cu sprijinul conducerii 
gospodăriei și sub conducerea 
organizației de partid, organiza
ția U.T.M. s-a angajat să însi
lozeze întreaga cantitate de fu
raje necesara animalelor și în 
plus au prestat mii de ore de 
muncă voluntară la întreținerea 
și îmbunătățirea izlazului comu
nal. Tot ei sînt aceia care mi
litează acum, ducînd muncă de 
lămurire în rîndul vîrstnicilor 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic“.

Ce măsuri ați întreprins 
în vederea participării tine
retului din raion la îndepli
nirea și depășirea planului 
din acest an, privitor la dez- 

voltarea șeptelului de vaci 
și oi î

Ne răspunde tov. Stelian Pe
trescu, prim secretar al Comite
tului raional U.T.M. Mizil.

„îndată după Consfătuirea de 
la Constanța, comitatul raional 
de partid a analizat într-o ple
nară a sa modul cum se dez
voltă în raionul nostru șeptelul 
de animale. Din analiza făcută, 
a reieșit că numărul bovinelor la 
suta de hectare de teren agricol 
este deosebit de mic în raionul 
nostru. In lumina sarcinilor re
ieșite din plenara comitetului ra
ional de partid, comitetul raio
nal U.T.M. a luat o serie de 
măsuri menite să mobilizeze ti
neretul din raion la creșterea 
șeptelului de animale.

Organizațiile U.T.M. din multe 
gospodării colective au creat 
brigăzi Și echipe zootehnice. Ast
fel, s-au creat 6 echipe de ti
neret în gospodăriile colective 
oare răspund de peste 1.150 de 
oi, o brigadă zootehnică la 
G.A.S. Săhăteni care răspunde 
de întreg sectorul zootehnic și 
3 echipe de tineret care răspund 
de bovine. Pentru că în gospo
dăriile colective cu sectoare zoo 
tehnice mal dezvoltate, ca cele 
de la Baba Ana, Colțăneni și 
Bădenii-Mituiți s-au semnalat 
lipsuri în întreținerea animale
lor, risipă de furaje și altele, am 

creat 11 posturi utemlste de 
control care veghează la felul 
cum tinerii crescători de anima
le își fac datoria. Putem spune 
că în urma acestor măsuri, ti
nerii au obținut succese în pri
vința creșterii producției de 
lapte și mai cu seamă în însuși
rea cunoștințelor profesionale.

Pentru a asigura o bază fu
rajeră cît rriaj bogată, tinerii 
s-au angajat ca în acest an să 
însilozeze 1.150 tone furaje, să 
presteze peste 4.500 ore muncă 
voluntară la întreținerea pășu
nilor și. izlazurilor. Datorită en
tuziasmului cu care tinerii au 
muncit, aceste sarcini au și fost 
realizate. In ce privește crește
rea producției la animalele pe 
care le îngrijesc tinerii colecti
viști, planul mediu pe cap de 
vacă furajată va fi îndeplinit cu 
două luni mai devreme, iar de 

cîteva concluzii

Din discuțiile purtate cu tovarășii care au răspuns întrebărilor 
noastre precum și cu alții, a reieșit limpede că și în raionul Mi
zil există toate condițiile ca șeptelul de animale, și in special 
numărul bovinelor, să crească.

Se cere însă din partea organizațiilor de bază U.T.M. un mai 
; viu interes, o mai largă preocupare pentru mobilizarea tineretu
lui Ia toate acțiunile care sînt menite să ducă la îndeplinirea 
acestei sarcini trasate la Consfătuirea de la Constanța.

Experiența obținută de către gospodăriile colective din 
raion în privința dezvoltării sectorului bovin, arată că atunci 
cînd există preocupare pentru dezvoltarea multilaterală a secto
rului zootehnic se pot obține succese deosebite.

Tinerii trebuie să fie mobilizați permanent la toate acțiunile 
întreprinse de organizațiile de partid in această direcție și să 
depună tot elanul și capacitatea lor de muncă pentru ca și ra
ionul Mizil să ajungă in rîndul celor fruntașe in privința dezvol
tării șeptelului de vaci și oi.

N. CORNEANU

la fiecare oaie, din cele 1150 
de oi de care răspund tinerii, 
s-au obținut 45 litri lapte în loc 
de 40 litri cît era planificat.

Trebuie să spunem însă că în 
munca comitetului raional U.T.M. 
în privința mobilizării tineretu
lui la această sarcină trasată de 
partid și guvern, mai sînt și 
unele lipsuri.

Așa de exemplu, noi n-am ți
nut cu regularitate consfătuiri 
cu tinerii crescători de animale, 
nu am folosit încă pe deplin 
experiența atît de bogată a tine
rilor cercetători de la stațiunea 
experimentală din Dulbanu și 
nu ani atras un număr sufi
cient de tineri la cercurile agro
zootehnice, De asemenea, prea 
puțin ne-am interesat cum con
ducerile gospodăriilor colective 
sprijină pe tinerii recomandați 
de către organizațiile U.T.M. să 
lucreze în sectorul zootehnic. Ți- 
nînd cont de faptul că noi tre
buie să ajungem la 36 de bo
vine, dintre care 16 vaci la fle
care sută de hectare de teren 
agricol, Comitatul raional U.T.M. 
Mizil își va intensifica munca 
pentru sporirea aportului tine
retului din satele raionului nos
tru în acțiunea de dezvoltare a 
șeptelului de animale.
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Consecința stabilirii 
sarcinilor din birou

Din situațiile trimise Ia comi
tetul regional U.T.M. reiese că 
raionul Segarcea este unul din 
raioanele care stau bine cu pre
gătirea deschiderii anului de în- 
vățămint politic al U.T.M. Din 
această situație reiese că pînă 
acum cîteva zile, au fost recru
tați propagandiști pentru 81 de 
cercuri politice care vor cuprinde 
aproximativ 3000 de tineri.

Cercetînd mai atent felul în 
care se desfășoară munca de 
pregătire a anului de învățămînt 
politic în raion, constați într-ade. 
văr că sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, orga
nizațiile U.T.M. au realizai' lu
cruri îmbucurătoare. 46 de pro
pagandiști au o vechime în a- 
ceastă muncă de la 1 pînă la 6 
ani, Mulți din
tre aceștia sînt 
tovarăși cu ex
periența, oame
ni oare au ob
ținut rezultate 
frumoase în 
conducerea ac
tivității cercu
rilor în anii trecuți. Pozitiv 
este de asemenea și faptul că 
majoritatea organizațiilor U.T.M. 
au analizat cu exigență — a- 
iutate de organizațiile de par
tid — modul în care s-a des
fășurat anui trecut învățămîntul 
politic. Au fost cazuri în care 
utemiștii s-au arătat nemulțu
miți de felul în care unii pro
pagandiști au condus cercurile 
de care răspundeau, desărci- 
nîndu-i din această muncă pen
tru anul curent. La întovără
șirea agricolă Segarcea, de pildă, 
Dița Gheorghe, propagandist, a 
fost înlocuit dat fiind lipsa lui 
de pregătire politică. Din această 
cauză — au arătat utemiștii in 
cuvîntul lor ,— el nu a fost ca
pabil să intervină atunci cînd 
s-au făcut confuzii politice în 
cerc, nu a reușit să creeze o 
atmosferă propice unor dezbateri 
vii, interesante, combative. La fel 
au procedat cu Ciocă Paula 
utemiștii de la întovărășirea a- 
gricolă din Bîrza, cu Chirițâ 
Constantin utemiștii din Horezu 
etc.

Toate acestea dovedesc exi
gența și înaltul spirit de răspun. 
dere cu care organizațiile U.T.M. 
privesc deschiderea anului de 
învățămînt politic.

Ar fi fost firesc ca aceeași 
seriozitate matură să fie întîlnită 
și la comitetul raional U.T.M. 
Din păcate însă aici lucrurile nu 
stau așa.

Biroul comitetului raional 
U.T.M.-Segarcea, pînă acum 
cîteva zile nu confirmase nicr 
măcar unul singur din cei 81 de 
propagandiști recomandați de or
ganizațiile de bază U.T.M., cu 
toate că aproape 40 din. aceștia 
au și fost trimiși la cursurile de 
pregătire organizate de comitetul 
regional U.T.M.

Dar faptul că pînă în momen
tul de față Comitetul raional 
U.T.M. Segarcea nu a dat aten
ția cuvenită pregătirii deschide
rii anului de învățămînt politic 
mai este dovedit și de numărul 
mic al cercurilor ce se vor 
deschide, în comparație cu anul 
trecut și cu posibilitățile și ne
cesitățile existente în raion, 
lată în această privință cîteva 
cifre edificatoare care ar fi fost 
bine să le fi pus pînă acun 
față în față și tovarășii de la 
comitetul raional U.T.M.

învățămîntul politic de anul

Definindu-se mereu, pentru a se 
confrunta cu imperativul istoric și 
a-1 servi cît mai bine, Mihai Be
niuc e, cu fiecare volum, același 
și totuși, de fiecare dată, nou. A- 
celași ostaș credincios și dîrz al 
partidului, care trage cu sete în 
dușman. Altul, de fiecare dată nou, 
fiindcă fiecărei luptă se desfășoa
ră în condiții noi și deschide noi 
perspective, îl îmbogățește cu noi 
experiențe ce se cer, neapărat, 
împărtășite la un mod nou.

Ostașul aflat acum la răscrucea 
vieții (Măr cu foi de aur, măr de 
lingă drum, / Nu mai sînt eu ti- 
năr. sint bătrin de-acutn), nu 
simte nevoia să evoce duios bătă
liile purtate. Cerea.vei tihnă și 
răgaz acum / cînd clocotește-n 
jurul tău viața ? / Nu, suflete / 
Așterne-te la drum / Să te sărute- 
ntîiul dimineața !

Ostașul nostru nu trăiește 
nici sentimentele contradictorii 
ale celui care se vede nevoit să 
predea schimbului ce ș-a ridicat, 
arma și steagul. Fiindcă, deși cu 
tîmplela sure, ca sarea, zice ei, — 
poetul se simte încă tînăr (Cine-a 
zis de mine că-s bătrin și care / 
fată cînd mă vede, nu-mi zîmbeș- 
te oare?) și, fiindcă, în general, 
ostaștil călit în nenumărate și în
verșunate bătălii nu se concepe și 
nu se poate concepe la vatră, ci 
numai în plină încleștare pe via
ță și pe moarte cu dușmanul, sau 
veghind cu privirea-i ageră și a- 
tentă, fruntariile.

Volumul Cu un ceas mai de
vreme, cuprinzînd noua recoltă 
poetică a celui mai fecund și mai 
valoros dintre poeții noștri, e, de 
aceea, în ansamblul său, o exce
lentă demonstrație poetică a tine
reții cîntărețului, a tinereții bătrî- 
nului ostaș care refuză Să se des
partă de armă, să-și părăsească 
poziția. Refuză, fiindcă știe că 
merită nobilul titlu de comunist 
numai cel care se dăruie cu to
tul luptei, numai cel care nu se 
cruță deloc pe sine, pentru a face 
să triumfe cauza lui Marx și Le- 
nin, fiindcă vede comunismul ca 
cea mai înaltă întruchipare a ti
nereții :

Tot mal sînt eu tînăr, chiar de 
nu s-ar zice, J Tot mai sar hîr- 

trecut s-a închis cu 93 de cercuri 
(cu 12 deci mai mult decît au 
de gînd să organizeze anul 
acesta).

In raion sînt peste 4000 de 
utemiști și mai bine de 10.000 de 
tineri de vîrstă utemistă. In 
cele 81 de cercuri pentru care 
s-au recrutat propagandiștii vor 
fi cuprinși aproximativ 3000 de 
tineri. (Cu o mie și ceva mai 
puțin ca anul trecut).

De ce această situație ?
— Pentru că — spun tovarășii 

din biroul comitetului ra.onal 
U.T.M. — nu avem condiții să 
deschidem mai multe cercuri. 
Vom mări însă numărul tinerilor 
încadrați în cercurile politice a. 
jungînd la 50-60 tineri într-un 
cerc.

In legătură cu pregătirea deschiderii 
învătămîntului politic U.T.M. în raionul 

Segarcea, regiunea Craiova
Mărirea numărului tinerilor în

cadrați într-un cerc politic nu 
rezolvă problema. Ba mai mult, 
o asemenea aglomerare de tineri 
într-o formă de învățămînt po
litic atrage după sine o seamă de 
greutăți privind organizarea dis
cuțiilor in seminar, ajutorarea 
cursanților să-și însușească te
meinic cele predate etc.

Dar să luăm lucrurile la rînd. 
Să fie rea! că nu sînt condiții 
pentru a se putea asigura des
chiderea în bune condițiuni a 
unui număr mai mare de cercuri 
politice ?

In comuna Bîrca, de pildă, sînt 
450 utemiști și peste 600 de ti
neri de vîrstă utemistă. In co
mună sînt de asemenea aproape 
20 de tineri intelectuali (ingineri, 
tehnicieni, medici, învățători) cu 
o pregătire politică și culturală 
corespunzătoare sarcinii de a 
conduce un cerc politic. Și to
tuși in această comună nu au 
fost recrutați decît 6 propagan
diști, pentru 6 cercuri politice. De 
ce numai atît? Ce alte condiții 
ar fi trebuit pentru a se orga
niza, de pildă, cîte un cerc po. 
litic — așa cum tinerii doresc de 
altfel — în fiecare organizație 
U.T.M. existentă în cele 12 bri
găzi din G.A.C. ?

Dar exemplul acesta nu este 
izolat. In comuna Bîrza de pildă, 
unde sînt aproape 1.000 de ute
miști și tineri neutemiști, au fost 
recrutați propagandiști pentru 5 
forme de învățămînt politic (cu 
una mai puțin ca anul trecut), 
iar în comuna Horezu-Poenari 
unde sînt peste 700 de tineri, 
s-au recrutat propagandiști pen
tru 3 cercuri politice (tot cu 
unul mai puțin ca anul trecut).

Să nu fie oare în aceste co
mune condiții pentru a se orga
niza un număr corespunzător 
de cercuri, pentru a cuprinde 
masa de tineri dornici de a în
văța ?

Iată ce spune în această pri
vință tov. Florea Boțea, instruc
torul comitetului raional U.T.M.: 
La Bîrza avem posibilitatea de 
a crea 11 cercuri de învățămînt 
politic, adică cîte unul de fiecare 
brigadă din G.A.C. La Horezu- 
Poenari se mai pot face încă 5 
cercuri în afata celor existente. 
Dar planul comitetului raional 
U.T.M. nu a ținut seamă de rea
litatea de pe teren.

Așadar posibilități concrete, 

Tinerețe comunistă
țoape, tot mai sui colnice. / Tot 
mai port în viață ca la nuntă stea
gul / Și-l mai joc în aer, de-a tnai 
mare dragul.

Mîndru de această tinerețe, rod 
al conștiinței partinice de care e 
animat, poetul o elogiază sub toa 
te manifestările ei, căci, in poe
zia sa, tinerețea este echivalentul 
creației:

Cu pasul și cu sufletul tot greu 
f Cu cobza in bandulieră, / Voi 
mai stîrni furtuni de cintec eu — 

al generozității totale, amin
tind pe aceea a lui Danko:

Și Ia drumul nou, rourat din 
luncă, / ies în calea celor ce se 
duc la muncă. / Și ridic în mină 
inima-mi, o floare / Roșie ca fo
cul și cu vin din soare —

și’ al luptei pentru comunism:
Eu însă-s omul zilelor de foc / 

Cu steagul proletar în mină joc / 
De tine nici că-mi pasă, hidă moar
te.

Poetul, trăind intens sentimen
tul dureros al scurgerii vremii, se 
refuză bătrîneții, se vrea, tinereș
te, mereu în brațele furtunii, tre- 
cînd peste „largile genuni“, luptă
tor pînă în ultima clipă, și-și do
rește, tot tinerește, o moarte de 
luptător eroic:

Cînd voi cădea, tîrziu, ori mai 
devreme / Sărind mărețe trepte de 
poeme / Și-nsîngerind cu frun
tea-mi spartă pragul / Acestor 
timpuri, să-mi ridice steagul / Un 
altul, înfruntînd semeț furtuna.

Privirile-i sînt, de aceea, îndrep
tate mereu spre viitor, spre ziua 
cea mare, bună.Cînd lumea va 
fi toată doar Comună și dacă, rar, 
foarte rar, își permite, o clipă nu
mai, să arunce un ochi în trecut, 
n-o face dintr-un simțămînt de 
automulțumire pentru izbînzile re
purtate, simțămînt care ar putea 
justifica repaosul. tihna, ci numai 
pentru a-și scruta, cu severitate 
comunistă, conștiința :

Am bucurat pe mulți, dar nu 
destul, ' Am supărat, dar nu așa 
cum trebuie / Iar zilele-mi, cămi
le mari cu ghebe / Din cînd în 

reale de a deschide un număr 
de cercuri politice corespunzător 
necesităților, există.

Necunoscînd posibilitățile con
crete existente în fiecare co
mună, neconsultîndu-se cu in
structorii, biroul comitetului ra- 
ional U.T.M. a întocmit o plani
ficare care, așa după cum s-a 
văzut, este departe de a cores
punde realității.

Tovarășii din biroul comitetu
lui raional susțin de asemenea că 
mai este timp pînă Ia deschide
rea anului de învățămînt' politic 
pentru a recruta și alți propa
gandiști. Aceasta va trebui ne
greșit să o facă. Dar o vorba 
bătrinească spune : nu lăsa pe 
mîine, ceea ce poți și trebuie să 
faci astăzi. Tovarășii de la co

mitetul raional 
U. T. M. - Segar
cea au datoria 
să ia măsuri 
concrete, ope
rativ, în ceea 
ce privește sta
bilirea în mod 
concret a cursu

rilor șî cercurilor politice ce se 
vor deschide în fiecare organiza
ție de bază, să îndrume și să 
controleze îndeaproape cum se 
face recrutarea cursanților.

Situația existentă în raionul 
Segarcea în pregătirea deschide
rii noului an de învățămînt po
litic U.T.M. ar trebui, de altfel, 
cu seriozitate analizată de Co
mitetul regional U.T.M.-Cralova. 
Comitetul raional U.T.M.-Segar- 
cea va trebui ajutat să termine 
într-un timp cît mai scurt cu 
complectarea corpului de propa
gandiști în așa fel încît să se 
asigure deschiderea unui număr 
de cercuri politice corespunzător 
necesităților și posibilităților ra
ionului. Va trebui de asemenea 
ajutat să urgenteze stabilirea 
formelor de învățămînt pentru 
fiecare organizație de bază și 
recrutarea cursanților, pentru ca 
anul de învățămînt politic U.T.M. 
să se deschidă la timp și în bu.ne 
condițiuni.

P. ISPAS

Discul romînesc a devenit binecunoscut nu numai în țară, ci și 
peste hotare. Iată-1 pe inginerul Eugen Vendel de la întreprinderea 
„Electrecord“, lucrînd la imprimarea pe disc a unui nou cîntec 
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cînd pieriră în deșert / Și niciodată 
nu pot să mi-o iert / Cind n-a fost 
în folosul nimănui.

E în poezia lui Beniuc exprima
tă astfel foarte convingător nemul
țumirea, aș spune organică, a co
munistului, niciodată satisfăcut 
de realizările dobîndite, tinzînd în 
permanență către mai bine și mai 
mult, și dobîndind din autocritica 
aspră pe care simte nevoia să și-o 
administreze mereu, mai multă 
hotărîre și tărie ca să-și îndepli
nească prin .luptă menirea istorică 
asumată conștient.

Mihai Beniuc: „Cu un ceas 
mai devreme“ (E.S.P.L.A.)

Poezia lui Mihai Beniuc pătrun
de foarte adînc în universul afec
tiv atît de bogat și nuanțat al co
munistului, poetul descoperind și 
relevînd pregnant dialectica senti
mentelor fundamentale ale comu
nistului. Comunistul e mîndru și 
modest în același timp. Mîndru de 
menirea istorică pe care, delibe
rat și cu toate riscurile, și-o asu
mă mîndru pentru că aparține ma
relui partid al celor care luptă să 
înlăture definitiv calamitatea răz
boiului, a exploatării omului de 
către om, și să făurească o nouă 
umanitate, fericită.

Sînt comunist, o spun cu-n pic 
de fală, / Căci noi sîntem acei ce 
n-o să lase / Invîlvorări de flă
cări peste case, / Și razele-i ce 
scurmă vieții miezul / Răpindu-i 
frumusețea și-nțelestil / Tot noi le 
vom opri, fără-ndoială !

Mîndru, fiindcă fiecare comu
nist poate spune, odată cu poe
tul :

Eu, dragi tovarăși, rachetă sint 
șl rampă / Ce inima.și lansează-n 
viitor.

Modest, fiindcă trăiește în per
manență sentimentul marii sale 
responsab lități ce generează și 
nobila neliniște că nu ar fi tot-

Brigada artistică de agitație a în treprinderii „Textila Roșie“ din Orașul Stalin în timpul unei repetiții

Informații
Marți a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Dubrovnik 
(R. P. F. Iugoslavia), delegați» 
Societății științelor medicale din 
R. P. Romînă, care va participa 
la Congresul internațional de 
istoria farmaciei, ce va avea loc 
între 26 și 31 august 1959.

Delegația va prezenta la con
gres lucrări științifice tipărite d n 
domeniul farmaciei din tara noa
stră.

In regiunea Iași au braț ființă 
noi așezăminte culturale. La Tg. 
Frumos a fost dată în folosință 
casa raională de cultură, compusă 
dintr-o sală de spectacol, biblio
tecă, săli destinate pregătirii for
mațiilor artistice de amatori etc., 
iar la Bîrlad s-a inaugurat o nouă 
sală de cinematograf, cu o capa
citate de 450 de locuri.

(Agerpres)

deauna la înălțimea Imperativului 
istoric pe care și l-a însușit.

Sint comunist și n-o spun doar 
cu fală, / Mustrare e cînd mi-o 
repet, / O voce din adine îmi spu- 
ne-ncet: / Nu uiți ce ești, așa, din 
timp în timp ? ,/ Nu simți în su
flet al trufiei ghimp ? / Nu-ți sca
pă vreun dușman ca din gre
șeală ?

Cu aceeași forță relevă poetul 
respectul pios al comunistului pen
tru eroii luptelor trecute:

„.Nu uita c-a fost odată greu, / 
La eroi gindește-te mereu — dar 

și marea sa dragoste pentru gene
rațiile tinetre care se ridică, mai 
ales, în poeziile „Elevele“, „Sorco
va“ și „Codana“.

Lupta comunistului presupune e- 
forturi multiple, timp, și se cere 
desfășurată pe mai multe fron
turi. Ea reclamă și veghe și 
distrugere și construcție.

Căci omului e dat să vegheze 
/ Să sece mocirle burgheze / Să 
soarbă, de trebuie, gloduri ./ Și 
diguri se-nalță și poduri — dar 
reclamă, mai ales, doborîrea duș
manilor păcii, a „Vînătorului — 
Moarte“ care vrea să ucidă „Cer
bul Fericirii“... cu coarne pline 
/ de diamante mari și de rubi
ne, / și să-ntindă iarăși giulgi de 
jale / Din oufme-n culme și din 
vale-n vale.

In lupta aceasta, prezent pe 
toate fronturile, asemenea lui Ma- 
iakovski, pe care-1 numește „ge
niu matematic al cuvîntului“, 
poetul nostru e mereu tînăr, și 
vrîndu-se în continuare tînăr, îi 
cere chiar legendarului Matusa- 
lem rețeta de viață lungă, eli
xirul veșnicei tinereți.

Gelos de această tinerețe, toc
mai fiindcă e dom nat de senti
mentul scurgerii timpului :

Vizitele delegafiilor sindicale 
de peste hotare care se află 

în (ara noastră
După ce au participat la săr

bătorirea zilei de 23 August în 
Capitală și au vizitat orașul 
București, delegațiile sindicale de 
peste hotare, care se află în țara 
noastră la invitația Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Romînă, au început marți vizitele 
în țară.

In cursul dimineții oaspeții au 
sosit în orașul Craiova. Ei au vi
zitat Uzinele „Electroputere“, 
unde au fost intîmpinați de con
ducerea uzinelor, de reprezentanți 
ai Comitetului de partid și de în
treprindere și de numeroși mun
citori. Membrii delegațiilor sin
dicale s-au întreținut îndciung 
cu muncitorii, interesîndu-se de 
metodele de lucru folosite și de

Profiluri contemporane

Bibliotecara
(Urmare din pag. l-a) 

o banderolă: „Citiți poezie. Via
ța noastră frumoasă vi se va înfă
țișa și mai frumoasă !“ Și cărți
le noastre, ale poeților, sînt rîn- 
duite, du>pă gustul subtil al pro
pagandistei culturale.

Liniște. Se aude musca, atît de 
mare e liniștea. Pînă și condeiul 
e nevoit să scrie ușor, fără apă
sare. Bibliotecara stă la masă și 
privește cu duioșie cititorii. Cînd 
un școlar neastîmpărat întoarce 
prea zgomotos filele cărții, biblio
tecara bate încet cu degetul în 
masă. Ca o profesoară la teză. 
Ochii ei dojenesc cu înțelepciu
ne și blîndețe.

Și atunci, Shakespeare și Puș- 
kin, Eminescu și Tolstoî se 
bucură și ei din rafturile lor.

Noi, poeții și compozitorii, am 
rămas datornici bibliotecarei 
c-un cintec. C-un cîntec frumos. 
Inima ei mare ne iubește și ne 
respectă, In vremurile trecute 
bibliotecarul era un fel de arhi-

Și mi-e teamă, bunăoară J Că 
mesajul nu ml-1 termin, / De-a 
vesti c-o să răsară J Fericirea, 
azi în germen.

Beniuc, nu cade totuși nici o 
clipă pradă deznădejdii, fiindcă 
esențială pentru luptător rămîne 
certitudinea că idealurile vor fi 
real.zate. Mai mult încă, el reu
șește să transforme acest motiv 
de melancolii cărei e scurgerea 
timpului — și în aceasta constă 
originalitatea profundă a volumu
lui — într-o sursă de noi forțe, de 
dîrzenie revoluționară. Și o face 
— și în aceasta constă realis
mul poeziei sale și măestria sa 
deosebită — fără ca să izgonească 
din poezia lui complet melancolia. 
Goana neîncetată a timpului, 
în care vede acum un vrăjmaș ce 
vrea să-i răpească bucuria de a-și 
trăi visul în realitate, îl determină 
să simtă cu o acuitate care încă 
nu și-a găsit expresia în poezia 
noastră, nevoia de a grăbi vic
toria, de a o lua înaintea timpului, 
de a realiza viitorul comunist „cu 
un ceas mai devreme“ :

Nu mîine, viață dragă, nici poi- 
mîine / Cînd fi-vom firmiturile 
noapte-n noapte / Noi azi vrem să 
s-aleagă ce rămîne / Ca flori de
șerte ori ca roade coapte / Din 
truda noastră-ntruchipată-n fapte / 
In roșii trandafiri și-n albă pîine.

Dar dorința de a dobîndi viito
rul azi încă, de a-1 apropia cît 
mai mult, este ea însăși expresia 
celei mai autentice tinereți spiri
tuale, a celui mai pur avînt revo
luționar. Beniuc e, deci, tematic 
vorbind, un poet tînăr, poate cel 
mai tînăr dintre poeții noștri. Pen
tru că nici unul nu intuiește atît 
de bine ca el și nu exprimă atît 
de sugestiv ca el frumusețea tine
reții comuniste (există în acest 
volum o întreagă poezie închinată 
exclusiv și direct tinereții comu
niste), pentru că nici unul n-a 
reușit să elogieze mai puternic ti
nerețea comunistă, chiar atunci 

condițiile de muncă. La standul 
de probă, unde se verifică trans
formatorii care se exportă în In
dia, oaspetele indian Madhavan 
Atchuthan a felicitat pe construc
torii acestor produse apreciate în 
India. Oaspetele vietnamez Ngu
yen Van Hieu, secretar general 
al Sindicatului lucrătorilor din 
învățămînt, a apreciat de aseme
nea calitatea transformatorilor 
executați în accosta uzină și care 
se exportă și în R.D. Vietnam.

Tot în cursul zilei de marți 
oaspeții au făcut o plimbare prin 
orașul Craiova. După amiază el 
au asistat la un spectacol artistic 
dat în cinstea lor la Casa de cul
tură a sindicatelor din localitate.

(Agerpres)

TELEGRAME
primite cu prilejul zilei de 23 August

Tovarășului ION GHEORGHE MĂURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE]
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Rotnln
Tovarășului CHIVU STOICĂ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

București
Dragi tovarăși,

Cu prilejul sărbătorii naționale, cea de-a XV-a aniversare a 
a eliberării Romîniei de către glorioasa armată sovietică — în nu
mele poporului albanez, al Prezidiului Adunării Populare a Repu
blicii Populare Albania, al Comitetului Central al Partidului Mun
cii din Albania și al Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, vă 
trimitem dv. și prin dv. poporului frate romîn cele mai cordiale și 
frățești felicitări și urări.

Sub conducerea încercată a Partidului Muncitoresc Rorn-în, har
nicul și talentatul popor romîn a obținut îri această .perioadă isto
rică scurtă victorii mărețe în dezvoltarea economiei naționale și 
culturii, precum și în ridicarea nivelului de trai al oamenilor mun
cii. In prezent, Republica Populară Romînă, membru devotat al 
lagărului socialismului, puternic și monolit, în frunte cu gloriosul 
nostru prieten și «liberator comun, marea Uniune Sovietică, își 
aduce contribuția sa prețioasă la cauza întăririi unității și coeziunii 
marii familii a țărilor socialiste, la cauza luptei pentru menținerea 
păcii in Balcani și în întreaga lume și a întăririi prieteniei între 
popoare.

Poporul albanez, care este legat de poporul romîn printr-o veche 
prietenie frățească, urmărește cu multă simpatie și se bucură sincer 
de uriașele succese ale poporului romîn, considerîndu-le ca propriile 
sale victorii.

Cu o deosebită satisfacție constatăm că din zi în zi crește și se 
întărește prietenia de nezdruncinat și colaborarea strînsă dintre 
țările noastre, spre binele popoarelor noastre frățeșrti și al măreței 
opere de construire a socialismului și apărare a păcii.

In această zi de măreață sărbătoare, urăm din tot sufletul poporu
lui romîn, prieten și aliat, succese tot mai mari în opera de construc- 
ție socialistă, în lupta pentru asigurarea păcii și colaborării inter, 
naționale.

Trăiască în veci prietenia de nezdruncinat între popoarele albanee 
și romîn I

HAD.II LLESHI, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a a Republicii Populare Albania,

ENVER HODJA, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania, 
MEHMET SHEHU, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Albania.

var rar, ca o cometă cu coadă. 
Numai universitățile și marile 
fundații filantropice aveau bi
blioteci. Și numai Academia. As
tăzi au biblioteci uzinele și gos
podăriile colective, instituțiile și 
spitalele, casele de odihnă și 
cabanele, cluburile și azilurile de 
bătrîni, frizeriile și toate cele
lalte cooperative meșteșugărești, 
gările și aerodromurile, vapoare
le și toate lăcașurile în care se 
adună obștea.

— Da. Cartea are o mare pu
tere de educație !

— O foarte mare putere !
— Avem nevoie de cărți bune.
— Da. Și de bibliotecari buni. 
Bibliotecara noastră, Marioara, 

e bună. Cărțile din bibliotecă 
sînt bune. Crima și adulterul, 
morfina și cocaina sînt lipsă din 
catalog. Foarte bine că sînt lip
să ! Cititori avem destui ! Socia
lismul se construiește cu uimi
toare succese, lată ! Cincispre
zece ani de cultură adevărată fac 
cît cincisprezece veacuri.

cînd murmură un melancolic cînt 
despre nemiloasa goană a clipelor.

Setea de a grăbi viitorul comu
nist dominând poezia lui Beniuc 
din acest volum face ca accentele 
melancolice, firești într-o poezie 
în care scurgerea timpului consti
tuie motivul central, să fie domi
nate de tonul viguros al încrede
rii, de chemările puternice la 
lupta pentru comunism; pentru fe
ricire.

Frigu-i tăios și spumele amare / 
Busola joacă-n soare și sub lună / 
Iar veghea ? — lungă-lungă-n’ain- 
tare / Prin vijelia hohotind ne
bună — / Dar vom răzbi tot noi 
pînă-n Comună / Cine-i cu noi, 
avînte-se pe mare!

Ideea morțiț însăși, legată de 
sentimentul scurgerii timpului, 
nu-1 neliniștește decît o clipă doar 
pe luptător, căci știe că murind 
ostășește pentru fericirea tuturor, 
pentru triumful comunei, el do- 
bîndește, de fapt, nemurirea :

Un om de preț, oricum, în veci 
nu moare : / E inima-mi stea vie 
ce străluce / Și nu e mina-a stare 
s-o apuce, / Căci decît iadul arde 
mult maj tare / ...Nu-i chip s-o 
facă cineva să piară / Cu tot ce 
are-ntr-însa ea mai scump: / Iu
bire, tinerețe, primăvară.

Căci știe că, prin poezia sa mi
litantă, a învins moartea, că — 
în anii comunei, cîntecele sale 
„ghiocuri sunătoare“, „galbene, 
roșii, albastre și albe“ vor fi „ju- 
cate-n soare de copii“.

E, dacă nu mă înșel, în poezia 
noastră, cel mai strălucit exemplu 
al felului cum temele mari ale poe
ziei pot și trebuie să fie tratate 
de poeții zilelor noastre; e, în tot 
cazul, o strălucită dovadă că me
toda realismului socialist, departe 
de a îngusta aria poeziei, o lăr
gește și o înnoiește neîncetat.

Beniuc transformă melancolia 
îmbătrînirii, tristețea provocată 
de scurgerea timpului, sentimentul 
morții însuși în arme ala vieții, 
în arme ale comunismului.

E aceasta o realizare majoră, 
pentru care, ca cititori și luptători, 
nu putem să nu ne exprimăm re
cunoștința.

EUGEN LUCA

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DE]
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășutui CHIVU STOICĂ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
Tovarășului ION GHEORGHE MĂURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a XV-a aniversare a 
eliberării poporului romîn de sub jugul fascist, în numele Comite- 
tului Central al Partidului Muncii din Coreea, al guvernului și al 
Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Demo
crate Coreene și în numele întregului popor coreean, vă adresăm dv. 
și prin dv. poporului frate romîn, cele mai calde felicitări.

în cei 15 ani care au trecut, poporul frate romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn a obținut succese uriașe în întărirea 
și dezvoltarea orînduirii democrat populare și în lupta pentru crește
rea bunăstării oamenilor muncii.

Astăzi Romînia s-a transformat într-un puternic stat industrial, cu 
o agricultură socialistă în dezvoltare, iar în orașele și satele Romî
niei se construiește raiul socialist al oamenilor muncii liberi și 
fericiți.

Toate succesele obținute de poporul romîn constituie o mare con
tribuție la cauza întăririi continue a puterii lagărului socialist și la 
cauza menținerii păcii în întreaga lume.

Calea glorioasă parcursă de poporul romîn sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romîn' confirmă în practică marea forță vitală a 
marxism-leninismului și superioritatea incomparabilă a orînduirii 
socialiste.

Poporul coreean se bucură ca de propriile sale succese de succe
sele strălucite obținute în construcția socialistă de talentatul și har
nicul popor romîn, și îi este nemăsurat de scumpă prietenia cu po
porul romîn, bazată pe principiile internaționalismului proletar. f

Vom depune și pe viitor toate eforturile în vederea dezvoltării1 
necontenite a prieteniei și colaborării dintre popoarele celor două 
țări ale noastre, bazate pe principiile internaționalismului proletar, 
pentru binele popoarelor țărilor noastre, în numele întăririi unității 
și coeziunii lagărului socialist în frunte cu Uniunea Sovietică. De 
ziua marii sărbători naționale a poporului romîn vă urăm din toată 
inima dv. și întregului popor romîn noi succese în construirea so
cialismului în țară și în întărirea păcii în Europa și în întreaga 
lume.

KIM IR SEN,
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN,
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ION GHEORGHE MĂURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Tovarășului CHIVU STOICĂ

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

București

Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a celei mai glorioase sârbă- 
uri a poporului romîn — istorica zi de 23 August — în numele 
'uvernului, al Adunării Naționale, al poporului Republicii Democrate 
Vietnam și al nostru personal, vă adresăm dv. și prin intermediul dv. 
juvermifui, Marii Adunări Naționale și poporului frate romîn. feli
citările noastre cele mai cordiale și mai călduroase.

In cursul celor 15 ani care au trecut, sub conducerea luminoasă 
i Partidului Muncitoresc Roniîn și a guvernului Republicii Populare 
țomîne, poporul romîn și-a consacrat și continuă să-și consacre, 
.oate eforturile, tot elanul și întreaga sa muncă creatoare transfor- 
nării Romîniei într-o țară industrial-agrară socialistă, înfloritoare, 
tducînd o contribuție activă la întărirea coeziunii lagărului socia
list, la apărarea păcii în zona Balcanilor și în lume. Aceste succese 
■trălucite umplu de mîndrie nu numai poporul romîn ci și întregul 
lagăr socialist. Ele însuflețesc și poporul vietnamez în opera sa 
de construire a socialismului în Vietnamul de Nord și în lupta saț 
>entru reunificarea națională.

Guvernul Republicii Democrate Vietnam și poporul vietnamez 
urează sincer poporului romîn succese strălucite în construcția socia
listă în Romînia și în apărarea păcii, îi adresează cele mai bune 
urări pentru întărirea și dezvoltarea continuă a legăturilor de prie
tenie dintre cele două popoare ale noastre.

HO ȘI MIN, -
Președintele Republicii Democrate Vietnam, 

TON DIK THANG,
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale a Republicii Democrate 
Vietnam,

FAM VAN DONG,
Prim ministru al Republicii Democrate Vietnam



Sărbătorirea peste hotare
a zilei de 23 August

Deschiderea „Zilelor 
culturii romînești“ 

în R. S. S. Bielorusă

stivă în cinstea celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniei. 

T MOSCOVA 25 (Ag«pr>. - “î
TASS transmite: In multe «rasa „Jul , pjenl„ .
din Uniunea Sovicitica , au avut ■ .. v„ ... . . .
loc reuniuni și adunări cu pr.le- 
jul celei de-a î5-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist. , • ".

La 24 august a avut loc la 
Tbllisi, la Asociația gruzină de 
prietenie șj relații culturale . cu 
străinătatea, o reuniune la care 
au luat parte muncitori, oameni 
de .știință,- reprezentanți ai vieții 
publice, studențî.

Poetul Gheorghe Leonidzo, 
membru al Academiei de Științe 
Gruzine, a Vorbit despre reali
zările Romîniei populare în con
struirea' socialismului,' despTe ‘re
lațiile. de prigtșnie dintre ■ Gruzia 
și Romînia. A fost desch să o ex
poziție de fotomontaje închinată 
realizărilor Romîniei populare.

La Cazan, capitala R.S.S.A. Tă
tară, a avut loc adunarea fcctivă . . , r . ■ ...
a reprezentanților organizațiilor . niatografului „Electra“ din Atena 
de partid și obștești,, consacrata 
celei de-a XV-a aniversări a eli
berării Romîniei. Au. liiat cuvrn- 
tul persoane care ' au' vizitat 
R.P.R. și care și-au, împărtășit 
impresiile lor deSpfe vizitele fă
cute în țara noastră.

U. R. S. S.

La masa prezidiului au luat loc 
membri ai prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Muncii -din 
Coreea, membri ai guvernului, 
precum și ambasadorul R. P. Ro- 

-mîne la Phenian. Dumitru Ol
teanu.

A luat cuvîntul Li Den Ok, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al Partidului Muncii, care a 
scos' în evidență, drumul parcurs 
de poporul romîn și marile, vic
torii repurtate in toate domeniile 
în cei 15 ani de la eliberare, pre
cum și relațiile frățești, dintre po
porul romin și poporul coreean.

Gracia

eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist. La recepție au luat parte 
personalități din cercurile econo
mice ale R. F. Germane, repre
zentanți ai Ministerului Econo
miei, ai conducerii orașului Frank
furt, ai Crucii Roșii din R. F. Ger
mană, personalități ale vieții cul
turale și științifice din R. F. Ger
mană, ziariști. De asemenea au 
participat membri ai corpului di
plomatic acreditat la Bonn, pre
cum și reprezentanți ai agențiilor 
comerciale ale țărilor socialiste în 
R. F, Germană.

Recepția a decurs într-o atmos
feră cordială.

Austria

la Ministerul Afacerilor Străine. 
Rasld Aii marele șambelan 
Președinției, Murad Ghaleb, 
rectorul biroului politic al 
ședintelui Republicii, Abdel 
mit Naref Zade, directorul 
tocolului din Ministerul Afaceri- 
lor Străine, Ahmed Yussef, direc
torul general al Departamentului 
de Arte frumoase, generali și 
ofițeri superiori, înalți funcționari 
din Ministerul Invățămîntului și 
M.nlsterul Economiei, oameni de 
cultură și artă, ziariști, oameni 
de afaceri, precum și membri ai 

............................. ....... ‘ ’ Au 
mi

la

coloniei romîne din R.A.U. 
participat membri ai unor 
sluni diplomatice acreditați 
Cairo.

R. P. Ch'neză
PEKIN 25 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: Cu prile jul celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
Romîniei ,în R.P. Chinază au apă
rut patru noi lucrări literare tra
duse din limba romînă : „Răscoa
la“ de Liviu Rebreanu. „Pasărea 
furtunii“ de Petru Dumltriu, „Mo- 
romeții“ de Marin Preda, precum 
și o culegere de poezn de Maria 
Banuș.

Inccpînd din anul 1949, în R.P. 
Chineză au apărut peste 40 de 
titluri ale literaturii romîne. 
Printre acestea se numără opere 
ale scriitorilor clasici și contem
porani, volume de versuri, cărți 
pentru copii ote

R. P. Ungară

ATENA 25 (Agerpres). — Liga 
de prietenie greco-romînă a pre
zentat în grădina de vară a cine-

o gală de filme documentare romî
nești.

Au fost prezentate filmele „Uce
nicul vrăjitor“,• „Sturionii“, „Lu- 
chian“ și „Ciocîrlia“.

In cuvîntul'său, rostit cu acest 
prilej, generalul Spais, președin
tele Ligu de prietenie greco-ro- 
mîne, a arătat marile realizări ob
ținute de poporul romîn în cei 
ani de la eliberarea sa.

Iugoslavia

15

al 
di- 

pre- 
Ha- 
pro-

DEBREȚIN 25. — Coresponden
tul Agerpres transmite : In marele 
oraș ungar Debrețin unde au că
zut un mare număr de ostași ro
mîni în luptele duse pe teritoriul 
Ungariei împotriva fascismului, a 
fost sărbătorită cea de-a XV-a a- 
niversarei a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist.

La 24 august dimineața la Con- 
si'iul Popular orășenesc au fost 
primiți reprezentanții ambasadei 
R. P. Romîne la Budapesta, mem
brii delegației de foști luptători 
pe frontul antihitlerist și delega
ția de pionieri care participă la 
festivitățile organizate în R. P. 
Ungară cu prilejul zilei de 23 Au
gust.

în cursul după-amiezii delega
țiile romîne au depus coroane de 
flori la Monumentul eroilor ro
mîni.

Seara, 
P.M.S.U., 
șenesc și 
Frontului 
organizat 
sala muzeului „Dări“. Au luat cu
vîntul Istvan Gal, vicepreședinte 
al Consiliului Popular orășenesc 
și Vasile Gliga, prim-secretar al 
ambasadei R.P. Romîne la Buda
pesta. A urmat apoi un reușit 
program artistic.

R. P. D. Coreeană

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
Ambasadorul R. P. Romîne la Bel
grad, Ion Rab, a oferit o recepție 
cu prilejul zilei de 23 August la 
care au participat printre alții — 
Vladimir Simici, vicepreședinte al 
Scupșcinei Populare Federative, 
Kpcea Popovici, secretar de stat 
pentru Afacerile Externe, Miloș 
Minici. președintele Vecei Execu
tive a Serbiei, Nikola Mincev, 
Milentie Popovici. Moma Marko- 
vici. membri ai Vecei Executive 
Federative și alții.

Au fost de față membri ai 
corpului diplomatic, ziariști iugo
slavi și străini.

Ziarele iugoslave „Borba“ și 
„Poliiika“ publică în numerele lor 
din 23 August articole consacrate 
sărbătorii naționale a poporului 
romîn.

VIENA 25 (Agerpres). — In 
cinstea celei de-a XV-a aniversări 
a eliberării Romîniei, colonia 
romînă din Viena a organizat la 
cinematograful „Cosmos“ d n 
Viena o prezentare de filme romî
nești.

Au
„D’ale Carnavalului' 
Carpații Răsăriteni“.

Prezentarea filmelor a fost 
precedată de o conferință ținută 
de Dr. Ana Petrov.ci, membru în 
comitetul coloniei Romîne, care 
ne-a vizitat recent țara, împreună 
cu un grup de membri ai coloniei.

La spectacol au participat mem
brii coloniei și oaspeți austrieci, 
precum și membri ai Legației 
R.P. Romîne din Viena, în frunte 
cu ministrul R.P. Romîne, C. Ni- 
cuță. Atît conferința, cît și fil
mele prezentate s-au bucurat de 
succes.

fost prezentate filmele
- ' ' i“ și „Prin

India

S. U. A.

Indonezia
DJAKARTA 25 (Agerpres). —
In seara zilei de 23 August, 

la Djakarta a avut loc recepția 
oferită de ministrul R.P. Rcmine, 
Pavel Silard, cu ocazia zilei do 
23 August. Au fost prezenți Sar- 
tono, președintele Parlamentului, 
Subandrio, ministrul de. Externe 
al Indoneziei, Hairul Saleh, mini
strul Reconstrucției și Dezvoltă
rii, Soekantu, ministru de Stat, 
Iskandar, ministrul Comunicați • 
lor Aeriene, Soediro, primarul 
orașului Djakarta, Suvirio, Pre
ședintele Partidului Naț.onal, Ai- 
dit Din secretarul general al Par
tidului Comunist din indonezia, 
deputați, membri ai Consiliului 
Consultativ Suprem, ai Cons liu- 
lui național de Planificare, func
ționari superiori din diferite mi
nistere, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

Au participat membri al corpu
lui diplomatic acreditați la Dja
karta.

MINSK 25. Corespondență spe
cială :

In cinstea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Romîniei de 
sub jugul fascist a avut loc la 
Minsk, capitala R.S.S. Bieloruse, 
deschiderea festivă a „Zilelor 
culturii romînești“ organizate do 
Ministerul Culturii și de Asocia
ția de prietenie și relații cultu
rale cu străinătatea din R.S.S. 
Bielorusă.

Festivitatea de deschidere a 
avut loc în frumoasa sală a Tea
trului mare de Stat bielorus de 
operă și balet.

La masa Prezidiului au luat 
loc : F. A, Surganov, D. F. Fili- 
monov, P. M. Mașrov, T. S. Gar- 
bunov, secretari ai C.C. al P.C- 
al Republicii Bieloruse, T. J. 
Kiselcv, președintele Consiliu
lui de Miniștri, G. J. Riselev, 
ministrul Culturii, miniștri, con
ducători ai diferitelor organizații 
de masă, oameni de cultură, frun
tași în producție.

După intonarea imnurilor 
stat ale R.P.R. și U.R.S.S., I. 
Kozlov, președintele Asociației 
prietenie și relații culturale 
străinătatea, a rostit cuvîntul
deschidere, M. A. Minkovici, pri
mul adjunct al ministrului Cul
turii, a făcut apoi o amplă ex
punere asupra succeselor obți
nute de poporul romîn, sub con
ducerea P.M.R., în c« 15 ani de 
viață nouă.

A luat apoi cuvîntul Ion Pas, 
președintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune, care a 
vorbit în numele delegației oa
menilor de cultură din R.P. Ro
mînă care participă la manifes
tările „Zilelor culturii romînești“.

de 
K. 
de 
cu 
de

Comitetul orășenesc al 
Consiliul Popular oră- 

Comiletul Orășenesc al 
Popular Patriotic, au 

o adunare festivă în

WASHINGTON 25 (Agerpres).— 
Cu ocazia zilei de 23 August, 
George Macovescu, ministrul R.P. 
Romîne la Washington, a oferit 
o recepție la care au participat 
l-’oy Kohler, secretar adjunct la 
Departamentul de Stat, Frederick 
Merrill, director în Departamentul 
de Stat, Robert Mc. Kisson, șeful 
secției balcanice din Departamen
tul de Stat, șefii unor misiuni di
plomatice și alți diplomați acre
ditați la Washington, personalități 
culturale, oameni de afaceri, zia
riști, reprezentind marile ziare și 
agenții de presă și radio, etc.

La 24 august reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la 
O.N.U., Silviu Brucan a dat o re
cepție cu prilejul zilei de 23 Au
gust la care au participat repre
zentanți ai Secretariatului O.N.U., 
reprezentanți a numeroase țări, 
personalități ale vieții culturale, 
art stice din New York, ziariști.

NEW DELHI 25 (Agerpres). —
Cu prilejul sărbătorii de 23 Au

gust ambasadorul R.P. Romîne în 
lnda, N. Cioroiu, a dat o recep
ție în saloanele hotelului Ashora, 
din New Delhl. La recepție au 
participat: S. Radhakrlshnan, vi
cepreședintele Republicii India, 
Swaran Singh, ministrul Oțelului, 
K. O. Malaviya, ministrul Petro
lului, Viole Alva, ministru ad
junct la Interne, Ahmed Mohiud- 
lin, m.nistru adjunct la Trans
porturi, S. Uutt, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Indiei, R. Tandon, șeful proto
colului, Amrit Kaur, președinta 
Crucii Roșii, generalul Sokhey, 
vicepreședintele Comitetului in
dian pentru Pace, Ramesvary 
Nehru, președinta Comitetului A- 
fro-Asiatic, un mare număr de 
doputați din toate statele Indiei, 
funcționari superiori din ministe
rele Culturii, Petrolului, Comerțu. 
I ii, Informațiilor, membri al aso
ciației de prietenie Indiano-ro- 
mînă, conducători ai sindicatelor, 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

A participat de asemenea, dele
gația guvernamentală irakiană în 
frunte, cu Naziha Dule.mi, mi
nistrul municipalităților, precum 
și membri ai corpului diplomatic 
acreditați la " "New Delhi.

Irak
25 (Agerpres).

R. P. Romine

R. F. Germană

PHENIAN 25 (Agerpres). — în 
sala teatrului „Moranbon“ din 
Phenian a avut loc o ședință fe-

BERLIN 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite: Agenția co
mercială a R. P. Romîne la Frank- 
furt pe Main a oferit în seara zi
lei de 24 august o recepție cu pri
lejul celei de-a 15-a aniversări a

către conferința
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite: fn numele gu
vernului sovietic și al său perso
nal. N. S. Hrușciov a adresat un 
mesaj de salut participanților la 
conferința oamenilor de știință de 
la Pugwash (Canada), convocată 
pentru discutarea primejdiei pe 
care o reprezintă pentru ome. 
nire arma biologică și chimică.

N.S. Hrușciov arată că Uniunea 
Sovietică împărtășește îngrijora
rea oamenilor de știință care con
sideră pe bună dreptate că folosi
rea acestei arme poate avea con
secințe nu mai puțin îngrozitoare 
decît folosirea armei atomice și cu 
hidrogen.

de Ia Pugwash
Urînd succes participanților la 

conferință, N. S. Hrușciov scrie: 
„Dv., ca oameni de știință com- 
petenți, puteți aduce o contribuție 
demnă la cauza luptei împotriva 
pregătirii unui război în care să 
fie folosite arme nucleare, chimice, 
biologice și alte tipări de arme de 
exterminare în masă.

N. S. Hrușciov amintește că 
U.R.S.S. este o adeptă hotărîtă 
a interzicerii tuturor tipurilor de 
arme de acest fel. Noi considerăm, 
subliniază N. S. Hrușciov, că fo. 
losirea lor contravine principiilor 
umanității, normelor dreptului in
ternațional și conștiinței popoare
lor.

Intervenția ciankaiș sta 
in Laos

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

LONDRA 25 (Agerpres). — 
După cum anunță corespondentul 
din Vientjane al agenției Reuter, 
în Laos acționează avioane cian- 
kaișiste. Corespondentul se referă 
totodată la declarațiile reprezen
tantului Ambasadei americane din 
Laos care a declarat la 22 au
gust că avioane de tipul „S-46“ 
și „S-47“ aparținînd societății de 
transporturi aeriene din Taiwan 
„ajută la aprovizionarea“ armatei 
regale a Laosului. Același repre
zentant a arătat în continuare că 
se „intenționează folosirea“ ca 
piloți a unor aviatori ciankaișiști.

Avioane ciankaișiste efectuează 
zboruri deasupra regiunii Sam- 
Nea, unde trupele regale au între
prins operațiuni militare împotri
va forțelor patriotice din Laos.

Este neîndoielnic că avioane 
ciankaișiste au apărut în Laos cu 
aprobarea Statelor Unite. Este 
semnificativ faptul că știrea des
pre acest lucru vine dintr-o sursă 
americană.

Transferarea avioanelor ciankal- 
șiste de proveniență americană în 
Laos constituie o nouă violare 
grosolană a acordurilor de la 
Geneva care interzic livrări de 
tehnică militară străină nouă și 
transferarea de personal în statele 
Indochinei.

Atrage atenția faptul că de fie
care dată cînd într-o regiune oa
recare din Asia de Sud-Est se 
creează un focar de încordare, 
S.U.A. folosesc clica ciankaișistă. 
La fel s-au petrecut lucrurile, în 
special, nu de mult în Indonezia 
unde rebelii erau ajutați de avia
tori

tnWASHINGTON 25 (Agerpres). 
TASS transmite :

Marți, președintele Eisenhower a 
organizat o conferință de presă 
'a care a făcut o declarație în 
legătură cu țelurile vizitei 
în Europa și a răspuns la 
bările corespondenților în 
tură cu apropiata vizită 
N. S. Hrușciov în Statele 
ale Americii.

Președintele a declarat că plea
că în Europa pentru a reafirma 
devotamentul Americii „față de 
cauza unei păci cinstite și echi
tabile“ și pentru a sprijini hotă- 
rîrea puterilor occidentale de a 
se.opune oricărei agresiuni, folo
sind în acest scop, dacă este ne
cesar, forța.

Eisenhower a spus în continua
re că în cursul întîlnirilor cu repre
zentanții guvernelor Europei va 
propune ca Occidentul să declare 
din nou că este hotărît să ducă 
cu Uniunea Sovietică tratative 
concrete în legătură cu orice plan 
rezonabil referitor la dezarmarea 
generală sau parțială, să înceapă 
rezolvarea problemelor privitoare 
la Germania desmembrată și să 
întreprindă alte măsuri care să 
contribuie la micșorarea încordă
rii din situația internațională.

Președintele a declarat de ase
menea că în cadrul tratati
velor cu persoanele oficiale ale 
N.A.T.O., intenționează să reafir
me „devotamentul“ Statelor Uni
te față de acest bloc militar. Po
trivit spuselor președintelui în 
cursul tratativelor din Europa 
intenționează să discute, de ase
menea, căile și metodele de cola
borare eficientă a țărilor occiden
tale în domeniul acordării de 
„ajutor“ așa-numitelor țări slab 
dezvoltate în vederea ridicării 
nivelului lor material și cultural.

Eisenhower a răspuns în con
tinuare la întrebările puse în le
gătură cu articolul fostului pre
ședinte al S.U.A., Truman, apărut 
la 25 august în ziarele america
ne, care a luat atitudine împotri
va schimbului de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și președintele Ei
senhower. Cînd președintele a 
fost rugat să comenteze afirma
ția lui Truman că vizita lui Ei
senhower poate dăuna prestigiu
lui președintelui Statelor Unite, 
el a subliniat cu un ton ferm că 
in condițiile războiului rece și a 
cursei înarmărilor nu trebuie să 
ne gîndim dacă vizita lui va dău
na prestigiului președintelui 
S.U.A., ci trebuie să înțelegem că 
apropiatul schimb de vizite este 
legat de probleme care privesc 
soarta întregii omeniri.

După cum a declarat Eisenho
wer. cei care critică apropiatul 
schimb de vizite uită că Statele 
Unite cheltuiesc în fiecare an 
Dentru înarmare peste 40 de mi
liarde de dolari. Președintele a 
subliniat, de asemenea creșterea 
uriașei datorii de stat a S. U. A. 
și a spus că țara poate fi împin
să în nenorocire dacă vor con
tinua aceste tendințe de creștere 
a cheltuielilor pentru înarmare.

Președintele a declarat în con
tinuare că trebuie reflectat de a- 
semenea asupra problemei pînă 
cînd pot continua cursa înarmă-

sale 
între- 
legă- 
a lui 
Unite

rilor și starea de încordare 
relațiile internaționale. După cum 
a spus el, trebuie să ne gîndim 
dacă nu cumva lumea a ajuns la 
un punct cînd se poate produce 
explozia.

După cum a declarat președin
tele, este vorba de o chestiune 
excepțional de serioasă legată de 
soarta omenirii. Și poporul ame
rican, după cum a spus Eisenho
wer, ar înfiera pe orice președin
te care în această situație ar re
fuza să-și folosească împuterni
cirile, puterea și energia pentru 
a încerca să găsească o cale de 
ieșire din actuala situație.

Răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent, Eisenhower a spus 
că ar fi, desigur, nerealist să se 
creadă că împrejurările nu pot 
influența asupra hotărîrii de a 
vizita Uniunea Sovietică, hotărîre 
pe care el a și luat-o.

Răspunzînd la o întrebare de
spre situația din Laos, președin
tele a declarat că Departamentul 
de Stat nu i-a prezentat nici un 
memorandum în care actuala si
tuație din Laos să fie caracteri
zată drept „invazie“. Totodată, 
Eisenhower a comunicat că gu
vernul american examinează de 
urgență problema acordării de a- 
jutor „financiar“ Laosului pen
tru întărirea „unităților poliție
nești“ ale guvernului acestei țări, 
în baza prevederilor tratatului 
S.E.A.T.O.

întrebat în ce privește poziția 
S.U.A. față de așa-numitele „po
poare înrobite“, subînțelegînd 
prin aceasta popoarele țărilor la
gărului socialist, Eisenhower a 
dat de înțeles că S.U.A. vor con
tinua în această problemă vechea 
lor politică „prin mijloace paș
nice“.

Eisenhower a declarat ca gu
vernul S.U.A. nu va lua vreo ho
tărîre în chestiunea dacă S.U.A. 
trebuie să continue experiențele 
cu arma nucleară înainte de ter
minarea tratativelor de la Gene
va și de expirarea termenului de 
întrerupere a tratativelor.

ciankaișiști.

----------

Limba rusa 
în școlile americane

Una din miile de crețe ce au luat ființă în anii puterii popu
lare in Ungaria frățească.

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: Ziarul „New 
York Times“ a publicat un articol 
despre predarea limbii ruse în 
școlile americane. In articol se 
spune că „la un an după lansarea 
primului satelit sovietic numărul 
școlilor în care se predă limba 
rusă a crescut de la 16 pînă la 
144“ și că „în toamna acestui an 
numărul lor va fi mai mare da 
400“. In articol se sublin ază că 
un mare număr de elevi ai școli
lor medii studiază singuri limba 
rusă cu ajutorul televiz.unii.

Mișcarea grevistă 
din S. U. A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
—- în timp ce greva oțelarilor din 
Statele Unite continuă de 45 de 
zile, la 24 august a izbucnit o 
nouă grevă care a cuprins șantie
rele navale de pe coasta ce vest 
a Oceanului Pacific, unde lucrează 
70 000 de muncitori.

Potrivit agenției United Press 
International, în fața șantierelor 
navale „Bethlehem Steels Shipbuil
ding Yard“, unul din cele mai 
mari șantiere navale din San 
Francisco, la care lucrează peste 
2300 muncitori, s.au format piche
te de grevă.

BAGDAD 
Ambasadorul 
Bagdad, I. Georgcscu, a oferit în 
ziua de 23 august o recepție la 
care au participat primul ministru 
Kassetn, miniștri, guvernatorul 
militar și primarul capitalei, ge
nerali, înalți funcționari de stat, 
reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, oameni de cultură și 
ziariști.

De asemenea au participat șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Bagdad și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Ziarele „Al Bllad“ și „Irak 
Times“ au publicat fiecare cîte o 
pagină cu date privind lupta de 
eliberare a poporului romîn de 
sub jugul fascist și despre însem
natele realizări obținute în cei 15 
ani de la eliberarea Romîniei. 
Articole închinate zilei de 23 Au
gust au apărut și în alte ziare 
irakiene.

Postul de radio Bagdad a difu
zat un amplu comentariu închinat 
zilei de 23 August, urmat de un 
program de muzică romînească.

R. A. U.
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CAIRO 25 (Agerpres). — 
Cu ocazia celei de-a 15-a 

versări a eliberării Romîniei, 
Constantin Stănescu. ambasado
rul R.P.R. în Republica Arabă 
Unită, a dat o recepției la care 
au participat Ahmed Naghib Ha- 
șim, ministrul Invățămîntului d:n 
Regiunea Egipteană a R.A.U., 
Salah Khalil, subsecretar de stat

Inaugurarea unui spital 
construit în R. P. D. Coreeană 
cu ajutorul poporului romîn

PHENIAN 25 (Agerpres). 
Agenția Centrală Telegrafică 
reeană transmite:

La 22 august a 
Spitalul central 
Phenianul de sud, 
jutorul poporului 
este prevăzut cu 330 de paturi și 
cu utilaj medical modern. De ase
menea în cadrul spitalului func
ționează o policlinică în care pot 
fi consultați 1.000 de pacienți 
pe zl.

La festivitatea inaugurării au 
luat parte Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene, Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. 
Coreene, și alți conducători ai 
Partidului Muncii din Coreea și 
ai guvernului republicii. De ase
menea la festivitate au luat parte 
Dumitru Olteanu, ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. D. Co
reeană. membrii ambasadei ro
mîne și reprezentanți diplomatici 
ai altor țări.

Cu prilejul inaugurării spitalu
lui a avut loc un miting al con
structorilor și al personalului me
dical. la care Ten Dion Thiak, 
vicepreședinte al Cabinetului 
Miniștri al R. P. D. Corșene, 
numele Comitetului Central

Co-

fost inaugurat 
din provinc.a 
construit cu a- 
romîn. Spitalul

de 
în 
al

Tinerii de la Uzina de tramvaie din Sofia întîmpină cu avînt ani
versarea eliberării Bulgariei de sub jugul fascist.

• PEKIN. — lua 24 august a 
părăsit orașul Pekin grupul de 
muzicieni romtnl care vizitează R.P. 
Chineză în cadrul acordului chino- 
romîn de colaborare culturală pe 
anul 1959.

Interpreții romîni vor da mai 
multe concerte în orașelc Țzinan, 
Nankin. Șanhai și Uhan, în China 
de Est și China Centrală.
• PRAGA — La 24 august la 

Praga și-a încheiat lucrările con
ferința specialiștilor din R. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă R P Romină. R. P. 
Ungară și U.R.S.S., convocata in 
vederea unui schimb de experiență 
in problema combaterii gindacului 
de Colorado și discutării de noi 
măsuri pentru stirpirea acestui 
dăunător.
• SOFIA. — La 24 august s-a 

deschis la Sofia o conferință inter
națională în problema irigațiilor în

agricultură. La această conferință 
participă lucrători științifici și spe
cia iști în domeniul irigațiilor din 
Uniunea Sovietică, R. P. Chineză. 
R. D. Germană. R. P. Polonă. 
R. Cehoslovacă, R. P. Romînă, 
R. P. Ungară și R. P. Bulgaria.

• MOSCOVA. — Organizația so
vietică pentru exportul și importul 
de filme cinematografice „Soveli- 
sportfilm“, a achiziționat citeva 
opere ale artei cinematografice 
străine prezentate la Moscova în 
timpul Festivalului Internațional al 
Filmului.

Unele dintre ele au șl început să 
ruleze pe ecranele sovietice. în 
curlnd va rula Ș‘ filmul romînesc 
„ Mingea“.
• CAIRO — Secretariatul per

manent al Consiliului de solidari
tate al țărilor Asiei și Africii a 
adoptat hotărîrea ca în'aceste țări 
ziua de 15 septembrie să fie pro
clamată ziua Algeriei.

Partidului Muncii din Coreea și 
al guvernului Republicii, a expri
mai o profundă recunoștință po
porului romîn pentru ajutorul a- 
---- 1.. „------------i„l dezvoltării ccordat in domeniul 
crotirii sănătății în R. P. D. Co
reeană.

Dumitru Olteanu 
cuvîntarea sa că acest dar oferit 
de poporul romîn poporului frate 
coreean constituie ufF exemplu viu 
al relațiilor internaționaliste dintre 
țările socialiste și un rod al plia. 
teniei strînse, pecetluite în lupta 
comună pentru construcția socia
listă.

După festivitate primul ministru 
Kim Ir Sen și ceilalți conducători 
ai partidului și guvernului au vi
zitat spitalul.

a subliniat în

Vasta campanie de protest 
împotriva experiențelor nucleare 

franceze din Sahara
CAIRO 25 (Agerpres). .—
Secretariatul permanent 

Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asiei și Africii a adresat 
tuturor comitetelor naționale de 
solidaritate cu . țările Asiei și 
Africii un apel în care le chea
mă să desfășoare o vastă campa
nie. de protest împotriva expe
riențelor atomice proiectate de 
Franța în Sahara. Această cam
paniei , trebuie să atingă punctul 
culminant la 7 septembrie 1959, 
dată care a fost declarată „Zi de 
luptă împotriva experiențelor nu
cleare în Sahara“. In această zi 
urmează să aibă loc mari mitin
guri și demonstrații în toate ță
rile Asiei și Africii. In această 
zi se va deschide la Cairo Con
gresul de luptă împotriva expe
riențelor atomice în Sahara.

„Informațiile potrivit cărora 
Franța poate fabrica în prezent 
bombe atomice proprii, și că va 
nfectira în curînd explozii expe
rimentale cu această bombă în 
Sahara. se spune în apelul se
cretariatului permanent, au stîr- 
nit o neliniște serioasă în rîndul 
popoarelor Africii ca si al tutu
ror popoarelor iubitoare de pace“.

Subliniind că Franța intențio
nează să experimenteze arma a-

al
tomică în momentul cînd au loc 
tratative cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, 
secretariatul permanent declară : 
„Nu putem să nu credem că Fran
ța amenință să efectueze expe
riențele atomice în Sahara în 
scopul de a asigura continuarea 
dominației colonialismului fran
cez în Africa de vest și în spe
cial de a zdrobi și reprima lupta 
eroică pentru independență a cu
rajosului popor aigerian

Secretariatul permanent al 
Consiliului de solidaritate al ță
rilor Asini și Afr.cii. cere condu
cătorilor tuturor statelor inde
pendente din Asia și Africa să 
protcisteze pe lingă guvernul Fran
ței împotriva proiectatelor 
riențe cu bomba- atomică 
ceză în deșertul Sahara și 
canalizeze eforturile spre 
întîmpinarea acestui pericol 
demersuri la O.N.U. și in 
organizații.

In încheiere, secretariatul 
manent îșj exprimă convingerea 
că în fața cererii și voinței unite 
a popoarelor țarilor Asiei și Afri
cii, imperial'știi francezi vor fi 
nevoiți să cedeze și complotul îm
potriva libertății popoarelor Afri
cii va suferi un eșec.

expe- 
fran- 
să-și 
pre- 
prin 
alte

per-
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* Prima etapă 
clist al Slovaciei, 
Banska Bystrica 
lungul a 208 km, 
de Fagala (R. Cehoslovacă) 
5h 18’58”. Pe locul doi s-a clasat 
ciclistul maghiar Aranyi, cu 

Depratzer 
(R. Ceho-

a Turului ci- 
disputată între 
și Nitra, de-a 
a fost cîștigată 
• • T în

5h 19’59”, urmat de 
(Belgia) și Krivka 
slovacă).

La actuala ediție a 
participă cicliști din 
gară, Belgia, Franța, 
mană, Austria și R. Cehoslovacă.

* La 27 septembrie se va dis
puta la Budapesta meciul retur 
dintre echipele reprezentative de 
fotbal ale R.P. Ungare și U.R.S.S. 
contînd pentru Cupa Europei in- 
terțărt. In aceiași zi la Moscova 
se vor întîlni echipele jecunde ale 
celor două țări. în vederea me
ciului de la Budapesti fotbaliștii 
maghiari și-au început pregăti
rile. Din lot fac parte Grosics, 
llkti, Matrai, Sipos, Saroși, Dai-

competiției 
R. P. Un- 
R.D. Ger

noki 1, Bundzsak, Kotasz, Klel- 
ban, Șandor, Goerecs, Tichy, Al- 
bert, Pal, Fenyvessy. După cum 
se știe, primul meci a fost oîști- 
gat de echipa U.R.S.S. cu scorul 
de 3-1.

* In cadrul campionatelor de 
atletism ale R.P. Ungare, recent 
încheiate la Budapesta, atleții 
maghiari au realizat o serie de 
performanțe de valoare internațio
nală. în proba de 5.000 m plat 
victoria a revenit cunoscutului 
atlet Joseph Kovacs, cronometrat 
în 13'47” 6110 (a doua perfor
manță mondială a anului), iar 
Rozsavolgyi a obținut cea mai 
bună performanță mondială a a- 
nului în cursa de 1.500 m plat cu 
timpul de 3’38” 9/10. Alte rezul
tate înregistrate : 100 m plat Kiss 
10” 5/10 ; 3.000 m obstacole Var

ga 8’54” 4/10; 
55,55 m ; 400 ; 
meth 55” 8/10.

ni
disc Szecszeny 
plai femei Ne-
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