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Primele două secții 
ale Uzinei de produse 
sodice de la Govora 

au intrat în probe 
tehnologice

de
se

Proletari din toate țările, uniți-vă! Planul anual

GH. VINT1LA: „Mineri“
(Din expoziția de fotografii artistice „Pe drumul socialismului“.

Pe întregul șantier al Uzinei 
produse sodice de la Govora 
desfășoară o activitate susținută. 
După terminarea rodajului la pri
mul cuptor de var a început în
cărcarea lui cu materii prime : 
calcar și cocs. Următoarele trei 
cuptoare de var au intrat de ase
menea în rodaj.

Rodajul a fost terminat și la 
una din tobele de var, iar la sec
ția de compresoare s-a rodat cu 
pornire electrică primul compre
sor cu aburi.

Ritmul viu al lucrărilor de mon
taj a făcut ca la secția de prepa
rare chimică a apei pentru ali
mentarea termocentralei să încea
pă înainte de termen probele 
nologice.

teh-

Să continuăm
bogata experiență

a festivalurilor
Festivalurile tineretului —săr

bători ale cîntecului și jocului, 
ale acțiunilor patriotice, ale în
trecerii înflăcărate în producție 
au devenit și pentru tineretul re
giunii Suceava o tradiție. In în- 
tirnpinarea festivalurilor, tinerii 
din fabrici și de pe ogoare, din 
orașele și satele regiunii, mobili
zați de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, și-au intensificat efortu- 
r.le în producție, au inițiat fru
moase acțiuni patriotice de fo
los obștesc. Iventivitate, spirit 
creator, pasiune — tot ceea ce 
are tineretul mai frumos, mai 
bun șt-a spus cuvîntul cu această 
ocazie.

Cu prilejul festivalurilor care 
s-au ținut în 1957, organizațiile 
U.T.M. au căpătat o experiență 
bogată. Au fost inițiate atunci 
multe acțiuni noi, interesante, 
organizațiile U.T.M. s-au legat 
mai mult de masa tineretului, a 
crescut capacitatea lor de mo
bilizare.

Totuși, analizînd profund toată 
activitatea depusă cu prilejul 
pregătirii și desfășurării festi
valului a rezultat că în anumite 
compartimente ale muncii noa
stre au existat numeroase lip
suri. De exemplu, --------- •"
fiecare raion, faza 
nală a festivalului 
s-a desfășurat mai slab. In unele 
locuri, formațiile artistice care 
s-au prezentat în cadrul festiva
lului în diferitele lui etape — 
comunale, intercomunale, raio
nale și regionale — au fost al
cătuite mai mult din pionieri și 
școlari. S-a mers, deci, pe dru
mul cel mai ușor. S-a neglijat 
antrenarea în unele formații ar-

Vasile Enache 
prim-secretar al Comitetului 

regional U,T.M.-Suceava
----•----

aproape in 
intercomu- 
tineretului

tistice de amatori a tinerilor 
muncitori și țărani muncitori.

Invățînd din experiența acu
mulată în anul 1957 noi ne-am 
străduit să pregătim și să des
fășurăm festivalul tineretului 
din acest an la un nivel su
perior. Pregătirea lui, a început 
încă din prima lună a anului și 
la baza lui 
desprinse din 
dului și ale 
a C.C. a! U.T.M. Atunci, în toate 
comunele 
faza comunală a festivalului. De 
data aceasta nu ne am mai re
zumat însă la acțiuni sporadice, 
la pregătirea unor programe ar
tistice oarecare. Zile și săptămîni 
ale schimburilor de onoare, ale 
economiilor, ale acțiunilor edu
cative au avut loc în repetate 
rînduri începînd de la faza co
munală (care a durat 4 zile) 
și pînă la faza regională (care 
a durat 7 zile). Închinat celei 
mai mari sărbători naționale a 
poporului nostru — 23 August— 
festivalul regional din acest an 
a antrenat marea majoritate a 
tinerilor muncitori, țărani mun
citori, funcționari, intelectuali, 
din regiune. Ne-am străduit să 
facem din acțiunile patriotice, 
acțiuni ale muncii avîntate pen
tru construirea socialismului, 
ale educației comuniste a tine
retului. Cei peste 36.000 tineri cu
prinși în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au prestat anul

au stat sarcinile 
hotărîrile parti- 
Plenarei a Vl-a

regiunii, a început

acesta peste 1.600.000 ore mun
că voluntară, aducînd statului 
economii în valoare de 3.428.200 
lei. Numai în lunile iulie și 
august în întîmpinarea festivalu
rilor raionale și a celui regio
nal tinerii brigadieri au prestat 
peste 550.000 ore muncă volun
tară la împăduriri, curățarea iz
lazurilor, construcții de școli, că
mine culturale, poduri și șosele, 
la înfrumusețarea satelor, strîn- 
gerea fierului vechi etc.

O dovadă grăitoare a amploa
rei pe care a luat-o anul acesta 
acțiunea de strìngere a fierului 
vechi poate fi reliefată compa- 
rînd cantitatea strînsă de tine
ret în anul 1957 — 73.000 kg., 
cu cea colectată anul acesta — 
peste 740 000 kg. Noi am dat 
acum, prin brigăzile utemiste de 
muncă patriotică, un caracter 
organizat muncii voluntare, 
avînd stabilite obiective precise, 
permanente de muncă. Am cău
tat, de asemenea, ca acțiunile 
patriotice să aibă un puternic 

•caracter educativ ca tinerii să 
participe la aceste acțiuni cu pa
siune, conștienți că prin muncă 
contribuie la înflorirea patriei 
noastre, la înflorirea regiunii

(Continuare în pag. 3-a)
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Se desvoltă rețeaua 
invățămiiituliii în 

regiunea Hunedoara
In vederea asigurării unui 

spațiu corespunzător desfășură
rii cursurilor, în 
calități din regiunea Hunedoara 
se vor deschide noi școli și săli 
de clasă. In acest an vor funcțio
na noi școli elementare în satele 
Petreni, Poiana Răchițeli, Găunoa
sa, Strei Săcel, raionul Hunedoa
ra, Meteș, raionul Alba, precum 
și noi școli de 7 ani în comunele 
Roșcani și Gurasada, raionul 
Ilia. La Ilia s-a inaugurat o 
școală medie cu 11 săli de clasă. 
Școala de 7 ani din Călan a fost 
mărită cu încă 4 săli de clasă 
unde se va desfășura și cursul me
diu seral pentru cei aproape 70 de 
muncitori ai uzinelor de la Călan.

In noul oraș muncitoresc Hu
nedoara au fost amenajate încă 
16 noi săli de clasă pentru învă- 
țămîntul mediu și un nou local cu 
8 săli de clasă unde vor funcțio
na școala medie serală, la care 
s-au înscris peste 420 de munci
tori siderurgiști și constructori.

(Agerpres)

multe lo-
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Tinerii din secjia cazangerie a Atelierelor C.F.R.-Simeria citesc presa în timpul unei pauze.

Tovarășului HO Șl MIN
Președintele Partidului celor ce muncesc din Vietnam și Președintele Republicii 

Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
Prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului viet
namez — cea de-a XlV-a aniversare a proclamării 
independenței Republicii Democrate Vietnam — vă 
transmitem dumneavoastră și poporului vietnamez 
cele mai ca de felicitări din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin, a guvernului 
Republicii Populare Romîne, a Prezidiului Marii 
Adunări Naționale șl a poporului romîn.

Poporul romîn se bucură din toată inima de suc
cesele obținute de viteazul și harnicul popor viet
namez, sub conducerea Partidu'ui celor ce muncesc 
din Vietnam, pe calea transformării socialiste a Re- 
ptibticii Democrate Vietnam.

Poporul romîn acordă o 
ri’or de prietenie care s-au 
blica Populară Romînă și 
Vietnam și este convins că 
țările noastre se vor adinei

înaltă prețuire legătu- 
statornicit între Repu- 
Republica Democrată 
relațiile frățești dintre 
mereu în interesul în-

Hanoi

tăririi continue a unității lagărului socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

Vă urăm dragi tovarăși noi izbînzi in lupta dv. 
pentru făurirea vieții noi, socialiste în Republica 
Democrată Vietnam și pentru dobîndirea unității 
naționale a patriei dumneavoastră.

GH. GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului Central 

Partidului Muncitoresc Romîn
al

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine

--------•

Anul acesta, vacanța elevilor 
Școlilor medii nr. 14 și 15 din 
Capitală a fost mai fructuoasă 
ca de obicei. In tabăra de mun
că patriotică organizată de către 
secțiunea de învățămînt și cul
tură a Sfatului popular al raio
nului „23 August“ din Capitală, 
la Gospodăria Agricolă de Ștai 
din comuna Pantelimon, ei și-au 
petrecut o bună parte din va
canță împletind în modul cel mai 
armonios munca cu activitatea 
.cultural-educativă și sportivă.

Dornici de a obține rezultate 
cît mai bune, încă din primele 
zile de la venirea în această ta
bără, brigada celor două școli a 
muncit în așa fel îneît a căpătat 
titlul de brigadă fruntașă, pe 
care l-a menținut în toată pe
rioada șederii în tabără. In ca
drul muncilor care s-au efectuat 
în gospodărie, elevii au ajutat

cu multă îndemînare la recolta
tul mazărei furajere, la prășirea 
castraveților, ardeilor și roșiilor, 
la legarea butucilor de viță etc. 
La recoltarea fructelor, randa
mentul muncii elevilor a fost 
deosebit de ridicat, unii reușind 
să realizeze două norme pe zi.

Prin exemplul lor, tinerii din 
brigada alcătuită de elevii Școli
lor medii nr. 14 și 15 din Capi
tală au antrenat și celelalte 
brigăzi de tineri care au venit să 
muncească voluntar în gospodă
ria agricolă de stat.

Munca voluntară îi înarmează 
pe tineri cu o serie de deprinderi 
practice, deosebit de folositoare, 
le dezvoltă dragostea față de 
muncă.

D. BLANAȚUIU 
profesor

O excursie la Hidrocentrala „V. I. Lenin"
Păstrind tradiția anilor trecuți, 

colectivul de conducere al Școlii 
medii mixte din orașul Drăgă- 
șani, regiunea Pitești, ajutat 
comitetul U.T.M., a organizat 
perioada de vacanță a acestui 
o frumoasă excursie cu elevii, 
Hidrocentrala „V. I. Lenin“ 
la Bicaz.

Deși la orele de geografie ele
vii aflaseră o serie de date inte
resante despre această măreață 
construcție, ei așteptau cu ne
răbdare pri'ejul de a o putea ve
dea cu ochii lor.

In timpul excursiei, elevii au 
făcut cîte un scurt popas în dife
rite localități mai importante. La 
Cheile Bicazului, de pildă, ei au 
admirat îndelung panorama re
zultată în urma eroziunii apei 
în masivul calcaros. La Lacul 
Roșu și la Tușnad au avut In-1

de 
în 
an 
la 
dc

latîlniri cu muncitorii veniți 
odihnă.

Ajunși la Hidrocentrala ,,V. 
Lenin“ de la Bicaz, elevii au vi
zitat barajul hidrocentralei. Ceea 
ce i-a impresionat mai mult pe 
aceștia a fost insă discuția pe 
care au avut-o cu muncitorii, 
tehnicienii și inginerii care lu
crează la terminarea acestei 
grandioase lucrări. Cu acest pri
lej ei și-au dat și mai bine sea
ma cît de importantă este mese
ria de constructor.

„In acești ani ai construcției 
socialismului, întreaga noastră 
țară s-a transformat într-un 
uriaș șantier pe care muncitorii 
în frunte cu comuniștii lucrează 
intens...“. Așa sună un fragment 
din însemnările unui elev care 
participat la această excursie.

CICERONE STANESCU 
elev

1.

a

Ieri, în institutele de învățămînt superior a început concursul de burse. In fotografie : examen la 
Institutul politehnic București

întrecerea implică
Cu cîtva timp în urmă, în sec

ția a Il-a a întreprinderii tex
tile „Răscoala din 1907“-Bucu- 
rești, exista un panou pe care 
se putea citi : „AÎaria Miloșescu 
cheamă la întrecere pe Maria 
Robe să dea calitate 100 la sută, 
să reducă deșeurile cu 600 de 
grame, să recupereze 5 kg. țea
va“. Panouri asemănătoare o- 
xistau însă la tot pasul în între
prindere. întregul colectiv, mo
bilizat de organizația de partid, 
și-a manifestat hotărîrea să mun
cească neobosit pentru a con
tribui la îndeplinirea hotărîrilor 
plenarei C.C. al P.M.R. din 
13—14 iulie a.c. Obiectivul prin
cipal al întrecerii este realiza
rea unei producții sporite, de cea 
mai bună calitate, la un preț 
de cost cît mai scăzut și care 
să satisfacă cerințele creiscînde 
ale cumpărătorilor.

Care sînt rezultatele obținute 
în această întrecere de către ti
neri ? Cine sînt fruntașii și ce 
fapte deosebite au realizat ei ? 
Cine sînt codașii ?

Din păcate la aceste întrebări 
Comitetul U. T. M. nu poa
te răspunde. Rezultatele în
trecerii nu sînt cunoscute de 
către comitetul U.T.M. Aici, 
în această întreprindere, urmă-

firea și popularizarea rezulta
telor pe care le obțin tinerii 
nu se fac decît o singură dată, 
la sfîrșit de lună. Atunci se a- 
nunță în consfătuirile de. pro
ducție numele fruntașilor și re
zultatele obținute. . Pînă atunci 
însă mersul întrecerii constituie 
pentru tinerii muncitori un... 
socret.

Experiența a dovedit că popu
larizarea rezultatelor întrecerii, 
răspîndirea experienței înainta
te au o valoare esențială în dez
voltarea întrecerii socialiste. 
Or, tocmai popularizarea rezul
tatelor obținute în cadrul între
cerii socialiste de către fruntași, 
experiența înaintată a acestora, 
care-i poate ajuta pe tinerii ră
mași în urmă să se ridice la ni
velul fruntașilor, nu se face 
aici în mod sistematic. DJn a- 
ceastă pricină, alături de mun
citoare fruntașe ca: Niculița 
Chitigiu, Floarea Teodoru, Geor- 
geta Iordache, Anica Vasile, 
Victoria Neagn, Elena Bădescu 
și multe altele, care lună de lună 
dau lucru de bună calitate, rea
lizează economii, mai sînt și ti
nere care au un nivel tehnic 
mai scăzut, care dau produse 
de slabă calitate și care au ne-

voie de ajutor în munca lor de 
zi cu zi.

Neurmărindu-se și nepopulari- 
zîndu-se rezultatele pe .care le 
obțin muncitoarele în întrecere, 
lipsind astfel stimulentul, moto
rul care te face să realizezi as
tăzi mai mult decît ieri, mîine 
mai mult decît azi, Maria Robe 
spre exemplu a început .să nu se 
mal îngrijească de calitatea 
produselor, să dea mai multe 
bucăți de pînză cu defecte. Dacă 
ar exista o urmărire și populari
zarea zilnică a rezultatelor pe 
care le obțin muncitoarele, s-ar 
cunoaște din vreme, înainte de 
sfîrșitul lunii, cauzele care fac 
ca unele tineire ca Florica Că- 
prioru, Ioana Pătrașcu, Paras- 
chiva Bolovan, Elena Firici, 
Rădlța Constanța sau Maria lo- 
niță să dea uneori pînză cu 
defecte. Necunoscîndu-se situația 
muncii lor, ele nu sînt nici spri
jinite îndeajuns. Ar fi fost astfel 
util ca comitetul U.T.M. să or
ganizeze pentru ridicarea cali
ficării lor schimburi de expe
riență, sau expuneri teoretice și 
demonstrații practice la locul 
de muncă în care cele mai bune 
muncitoare să le împărtășească 
din experiența lor. Comitetul

Tovarășului

FAM VAN DONG
Prim-ministru și ministrul Afa

cerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam

Hanoi

Cu ocazia sărbătorii naționale 
a poporului vietnamez —cea de-a 
XlV.a aniversare a proclamării in
dependenței Republicii Democrate 
Vietnam — vă rog să primiți cor
diale felicitări și urări de noi suc
cese în activitatea dv. neobosită 
pentru unificarea pașnică și de
mocratică a Vietnamului, pentru 
pace și colaborare între state.

AVRAM BUNACIU 
ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Romîne

U.T.M. nici nu s-a g.îndit încă 
să studieze posibilitatea de a 
extinde în rîndul tinerelor ini
țiativa1 pornită de curînd de co
munistul Nicolae Militaru, de a 
sprijini brigăzile mai slabe deși 
și aceasta ar fi venit în spri- 

■ jinul tinerelor mai slab cali
ficate.

Iată de ce este necesară ur
mărirea și popularizarea rezul
tatelor obținute în întrecere nu 
numai la sfîrșitul lunii ci și pe 
parcurs. îndeplinirea sarcinilor 
de producție se înregistrează 
zilnic. La 2—3 zile, cînd se 
scoate de pe mașină o bucată 
de pînză controlul de calitate 
își spune părerea pe care o con
semnează într-o fișă. Rămîne 
numai ca împreună cu comitetul 
de întreprindere, comitetul 
U.T.M. să se informeze asupra 
acestor rezultate și să organi
zeze cu regularitate publicitatea 
în jurul întrecerii pentru a sti
mula și a-i ajuta în mod efectiv 
pe toți tinerii munc'torl să se 
ridice la nivelul fruntașilor, a- 
ducînd o contr uție din ce in ce 
mai mare la îndeplinirea sar
cinilor care stau în fața între
prinderii.

C. BANC1LA

îndeplinit 
în 8 luni

Ț
Muncitorii forestieri din cadrul 

I.F.E.T.-Broșteni, raionul Vatra 
Dornei au îndeplinit planul anual 
la producția globală și marfă cu 
4 luni înainte de termen. Acest 
succes deosebiț a fost obținut în 
urma unei mai bune organizări a 
muncii în sectoare și parchete, 
folosirii din plin a mijloacelor me
canizate și organizării muncii în 
brigăzi complexe.

In urma măsurilor luate pen- 
tru evitarea pierderilor în pădure, 
indicele de utilizare a masei lem
noase a crescut cu 2,3 la sută 
față de sarcinile de plan, livrîn- 
du-se în plus 6.000 mc lemn de 
lucru.

Ca urmare a creșterii indicelui 
de utilizare a masei lemnoase și 
a reducerii prețului de cost, mun
citorii de la I.F.E.T.-Broșteni au 
dat statului economii peste plan 
in valoare de 1 500.000 lei.

Printre muncitorii care au adus 
o contribuție de seamă la realiza
rea cu 4 luni înainte de termen 
a planului anual se află Eugen 
Ghirucă, Haralarnbie Lostun, Pe
tru Todirică și alții.

IN EDITURA TINERETULUI 
a apărut: 

SUB ÎNGRIJIREA 
INSTITUTULUI DE ISTORIE 

A PARTIDULUI DE PE LINGĂ 
C.C. AL P.M.R.

Contribujii la istoria 
organizației marxist- 
leniniste de tineret 
din Romînia Voi. I 
de Gh. Moț, V. Ștefănescu, 

C. Mocanu
133 pag. 3,15 lei

Inmînarea înaltelor distincții 
acordate de către Prezidiul 

Marii Adunări Naționale
Combinatului metalurgic Reșița

Mii de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au luat parte marți, la 
Reșița, la festivitatea înmînării 
Ordinului Muncii clasa la, con
ferit cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, Combinatului 
metalurgic Reșița pentru contribu
ția importantă adusă la refacerea 
după război a economiei naționa
le și la opera de industrializare 
socialistă a țării, pentru rezulta
tele deosebite obținute în mărirea 
producției de fontă, oțel și lami
nate, crearea de noi tipuri de 
mașini și utilaje, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Tov. Anton Moisescu, vicepreșe
dinte ăl Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a înmînat înalta dis
tincție conducerii combinatului, fe- 
licitîndu-i pe harnicii metalurgiști 
ai „cetății de foc“ în numele C C. 
al P.M.R., al Consiliului de Mi
niștri și al Prezidiului Marii A- 
dunărj Naționale, pentru importan
tele lor succese în producție.

Colectivul combinatului a mai 
fost salutat călduros de tov. La- 
zăr Dumitru, secretar general în 
Ministerul Industriei Grele, losif 
Bayerle, membru supleant al C.C. 
al P.M.R. secretar al Comitetului 
regional Timișoara al P.M.R., 
Mihai Munteanu, prim-secretar al 
Comitetelor raional și orășenesc 
Reșița ale P.M.R., Aurel Lascu, 
prim-secretar al Comitetului 
șenesc U.T.M. Reșița, care 
urat harnicilor metalurgiști

oră- 
au 

reși-

și pe mai de- 
lor contribuție

țeni să-și aducă 
parte prețioasa 
la măreața operă de industriali
zare socialistă a țării.

Luînd cuvîntul în numele co
lectivelor lor de muncă prim-fur- 
nalistul Vasile Benea, Erou al 
Muncii Socialiste și ing. Petru 
Liuba și-au luat angajamentul de 
a cinsti acest eveniment de sea
mă în viața Combinatului prin noi 
victorii în lupta pentru a da pa
triei tot mai mult metal pentru a 
creea noi tipuri de mașini și uti
laje.

In aplauzele entuziaste ale ce
lor pr-ezenți, tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului Central al Sindi
catelor, a felicitat pe muncitorii^ 
tehnicienii și inginerii Combinatu
lui, care printr-o muncă eroică au 
obținut an de an noi succese în 
producție, contribuind la dezvolta
rea economică a patriei.

Participanții la adunare au a- 
probat prin îndelungi aplauze tex
tul unei telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne și Prezi
diul Marii Adunări Naționale, prin 
care muncitorii Combinatului me
talurgic Reșița mulțumesc cu re
cunoștință pentru înalta distincție 
ce li s-a acordat și se angajează 
să obțină noi și importante rea
lizări în munca lor.

(Agerpres)

Rafinăriei de petrol nr. 1 - Ploești
In prezența a. mii de muncitori, 

tehnicieni și ingineri petroliști, 
marți după-amiază a avut loc la 
Ploești festivitatea înmînării Or
dinului Muncii clasa l-a Rafină
riei de petrol nr. 1 Ploești, con. 
ferit cu 'prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, pentru rezul
tatele importante obținute în creș-

terea producției de benzină, ule
iuri și gaze lichefiate, pentru pro
ducerea unor noi sortimente, îm
bunătățirea calității produselor, 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost.

Tov. Dumitru Balalia, membru 
al C.C. al P.M.R., membru al Pre-

(Continuare in pag. 3-a)

Gospodăriei agricole de stat
u„Partizanul

Un mare număr de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la gos
podăria agricolă de stat „Parti- 
zanul“-Dragalina, regiunea Bucu
rești, au participat luni la amia
ză la festivitatea înmînării dis
tincției Ordinul Muncii clasa l-a, 
conferit acestei gospodării de stat 
pentru recolte ridicate de cereale 
obținute la hectar an de an, pen
tru rezultatele deosebite obținute 
în creșterea animalelor și a pro
ductivității lor, pentru reducerea 
continuă a prețului de cost al pro
ducției.

La festivitate au participat tov. 
Florian Dânălache, membru 
C.C. al P.M.R., membru în Pre
zidiul Marii Adunări Naționale, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., Gh. 
Necula, membru supleant al C.C. 
al P.M.R., prim-secretar al Comi
tetului regional București al 
P.M.R., Bucur Șchiopu, adjunct 
al ministrului Agriculturii și Sil
viculturii, Vasile Dan, vicepre
ședinte al Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular Regional Bucu
rești, muncitori și mecanizatori 
fruntași din G.A.S.-urile din re
giune.

al

Tov. Bucur Șchiopu, adjunot al 
ministrului Agriculturii și Silvicul
turii, a vorbit despre realizările 
acestei unități.

Apoi, tov. Florian Dânălache a 
înmînat conducerii gospodăriei as 
gricole de stat „Partizanul“ înalta 
distincție și a felicitat călduros în 
numele Comitetului Central al 
P.M.R., Consiliului de Miniștri și 
Prezidiului Marii Adunări Națio« 
nale, colectivul acestei unități pen
tru realizările sale, urîndu-i nof 
succese în muncă.

In numele colectivului G.A.S, 
„Partizanul“, ing. Triță Făniță, 
directorul unității, a mulțumit căl
duros partidului, guvernului și 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale pentru înalta distincție acor< 
dală. Totodată el a exprimat ani 
gajamentul muncitorilor de aic* 
de a obține producții tot mai mari 
la hectar.

Intr-o entuziastă atmosferă co< 
lectivul G.A.S. „Partizanul“ a tri« 
mis o telegramă de mulțumire Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres) )



O sarcină actuală a tineretului de la sate —
însilozarea furajelor

CE Șl CUM SĂ ÎNS1LOZÂM

De aici s-a născut ne- 
a conserva furajele 

cît mai aproape de
Din toate metodele

Ing.
Grigore Chîșleanu 
vice-președinle al Sfatului 
popular regional Galați

Experiența practică a dovedit 
că plantele verzi sînt mai bogate 
în substanțe hrănitoare decît în 
stare uscată, 
cesitatea de 
într-o stare 
faza verde,
care ne ajută la conservarea fura 
jelor cea mai bună este însiloza
rea. în regiunea Galați, în timp 
ce pînă în anul 1957 se însilozau 
cantități foarte mici care nu depă
șeau 30—40 mii de tone, în anul 
1958 s-au însilozat peste 250.000 
tone, iar anul acesta numai pînă 
la ora actuală s-au însilozat peste 
156.000 tone numai cu plante de 
primăvară și de vară. Cu toate a- 
cestea, problema însilozării nu este 
încă rezolvată la nivelul posibili
tăților de care dispun unitățile a- 
gricole socialiste. Este știut că 
porumbul are o coacere întîrziată 
față de perioada optimă de însă- 
mînțare a griului. Corectarea a- 
cestei deficiențe poate fi făcută cu 
mult succes folosind la însilozare 
porumbul destinat inițial pentru 
boabe obținind în acest fel elibe
rarea terenului cu cel puțin o lună 
înainte de recoltarea porumbului 
pentru boabe. Experiența ne-a do
cumentat că știuleții de porumb 
însilozați în faza de lapte ceară, 
separat de tulpini, pot fi folosiți 
în furajarea animalelor cu același 
succes ca și porumbul boabe uscat. 
Pe de altă parte conservarea a- 
cestui porumb prin însilozare sub 
formă de boabe s-a dovedit a fi 
mult mai economică decît păstrarea 
porumbului uscat, care prezintă 
și riscul mucegăirii.

Crescătorii de animale s-au 
convins că această metodă de în
silozare a știuleților și a boabe
lor de porumb sau a tulpinilor 
ridică considerabil valoarea nutri
tivă a suprafețelor cultivate cu 
porumb. De aceea considerăm 
însilozarea porumbului la ora 
actuală atît a celui destinat pen
tru siloz cît și a unej, părți din

porumbul destinat pentru boabe 
ea cea mai potrivită acțiune atît 
pentru eliberarea suprafețelor ce 
urmează să fie însămînțate eu 
grîu, cît și pentru mărirea canti
tății de furaje însilozate.

Din practica noastră s-a consta
tat că o piedică în însilozare o 
constituie transportul cantităților 
mari de masă verde de la locul de 
producție la locul de consum. în
lăturarea acestei greutăți se poate 
rezolva ușor dacă împărțim canti
tățile de însilozare în cantități ce 
trebuie consumate iarna la grajd 
și cantități ce pot fi consumate în 
timpul prielnic chiar la locul de 
producție. Cu excepția a două luni 
pe an animalele pot fi scoase din 
grajd. Ele pot fi deplasate la locul 
unde se află silozul și unde con
sumul se face în foarte bune con
diții. Se recomandă acest pro
cedeu în special pentru animalele 
tinere și animalele care nu sînt în 
producție de lapte. De asemenea 
oile și animalele dc muncă pot fi 
duse să consume siloz la locul unde 
se- conservă nutrețul.

în ultimul timp se aplică me
toda de însilozare la suprafață, 
atît în Uniunea Sovietică cît și în 
țări de democrație populară. Am 
încercat și noi acest procedeu anul 
trecut. Acolo unde însilozarea la 
suprafață s-a făcut cu grijă rezul
tatele au fost foarte bune.

La G.A.C. din Cuca între două 
șiri de paie s-au însilozat peste 60 
de vagoane cu porumb cu rezul
tate. excelente, ceea ce a determi
nat pe colectiviști să renunțe la 
însilozarea în gropi. Același lucru 
s-a întîmplat și la G.A.C. din Pe- 
chea, Tulucești, 23 August din 
raionul Galați, Cudalbi din raionul 
Tecuci, Tudor Vladimireseu din 
raionul Brăila și multe altele. S-a 
recomandat acest procedeu țn spe-

invazie de o leguminoa- 
cheamă 
un bun

Unii
acestei
consumată de animale.

Unghia Găii și 
material pentru 
se feresc de 
plante spunînd

Una din sarcinile principale ale or
ganizațiilor U.T.M. de la sate în 
această perioadă este mobilizarea 
tineretului la grăbirea ritmului de în- 
silozare a furajelor, pentru insiloza- 
rea a cît mai mari cantități de 
nutrețuri. Ele au sarcina de a lupta 
pentru îndeplinirea și depășirea sarci
nilor prevăzute în instrucțiunile co
mune ale C.C. al U.T.M- și Ministerului 
Agriculturii șl Silviculturi privind

contribuția pe care trebuie să o aducă 
tineretul la însilozarea nutrețurilor 
și care se ridică în acest an la 550.000 
tone furaje.

Fiecare utemist, tlnăr din G.A,S„ 
G.A.C., întovărășiri agricole, tre
buie să considere o datorie patriotică 
participarea sa la această acțiune me
nită să contribuie la obținerea unor 
producții sporite de lapte, carne și 
lină.

Două brigăzi — 
economii de 100.000 lei

la însilozareal Colectiviștii din Alexeni — regiunea București 
furajelor.

Recoltă bună de porumb siloz
Sub îndrumarea organizației 

de partid, organizația de bază 
V.T.M. din gospodăria colectivă 
„Grivița Roșie" din Trușești, re
giunea Suceava, a mobilizat ti
nerii la acțiunea de însilozare. 
Alături de vîrstnici, tinerii au 
pregătit din timp gropile pentru 
siloz. îndată ce a început recol
tatul celor 6,5 hectare cu po-

rurnb furajer, 
cu însuflețire munca. Pentru 
porumbul a fost bine întreținut 
s-a obținut o producție medie de 
25.000 kg. la hectar și trebuie 
depus un mare volum de muncă. 
Muncind cu rîvnă, în numai cî
teva zile tinerii au însilozat peste 
100 tone de porumb.

S. REȚEA

tinerii au început 
că

Cît mai repede
Vasile Condilă, secretarul comi

tetului U.T.M. din comuna Fulga, 
regiunea Ploești, nu are astimpăr 
în aceste zile. Acum îl găsești Ia 
Fulga de Jos, acum e la Fulga 
de Sus. E permanent în mijlocul 
tinerilor din cele două gospodării 
colective din comună. îi ajută, îi 
îndrumă, muncește cot la cot cu 
ei, ca cele 400 de tone de porumb

de pe loturile cu porumb furajer 
ale tineretului să fie însilozate la 
timp. Datorită entuziasmului 
care se muncește, în numai 
zile tinerii colectiviști din 
două gospodării colective din 
ga au însilozat peste 200 de 
porumb

cu 
trei 
cele 
Ful- 
tone

cial pentru organizarea furajării 
animalelor prin autodeservire, 
metodă care duce la scutirea bra
țelor de muncă necesare transpor
tării și administrării silozului.

Lucrul esențial în însilozare este 
tocarea materialului de însilozat. 
în special porumbul care a fost 
însămînțat eu scopul de însilozare 
cu cît este făcut mai mărunt cu 
atît procesul fermentării are loc în 
condiții mai bune.

Pe lîngă culturile semănate spe
cial peijtru siloz mai avem încă 
o serie dc plante din flora bălți
lor care oferă mari cantități de 
masă verde pentru însilozat.

Anul acesta în bălțile din Lunca 
Dunării pe lîngă alte plante spon
tane este o 
să care se 
care oferă 
însilozări. 
însilozarea 
că nu este
Noi am însilozat o cantitate 
acest material la gospodăria 
August' din raionul Galați, și după 
ce s-a produs fermentația la circa 
10 zile am experimentat pe 5 ber
beci acest material însilozat. Re
zultatele sînt foarte bune. Reco
mandăm ca să fie atacate cu curaj 
aceste imense resurse de materiale 
pentru însilozat.

Organizațiile U.T.M. din unită
țile agricole socialiste pot să 
aducă un ajutor substanțial orga- 
nizînd acțiuni de însilozare a ier
burilor de pădure, a ierburilor de 
baltă și așa mai departe.

O resursă de mare valoare care 
a fost pusă în practică în regiunea 
Galați încă de anul trecut și se 
va lărgi în continuare anul acesta 
o constituie produsele secundare de 
la grădinile de legume. Astfel 
G.A.C. din Ibrianu, raionul Fili- 
mon Sîrbu, a însilozat cu resursele 
de la grădina de legume (vrejuri, 
roșii, tulpine de ardei și vinete, 
frunzele de la morcovi și alte plan
te rădăcinoase, frunze de varză 
etc.) circa 40 de vagoane. Deși ope 
rația a fost făcută cu neîncredere 
la început, cînd s-au desfundat gro
pile de siloz, colectiviștii au rămas 
surprinși de calitatea acestui siloz. 
De asemenea, 
tnuna Răcoasa 
de pădure.

Nenumărate 
posibilitățile pentru sporirea can
tităților de furaje însilozate.

Folosind aceste resurse țăranii 
colectiviști, lucrătorii din gospo
dăriile agricole de stat, tineretul, 
vor aduce o contribuție deosebită 
la dezvoltarea șeptelului de ani
male, la sporirea cantităților de 
lapte, carne și lînă.

Foto: GH. 6IOROBEA

Donca Simo“ din regiunea Constanța tinerii execută însilozarea porumbului în mod 
mecanizat

100 din cele 1.100 de tone de 
porumb ce trebuiau însilozate în 
G.A.C. Grindu din raionul Urzi- 
ceni s-a hotărît sa fie realizate 
prin munca voluntară a celor 
două brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din gospodărie. însă, în 
scurt timp această sarcină încre
dințată brigăzilor utemiste a fosl 
dusp la îndeplinire. Atenția orga
nizației U.T.M. s-a îndreptat a- 
tunci către inițiativa luată de or
ganizația de partid de a valorifi
ca noi surse de siloz. Astfel, tine
rii din cele două brigăzi utemiste 
de muncă patriotică au primit 
sarcina să insilozeze cantități în
semnate de frunze și caiete de 
sfeclă de zahăr, coceni de porumb 
și tulpine de floarea soarelui. Ti
nerii din brigăzi au început să 
strîngă frunzele și coletele de pe 
cele 314 hectare cultivate cu sfe
clă de zahăr. Pe măsură ce gră
mezile creșteau, tinerii conducă
tori de atelaje le încărcau în că
ruțe și le transportau la locul de 
însilozare. Aici, echipele de la ma
șina de tocat curățau frunzele și 
coletele de pămînt, aveau grijă 
ca aceste nutrețuri să fie mărun- 
tite și presate cît mai bine și 
mai uniform în groapa de siloz. 
Alți tineri din gospodărie, înca
drați de asemenea în cele două

brigăzi de mtfflcă patriotică, efeo 
luau concomitent lucrări asemănă
toare pe suprafața de 423 hectare 
cultivată cu floarea-soarelui. în 
numai cinci zile brigăzile utemis
te de muncă patriotică au mai în- 
silozat încă 50 de tone de tulpine 
de floarea-soarelui, de frunze 
și colete de sfeclă de zahăr, care 
altă dată rămîneau nevalorifica
te. Inițiativa aceasta a găsit ecou 
și în rîndurile tinerilor care nu 
făceau parte din brigăzile utemis
te de muncă patriotică. Dorind să 
contribuie și ei la însilozarea nu
trețurilor, încă 30 de tineri au 
cerut să lucreze în brigăzile ute
miste de muncă patriotică la însi- 
lezarea cocenilor de porumb, ime
diat după recoltarea celor 1200 
hectare cu porumb.

Tinerii din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică se străduiesc ca 
în cadrul lucrărilor de însilozare 
să realizeze o economie de peste 
100.000 lei. Ei vor contribui în a- 
celași timp la asigurarea unei 
mari cantități de nutrețuri bogate 
în substanțe nutritive, pentru a- 
nimalele gospodăriei, hrană de 
care depinde obținerea unor pro
ducții sporite de carne, lapte și 
lină.

GH. PETRE

Mai mult lapte
jată a crescut în timpul furajă
rii cu nutreț murat, cu peste 25 
la sută. Aceste 
terminat pe 
Agriș, ca anul 
o și mai mare 
furajelor. La această acțiune ti
nerii alături de comuniști aduc 
o contribuție importantă.

Colectiviștii din comuna Agriș, 
raionul Satu Mare, s-au convins 
pe deplin de însemnătatea ce o 
are pentru hrana animalelor fu
rajul însilozat, tn perioada hră- 
nirii animalelor cu porumb însi
lozat, producția de lapte la multe 
vaci a crescut de la 1.800 litri 
la 2900 litri. Pe întreaga gos
podărie, producția medie de lap
te pe fiecare cap de vacă fura-

rezultate i-au de- 
colectiviștii din 
acesta să acorde 
atenție însilozării

T. VEDEA

Și în acțiunea de însilozare se cere 
o temeinică muncă politică și organizatorică

colectiviștii din co- 
au însilozat lăstari

sînt resursele și

întrecere și... 
tot mai mult 

siloz
La marginea comunei Gră- 

bați regiunea Timișoara, s-a 
înălțat un nou grajd mo
dern al gospodăriei agricole 
de stat. Lingă el se află și prin
cipalele gropi pentru furajele 
însilozate. Aici lucrează două 
echipe de tineret, la două ma
șini de tocat. Munca brigăzilor 
a fost organizată cu o grijă de
osebită. Intre tractoriștii care 
aduc furajele de pe cîmp și cei 
care lucrează la tocat s-a înche
iat o înțelegere precisă : „Noi 
vă asigurăm cu porumb furajer 
în așa fel ca mașinile să nu stea 
nici o clipă, au spus tractoriștii, 
iar voi, cei de la tocători, să 
munciți cît mai repede, ca să 
nu ne țineți mult pe loc”.

Din înțelegerea aceasta s-a 
născut o adevărată întrecere, 
tinerească, entuziastă. Nici trac
toriștii și nici „tocătorii“ nu 
s-au lăsat mai prejos. Dacă tot 
timpul tractoriștii Covaci Mi- 
hai, Gopfrich Mihai și Tulbure 
Gavril au remorcile pline cu 
porumb lingă gropi, nici Mea- 
tec Francisc și ceilalți băieți și 
fete de la tocători nu se lasă 
mai prejos.

întrecerea dintre tineri dă 
roade frumoase, in majoritatea 
zilelor, viteza zilnică de lucru 
atinge 12 vagoane de porumb 
însilozat. Așa se face că, pînă 
acum, din cele 300 de vagoane 
cît are de însilozat gospodăria, 
aproape o sută de vagoane sînt 
gata însilozate.

Oamenii muncii din agricultu
ra regiunii Constanța ,au. acu
mulat o bogată experiență și 
au obținut importante succese îh 
dezvoltarea șeptelului de anima
le, în sporirea producției de car
ne și lapte. Așa cum s-a subli
niat la Consfătuirea de la Con
stanța din aprilie 1958 una din 
condițiile pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor e asigurarea 
unei băgate baze furajere.

Conduse și îndrumate de or
ganizațiile de partid, organiza
țiile U.T.M. din satele regiunii 
Constanța acordă importanța cu
venită mobilizării tineretului la 
acțiunea de însilQjjjre a furaje
lor. In acțiunea de însilozare pe 
țară Comitetul regional U.T.M- 
Constanța s-a situat, .atît în 
1957, cît și anul trecut, în rîn- 
dul organizațiilor regionale frun
tașe. Sub conducerea comitetului 
regional de partid și în colabo
rare cu organele puterii locale, 
pe baza instrucțiunilor comune 
ale C.C. al U.T.M. și Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii, Co
mitetul regional U.T.M. Constan- 
ța, a elaborat anul acesta un 
plan care prevede însilozarea 
prin munca voluntară a tinere
tului, a 90.000 tone de furaje 
din cele 780.000 tone planifica
te pe regiune. Redăm mai jos 
unele constatări asupra felului 
cum se desfășoară munca pentru 
îndeplinirea acestor angajamente 
de către unele organizații raio
nale U.T.M. din regiunea Cons
tanța.

RAIDUL NOSTRU

IN REGIUNEA CONSTANTA

Initiative

B. NICUȚA

de !a sate

Comitetul raional U.T.M. Fe
tești, (prim secretar Ion Popa) 
s-a angajat ca prin munca vo
luntară a tinerilor din raion să 
se însilozeze 18.500 tone de fu
raje. Pe parcurs însă s-au ivit 
greutăți în îndeplinirea planului 
de 8.000 tone furaje ce trebuiau 
însilozate la gospodăriile agri
cole de stat din raion. Forțele 
de muncă ale G.A.S.-urilor erau 
prinse în alte importante lucrări 
agricole. Se impunea totuși asi
gurarea animalelor din gospodă- 
riile de stat din raion cu canti
tatea de nutreț stabilită, iar la 
această acțiune tineretul trebuia 
să-și aducă neapărat contribuția. 
Metoda prin care Comitetul raio
nal U.T.M. Fetești a găsit rezol
varea acestei situații, a fost or
ganizarea pe lîngă cîteva gos
podării agricole de stat a unor 
iabere de muncă voluntară, cu 
tineri colectiviști din gospodării
le vecine. Pentru a nu stingheri 
însă activitatea de producție și 
a nu periclita îndeplinirea pla. 
nurilor de însilozări ale organi
zațiilor U.T.M. din G.A.C., în ta- 
berele de pe lîngă gospodăriile 
de stat, au fost mobilizați doar 
cîte 3-5 tineri din fiecare gos
podărie. Astfel de tabere, au fost

organizate la G.A.S. Pietroiu, cu 
62 de tineri colectiviști, care în 
timp de 17 zile au însilozat 700 
de tone, la G.A.S. Dudești cu 85 
de tineri pe timp de 15 zile, care 
au însilozat 1.000 tone, la G.A.S. 
Bordușani și Jegălla unde, de a- 
semenea, tinerii au însilozat 
mari cantități de furaje. Pînă în 
prezent, la gospodăriile de stat 
pe lingă care au fost organizate 
astfel de tabere, tinerii au însi
lozat peste 3500 tone, prestînd 
19.000 ore de muncă voluntară. 
Aceste tabere au constituit în a- 
celași timp școli ale educației 
patriotice a tinerilor colectiviști. 
Activitatea politică și cultural- 
sportivă din tabere a creat o 
atmosferă entuziastă de muncă, 
astfel că tot timpul s-au desfă
șurat aici întreceri vii pentru 
titlul de brigadier fruntaș. Cu 
prilejul închiderii taberelor, în- 
mînarea insignei și carnetului de 
brigadier tinerilor care au în
deplinit norma de 100 ore de 
muncă voluntară, a stîrnit un a- 
semenea entuziasm, îneît aceștia 
au cerut comitetului raional 
U.T.M. să rămlnă încă dosă săp- 
tămîni la însilozarea furajelor în 
G.A.S.

In același timp, activiștii comi
tetului raional U.T.M. au spriji
nit organizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective în mobiliza
rea tinerilor pentru realizarea 
planurilor de însilozări. Astfel 
că, pînă în prezent, organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile colective 
ale raionului Fetești au însilozat 
prin muncă voluntară peste 3.000 
tone. Sub conducerea organiza
țiilor de partid planul de însilo
zări pe întreg raionul Fetești a , 
fost realizat pînă la 27 august 
în proporție de 57,2 la șută.

Mult interes pentru asigurarea 
animalelor cu furaje a dovedit și 
Comitetul raional U.T.M. Istria. 
Un merit al său a fost preocupa
rea pentru valorificarea unor 
rezerve locale de nutrețuri natu
rale și în primul rînd a stufu
lui. Tinerii din G.A.C. Satu Nou 
au fost îndrumați să însilozeze 
stuf amestecat cu ovăz, iar or
ganizația U.T.M. din G.A.C. Ze- 
bil să însilozeze stuf amestecat 
cu lucerna. La G.A.C. Enisala, 
Ceamurlia de Jos și altele, tine
rii au însilozat stuf amestecat 
cu foi de sfeclă, floarea-soare
lui și buruieni.

Experiența bună în acțiunile 
de însilozare a fost popularizată 
și extinsă și de alte comitete ra
ionale U.T.M. din regiunea Con
stanța. De organizarea taberelor 
pe lîngă gospodăriile de stat, de 
exemplu, s-au ocupat și comite
tele raionale U.T.M. Medgidia și 
Negru Vodă, 
organizațiilor 
nul Istria, de 
veior naturale
tru «iloz, a fost preluată și de

o serie de organizații de bază 
U.T.M. din raionul Adamclisi. 
De pildă, la gospodăria .colec
tivă din Petroșani, organizația 
U.T.M sub îndrumarea organi
zației de partid, a organizat 
chipe speciale de tineret care 
recoltat și însilozat frunza 
floarea-soareiuf și buruieni.

„Studiu" și- 
sarcini din birou

e- 
au ' 
de

tone prevăzute a se însiloza prin 
muncă voluntară. In loc să în
treprindă acțiuni concrete in or
ganizațiile de bază U.T.M., Co
mitetul raional U.T.M. Tulcea 
s-a mărginit să traseze sarcini 
din birou. Munca concretă, 
de organizare și control în 
derea mobilizării tineretului 
acțiunea de însilozare a fost 
locuită prin hîrțoage.

vie 
ve
la 

în-

Inițiativa bună a 
U.T.M. din raio- 
folosire a rezer- 
de nutrețuri pen-

Din păcate, nu toate comitete
le raionale U.T.M, din regiune 
s-au străduit .să găsească forme 
adecvate pentru mobilizarea 
largă a tineretului la acțiunea 
de însilozare. Așa este cazul co
mitetului raional U.T.M. Hîr- 
șova. Nu se poate spur.e că a- 
cest comitet raional nu are ex
periență în mobilizarea organi
zațiilor U.T.M. la acțiunea de 
însilozat, ci din contră. Anul 
trecut Comitetul raional U.T.M. 
Hîrșova a ocupat un loc fruntaș 
pe țară. Ce s-a întîmplat acum 
însă? Spre deosebire de anul 
trecut, anul acesta comitetul ra
ional s-a mulțumit num»; să... 
„studieze" problema. „Studiul“ a 
durat pînă acum cîteva zile clnd 
Comitetul regional U.T.M. Con
stanța, î-a tras la răspundere pe 
tovarășii de. la Comitetul raional 
U.T.M. Hîrșova. O situație criti
cabilă există în raionul Tulcea. 
Pînă la data de 26 august ti- ’ 
nerii din gospodăriile de stat ale 
acestui raion n-au însilozat decît 
31 de tone, din cele peste 3000

Cîteva concluzii

Pînă la 26 august din cele 
90.000 tone furaje planificate de 

1 către Comitetul regional U.T.M. 
Constanța să fie însilozate de 
tineri prin muncă voluntară, 

: s-au însilozat numai 20.180 tone. 
; Ce dovedește acest lucru ? Că 

față de experiența bună acumu
lată în anii trecuți în această 
acțiune, față, de condițiile și 
forțele existente în organizații
le de bază U.T.M. din satele re
giunii, ritmul însilszăritor se 

, desfășoară încă destul de lent. 
Explicația ? Multe comitete raio
nale U.T.M. s-au mulțumit doar 
să traseze sarcini organizațiilor 
de bază U.T.M. la începutul ac
țiunii și apoi au uitat de ele. In 
loc ca tinerii să fie sprijiniți și 
ajutați în mod concret de către 
activiștii comitetelor raionale, ei 
au fost lăsați să se „descurce“ 
singuri așa cum e cazul în ra
ioanele Tulcea și Hîrșova. Ex
periența acumulată pînă acum 
de oamenii muncii din agricul
tura regiunii Constanța a dove
dit că asigurarea animalelor cu

furaje suficiente și consistente, 
duce implicit la producții spori- . 
te, de lapte, carne și lînă. De 
exemplu anul trecut gospodă
riile agricole colective. Viile Noi, 
Palazul Mare, Zebil și altele, au 
asigurat o bază țurajeră boga
tă, au obținut peste 2 500 litri 
lapte de la fiecare vacă furaja- 
la. Gospodăriile de stat din Je- 
gălia, Pietroiu și altele au ob
ținut anul trecut producții de 
lapte și carne mai mari decît 
ce'e planificate. Acest lucru se 
datorește și organizațiilor de 
bază U.T.M. care, sub conduce
rea organizațiilor de partid, au 
luptat, pentru asigurarea anima
lelor cu hrană bună și suficientă.

Este posibil ca cele 90.000 tone 
furaje planificate să fie însi
lozate la vreme.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, organizațiile U.T.M. 
din agricultura regiunii Con
stanța pot și trebuie să ducă cu 
cinste la îndeplinire această sar
cină așa cum au făcut-o și în 
anii precedenți. Comitetul regio
nal U.T.M., comitetele raionale 
U.T.M., trebuie să sprijine activ 
organizațiile U.T.M. la însilo
zări. Acolo unde lucrările sînt 
rămase în urmă să se creeze 
echipe speciale din cei mai des
toinici utemiști și tineri, să fie 
răspîndită metoda organizării 
taberelor de tineret pe lîngă 
gospodăriile de stat, iar în ra
ioanele din Deltă tinerii să par
ticipe intens la însilozarea stu
fului în amestec cu alte plante 
furajere consistente. Trebuie in
tensificată munca politică în 
sprijinul acestei importante ac
țiuni economice a tineretului de

B. COSTEA 
I. ȘERBU 

corespondentul „Scînteii 
tineretului“ pentru re

giunea Constanța

Tinerii din brigada utemistă de muncă patriotică din cartierul 9 — Tei București îi ajută pe tinerii 
muncitori de la G.A.S. Roșia la însilozarea celor 4.500 tone furaje.

Foto; N. CORNEANU



Adunare publică 
cu prilejul Zilei 

internaționale de luptă 
împotriva primejdiei 

unui nou război

VIATA DE ORGANIZAȚIE

pregătirea propagandiștilor
Amil acesta, Comitetul raional 

U.T.M. Cluj a acordat mai multă 
atenție pregătirii deschiderii a- 
nului de învățămînt politic. Bi
roul Comitetului raional U.T.M 
Cluj a antrenat întreg activul 
raional să muncească concret, 
operativ, pentru pregătirea în 
bune condițitini a deschideri: 
învățămîntului politic. Fiind in 
struiți mai temeinic, învățînd Jir 
rezultatele bune obținute, pre 
cum și din propriile lipsuri, 
instructorii au sprijinit concret 

Ț organizațiile U.T.M. în selecțio
narea propagandiștilor, în stabi
lirea formelor de învățămînt po 
litic pentru fiecare organizație, 
a numărului de cercuri, precum 
și a numărului de cursanți Ia 
învățămîntul politic U.T.M. Co
mitetul raional U.T.M. a îndru
mat organizații
le de bază să 
țină cont de do
rința tinerilor, , . i.«. airkJ-
de pregătirea fie de invațammt poiitsc u. T. M. in 
căruia la înscrie
rea în învățămîntul politic. în 
multe comune, cum ar fi de 
exemplu : Florești, Apahida, Co- 
jocna și altele foarte mulți 
tineri care și-au însușit
meinic problemele predate la 
cercul „Să ne cunoaștem 
tria" au fost înscriși la 
țămîntul seral. Dimpotrivă, aco
lo unde s-a constatat că unii ti
neri nu au învățat cu perseve
rență, nu s-au străduit să fie la 
curent cu lecțiile predate, și din 
această cauză au rămas cu multe 
lacune în pregătirea lor politică, 
au fost îndrumați să repete anul 
la aceeași formă de învățămînt, 
dîndu-le în felul acesta posibili
tatea să capele un bagaj de cu
noștințe politice corespunzătoare 
promovărilor lor viitoare la o 
formă de învățămînt politic su
perioară.

Anul acesta, cu ajutorul comi-
-----•----- ----

r;.i I

Cum se

tetului raional de partid, Corni 
tctul raional U.T.M. Cluj a asi
gurat localuri pentru fiecare 
cerc, în așa fel, îneît spre deo
sebire de anul trecut, cînd s-au 
mai îutîmpinat greutăți din acest 
nunei de vedere, pe toată durata 
învățământului politic, lecțiile să 
;e desfășoare în bune condiții.

Cu ajutorul organelor de par- 
id, Comitetul raional U.T.M 
iluj s-a ocupat cu maturitate și 

simț de răspundere de selecțio
narea propagandiștilor, de în
drumarea în acest sens a orga
nizațiilor U.T.M.

Iată cîteva exemple elocvente 
în această privință. Tînăra Cor
nelia Cordoș, care anul trecut a 
fost propagandistă la cercul „Să 
ne cunoaștem patria“, din cadrul 
întovărășirii agricole din comuna

Din controlul făcut de mem 
brii biroului raional, cît și din 
analiza cu activul asupra felului 
cum a-a desfășurat pregătirea 
pentru deschiderea învățămîntu- 
lui politic s-a constatat că pro 
pagandiștii au fost selecționați 
din rîndul celor mai pregătiți 
tineri intelectuali din sate (învă 
țători, profesori, ingineri, tehni
cieni, medici) confirmați în a- 
dunările generale U.T.M.

Totodată, 50 de propagandiști 
din raion au fost selecționați 
pentru a participa la cursul de 
10 zile, deschis zilele acestea de 
Comitetul regional U.T.M. Cluj 
pentru instruirea propagandiști
lor.

Faptul că Comitetul raional 
U.T.M. Cluj a trimis la pregătire 

o parte din pro
pagandiști este 
un lucru bun 
care va duce. Ia

te-

. pa' învă-

Restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre 

Republica Populara 
Romînă și Japonia

Guvernele Republicii Populare 
Romîne și Japoniei, dorind să 
restabilească relațiile diplomatice 
dintre cele două țări, au însărci
nat pe ambasadorul Republicii 
Populare Rominc la Varșovia, Di- 
mitrie Praporgescu, și pe ambasa
dorul Japoniei la Varșovia, Sabu- 
ro Ohta, să poarte discuții in a- 
ceastă privință.

In urma discuțiilor, s-a ajuns la 
un acord deplin intre cele două 
guverne, iar la 1 septembrie au 
fost schimbate scrisori, la Varșo
via, intre ambasadorul romin și 
japonez, prin care relațiile diplo
matice dintre cele două țări au 
fost restabilite, urmind ca la o 
dată apropiată să se facă schimb 
de reprezentanți diplomatici 
rang de miniștri.

-----

„AM ADMIRAT FELUL ÎN GARE 
V-AȚI ORÎNDUIT VIAȚA"

Oe&larațîa 
pictorului american 

Kockwell Kent

pregătește deschiderea
■ I /*! • care va auce la raiOnUi %>luj creșterea calită

ții învățămîntu
lui politic. Dar, comitetul raional 
U.T.M. nu trebuie să neglijeze 
pregătirea celorlalți propagan
diști. Este bine ca neîntîrziat să 
se treacă la organizarea cursuri
lor serale pentru pregătirea pro
pagandiștilor, fără scoaterea a- 
cestora din producție. De aseme
nea cu propagandiștii care înde
plinesc anul acesta pentru p inia 
dată această muncă este bine să 
se organizeze instructaje meto
dice, 
care 
diști 

în
nică 
este 
lor care răspund de organizarea 
învățămîntului politic al U.T.M. 
Nici un cerc nu trebuie să se 
deschidă cu propagandist slab, 
nepregătit, care nu dovedește că 
va fi capabil să asigure însușirea 
temeinică a cunoștințelor politice 
de către tineri. Nivelul de pre 
gătire al propagandiștilor este 
condiția hotărâtoare a bunei des
fășurări a întregii activități a 
cercului politic. Acest lucru tre 
buie să fie viu în fața comitetu
lui raional, a fiecărei 
ții de bază U.T.M.

Gilău, a fost criticată de tineri 
în repetate rinduri, pentru faptul 
că nu ținea lecțiile cu regulari
tate, iar când le ținea nu știa să 
creeze o atmosferă prielnică unor 
discuții vii, interesante, capabile 
să ajute la lămurirea probleme
lor ridicate în seminar. Critica 
a fost zadarnică, fără rezultat, și 
aceasta din cauză că C. Cordoș 
nit avea o pregătire politică și 
ideologică corespunzătoare. Anul 
acesta ea nu a mai primit această 
sarcină. în locul ei, tiuerii au 
propus pentru munca de propa
gandist pe profesorul Ștefan 
Lajoși, un tînăr cu o pregătire 
politică corespunzătoare, iubit și 
stimat de tineri pentru hărnicia 
sa, pentru dragostea și pasiunea 
cu care muncește în organizație.

Aceeași situație a fost la G.A.C 
Cojcc.na. Aici tinerii, într-o a- 
dttnare generală au sancționat 
Cit vot de blam pe propagandis
tul Ștefan Cosma pentru faptul 
că în tot cursul anului de învă 
țămînt pol t c a predat doar cî- 
teva lecții, dovedind lipsă do in
teres pentru învățămîntul poli
tic. Această atitudine a demon- • 
strat creșterea maturității politice - 
a utemiștilor, interesul lor pen
tru învățămîntul politic.

anului

schimburi de experiență la 
să participe și propagan- 
ou vechime.
prezent pregătirea teinei- 
a tuturor propagandiștilor 

sarcina de căpetenie a ce-

organiza

sportivi aj asociației „Victoria Bistrița , regiunea Cluj, în 
susținută în compania formației bucureștene a Combina- 

de care au dispus cu scorul: 2-1
Foto: VAL. PIETREANU

Tinerii 
partida 
tului Poligrafic „Casa Scìnteli“

In minarea înaltelor dlsti ncții
acordate de către Prezidiul

Marii Adunări Naționale
Rafinăriei de petrol nr. 1 —

Ploești
(Urnvare din pag. l-a) în lupta pentru obți- 

cît mai mari canti-
Adunări Naționale, 
al Comitetului re
al P.M.R., înmînînd 

înalta distincție conducerii rafi
năriei a felicitat călduros pe har
nicii rafinori în numele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și Co
mitetului regional Ploești al 
PJVLR.

In numele C.C. al P.M.R. și al 
Consiliului de Miniștri, tov. Mihai 
Florescu, membru al C. C. al 
P.M.R., ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei a urat colectivului 
rafinăriei de petrol nr. 1 Ploești

zidiului Mârii 
prim-secretar 
gional Ploești

PALIU

La Glubul muncitoresc „Alexandru Sahia“ din Hunedoara.

noi succese 
nerea unei 
tați de produse petrolifere din a- 
ceeași tonă de țiței, pentru îmbu
nătățirea produselor, pentru redu- 
cerea prețului de cost al produc
ției.

Tov. Manea lonescu, directorul 
rafinăriei de petrol nr. 1 Ploești a 
vorbit despre dezvoltarea acestei 
mari unități a industriei noastre 
petrolifere în cei 15 ani care au 
trecut de la eliberarea țării, des
pre munca plină de abnegație a 
colectivului rafinăriei pentru valo
rificarea rațională a țițeiului — 
una din principalele bogății natu
rale ale patriei.

Au mai luat cuvîntul maistrul 
principal Marin Gavrilă și lăcătu
șul Nicu Constantin, care au mul
țumit cu căldură partidului și gu
vernului pentru înalta distincție 
acordată colectivului rafinăriei an- 
gajîndu-se în numele petroliștilor 
de aici să obțină noi succese în 
muncă.

Intr-o atmosferă plină de en
tuziasm, maistrul rafinor Gh. 
Belu, Erou al Muncii Socialiste, 
a dat citire unei telegrame adre
sate C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Miniștri și Prezidiului Marii Adu
nării Naționale, prin care colec
tivul rafinăriei de petrol nr. 1 își 
exprimă recunoștința pentru înal
ta distincție acordată și hotărîre'a 
de a munci cu și mai mult avînt 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i 
revin.

Muncitorii, tehnicienii și ingine. 
rii petroliști prezenți au aprobat 
cu puternice aplauze textul tele
gramei, manifestîndu-și călduros 
dragostea și devotamentul lor față 
de partid și guvern.

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit 

pitala Ansamblul de varietăți 
R.P. Chineză care, in cadrul 
nulni de colaborare culturală 
dintre R.P. Romînă și R.P. Chi
neză, a întreprins un turneu de 
aproape o lună de zile în țara 
noastră.

in cadrul turneului, artiștii chi
nezi au prezentat 17 spectacole 
la București, Oradea, Arad, Ora
șul Stalin, Timișoara, pei litoral, 
în întreprinderi, bucurîndu-se de 
mult succes.

La plecare, în Gara de Nord, 
artiștii chinezi au fost conduși de 
reprezentanți ai Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii și ai Ofi
ciului de spectacole și turnee ar
tistice (O.S.T.A.).

Au fost de față Van Lu-min, 
consilicir al Ambasadei R.P. Chi
neze la București și Huan Gia- 
min, secretar.

★
Membrii delegațiilor sindicale 

străine care au participat la săr
bătorirea zilei de 23 August în 
țara noastră au vizitat marți di
mineața Institutul de cercetări 
științifice pentru protecția mun
cii al C.C.S.

Oaspeții au vizitat secțiile și 
laboratoarele Institutului, intere- 
sindu-se desprei activitatea și rea
lizările obținute în domeniul re
zolvării științifice a problemelor 
de tehnică a securității muncii ca 
și de colaborarea Institutului cu 
institute similare din alte țări.

(Ager preș)

Ca- 
din 
pia-

Cu prilejul Zilei internaționale 
de luptă împotriva primejdiei unui 
nou război — zi in care se împli
nesc 20 de ani de cînd hoardele 
hitlerisle au năvălit în Polonia, 
dezlănțuind cel dc-al doilea război 
mondial — a avut loc in Capitală, 
in sala Comedia a Teatrului Na- 
ționl „I. L. Garagiale“, o adunare 
publică organizată de Comitetul 
nuțional pentru apărurea păcii din 
RJ‘. Romînă, în colaborare cu 
Consiliul Central al Sindicalelor, 
C.C. al Uniunii Tineretului Mun
citor, Consiliul național al femeilor 
și Asociația foștilor deținuți poli
tici antifasciști.

Sute de reprezentanți ai munci
torimii din Capitală, intelectuali
tății, reprezentanți ai organizații
lor obștești, personalități de sea
mă ale vieții științifice și cultu
rale din Capitală și-au exprimat 
cu acest prilej hotărîrea de a lupta 
fără încetare pentru a împiedica 
izbucnirea unui nou război.

Adunarea a fost deschisă de 
Mihai Mujic, vicepreședinte al Co
mitetului Național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romină, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor.

A luat apoi cuvintul prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Universi
tății C, I. Parhon, membru al Bi
roului Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R.P. Do
mină.

Amintind condițiile in oare agre
sorii liilleriști au dezlănțuit cel 
de-al doilea război mondial, vor
bitorul a subliniat că in prezent 
războiul nu mai este o inevitabi
litate fatală. In condițiile raportu
lui de forțe complet schimbat pe 
arena internațională, sistemul mon
dial socialist dispune de uriașe 
posibilități morale, economice și 
militare, pentru a respinge agre
siunea, ori de unde ar porni a- 
ceasta. Poporul nostru este con
știent că prin realizările pe care 
le obține pe tărimul economiei și 
culturii, prin victoriile pe oare le 
dobindește sub sleugul partidului, 
iși aduce contribuția la victoria 
socialismului in întrecerea pașnică 
cu capitalismul.

A vorbit apoi președintele Con
siliului sindical orășenesc Bucu
rești, Gh. lonescu. Pecinginea fas
cismului hillerist — a spus el — 
nu s-iar fi putut întinde in Euro
pa, dacă chemările la luptă unită 
pe care le-au adresat de alitea ori 
elementele cele mai înaintate ale 
proletariatului și-ar fi găsit răsu
netul cuvenit.

tn lupta mișcării sindicale ine 
ternaționale pentru pace, locul de 
frunte il deține Federația Sindi
cală Mondiali, care și-a cîștigat in 
Iunie un mare prestigiu, și-a do- 
bindit dragostea și stima pe deplin 
meritate a celor ce muncesc.

A luat apoi cuvîntul Giacomo 
Calandrone, deputat, membru al 
Secretariatului Comitetului italian 
al păcii, care a spus printre al
tele : „Omenirea a plătit scump 
aventurile criminale ale lui Hiller, 
Mussolini, Antonescu și ale diver
selor guverne complice. Dar po
poarele au invățat in același timp 
că trebuie să-și ia soarta in pro
priile lor mîini, să creeze o lume 
mai bună, intr-o atmosferă de 
pace. Politica de pace dusă de 
U.R.S.S., de țara dv., de întreaga 
lume socialistă, precum și acțiu
nea maselor populare din lumea 
întreagă, au deschis perspectivele 
înțelegerii și colaborării interna-înțelegerii și colaborării 
ționale”.

Generalul-colonel in 
Ilie Crețulescu, membru 
miletului național pentru 
păcii din R. P. Romînă, 
niat speranța popoarelor că apro
piata întrevedere dintre N. S. 
Hrușciov și D. Eisenhower va 
avea un rol pozitiv in ansamblul 
relațiilor dintre state.

A luat apoi cuvintul prof. Alice 
Săvulescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Ramine, care 
a vorbit in numele Consiliului na
țional al femeilor.

A vorbit apoi poetul irakian 
Aii Halii Al Vardi, membru in 
Biroul Consiliului păcii din Irak. 
El a arătat că țara sa, ce cu cițiva 
ani înainte era o bază a agresiu
nii imperialiste, s-a transformat 
într-o fortăreață a apărării păcii 
în lume.

Vorbind în numele C. C. al 
U.T.M., D. Costea a arătat că ti
neretul patriei noastre, alături de 
întregul nostru popor, sprijină po
litica de pace promovată de 
U.R.S.S. și de celelalte țări socia
liste.

Din partea Comitetului Aso
ciației foștilor deținuți politici 
untifașciști a luat cuvintul prof. 
Gh. Vlădescu-Răcoasa,

La sfîvșit adunarea a hotărit tri
miterea unei telegrame către Con
siliul Mondial al Păcii, al cărei 
text a fost citit de Sanda Ran- 
gheț, secretar 
țional pentru 
R.P.R.

rezervă 
al Co- 
apărarea 
a subii-

al Comitetului na- 
apărarea păcii din

(Agerprez)

Să continuăm bogata experiență
a festivalurilor
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(Urmare din pag. l-a)

Marți dimineața au părăsit Ca
pitala pictorul american Rockwell 
Kent și soția sa, care ne-au vizitat 
țara la invitația Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa, oaspeții au fost salutați de 
Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.CK., și Ioan Irimescu, se
cretar al Uniunii artiștilor plastici 
din R.P. Romînă.

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră, pictorul american Rockwell 
Kent a făcut luni seara o decla
rație la studioul de televiziune 
București. Timp de două săptămini 
—a spus printre altele pictorul 
american — am fost, împreună, cu 
soția mea, oaspeții poporului ro
min. Din prima clipă și pînă acum 
ani fost primiți peste tot cu o ospi
talitate caldă și generoasă pe care 
nu o vom uita niciodată.

Marin
Apariția și formarea omului 

nou — personaj central al zile
lor noastre, evidențiat printr-o 
morală și o atitudine generală su
perioară în viață îi pasionează 
pe scriitorii romîni contemporani.

Marin Preda a urmărit în nu
velele sale reflectarea procesului 
de consolidare a conștiinței îna
intate în sufletul țăranului nostru 
muncitor. Ilie Barbu din nuvela 
„Desfășurarea“ atinge un nivel su
perior de înțelegere a fenomenelor 
vieții sociale la țara tocmai în con- 

’ dițîile luptei pentru înființarea 
Wrbind despre cele ce a văzut unei gospodării agricole colective.

Aceasta este o idee fundamenta
lă în proza lui Marin Preda. Na
turi umane, cu capacități lăun
trice deosebite, cu o bogată zes
tre sufletească, se afirmă ca atare 
îndeosebi în condițiile luptei, în 
ansamblul marilor bătălii contem
porane de clasă. Luptînd alături 
de comuniști, eroii lui Marin Pre
da se eliberează nu numai de ex
ploatarea socială, ci și din îna- 

i poierea morală. Școala tăriei 
I și a voinței, a m-îndriei și a dem
nității o constituie pentru aseme
nea eroi lupta sub conducerea 
comuniștilor, pentru făurirea vie
ții noi. Acesta este de altfel 
și motivul esențial al transformă
rii pe care o suferă Anton Modan, 

; eroul principal din nuvela „în
drăzneala“. Asemenea lui Anton 

■ Modan l-am putea aminti pe Va- 
1 sile Bodescu dintr-o nuvelă pre- 
i eedentă — „Ferestre întunecate". 

Bodescu se simte mai puternic, 
mai bine înarmat sufletește mai 
ales atunci cînd își dă seama că 
împotriva vărului său chiabur, 
mai cumplită decît răzbunarea 
personală este o altă forță, infi
nit superioară. Aceasta este lupta 
unită a țărănimii muncitoare din 
sat sub conducerea partidului, îm
potriva chiaburimii exploatatoare, 
dușmănoase. Ilie Barbu din „Des
fășurarea“ s__ _ _-d----------
din „Ferestre întunecate“ consti
tuie personaje literare oare, în- 
tr-un anumit sens, îl recomandă 
și îl explică mai bine pe Anton 
Modan. Filiația sufletească cu lu-

în cursul vizitei sale, Rockwell 
Kent a declarat in continuare : 
Ne-ați arătat cu o justificată mîn 
drie unele din importantele rea
lizări din cei 15 ani, care au tre
cut de la eliberarea țării dv. Ast
fel am vizitat o întreprindere po 
ligrafică și pot să spun că eu, care 
am văzut cite ceva in materie de 
poligrafie, n-am văzut o asemenea 
întreprindere complexă in Ameri
ca. Am vizitat și o fabrică de con
fecții care, de asemenea, iși gă
sește greu echivalentul in țara 
noastră datorită complexității pro 
duselor pe care le fabrică: confec
ții pentru toate vîrstele. De ase
menea am vizitat o mare gospo
dărie colectivă în Transilvania și, 
ca oameni care ne ocupăm într-o 
oarecare măsură cu agricultura, 
pol să vă spun că rte-a impresio
nat deosebit mărimea și multilate
ralitatea ei.

Am văzut — a spus in conti
nuare vorbitorul — cu o deose
bită satisfacție tot ceea ce ați rea
lizat 
care 
care 
care 
felul

(Agerpres)

Preda: „^ndiăziwala“
în noua nuvelă a scriitorului. Este 
o mărturie nouă a acelei origina
lități care a consacrat valori au
tentice în proza lui Marin Preda. 
Anton Modan se trage evident, 
din aceeași familie de spirite cu 
Ilie Barbu ori cu Vasile Bodescu. 
Dar, mai presus de unitatea ca
racterologică a acestor persona
je, care, eliberîndu-se de sub ex
ploatarea dușmanului de clasă, 
pășesc în rîndul luptătorilor con- 
știenți pentru cauza socialismului, 
mai presus de tot ceea ce ține 
de armonia și unitatea tipului 
uman în opera lui Marin Preda
se impune o delimitare clară a tră
săturilor politice care-1 recomandă 
în acest caz pe Anton Modan, 
distingîndu-1 direct din ansamblul

hale. Anton Modan ajunge și el, 
ca și ceilalți eroi literari din pro
za noastră înfățișați în preajma 
eliberării, la convingerea că ade
văratul drum către făurirea drep
tății sociale, este drumul revolu
ției, al luptei sub conducerea par
tidului. Revenind de pe front, An
ton Modan întîlnește intr-o unitate 
pe muncitorul comunist Mihoc. 
Contactul dintre cei doi se crista
lizează în.tr-o prietenie sinceră de 
o caldă umanitate. Oamenii sânt 
atrași unul către celălalt la înce
put prin acea simpatie care a- 
propie pe oamenii simpli, cinstiți 
și deschiși în, vorbele și faptele 
lor. Ulterior, baza prieteniei în
tre cele două personaje se verifi
că a fi de fapt comuniunea

marșuldesenează în linii sigure
lui Modan către îndrăzneală, că
tre însușirea unei conștiințe so- 

o 
a

de

Cronică literară

jugul fascist“. Incepînd cu faza 
pe comune și pînă la faza pe 
raion, în regiune 
loc 615 concursuri la 
s-au înscris peste 10.000 con- 
curenți și au participat peste 
100.000 spectatori. De asemenea 
interes s-a bucurat acest con
curs îneît a doua zi după ce s-a 
făcut cunoscut regulamentul lui, 
tineri și mulți vîrstnici chiar, au 
invadat bibliotecile și librăriile. 
In zilele concursului din sală 
mujți spectatori neînscriși la 
concurs cereau să răspundă la 
întrebări. Prin rezultatele obți
nute în munca de educație și în 
acțiunile patriotice, organizațiile 
de bază U.T.M. și-au întărit 
prestigiul, au antrenat un mare 
număr de tineri la activitatea 
organizației noastre revoluțio
nare. Succesele pe care le am 
obținut în pregătirea și desfă
șurarea festivalului regional al 
tineretului, în toate fazele sale 
se datoresc în cea mai mare 
măsură sprijinului neprecupețit 
pe care l-am primit permanent 
din partea organizațiilor de par
tid, conducerii comitetului regio
nal de partid.

Intr-adevăr, în acest an, în 
organizarea și desfășurarea fe
stivalurilor am obținut rezultate 
incomparabil mai bune ca în 
1957. Aceasta nu înseamnă însă, 
că totul a mers perfect, că nu 
au fost și lipsuri. Au fost unele 
raioane ca Trușești și Șiret 
unde festivalul nu s-a desfășurat 
la nivelul așteptat. Aici munca 
de pregătire a festivalului a în
ceput cu mare întîrziere. Aceasta 
a făcut să se organizeze un 
număr relativ mic de acțiuni 
culturale, de muncă patriotică 
etc. Din această pricină festi
valurile comunale, inter-comu- 
nale, raionale, nu au mobilizat în 
jurul lor o masă largă de ti
neri. O altă lipsă, care s-a ma
nifestat aproape în întreaga re
giune, a fost aceea că în satele

mici și mai ales în cele mărgi
nașe festivalul s-a făcut foarte 
puțin simțit, și aceast' pentru 
că noi ne-am concentrat aproape 
exclusiv atenția asupra comune
lor mari, care înregimentează 
un număr mare de tineri.

Este firesc că vom veghea ca 
la viitorul festival aceste lipsuri 
să nu se mai repete.

Experiența oîștigată cu prilejul 
acestui festival ne este de un real 
folos și noi ne-am angajat s-o 
dezvoltăm și s-o îmbogățim neîn
cetat.

Nu vom pierde din vedere ac
țiunile politice, cultural-educative, 
de muncă patriotică care s-au 
născut și dezvoltat în perioada 
festivalurilor. Datoria fiecărei 
organizații de bază U.T.M. din 
regiunea noastră este de a dez
volta și duce mai departe tot 
ceea ce s-a cîștigat în perioada 
festivalurilor. Conferințele, întîl- 
nirile între generații, serbările, 
șezătorile, serile literare sau 
simpozioanele, serile muzicale, 
învățarea cîntecelor revoluțio
nare, patriotice etc., vor trebui 
să devină acțiuni permanente ale 
muncii educative pe care o 
desfășoară fiecare organizație 
de bază U.T.M.

Amploarea pe 
concursul „Cine 
tema : „Despre 
făptuite în cei 
îndreptățește să 
această acțiune. De aceea comi
tetele raionale și orășenești 
U.T.M. vor trebui de urgență să 
ia măsuri pentru a organiza ast
fel de concursuri pe teme ma
jore, capabile să intereseze și să 
mobilizeze marea masă a tinere
tului.

Depinde de noi, de fiecare co
mitet raional sau orășenesc 
U.T.M. în parte, de fiecare or
ganizație de bază U.T.M., ca 
ceea ce am cîștigat In perioada 
festivalului tineretului să nu sa 
piardă, ci, dimpotrivă, să fi« 
dezvoltat, dus mai departe.

care în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc a fost ținută în 
adîncă beznă.

Sub conducerea comitetului re
gional de partid, noi am îndru
mat și ajutat organizațiile U.T.M. 
să lupte pentru crearea de noi 
formații artistice, pentru antre
narea la activitatea căminelor 
cuiturale a cît mai mulți tineri 
țărani muncitori. In această pe
rioadă s-au alcătuit încă 290 
formații artistice culturale noi. 
Repertoriul formațiilor artistice 
a fost îmbogățit cu noi cîntece 
patriotice, cu noi cîntece popu
lare inspirate din viața noastră 
nouă. La faza intercomunală și 
raională am organizat o între
cere a formațiilor artistice de 
amatori pentru învățarea de cîn
tece revoluționare. Cu ocazia 
manifestațiilor artistice din 
timpul diferitelor faze ale festi
valului s-au afirmat noi talente 
din rîndul tinerilor țărani mun
citori, talente cu care tineretul 
regiunii noastre se mîndrește.

In complexul acțiunilor ini
țiate în decursul pregătirii și 
desfășurării festivalului, unul 
din obiectivele centrale a fost 
intensificarea muncii de educa
ție comunistă a tineretului. Am 
trecut la alcătuirea și susținerea 
unor cicluri de conferințe și in
formări în toate satele și comu
nele regiunii, în toate întreprin
derile și orașele. „Ce a dat regi
mul de democrație populară ti
neretului“, „Despre lupta P.C.R. 
pentru înfăptuirea insurecției 
armate de la 23 August 1944“, 
„Despre realizările înfăptuite în 
regiunea noastră în cei 15 ani 
de viață liberă“, „Despre frăția 
dintre poporul romîn și po
poarele Uniunii Sovietice“ și 
alte asemenea teme importante 
au fost expuse unui număr im
portant de tineri participanți 
ia conferințe, seri literare, focuri 
de tabere. Cu scopul de a sti
mula gustul pentru citit al tine
retului, noi am organizat în în- 
tîmpinarea festivalului de anul 
acesta și a marii sărbători a po
porului nostru două importante 
acțiuni. Organizațiile U.T.M., în 
colaborare cu bibliotecile de club 
și sătești și C.L.D.C., au desfă
șurat o largă acțiune de difu
zare a cărții, care s-a bucurat 
de aprecierea tuturor oamenilor 
muncii din regiune. Ga să ilu
strez reușita acestei acțiuni, un 
exemplu este edificator : în raio
nul Cîmpulung Moldovenesc în- 
tr-un singur trimestru tinerii 
difuzori voluntari au difuzat 
pînă în cele mai îndepărtate că
tune din vîrful munților, peste 
50.000 cărți și broșuri. Ga ur
mare a acestei acțiuni, și în 
scopul educației comuniste a ti
neretului la cîtăva vreme am or
ganizat în colaborare cu consi
liul sindical regional și secția 
de învățămînt a sfatului popular 
regional un interesant concurs 
„Cine știe cîștigă“ cu tema: 
„Despre realizările înfăptuite 
în cei 15 ani de la elibe
rarea patriei noastre de «ttb

au avut 
care

ciale în stare să consemneze 
renaștere complexă, generală 
omului. Căci de la candoarea bla
jină și neajutorată, la acea atitu
dine hotărîtă, conștientă, Anton 
Modan parcurge un drum deci
siv. Avem imaginea unui om care 
a depășit o etapă anacronică, a 
unui om eliberat de umilință, ca
pabil să se apere redutabil și efi
cient de orice tentativă de subju
gare—un om care a ascultat și 
și-a însușit cuvîntul partidului. 
O simplă notație a prozatorului 
trage concluzia 
evoluții lăuntrice ; la scara 
perioară a înțelegerii fenomene
lor sociale, Anton Modan nu 
mai are de mult senzația de 
a fi depășit de evenimente ,covîr- 
șit de evoluție împrejurărilor al 
căror erou se află. Revenit de pe 
front acasă, Modan se integrează 
în viața satului, „parcă s-ar fi 
întors de pe undeva din vecini și 
nu dintr-o călătorie lungă care 
durase atîția ani“. De la conflic
tul cu chiaburul Miuleț, la lupta 
cu arma în mină împotriva fas
ciștilor, scriitorul trasează cu o 
mînă sigură, o povestire de un 
puternic dramatism care reliefea
ză în primul rînd urcușul sigur 
ale eroului către înțelegerea sen
sului revoluționar al marilor pro
cese istorice.

„îndrăzneala" este o nuvelă 
care aduce aspecte noi și intere
sante în desenarea chipului nou 
al țăranului nostru muncitor. An
ton Mpdan devine un luptător 
conștient pentru cauza socialis
mului tocmai datorită faptului că 
a participat direct, cu irtna în 
mînă le luptele pentru eliberare, 
că datorită ajutorului și îndru
mării comuniștilor a găsit drumul 
către dreptate. Or tocmai în gă
sirea drumului spre eliberare so
cială și emanciparea de sub im
periul dușmanului de clasă rezidă 
noutatea și caracterul înaintat al 
mesajului ideologic și artistic din 
nuvela lui Marin Preda.

un'ei întregi
su-

care a luat-o 
știe cîștigă“ pe 
realizările în-

15 ani“ ne 
permanentizăm

de
Și

interese sociale, mai presus 
orice, ura împotriva burgheziei 
hotărîrea de a crea o viață nouă, 
fără exploatatori și împotriva lor. 
Este tocmai ideea de bază „a în
drăznelii“ care transfigurează ima
ginea lui Anton Modan. Țăranul 
sărac care, alături de un muncitor 
comunist cum e Mihoc, pășește 
în rîndurile manifestațiilor clasei 
muncitoare din Capitală împotri
va guvernanților burghezi, începe 
să înțeleagă de fapt că pentru a 
scăpa de exploatarea chi abureas
că, trebuie să lupte alături de în
tregul popor muncitor împotriva 
fascismului, e regimului burghe- 
zo-moșieresc.

Istoria „îndrăznelii“ lui An
ton Modan poate fi urmărită în 
desfășurarea ei ascendentă de-a 
lungul întregii nuvele a lui Marin 
Preda. De la primul contact cu 
grosolănia și violența chiaburului 
Miuleț care caută să-l umilească 
pentru a-1 înjosi în ochii oameni
lor și pînă la finalul nuvelei, citi
torul are senzația perceperii con
tinuității logice a unui proces 
sufletesc închegat, obiectiv, pre
cis. Este vorba de creșterea unei 
puteri lăuntrice fără, precedent 
în sufletul eroului. Marna Preda

predecesorilor săi în creația res
pectivului autor.

„îndrăzneala“ este o nuvelă 
care își propune și reușește să 
demonstreze, declarat și răspicat, 
că î-n sufletul țăranului muncitor 
de la noi s-au produs sub influ
ența clasei muncitoare schim
bări profunde. Și că aceste schim
bări își au obîrșia încă în luptele 
din vremea eliberării noastre de 
sub jugul fascist. Tocmai acestea 
sînt episoadele asupra cărora in
sistă analiza întreprinsă 
rin Preda în 
„ Îndrăzneala“. Istoria 
este evocată sintetic, ca 
amplă biografie, de-a lungul cî- 
torva episoade esențiale. Aparent, 
povestirea scriitorului reeditează 
numeroase alte nuvele sau schițe 
care descriu indignarea ostași
lor romîni trimiși să moară în 
criminalul război antisovietic, 
care reiau itinerariul grav și dra- 

sau Vasile Bodescu matic al drumului la întoarcere, 
spre vatra părăsită, înecată în 
mizerie, în anii războiului. Este 
un drum pe care l-am putut ur
mări la Mițru Moț, în romanul 
lui Titus Popovici „Setea“, sau 
în numeroase nuvele din volumul

de Me- 
paginile nuvelei 

eroului 
. într-o 

igul cî- 
Aparent,dv. Am admirat felul in 

wați orînduit viața, felul in 
sînt educați oamenii, felul in 
sînt crescuți copiii, mai ales 
în care aria și cultura s-au 

integrat in viața poporului. Am 
înțeles aci cit de adincă este do
rința de pace a poporului romin, 
faptul că ne întindeți miinile. Ne 
înapoiem in țara noastră cu do
rința de a face cunoscut acest lu
cru in America și sper că vom ; 
ajunge ca și oamenii din țara noas- J 
tră să vă întindă miinile și im- : 
preună să putem făuri o pace cît pilea celorlalte figuri din opera .... ---------------------- — -------
țnoi trainică. I lui Marin Preda este categorică „Nopți înfrigurate“ de Aurel Mi-

I

MIRON DRAGU
Pe ecranele Capitalei rulează Mimul „Marfă pentru 8atalonia“, • 
producției a studiourilor din R. D. Germană. (O scenă din film),



La stanița Veșenskaia

Intîlnirea lui N. S. Hrușciov 
cu fruntași din industrie 
și agricultură și oameni 
de cultură din regiunile 

Donului, Stalingrad și Voronej
La 31 august, la Casa de cul

tură din stanifa Veșenskaia, care 
găzduiește pe N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., invitat de scrii
torul Mihail Șolohov, a avut loc o 
întilnire a înaltului oaspete cu 
fruntași din industrie și agricul
tură, oameni de cultură din regiu
nea Donului, precum și din regiu
nile învecinate Stalingrad și Vo
ronej.

A avut loc o convorbire neofi
cială în problemele cuprinzind as
pecte variate ale muncii și vieții 
oamenilor sovietici.

Fruntașii în producție au vorbit 
lui N. S. llrușciov despre succe
sele în muncă ale colectivelor lor 
și, în numele tovarășilor lor au 
transmis un salut fierbinte lui 
personal și Prezidiului C.C. al 
P.C.V.S.

★
MOSCOVA. La I septembrie 

N. S. Hrușcîov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R S.S., a 
sosit la Moscova intorcindu-se din 
stanița Veșenskaia, unde a fost 
oaspetele scriitorului Mihail Șolo
hov.

Ecoul internațional la cuvîntarea 
lui N. S. Hrușcîov rostită 

la stanița Veșenskaia
R. P. Chineză

PEKIN 1 (Agerpres). — TASS 
transmite: Toate ziarele chineze 
publică cuvîritarea rostită de to
varășul N. S. llrușciov la mitin
gul de la stanița Veșenska.a din 
3U august 1959.

N. S. Hrușciov, subliniază zia
rul „Jenniinjlbao“, iși exprimă 
speranța că U.R.S.S. și S.U.A., 
prin eforturi comune, vor topi 
gheața „războiului rece". Uniunea 
Sovietică, subliniază „Dagunbao“, 
este ferm hotărîtă să întreprindă 
toata măsurile pentru destinderea 
încordării internaționale.

Opinia publică din R.P. Chine
ză a întîmpinat cu un sentiment 
da adincă satisfacție cuvintele lui 
N. S. Hrușciov că guvernul so
vietic este hotărît să ia măsuri 
care să înlesnească topirea ghe- 
ței „războiului rece“ și care să 
dea popoarelor posibilitatea de a 
respira ușurate.

Ziarele califică aceste cuvinte 
drept o dorință a guvernului 
U.R.S.S. de a face tot ce depin
de de el pentru consolidarea pă
cii în lumea întreagă și pentru 
slăbirea încordării Internaționale.

R« D. Germană
BERLIN 1 (Agerpres). — Pre

sa democrată din Berlin acordă o 
mare atenție cuvintării rostite de 
N. S. Hrușciov la mitingul care a 
avut loc la 30 august la stanița 
Veșenskaia. Ziarul „Neues Deut~ 
schland“ publică această știre sub 
titlul : „N. S. Hrușciov îi răspunde 
lui Adenauer : „Cuvintele trebuie 
urmate de fapte”.

In legătură cu apropiata vizită 
a lui N. S. Hrușciov în S.U.A., 
scrie în continuare „Neues Deut- 
schland“, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a spus că 
el pleacă în S.U.A, cu intenții 
bune și cu dorința fierbinte de a 
aduce contribuția cuvenită la cau
za destinderii încordării interna
ționale, la cauza întăririi păcii.

Ziarul „Bauern Echo” publică 
același material sub titlul : „Să 
fie topită gheața războiului rece".

Anglia
LONDRA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 august 
ziarele de seară care apar la 
Londra au publicat la loc de 
frunte textul prescurtat al cuvin
tării rostite in stanița Veșens
kaia de N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Ziarul „Evening Standard“, care 
apare intr-un tiraj de 500.000 
exemplare, subliniază în mod 
deosebit pasajul din cuvîntarea

lui N. S. Hrușciov în care el a 
spus: „Sîntem ferm hotăriți să 
adoptăm măsuri care să contri
buie la topirea gheței „războiu
lui rece" și să permită popoarelor 
să respire ușurate“.

Un alt ziar londonez de seară 
— „Evening News“ — scrie : 
„Premierul sovietic a declarat 
că intenționează să plece in Sta
tele Unite în luna următoare ani
mat de bune intenții și de dorința 
fierbinte de a aduce o contribuție 
la cauza slăbirii încordării inter
naționale și a Întăririi păcii".

R. F. Germană
BONN 1 (Agerpres). — TASS 

transmite: In centrul atenției 
presei vestgermane se află cu
vîntarea rostită de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. llrușciov, la stanița Veșen- 
skaia. Ziarele relevă in deosebi 
pasajul din cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov in care se vorbește 
despre mesajul de răspuns al can
celarului R.F.G., Adenauer, și 
despre relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și R.F.G.

întreaga presă subliniază cu
vintele lui N. S. Hrușciov că la 
prima lectură, mesajul șefului gu
vernului R.F.G. produce o impie- 
s.e favorabilă și că se deosebește 
substanțial de documentele ante
rioare ale guvernului R.F.G.

Ziarul „Frankfurter Rundschau“ 
scoate în evidență cuvintele con
ducătorului guvernului sovietic că 
dacă cele spuse de. Adenauer vor 
fi urmate de fapte, acest lucru ar 
putea duce la destinderea încor
dării internaționale și la îmbună
tățirea relațiilor între Uniunea 
Sovietică și R.F.G. Ziarul subli
niază de asemenea cuvintele lui 
N. S Hrușciov că cele mai im
portante probleme internaționale 
pot fi rezolvate dacă puterile oc
cidentale doresc în mod sincer 
reglementarea pașnică a acestora.

ziarul „Die Welt“ publica o am
plă expunere a cuvîntărij lui 
N. S. Hrușciov. Z arul subliniază 
faptul că Uniunea Sovietică este 
dispusă să-și retragă trupele din 
Republica Democrată Germană, 
Polonia și Ungaria dacă puterile 
occidentale vor arăta că sînt de 
asemenea dispuse să-și retragă 
trupele de pe teritoriile statelor 
străine. „D'e Welt“ scoate în evi
dență de asemenea acea parte din 
cuvîntarea conducătorului guver
nului sovietic in care se arată că 
Uniunea Sovietică dorește coexi
stență și pace și de aceea este 
dispusă să-și reducă armamentele 
și să facă iot posibilul pentru a 
pune capăt războiului rece și pen- 
tru a slăbi încordarea interna
țională.

Un interviu acordat de Subandrio 
unui ziarist romîn

DJAKARTA I (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Indoneziei, Subandrio, a acordat 
trimisului Agerpres, AI. Gheor
ghiu, un interviu în legătură cu 
poziția Indoneziei față de situația 
actuală, internațională și cu pri
vire la posibilitatea dezvoltării re
lațiilor între Romînia și Indone
zia.

Subandrio a arătat că după cel 
de-al doilea război mondial au a- 
părut în lume noi forțe sociale și 
naționale care nu sînt supuse ve
chilor forțe dominante dinainte de 
război ; acestea sînt noile țări 
independente din Asia și Africa 
precum și țările de democrație 
populară. Totodată se dezvoltă în 
numeroase țări, ca de pildă în A- 
merica Latină, forțe sociale care 
luptă pentru îmbunătățirea situa
ției economice și sociale a acestor 
popoare.

Recunoașterea existenței acestor 
state, a spus Subandrio, este o 
condiție indispensabilă pentru 
menținerea păcii în lume. Acesta 
este în general sensul coexistenței 
între vechile forțe dominante dina
inte de război și noile forțe so-

ciale care au apărut după război.
Condiția esențială pentru asigu

rarea coexistenței pașnice, a sub
liniat Subandrio, este ca forța nă
zuinței milioanelor de oameni de 
pretutindeni să predomine asupra 
forței militare care ar putea fi 
exercitată de puțini oameni sau 
de puține țări.

Ocupindu-se de posibilitățile de 
dezvoltare în viitor a relațiilor 
dintre Republica Indonezia și Re
publica Populară Romînă, Suban
drio a spus: Dacă pînă recent Ro- 
minia era o țară necunoscută pen
tru Indonezia și viceversa, acum 
sînt încredințat că în viitorul a- 
propiat relațiile economice și cul
turale dintre cele două țări vor 
putea fi substanțial dezvoltate. 
Ambele țări devin tot mai con
știente că schimbul de mărfuri re
ciproc avantajos dintre ele poate 
fi sporit. Indonezia are cunoștință 
de existența industriei petrolifere 
din Romînia și s-ar putea ca în- 
tr-un viitor apropiat industria 
noastră petroliferă să studieze po
sibilitățile de colaborare dintre In
donezia și Romînia în acest do
meniu.

Mitingul populației 
din capitala Poloniei

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția PAP, 
la I septembrie cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la izbucni
rea celui de-al doilea război mon
dial și de la atacul german îm

potriva Poloniei, în Piața Vic
toriei din Varșovia a avut loc un 
miting al populației din capitala 
Poloniei. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Polone.

Zilele culturii romînești
în R. S. S. Bielorusă

GROiDNO 1. Corespondență spe
cială. — Zilele culturii romînești 
continuă în întreaga Republică 
Bielorusă. In ziua de 30 august o 
parte a delegației de oameni de 
cultură din țara noastră a sosit 
în orașul Grodno. Delegația a fost 
întîmpinată cu multă căldură de 
locuitori ai orașului. In seara a- 
celeiași zile în Parcul central al 
orașuiui numeroși cetățeni s-au 
adunat pentru a participa la o 
serbare a prieteniei sovieto-romîne. 
Despre realizările țării noastre în 
cei 15 ani de viață nouă a vorbit 
P. I. Popov, secretar al Comite
tului orășenesc de partid al ora
șului Grodno. Din partea delega
ției de oameni de cultură din 
Romînă a luat cuvîntul Ion 
raru, secretar al Consiliului 
neral A.R.L.U.S.

R.P.
Mo-
Ge-

Pînă seara tîrziu au avut Ioc 
în parc și în oraș serbări închi
nate prieteniei romîno-sovietice.

In cursul zilei de 31 august de
legația a făcut o vizită la Fabri
ca de țesături fine și la Fabrica 
de tutun din orașul Grodno. Pre
tutindeni delegația a fost întîmpi- 
nată cu multă prietenie și ospita
litate. In seara zilei de 31 august 
președintele Sovietului orășenesc 
Grodno a oferit în cinstea dele
gației romîne o masă tovărășească.

O altă parte a delegației, în 
frunte cu tov. Ion Pas, a făcut in 
aceste zile o vizită în orașul Vi
tebsk. Sute de locuitori ai orașu
lui au întimpiiat delegația romî
nă. Delegația a fost primită la co
mitetul executiv al Sovietului re
gional. In seara de 30 august a

Conferința Uniunii
Interparlamentare

Cuvîntul tov. C. Paraschivescu Bălăceanu 
și al tov. Petre Constantînescu-tași

VARȘOVIA I Corespondentul 
Agerpres transmite: In ședința 
de luni a celei de-a 48-a Conferin
țe a Uniunii Interparlamentare au 
fost discutate problemele secu
rității internaționale și dezar
mării.

Au fost prezentate următoarele 
rapoarte’ raportul lui Shinwell 
(Marea Britame) cu privire la 
neutralitate; al lui Wende (Polo
nia) cu privire la căile spre rezol
varea problemei dezarmării pe 
plan mondial și regional, precum 
și raportul lui Bebler (Iugoslavia) 
cu privire la măsurile pentru 
curmarea propagandei de război.

Apoi au început discuțiile în 
problema destinderii încordării in
ternaționale și a dezarmării.

In cadrul acestor discuții a 
luat cuvîntul C. Paraschivescu 
Bălăceanu, secretar al grupului 
național romîn. El a arătat, prin
tre altele că proiectul de rezo.uție 
prezentat conferinței vorbește în 
primul rînd de necesitatea urgen
tării dezarmării generale prin in
terzicerea pe cale de acorduri in
ternaționale a fabricării și folo
sirii armelor nucleare sau de di
strugere. Delegația romînă consi
deră că o asemenea abordare a 
problemelor dezarmării este con
structivă și realistă. Apoi, vorbi
torul a arătat că strîns legat de 
problema interzicerii războiului 
atomic și ca prim pas în vederea 
acestui rezultat de natură să pro
moveze dezarmarea generală ar fi 
un acord cu privire la denuclea- 
rizarea anumitor regiuni eu
ropene Guvernul R. P. Romîne, 
dînd expresie năzuinței de pace a 
întregului popor romin, sprijină 
crearea unei zone denuclearizate 
în Balcani. Planul Rapacki ser
vește de asemenea creării unor 
asemenea regiuni denuclearizate.

In încheiere, vorbitorul a ară
tat că în rezolvarea . problemei 
dezarmării trebuie să pornească 
de la abordarea și rezolvarea unor 
probleme parțiale spre ținta care 
trebuie să fie asigurarea păcii și 
securității internaționale prin sta-

tornicirea încrederii între popoare 
și guverne, pe calea dezarmării 
generale, a rezolvării juste, 
pașnice a tuturor problemelor in
ternaționale la ord.nea zilei.

*
VARȘOVIA 1 Corespondentul 

Agerpres transmite : Jn șed.nța 
de marți, 1 septembrie a celei 
de a 18-a Conferințe Interparla
mentare, acad. prof. Petre Con- 
stantinescu-Iași a făcut o scurtă 
intervenție din partea delegației 
romîne in legătură cu măsurile 
pentru împiedicarea propagandei 
de război.

Vorbitorul a arătat că delegația 
R. P. Romîne salută înscrierea pe 
ordinea de zi a lucrărilor Uniunii 
Interparlamentare a problemei 
măsurilor de împiedicare a pro
pagandei de război și consideră că 
este urgent ca Conferința Inter
parlamentară să adopte proiectul 
de rezoluție elaborat in acest scop 
de către Comisia juridică. Subli
niind că și azi urmările nefaste 
ale războiului se fac simțite in 
unele țări, acad. P. Constantines- 
cu-lași a condamnat acele cercuri 
care, rupte de popoare, iși pro
pun scopuri determinate de pro
priile lor interese, scopuri pentru 
atingerea cărora nu s-ar sfii să 
sacrifice interesele fundamentale 
ale popoarelor și să împingă la un 
al treilea război mondial, folosind 
in acest scop o propagandă care 
încearcă orbirea și înșelarea po
poarelor.

In încheiere acad, prof. P. Con- 
stantinescu-lași 
tru a se ajunge 
nim acceptabilă delegația R. 
Romîne sprijină 
văzută în proiectul de 
privind convocarea unei conferin
țe internaționale pentru adoptarea 
unei convenții internaționale obli
gatorii, care să definească și să 
interzică propaganda în favoarea 
războiului de agresiune și să con
sacre crearea unei autorități in
ternaționale însărcinate de a ve
ghea la respectarea acestei con
venții.

a arătat că pen- 
la o soluție una- 

“ P. 
propunerea pre- 

rezoluție

Adenauer trebuie să dovedească».
— Afirmațiile unui ziar vesf-german

este de expectativă. „Cancelarul, 
scrie ziarul, trebuie să dea dova
dă că poate nu numai 
mesaje prietenești ci și 
prindă acțiuni care să 
unui acord“.

BONN 1 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Comentînd mesajul de răspuns 
al cancelarului R.F.G. Adenauer 
adresat președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, ziarul vestgerman 
„Westfalische Rundschau“ pune 
întrebarea : oare cu adevărat A- 
denauer și-a schimbat poziția ?

In mesajul șefului guvernului 
de la Bonn, scrie ziarul, este vor
ba numai de „dezarmare genera
lă controlată... dar R.F.G. ca și 
pînă acum nu vrea să știe de ni
mic. In acest sens cu greu se 
poate vorbi despre schimbarea ve
chii sale poziții“. Ziarul averti
zează. împotriva unei aprecieri 
prea optimiste a politicii Bonnului 
în ceea ce priyește Răsăritul.

După cum arată în continuare 
ziarul, în legătură cu schimbul de 
mesaje dintre șeful guvernului so
vietic și cancelarul Adenauer sta
rea generală de spirit de la Bonn

să scrie 
să între- 
servească

I

avut loc Ia Teatrul de Vară din 
Vitebsk un mare concert dat de 
Ansamblul tineretului din R.P. 
Romînă, care s-a bucurat de un 
deosebit succes. In ziua de 31 au
gust delegația, în frunte cu tov. 
Ion Pas, a făcut o vizită la Corn 
binatul de conserve din Vitebsk. 
Muncitorii acestui combinat au 
oferit cu acest prilej Ansamblului 
de cîntece și dansuri al U.T.M. 
un covor cu portretul lui V. I. 
Lenin.

In aceeași zi delegația a vizi
tat Fabrica de ciorapi „Kim“. 
Muncitorii acestei fabrici au ofe
rit cu acest prilej delegației ro- 
mine un steag pentru muncitorii 
fabricii „Tînâra Gardă“ din 
București.

La 31 august a avut loc ai doi
lea concert al Ansamblu.ui tine
relului din R.P. Romină in ora 
șui Vitebsk, care s-a bucurat 
un mare succes.

★
MOGHILEV 1 (Agerpres). 

In seara zilei de 31 august a
sit la Moghilev o parte a delega
ției de oameni de cultură din Ro 
rnînia, care vizitează Bieloruși«.

La Teatrul dramatic regional a 
avut loc o adunare a oamenilor 
muncii, consacrată Zilelor cultu
rii romînești în cadrul căreia 
V. Serebrov, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid din 
Moghilev a prezentat un raport in
titulat „Realizările Republicii 
Populare Romîne în construcția 
socialistă”.

Ion Pas, conducătorul delegației 
romîne, întîmpinat cu căldură de 
cei prezenți, a rostit o cuvîntare 
de răspuns.

La sfîrșitul reuniunii a avut loc 
un spectacol dat de un colectiv de 
artiști amatori.

----- 9 -

de

so-

Convorbirea
Eiserthower-Macmillan

LONDRA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara de 31 
august a fost transmisă la postul 
de televiziune, cuvîntarea lui Ei
senhower, precum și cuvîntarea 
lui Macmillan, cuvîntările avînd 
caracterul unei convorbiri. Con
ducătorii celor două țări s-au re
ferit la mal multe probleme pri
vind situația internațională ac
tuală și care au fost discutate în 
timpul tratativelor.

In cursul convorbirii s-a dis
cutat și problema relațiilor anglo- 
americane. Macmillan a constatat 
bunăoară, că intre S.U.A. și An
glia au existat serioase divergen
țe, mai ales acum dol-trei ani 
din cauza Orientului Apropiat, iar 
uneori 
Orient, 
millau, 
dintre
lichidate în multe privințe. Mac
millan s-a referit totuși la faptul 
că Statele Unite restring impor
tul în S.U.A. al mai 
furi engleze ceea ce 
economia Angliei.

La 2 septembrie, 
Eisenhower va pleca
pentru a duce tratative cu pre
ședintele Franței, De Gaulle, du
pă care, așa cum se 
va înapoia pentru o zi 
pentru a discuta pe 
Macmillan rezultatele
sale în Europa Occidentală din 
ajunul întîlnirii cu președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

și din cauza
După spusele lui Mac
in prezent divergențele 

Ang’ia și S.U.A. au fost

Extra nului

multor măr-
prcjudiciază

președintele
la Paris

crede, se 
la Londra 
scurt cu 
călătoriei

Cancelarul de la Bonn 
denaturează faptele istoriei

MOSCOVA 1 (Agerpres). TASS 
transmite : La 31 august cancela
rul R. F. Germane, Adenauer, a 
rostit un discurs radiodifuzat cu 
prilejul împlinirii a 20 de ani de 
la izbucnirea celui de-al doilea 
război mondial. Acest discurs al 
cancelarului federal s-a caracteri
zat printr-o denaturare intențio
nata a faptelor istorice și prin 
tendința de a trece sub tăcere răs
punderea ce revine militarismului 
german.

Negăsind în sine curajul de a

condamna cu asprime militarismul 
german, care a tîrît omenirea în 
două războaie mondiale înspăimîn- 
tatoare, Adenauer a cerut sa i se 
dea crezare ca în „conștiința ger
manilor s-au produs schimbări 
profunde fața de național-socia- 
jism, față de doctrina și acțiuni
le lui“. Dar cancelarul a preferat 
sa nu citeze dovezi mai convin
gătoare decît faptul că la Bonn 
a fost făcută o primire solemnă 
președintelui S.U.A., Eisenhower.

La cea de a XlV-a aniversare a proclamării 
independentei Republicii Democrate Vietnam

Acum 14 ani, poporul Republicii Democrate vernul R. D. Vietnam luptă perseverent pentru 
Vietnam a proclamat independența patriei sale, unificarea pașnică a Vietnamului, pentru respec- 
Cu toate că țara noastră și R. D. Vietnam sînt, 
din punct de vedere geografic, depărtate una de 
alta, ele sînt unite prin comunitatea de năzuințe 
și țeluri ; construirea socialismului și apărarea 
păcii în lume, pășind cot la cot în puternicul 
nostru lagăr socialist în frunte cu U.R.S.S. Po
porul romîn urmărește cu dragoste importantele 
realizări ale fraților vietnamezi care, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului celor ce muncesc, 
în frunte cu tovarășul Ho-Și Min, pășesc ferm 
pe drumul socialismului. An de an, R. D. 
Vietnam s-a dezvoltat înlăturînd moștenirea colo
nială și făcînd uriași pași înainte. R. D. Vietnam 
este o țară al cărei prestigiu internațional s-a 
consolidat neîncetat.

în conformitate cu aspirațiile poporului, gu

tarea hotărîrilor Conferinței de la Geneva. In 
Vietnamul de Sud, Insă, o mină de trădători vîn- 
duți imperialiștilor americani se opun din răs
puteri acestor scumpe năzuințe transformând 
Vietnamul de Sud intr-un mare lagăr al morții 
și suferinței pentru cei ce luptă pentru indepen
dența și unitatea Vietnamului.

Pentru poporul R. D. Vietnam acești 14 ani au 
fost plini de avînt și succese pe drumul refacerii 
economice și construirii unei vieți noi, fericite. 
Cu prilejul sărbătorii naționale a R. D. Vietnam 
oamenii muncii din patria noastră, tineretul ro
mîn, adresează poporului vietnamez o caldă 
urare de noi izbinzi în lupta pentru construirea 
socialismului și pentru unificarea pașnică a 
țării.

Dezvoltarea industriei
în Republica Democrată Vietnam
Poporul vietnamez a moștenit 

de la regimul colonialist și fe
udal o economie extrem de îna
poiată. industria siderurgică, in
dustria construcției de mașini, cea 
chimică erau inexistente. Econo
mia vietnameză depindea in mare 
parte de metropolă.

La această situație s-au mai a- 
dăugat și distrugerile provocate 
de colonialiști în cei 9 ani de re
zistență (1945-1954). După restabi
lirea păcii, industria în Vietnamul 
de Nord se găsea într-o astfel de 
situație îneît industriei moderne îi 
revenea 15 la sută din totalul 
producției industriale și agricole.

Dar sub conducerea Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, da
torită eforturilor clasei muncitoa
re și ale întregului popor, precum 
și ajutorului dat de țările socialis
te, către sfîrșitul anului 1957 in
dustria noastră a fost în esență 
restabilită. La această dată Viet
namul de Nord avea deja 107 în
treprinderi industriale, dintre care 
50 în întregime noi. Creșterea 
producției industriale și de artiza
nat s-a făcut rapid : ea reprezin
tă valoric — suma de 932 mili
arde dongi în 1957 față de 645 
miliarde în 1956, adică o crește
re de 44,3 la sută. Pentru indus
tria de stat creșterea este 

ia sută în 1956 (față 
și de 40 la sută in 

de 1956). 
sfîrșitul anului 1957

Le Thanh Nqhi 
ministrul Industriei 
din R.D. Vietnam
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La 
duc',ia industriei moderne repre
zenta 9,5 la sută din volumul glo
bal al producției industriale și a- 
gricule.

Acestea erau totuși numai pri
mele succese, industria noastră 
trebuia sa progreseze mai mult și 
mai repede pentru a crea condi
țiile materiale necesare construi
rii socialismului în Vietnamul de 
Nord și pentru a transforma o 
țară agricolă intr-o țară industria
lă modernă.

★
Planul trienal de stat pentru 

dezvoltarea și transformarea eco
nomiei și culturii adoptat de A- 
dunarea Națională în cea de-a 
9-a sesiune a sa (decembrie 
1958) constituie o nouă și impor
tantă etapă pe calea înfloririi ță
rii. Pianul care acordă un rol 
principal dezvoltării agriculturii, 
da in același timp o importanță 
deosebită dezvoltării industriale.

„Efortul de a dezvolta industria 
mijloacelor de producție și de a 
contmua în același timp să dăm 
un impuls viguros dezvoltării in
dustriei bunurilor de consum“ și 
„paralel cu dezvoltarea industriei 
de stat, a contribui activ la trans
formarea și dezvoltarea artizana
tului și la construirea și dezvol-

pro

tarea 
cestea sînt liniile directoare 
sarcinile planului trienal de stat 
în ceea ce privește industria.

Totalul investițiilor industriale 
prevăzute se ridică la 690 mili
arde dongi, adică 46,52 la sută 
din totalul de fonduri investite în 
construcțiile de bază. Fondul aces
ta este consacrat construcției a 96 
de întreprinderi mari, dintre care 
56 pentru producerea mijloacelor 
de producție, cărora li s-au alocat 
70 la sută din totalul fondurilor 
destinate industriei. Restul de 30 
la sută sînt destinate unui număr 
de 40 de întreprinderi care vor 
produce bunuri de larg consum.

In 1960, față de 1957, valoarea 
producției industriale va crește cu 
143,1 la sută, valoarea producției 
artizanale cu 46,6 la sută, cea a 
industriei de stat cu 216,7 la sută, 
iar a industriei particulare și a 
industriei cu gestiune mixtă cu 
32,4 la sută.

In 1960 industria R. D. Viet
nam va putea produce un șir de 
articole care n-au mai fost nicio
dată fabricate in țara noastră: 
fontă (50.000 tone), oțel (100.000 
tone), mașini-unelte, îngrașâmin.e 
chimice (220.000 tone) etc.

De asemenea, în 1960 producția 
de energie electrică va crește 
simțitor, producția de huilă cu 
144 la sută, de cositor cu 313 la 
sută; de minereu de crom cu 754 
la sută, de apatită cu 507 la sută, 
de ciment cu 172 la sută etc.

Dezvoltarea industriei mijloace
lor de producție va ajuta în mod 
simțitor dezvoltarea agriculturii și 
a celorlalte ramuri de producție. 
Mai mult încă, această înflorire 
va sluji ca bază de pornire pen
tru dezvoltarea cu precădere 
viitor a industriei grele.

Atenția pe care O acordăm și

dezvoltării rapide a industriei bu- 
nurilor de larg consum va îngă
dui ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al poporului. In 1960 
producția de textile va crește cu 
132 la sută, de hîrtie cu 
sută, de zahăr cu 153,2 
etc.

In ceea ce privește

831 la 
la sută

grele.
in

In ceea ce privește celelalte 
articole de consum curent: chi
brituri, tutun, obiecte din mate, 
riale plastice, porțelan, obiecte e- 
mailate, săpun, rechizite de birou, 
cauciucuri și camere pentru bici
clete etc. în 1960 producția va 
permite satisfacerea necesităților 
imediate ale poporului.

Toate aceste rezultate vor fi ro
dul muncii entuziaste a poporului 
nostru. Un ajutor prețios în con
strucția unei vieți noi și prospere 
primim din partea Uniunii Sovie
tice, a Republicii Populare Chine
ze și a celorlalte țări socialiste. 
Ajutorul dezinteresat pe care-1 
primim din partea țărilor priete
ne socialiste se deosebește radical 
de așa zisul „ajutor“ al statelor 
imperialiste care urmăresc înro
birea țărilor „beneficiare“.

întregul nostru popor este pă
truns de un puternic elan în mun
ca pe care o desfășoară pentru 
continua înflorire a țării. Sub 
conducerea partidului, oamenii 
muncii din R. D. Vietnam pășesc 
cu încredere pe drumul luminos 
al socialismului. Tineretul repu
blicii noastre aduce o contribuție 
prețioasă la dezvoltarea industriei 
noastre, el se află în primele rin- 
duri ale constructorilor vieții noi 
în R. D. Vietnam.

Pe baza rezultatelor dobîndite 
în timpul celor trei ani de refa
cere economică (1955-1957) — re
zultate Întărite de cele obținute în 
1958 — și datorită puternicului 
elan care însuflețește în prezent 
întregul popor în mișcarea de în
trecere în producție, planul trie
nal de stat va fi cu siguranță în
deplinit și depășit, industria R. D. 
Vietnam înregistrîrid succese re
marcabile.

Cuvîntarea radio-televizată 
Chuong, 
ad-interim 

București

O gală a filmului 
viefnamez „Pe malurile 

aceluiași fluviu"
Cu prilejul celei de-a 14-a ani

versări a proclamării independen
ței Republicii Democrate Vietnam, 
Ministerul Invățămîritului și Cul
turii a organizat marți seara, la 
Casa universitarilor din Capitală, 
o gală a filmului vietnamez „Pe 
malurile aceluiași fluviu“.

Au participat C. Prisnea, ad
junct al ministrului Invățămîntu- 
lui și Culturii, Al. Buican, vice
președinte af Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Invățămîntului și Cul
turii, reprezentanți ai presei ro
mîne și străine.

A luat parte Nguyen Minh 
Chuong, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam la 
București, și membrii ambasadei.

Nona producție a studiourilor 
vietnameze, primul film artistic de 
lung metraj, redă momente din 
viața și lupta poporului vietnamez 
pentru unificarea pașnică a țării.

(Agerpres)

Uzina de plăci aglomerate de la Can-Duong (R. D. Vietnam) construită cu ajutorul R. Cehoslovace.

Marți seara, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam la București, Nguyen Minh 
Chuong a rostit o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și te
leviziune.

Vorbitorul a subliniat că anul 
acesta, la 2 septembrie poporul 
vietnamez sărbătorește cu entu
ziasm pentru a 14-a oară, ziua 
proclamării independenței Repu
blicii Democrate Vietnam.

Cu toate că războiul de rezi
stență împotriva unei noi agre
siuni colonialiste i-a răpit 9 ani, 
cu toate că construcția socialistă 
în Vietnamul de Nord n-a putut fi 
efectuată decît in cursul ultimilor 
cinci ani, după restabilirea păcii 
în 1954 — a subliniat vorbitorul 
— realizările obținute în diferite 
domenii, sub conducerea Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
sînt dintre cele mai remarcabile. 
In agricultură, producția anuală 
de orez, hrana de bază a popu
lației, a depășit cu mult nivelul 
din perioada dominației colo
nialiste. Din 1957, foametea, con
siderată de colonialiști ca inevi
tabilă, a fost înlăturată. In fiecare 
an rămîne chiar un excedent de 
orez și de porumb pentru export. 
Mișcarea, de cooperativizare a 
agriculturii s-a dezvoltat într-un 
ritm rapid, mai ales începînd de 
la sfîrșitul anului 1958. Au fost 
organizate zeci de mii de grupe 
de ajutor reciproc și mii de coo
perative de producție cuprinzind 
în total 90 la sută din familiile 
țărănești.

In industrie aproape toate ve
chile întreprinderi au tost restau
rate, iar unele au tost mărite și 
reînnoite. Au fost ridicate aproxi
mativ 100 de noi întreprinderi și 
construcții industriale.

In continuare vorbitorul a ară. 
tat că odată cu creșterea nivelului 
de trai a crescut mult și nivelul 
cultural al populației. La sfîrșitul 
anului 1958, analfabetismul a fost 
în linii generale lichidat. Numărul 
elevilor și al studenților din învă- 
țămîntul general, superior și pro
fesional a crescut considerabil. In 
toate școlile. învățămîntul este 
predat în întregime în limba viet
nameză.

In continuare Nguyen Minh 
Chuong a arătat că paralel cu 
construirea socialismului în Viet
namul de Nord, guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam și po
porul vietnamez luptă cu hbtărîre 
pentru reunificarea țării pe baza

Acordurilor de la Geneva care atl 
restabilit pacea în îndoctrina și au 
recunoscut independența, suvera
nitatea, unitatea și integritatea 
teritorială a Vietnamului.

In conformitate cu prevederile 
acestor acorduri și cu aspirațiile 
poporului, guvernul R. D. Vietnam 
a făcut în mai multe rînduri pro
puneri constructive în vederea 
reunificării țării și a mențineri# 
păcii în Indochina în timp ce im
perialiștii americani și clica lui 
Ngon Dinh Diem, sporesc fără în-, 
cetare forțele militare, întrebuin
țează mijloace fasciste de repre
siune și de teroare împotriva pa- 
trioților vietnamezi. Oricare ar fi 
piedicile întilnite în calea sa, a 
arătat vorbitorul, poporul vietna
mez este ferm hotărît să lupte pen
tru reunificarea Vietnamului și 
pentru apărarea păcii în Indor 
china.

In lupta dusă de poporul viet
namez pentru reunificarea țării/ 
pentru pace ca și în opera de con
struire a socialismului, poporul 
vietnamez a primit ajutorul mul
tilateral, generos și dezinteresat 
al țărilor frățești din lagărul so
cialist în frunte cu Uniunea So
vietică. La acest ajutor prețios, 
R P. Romînă a contribuit în bună 
măsură mai ales prin procurarea 
de echipament industrial, prin pre
gătirea cadrelor tehnice, prin 
concursul tehnicienilor ei ș’i al e.Xi 
perienței șale tehnico-științifice. 
Poporul vietnamez este profund 
mișcat de acest spirit de solida
ritate, prietenie și colaborare fră
țească. Vorbitorul a arătat in con
tinuare că dorința de colaborare 
din ce în ce mai strînsă dintre 
R. P. Romînă și R. D. Vietnam 
s-a concretizat și întărit prin vi
zita președintelui Ho Și Min în 
Romînia în 1957, și pr'in vizita 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Chivu Stoi
ca, în Vietnam în 1958 ca și prin 

comerț, 
tehnico-

acordurile bilaterale de 
cultură și colaborare 
științifică încheiate între cele două 
țări. Poporul vietnamez este con
vins că aceste relații se vor dez. 
volta și mai mult în viitor

In numele poporului vi tnamez, 
a înciieiat vorbitorul, ținem să ex
primăm recunoștința noastră față 
de Partidul Muncitoresc Romin, 
guvernul și poporul romîn Urăm 
Republicii Popul’re Romîne, ca și 
tuturor țărilor frățești fericire și 
prosperitate și succese conținui in 
construirea socialismului. în lupta 
pentru pace.
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