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Arăturile de vară
în ritm intens!

Economii 
și beneficii 
peste plan

Primii 800,000 HECTARE

pe regiune
CRAIOVA (de la coresponden

tul nostru). — Ca răspuns la che
marea comitetului raional de 
partid Segarcea, de a sfrînge la 
timp și fără pierderi culturile de 
păioase din acest an, organiza
țiile de bază U.T.M. din întreg 
cuprinsul raionului au mobilizat 
tineretul atif la seceriș, cit.și la 
treieri? și depozitarea recoltei. 
Alături de tinerii mecanizatori de 
la S.M.T. Birca și S.M.T. Segar
cea, tinerii din cele 52 de gos
podării agricdle colective din 
raion au adus o contribuție de 
seamă. Tinerii, organizați în bri
găzi și echipe au lucrat alături de 
virstnici fără răgaz ziua și noap
tea. Nu a trecut multă vreme 
și iată că munca aceasta însufle
țită a fost încununată de succes : 
în cursul zilei de sîmbătă s-a ter
minat treierișul întregii suprafețe 
de 30.803 hectare care fuseseră 
cultivate cu păioase, raionul Se
garcea fiind astfel primul care a 
realizat acest lucru pe regiune. 
Acum tinerii colectiviști și meca
nizatori se. întrec din nou pe o- 
goare pentru a termina și arătu
rile adinei de vară, pe cele 10.000 
de hectare cite au mai rămas de 
arat din cele 22.000 de hectare 
planificate. Pentru muncă plină 
de avînt pe care au desfășurat-o 
pînă acum în actuala campanie 
agricolă, se evidențiază in mod 
deosebit tinerii din organizațiile 
de bază U.T.M. ale gospodăriilor 
agricole colective din comunele : 
Padea, Goicea, Măceșul de S

Odată cu lucrările de strîn- 
gere a recoltei de cereale pă- 
ioase, mecanizatorii și colecti
viștii grăbesc și executarea a- 
răturilor adinei. în regiunile 
Banat, Maramureș, București 
și Oltenia, unde schimbul doi 
s-a organizat la un număr 
mai mare de tractoare au fost 
arate aproape jumătate din 
suprafețele prevăzute.

Colectiviștii din regiunea 
București, sprijiniți de meca
nizatorii din stațiunile de ma
șini și tractoare au arăt peste 
231.000 hectare, repreeentînd 
mai mult de jumătate din 
planul acestei campanii. O 
suprafață ce depășește 108.000 
hectare a fost însămințată cu 
plante furajere. Fruntași sînt

pentru sporirea 
agricole a fost exe- 
întreaga țară pe 
de 800.000 hectare,

colectiviștii din raioanele A- 
lexandria, Călărași, Oltenița 
și Urziceni care au arat supra
fețe cuprinse intre 23.000— 
25.000 ha.

Această lucrare de mare în
semnătate 
producției 
cutată în 
mai mult
adică pe o treime din terenu
rile destinate însămînțărilor 
de toamnă. Arăturile sînt exe
cutate în condiții mai bune 
decît în anul trecut. Umidita
tea solului și înzestrarea 
cu noi utilaje — tractoare, 
pluguri, grape, scormonitori 
— permit mecanizatorilor să 
efectueze lucrări de bună ca
litate. (Agerpres)

Mecanizatori fruntași
gospodăriei agricole colective 
din Chinari a executat în 
primele zile arături de vară 
pe o suprafață de peste 20 
de hectare.

Tinerii mecanizatori din 
brigada a VIII-a condusă, de 
loan Hurdugaci,7 care lucrează

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — După 
terminarea recoltatului, bri
găzile de tractoare care deser
vesc gospodăriile agricole co
lective din comunele Chinari 
și Curteni, regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară, au-înce
put treierișul și arăturile! , de în . gospodăriile agricole colec- 
vară, precum’și'arăturile pen
tru culturile duble de porumb 
furajer. Sînt mulți -tiperi care 
iau parte cu multă însuflețire 
la aceste lucrări. Tractoristul 
Zolyomi Francisc, de pildă, 
care lucrează pe ogoarele

five din Sîngiorgiu de Mureș, 
Corunca și Iedu au executat 
arături de vară pe aproape 70 
de hectare. evidențiinduȚSe în 
mod deosebit tractoriștii Mes- 
zareș Viorel. Berecki loan și 
Aurel Pintea

Paralel cu îmbunătățirea 
calității produselor, muncito
rii, inginerii și tehnicienii din 
întreprinderile industriale care 
aparțin de Ministerul Indu
striei Petrolului 
au realizat în 
mestru al anului, la 
ga produoție-marfă, 
mii .peste plan în valoare 
de 29.041.000 lei. în 
timp au fost obținute peste 
plan beneficii în valoare de 
peste 45 milioane de lei.

în fruntea acestei acțiuni 
se situează colectivele între
prinderilor industriei chimice 
organice și petroliștii din sec
torul prelucrării țițeiului. Cele 
mai însemnate economii au 
fost obținute prin reducerea 
consumurilor specifice de ma. 
terii prime și auxiliare, prin- 
tr-o mai bună valorificare a 
țițeiului prelucrat, cît și prin- 
tr.o mai rațională folosire a 
capacităților de producție.

Succese deosebite pe linia 
reducerii prețului de cost au 
obținut muncitorii de la Com
binatul chimic Barzești, care, 
datorită unei bune organizări 
a producției, au reușit să rea
lizeze importante economii 
prin reducerea consumurilor 
specifice la fabricarea sodei și 
a insectofungicidelor.

în sectorul prelucrării ți
țeiului cele mai frumoase re
zultate în acțiunea de redu
cere a prețului au fost obți
nute de colectivul rafinăriei 
din Teleajen.

și Chimiei 
primul se- 

întrea- 
econo-

același

Telefoto : AGERPRESIeri, la Kremlin, în timpul convorbirilor

M KREMLIN AN ÎNCEPUI CONVORBIRILE

Padea, Goicea, Măceșul de 
Birca și. altele.

Au rămas
la... seceriș

la corespondentul 
ogoarele raionului

IAȘI (de 
nostru). Pe _ 
Negrești anul acesta s-au cul
tivat peste 16.500 ha cu grîu. 
Recolta este bogată. Acum 
secerișul este pe terminate. 
Organizațiile U.T.M. și-au a- 
dus o prețioasă contribuție la 
seceriș. Mai cu seamă cele 
din G.A.C. Siliștea și din. co
munele Drăgușeni. Dumești, 
Todirești. Nu aceeași atenție a 
fost acordată și celorlalte lu
crări de vară. In unele 
comune snopii abia sînt în 
elfii, și în unele locuri ariile 
nu au fost amenajate. De 
exemplu, în comuna Scînteia, 
din cele 12 arii abia sînt ame
najate 3 și se treieră numai 
pe aria gospodăriei colective 
din satul Ciocirlești. Pe unele 
arii batozele stau defecte 
fiindcă conducerea stațiunii 
de mașini și tractoare Negrești 
nu s-a îngrijit din vreme să 
se aprovizioneze cu piesele de 
schimb necesare. Pe aria nr. 
2 din satul Dumeștii Vechi, 
batoza stă de cîteva zile pen
tru că îi lipsesc cîteva... șu
ruburi.

Posibilități de procurare a 
pieselor de schimb există și ele 
trebuie procurate de urgen
ță. O asemenea neglijență nu 
poate fi îngăduită cînd este 
vorba de recoltă, de asigura
rea strîngerii ei fără pierderi.

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 1 august la Kremlin au început 
convorbirile între delegația de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Romîne, care se află la Moscova, și condu
cători ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.

Din partea romînă la convorbiri au participat: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
conducătorul delegației de partid și guvernamentale a R. P. 
Romine ; Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consiliului de Miniștri, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al R. P. Romîne; Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Politie al C.C. al P.M.R., secretar 
al C.C. al P.M.R.; Leonte Răutu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R.. șeful Direcției de Propagandă și 
Cultură a C.C. al P.M.R.; Alexandru Bîrlădeanu, membru al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P .Romîne; Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne; Nicolae Guină, membru al C.C. al P.M.R., 
ambasadorul R. P- Romîne la Moscova-

Din partea sovietică Ia convorbiri au participat: N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S ; L. I- Brejnev, membru al Prezidiului

(Agerpres)

*

O imagine obișnuită în a- 
cesie zile în Bărăgan. In 
fotografie tractoriștii Apos
tol Gh. Nicolae și Apostol I. 
Gheorghe de la S.M.T. Gri- 
vița la arat pe ogoarele 

G.A.C. Aniara.
Foto : AGERPRES

Doi fruntași în muncă din secția sculerie generală a Atelie. 
lelor „Grivița Roșie" : Tunăreanu Nicolae și Gurău Con

stantin
Foto : S. NICULESCU

Dejun oferit de 
C-C. al P.C.U.S. și gu
vernul U.R.S-S.

• Cuvîntarea 
tovarășului 
Nikita 
Sergheevici 
Hrușciov

• Cuvîntarea 
tovarășului 
Gheorghe 
Gheorghiu-Dej

— Presa sovietică des
pre vizita delegației de 
partid și guvernamen
tale a R. P. Romîne în 
U.R-S.S.

La Mauzoleul lui 
V. I. Lenin și LV- Stalin.

CC al P-C.US-, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.; F. R. Kozlov, membru al Prezidiului C.C al P C U.S., 
secretar al C.C. al PC.US. ; A. I. Mikoian, membru al Pre
zidiului C.C. al PC-U.S., prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.; V. N. Novikov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S , președintele Comitetului de Stat 
al Planificării din U.R.S.S- ; A- A Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S S.

La convorbiri au participat de asemenea: din partea 
sovietică — I. V- Andropov, șef de secție Ia C.C. 
al P.C.U.S. ; I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice în 
Republica Populară Romînă; S. T. Astavin, șeful secției a 5-a 
pentru Europa din Ministerul Afacerilor Externe al U.R.SS- ; 
iar din partea romînă — Andrei Păcuraru, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., șef de secție la C.C. al P.M.R., și Constantin 
Lăzărescu, membru supleant al C.C. al P.M.R., adjunct de 
de secție la C C al P.M.R.

Convorbirile au decurs într-o atmosferă de prietenie și 
țelegere frățească- în cursul convorbirilor a fost abordat 
cerc larg de probleme privind colaborarea dintre Uniunea 
vietică și Republica Populară Romînă, precum și problemele 
internaționale care interesează cele două părți.

șef

în-
un

So-

Sentimentele frățești
ale muncitorilor sovietici

In cursul după-amiezii zilei 
de 1 august delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne a vizitat Uzina 
de rulmenți nr. 1 din Mosco
va. Colectivul de multe mii 
de muncitori și tehnicieni ai 
acestei binecunoscute între
prinderi sovietice i-a primit 
pe solii poporului romîn cu 
o deosebită căldură. Uzina 
era împodobită sărbătorește. 
Pe frontispiciul clădirii, în
cadrat de drapele românești și 
sovietice, se află o mare pan
cartă pe care este scrisă 
urarea „Bine ați venit!“.

Oaspeții romîni sînt însoțiți 
de către I. S. Kodița, vicepre
ședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., N. I. 
Strokin, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării din U.R.S.S., E. I. Afa
nasenko, președintele condu
cerii Asociației pentru priete
nia sovieto-romînă, ministrul

Învățământului al R.S.F.S.R., 
A. L. Orlov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., I. K. Jegalin, am
basadorul U.R.S.S. în R. P. 
Romînă. S. G. Zavoljski, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S. 
și alții.

In incinta uzinei, delegația 
este întîmpinată de Anatoli

Prin telefon 
de la trimisul 
nostru special

PROIECTUL DE PROGRAM AL P. C. U. S

EJn poem închinat măreției• /

omului, fericirii lui
Da, așa va fi !

Ștefan Tripșa
maistru oțelar, Erou al Muncii Socialiste

„Comunismul ...instaurează 
pe pămînt Pacea, Munca, Li
bertatea, Egalitatea și Ferici
rea tuturor popoarelor".

Aceste cuvinte scrise, par
că cu litere de aur, stau 
ca o deviză pe frontispiciul 
proiectului de Program al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, măreț document 
marxist-leninist, politic și teo
retic, al epocii noastre. Citind 
rînd cu rînd proiectul, dinain
tea ochilor ți se desfășoară 
parcă aevea întregul mers al 
istoriei, cu toate evenimentele 
sale cruciale, îți apare în față 
imaginea vie și concretă a 
comunismului, așa cum îl vor 
cunoaște, primii în lume, oa
menii sovietici.

Acest document de însem
nătate teoretică și practică 
uriașă pentru mișcarea comu
nistă și muncitorească inter
națională, are o importanță 
deosebită pentru mersul în
tregii omeniri. Așa cum se 
spune în proiectul de Pro
gram, „P.C.U.S. consideră con
strucția comunismului în Uniu. 
nea Sovietică o parte inte

grantă a făuririi societății 
comuniste de către popoarele 
întregului sistem mondial so
cialist". Victoria poporului so
vietic e și victoria noastră 1 
Pe calea deschisă de el, de 
gloriosul său Partid Comunist, 
vom păși și noi, celelalte 
țări socialiste. Uniunea Sovie. 
tică, țara care pășește prima 
în comunism înlesnește și ac
celerează înaintarea spre co. 
munism a întregului sistem 
mondial al socialismului.

E o mare mîndrie să știi că 
faci parte din acest sistem 
social uriaș, de o forță de 
neîntrecut, să ai cu atîta 
limpezime deschis în fața ta 
drumul spre apropiatele zori 
ale comunismului.

Ca muncitor, am fost deose
bit de impresionat de acele 
rînduri din proiectul Progra
mului Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice în care se 
vorbește despre caracterul 
muncii în comunism, despre 
profilul viitorului constructor 
al comunismului. După fie-

(Continuare în pag. a 4-a)

O PILDA VIE, 
ÎNSUFLEȚITOARE

Nicolae Popescu
prim-secretar al Comitetului orășenesc U.T.M.- 

București

Proiectul Programului Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice se încheie cu aceste 
cuvinte solemne : „Actuala ge
nerație a oamenilor sovietici 
va trăi în comunism !“

Cuvintele acestea au o re
zonanță copleșitoare în inima 
fiecărui om al muncii. Visul 
de aur al omenirii devine o 
realitate vie. Comunismul, so
cietatea cea mai dreaptă, se 
înfăptuiește în Țara Sovietică, 
în țara in care Lenin și 
partidul său, pentru prima 
oară în lume, au condus clasa 
muncitoare la cucerirea pute
rii politice, săvârșind revoluția 
socialistă.

Partidul comunist proclamă 
solemn : generația de astăzi a 
oamenilor sovietici va trăi în 
comunism. Și așa se va în
tâmpla ! Se va întîmpla așa 
pentru că tot ce se spune în 
acest document uriaș este o 
chintesență a socialismului 
științific, a experienței celui

mai mare și mai puternic 
partid comunist, a întregii 
mișcări muncitorești inter
naționale.

O imensă bucurie iți cuprin
de sufletul citind aceste rîn
duri. Pentru că perspectivele 
poporului sovietic sînt și ale 
noastre, ale țărilor din marea 
familie a socialismului. Folo
sirea legităților și avantaje
lor sistemului mondial unic 
al socialismului. asigură ce
lorlalte țări socialiste „posibi
litatea de a scurta termenul 
de construire a socialismului, 
deschid perspectiva trecerii 
lor la comunism mai mult sau 
mai puțin simultană, în limi
tele aceleiași epoci istorice".

Pe mine, ca activist al orga
nizației de tineret m-au im
presionat în mod deosebit mi
nunatele sarcini pe care le 
trasează partidul comunist 
Comsomolului, in perioada

(Continuare în pag. a 4-a)

Gromov, directorul uzinei, 
Piotr Kvaciov, secretarul co
mitetului de partid, de către 
ingineri și fruntași în produc
ție. Un grup de tinere fete 
oferă buchete mari de flori 
membrilor delegației. Începe 
vizitarea uzinei.

In sala cabinetului tehnic, 
Anatoli Gromov relatează pe 
scurt istoricul întreprinderii. 
Uzina a împlinit în martie 
a.c. 28 de ani. Ea a apărut în 
perioada cînd în Uniunea So
vietică s-au produs primele 
tractoare. Atunci pe locul 
unde se află uzina se întin
dea „mlaștina dracului". Trei 
mii de comsomoliști entuziaști

au venit să ridice pe această 
mlaștină prima uzină de rul
menți a Uniunii Sovietice. Pe 
vremea aceea monopolul rul
menților pe piața mondială 
aparținea firmelor suedeze, 
care afirmau că „toată lumea 
se învârte pe rulmenții sue
dezi''.

De abia se pusese temelia 
uzinei cînd comsomolistul A. 
Gromov, actualul ei director, 
a făcut să apară la intrarea 
pe șantier o altă inscripție : 
„Toată lumea se va învîrti pe 
rulmenții sovietici". Uzina 
este acum una din cele mai 
mari și mai moderne între
prinderi de acest fel din lume. 
Producția a 22.000 de între
prinderi din Uniunea Sovieti
că se bazează pe rulmenții 
produși de această uzină. Ei 
sînt cunoscuți de asemenea in 
mai mult de 50 de țări de pe 
toate continentele.

Uzina crește ca un gigant 
din poveste. In ultimii zece 
ani producția ei a crescut de 
aproape trei ori. Motorul 
principal al progresului ra
pid îl constituie creația teh
nică cutezătoare a întregului

SILVIU PODINĂ
Moscova, 1 august 1961.

(Continuare în pag. a 3-a)

Tinerele Elena Zaharia, ingi
ner și Victoria Cristea, rafina- 
toare din secția rafinărie a 
Fabricii de ulei „Argus1* din 
Constanța urmăresc continuu 
procesul de fierbere a uleiu
lui la aparatele dezodoriza- 

toare.
Foto : AGERPRES

Prin munca 
patriotică 

a tineretului 
dobrogean

Tineretul din regiunea Do- 
brogea participă în acest an 
Ia numeroase acțiuni patrio
tice. Prin lucrări de defrișare, 
desecare și tesasare execu
tate pe șantierele din raioa
nele Hirșova, Adamclisi sau 
Tulcea, au tost date agricul
turii 265 ha terenuri, pină 
acum nefolosite. Pe șantierul 
tineretului de la Babușca, ra
ionul Adamclisi, precum și 
pe alte șantiere, a tost iriga
tă o suprafață de 830 ha, iar 
in zonele împădurite din ra
ioanele Istria, Adamclisi, Tul. 
cea și Medgidia au fost exe
cutate lucrări de întreținere 
pe 511 ha pădure și au fost 
plantate 75 ha cu puieți. Nu
mai prin acțiunile de muncă 
patriotică întreprinse in sec
torul silvic, tineretul dobro
gean a realizat de la Începu
tul anului o economie de a- 
proape 200.000 lei.

(Agerpres)



Ce facem
pentru baza furajeră

• Insilozarea furajelor nu e o acțiune strict de sezon • Mii de 
tineri la întreținerea pășunilor • Echipe sezoniere de tineret 

la însilozări
ntr-un fel sau al
tul, în sectorul 
zootehnic, hrana 
animalelor deter
mină în cea mai 
mare măsură pro

ducția. Este foarte adevărat că 
această hrană trebuie dată și 
ea după regulile științei, ți- 
nîndu-se seama de producția 
pe care o dă fiecare animal în 
parte, de anumite ore de hră- 
nire, dar, înainte de toate a- 
cestea, trebuie să ai ce îm
părți, trebuie să asiguri din 
timp o bază furajeră bogată. 

Intr-adevăr, la G.A.S. Peș
tera (a cărei producție de 
4.017 litri lapte, obținută anul 
trecut pe cap de vacă fura
jată, a constituit un succes al 
crescătorilor de animale de 
aici) și la G.A.S. „Domca Simo“ 
ori la gospodăriile agricole 
colective „Mihaii Kogălnicea- 
nu“, Tîrgușor, Corbu de Jos și 
altele din raionul nostru, Med
gidia, care au obținut produc
ții bune de lapte, fînurile, po
rumbul siloz, concentratele, 
nu s-au terminat niciodată. A- 
ceasta pentru că - buni gos
podari — oameni de aici au a- 
sigurat totul din timp șj în 
condițiile cele mai bune.

La acțiunea aceasta, de asi
gurare a bazei furajere, împre
ună cu cei vîrstnici, tinerii 
din raionul nostru și-au adus 
pînă în prezent și își vor a- 
duce și în viitor o contribuție 
importantă. Astfel, numai a- 
nul trecut, tinerii au întreținut 
o suprafață de aproape 9000 
hectare de pășuni, au cultivat 
importante suprafețe de po
rumb destinate însUozării și 
au însilozat 90.000 lone de 
porumb și alte plante fu
rajere. Dar mult mai multă 
atenție trebuie să acordăm de 
acum în colo asigurării bazei 
furajere. Partidul a prevăzut 
sarcini deosebit de importante 
în privința aceasta.

Acțiunea de asigurare a ba
zei furajere nu e o acțiune 
strict de sezon. Ea începe de 
primăvara, odată cu însămîn- 
țările, continuă vara și tom
na cu însilozările și apoi iar
na cu întreținerea fînurilor, 
a silozului, a concentratelor. 
Tinerii din raionul nostru au 
fost prezențj la toate aceste 
munci.

Mobilizați de 
de bază U.T.M. din gospodă
riile agricole de stat și gospo
dăriile agricole colective, sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, ei au efectuat din pri
măvară și pînă acum lucrări 
de curățire și de întreținere 
a pășunilor pe o suprafață de 
pestg 8.000 hectare, fapt c^e. 
a dus la sporirea considerabilă 
a cantității de iarbă, pe pășu- . Q^e- 4e siloz Pentru . aceasta 
nil| respective și deci la asi
gurarea unei hrane corespun
zătoare animalelor de produc
ție. Au fost organizații U.T.M. 
ca acelea de la G.A.C. Mircea 
Vodă, G.A.C. Valea Seacă, ori
G.A.C. Cochirleni care au mo
bilizat în acest răstimp, sute 
de tineri la acțiunile de între
ținere a pășunilor. Programul 
se stabilea dinainte: lo
cul de muncă, ora la care 
vor fi prezenți, uneltele nece
sare, și, a doua zi de dimi
neață, izlazul era plin de fete 
și băieți veseli care lucrau.

organizațiile

Dar, în ceea ce privește pă
șunile, nu numai la întreține
rea lor au luat parte tinerii 
din raionul nostru, ci, acolo, 
unde a fost cazul, și la lucră
rile de combatere a eroziuni
lor. Asemenea lucrări au efec
tuat împreună cu cei vîrstnici 
tinerii de la G.A.C. Siliștea pe 
aproximativ 100 ha. și cei de 
la G.A.C. Tortoman pe aproxi
mativ 230 hectare. Pentru lu
nile viitoare, cînd vor începe 
asemenea lucrări, la G.A.C- 
Peștera pe aproximativ 600 ha 
pășuni, organizațiile U.T.M. 
din această gospodărie și-au 
luat angajamentul să mobili
zeze un număr cît mai mare 
de tineri la lucru. Numai pă
șunile, însă, nu înseamnă to
tul pentru hrana animale
lor. De aceea, în afară de 
participarea într-un număr 
destul de mare la întreținerea 
lor, tinerii din gospodăriile a- 
gricole de stat și gospodăriile 
agricole colective din raion 
și-au adus o contribuție impor
tantă muncind împreună cu 
vîrstnici și la cositul finului 
pentru iarnă, la strînsul lui 
la vreme, la transportat și 
clăit. De asemenea, ei au luat 
parte pînă în prezent la însi- 
lozarea a peste 51000 tone se
cară, borceag ori lucernă 
masă-verde, precum și la pre
gătirea din timp a vechilor 
gropi de siloz ori la săparea 
altora noi.

Cea mai importantă acțiune 
în vederea asiguirării unei 
baze furajere corespunzătoare ' 
pentru animalele de producție 
și la care tinerii pot să-si a- 
ducă un aport deosebit este, 
dâigur, -însîlozarea porumbu
lui furajer. Iată de ce biroul 
Comitetului raional U.T.M. 
Medgidia a trecut încă din 
timp ia pregătirea minuțioasă 
a acestei acțiuni care va în
cepe în curînd, cînd știuleții 
de porumb vor ajunge în faza 
de coacere lapte-cearâ. Astfel, 
ca și în anul trecut, în gospo
dăriile agricole colective unde 
există un mare număr de ti
neri și deci forțe suficiente, 
organizațiile U.T.M. îj vor mo. 
biliza la această acțiune pe 
toți pentru ca întreaga canti
tate de porumb care va trebui 
să fie însilozată. sau aproape 
întreaga cantitate, să fie rea
lizată cu forțele tineretului. A- 
colo unde sînt tineri mai pu
țini, se vor organiza echipe 
sezoniere de tineret care vor 
ajuta la recoltatul și transpor
tatul porumbului la mașinile 
ăe*tocfet, satf vbr lucra la gro-

Biroul comitetului raional 
U.T.M. și-a propus, de aseme
nea, ca în ajunul începerii lu
crărilor de însilozare să orga
nizeze o consfătuire pe tema 
insilozării porumbului la 
G.A.C. Ciocârlia de Jos. O con. 
sfătuire la care să participe ti
neri din zootehnie, secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M.; 
să se dezbată cele mai impor
tante probleme de însilozare a 
furajelor. Consfătuirea va fi 
urmată de o demonstrație 
practică de însilozare a po
rumbului. Aceasta pentru ca 
problemele discutate să fie în
țelese cît mai bine de cei pre- 
aenți.

Noi am cunoscut din timp 
sarcinile pe întregul raion în 
ceea ce privește asigurarea ba. 
zei furajere, am luat legătura 
cu tineri specialiști de la sfatul 
popular raional, le-am anali
zat temeinic și, în funcție de 
acestea, am hotărît ceea ce a- 
veam de- făcut.

Ținînd seama de forțele 
de care dispunem, tinerii 
care lucrează în agricultura 
raionului nostru și-au propus 
să însilozeze anul acesta peste 
100.000 tone de porumb fura
jer. In felul acesta, împreună 
cu ceilalți oameni ai muncii 
de la sate din raionul Medgi
dia, și tineretul va aduce o 
contribuție de seamă la reali
zarea uneia dințre sarcinile 
importante puse în fața oame- 

. nilor muncii, din agricultură 
de către partid.

ALEXANDRU GAVRILUC 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Medgidia, 
regiunea Dobrogea

comitetului raional 
luat măsuri încă de 
ca în fieoare ofgani- 
bază tinerilor să le

biroul
U.T.M. a
pe acum 
zație de 
fie lămurită bine marea im
portanță pe care o are asigu
rarea unei baze furajere co
respunzătoare pentru anima
lele de producție. Instructorii 
comitetului raional, secretarii 
organizațiilor de bază U. T. M., 
au făcut o pregătire specială 
în această privință și le-au 
vorbit tinerilor pe larg despre 
asemenea lucruri.

Pregătiri pentru noul an școiar
Freamătul muncii 

pentru pregătirea în 
cele mai bune con
diții a deschide
rii boului an școlar, a 
cuprins toate școlile 
dinj regiunea Suceava.

Șpb îndrumarea or
ganizațiilor de partid 
și a secțiilor de în- 
văfămînt ale sfaturilor 
populare raionale și 
orășenești, in aceste 
zile se desfășoară o 
intensă activitate în 
ce privește termina
rea înainte de termen 
a reparațiilor la loca
lurile școlare, aprovi
zionarea cu combusti
bil etc.

Astfel, secția de în- 
vățămînt a sfatului

popular regional a 
luat o seamă de mă
suri ca pînă la 1 sep
tembrie să fie termi
nate reparațiile la 
toate școlile din re
giune și să fie date 
în folosință localurile 
noi. care vor funcțio
na în acest an.

Zilele trecute s-a 
constituit o comisie 
regională care se 
preocupă de asigura
rea necesarului de 
manuale școlare pen
tru noul an de învă- 
țămînf.

O atenție deosebi
tă este acordată pre
gătirii cadrelor didac
tice. In această direc
ție sînt organizate

cursuri de pregătire 
și specializare. Pesta 
cîteva zile se vor în
cheia . cursurile. da 
pregătire organizate. 
la Rădăuți, , unde par
ticipă aproape 500 
cadre didactice.

In același timp, un 
număr însemnat de 
cadre didactice cu 
specialitățile de lim
bă romină, istorie, e- 
conomie politică și 
socialism științific, 
frecventează cursurile 
de perfecționare or
ganizate la Predeal 
și Breaza.

8. SONNTAG 
funcfionar

Strugurii timpurii. Primul cules de struguri la Institutul 
de cercetări horti-viticole Greaca — o imagine care anti

cipează bogăția acestei toamne.
Foto : AGERPRES

PLASTICE
IN LOC DE METAl

fO-Constructorii de mașini 
losesc masele plastice la con
fecționarea a tot mai multe 
piese, economisind astfel în
semnate cantități de metal și 
alte materiale. Constructorii 
de material rulant de la Uzi
nele „Gheorghi Dimitrov" 
Arad, de pildă, 
prezent masele 
peste 50 piese

Seri folclorice
■ț a căminul cultural „I, L.
/ j Caragiale" din comuna 

Poenarii—Burchii, raio
nul Ploiești, au avut loc, de 
curînd, două interesante seri 
folclorice. Cu acest prilej, s-a 
vorbit despre importanța fpi
ciorului în cîntecul nostru și . 
versificația populară. Progra
mul a avut ca subteme prin
cipale : Lupta de clasă în cîn
tecul muncitoresc și cîntecul 
după 23 August 1944. Cele 
două recitaluri date pentru 
colectiviștii din comună au 
fost susținute de elevii și stu
denții veniți în vacanță, pre-

din 
folosesc in 
plastice la 

de la vagoa-

cum și de tinerii care activea
ză pe lingă căminul cultural 
„Ion Luca Caragiale". Și-a 
dat concursul la buna desfășu
rare a programului și o for
mație folclorică instrumentală 
locală. -■ j

S-au recitat și cîntat „Hora 
muncitorească", „Privesc din 
Doftana" „Partidul ne condu
ce", „Duduie tractoarele", 
„Costică și Ilie la gospodărie" 
(cîntec local), „Mioriță", „Mo
rile de pe izlaz",

nele de călători. In felul a- 
cesta ei au economisit la fie
care vagon peste 100 kg me
tale feroase și 20 kg metale 
neferoase.

Constructorii de autovehi
cule de la Uzinele „Tudor Vld- 
dimirescu" au început să folo
sească masele plastice la încă 
18 repere de la autobuze. In 
primul semestru din acest an 
constructorii de nave din Ol
tenița au înlocuit cu mase 
plastice 18,5 tone de metale 
feroase, neferoase și lemn de 
calitate superioară, care se 
foloseau la diferite armături, 
interioare ale vaselor, econo
misind astfel peste 548.000 lei. 
Folosirea maselor plastice 
înlocuitor ai metalului și 
altor materiale scumpe i-a 
jutat și pe metalurgiștii
la Uzinele „Vasile Roaită" să 
economisească irt aceeași pe
rioadă peste 651.000 clei. ; T

Anul acesta peste 100 de re
pere din industria construc
toare de mașini vor fi reali
zate din mase plastice în loc 
de metal. O bună parte din 
acestea sînt produse de Fabri
ca de mase plastice „Bucu
rești".

Peste 1600 de elevi din 
regiunile Maramureș, Ba
nat, Suceava și Bacău în 
vizită piin Capitală. în 
fotografie : un grup de 

elevi în Piața Palatului 
R. P. R.

Foto : AGERPRES

Succese ale marinarilor 
și muncitorilor portuari

FLORIAN IOAN
corespondent

ca
a 

a- 
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“prTn capitală-
NOASTRĂ DRAGĂ

h n aceste zile, Capi
ii fala patriei noastre 
' găzduiește peste 

1600 de elevi care 
j au venit să cunoas

că, să-i admire măr- 
blocuri ce-i împo-

în preajma sărbătorii lor — 
„Ziua marinei", marinarii flo
tei noastre comerciale și 
muncitorii portuari vestesc 
noi succese în dezvoltarea ca
pacității. transporturilor na
vale. Planul pe primele 7 
luni a fost depășit atît Ia 
transportul maritim și fluvial, 
cit și la manipularea mărfu
rilor. în perioada care a tre
cut din acest an, echipajele 
flotei noastre maritime 
transportat un volum
mărfuri aproximativ egal ea 
realizările din întreg anul 
1950.

La rîndul lor, docherii și 
ceilalți muncitori portuari, 
care au primit anul acesta 
noi utilaje perfecționate de 
mecanizare, au manipulat o 
cantitate de mărfuri mai mare 
cu aproape 20 la sută decît 
în perioada corespunzătoare 
anului

au 
de

getele de 
dobesc străzile, marile ei între
prinderi, muzeele și locurile de 
recreere.

Și din prima zi, Bucureștiul 
le-a devenit un prieten drag, un 
prieten pe care n-au să-l uite 
niciodată.

Citesc carnetul de însemnări 
al elevei Molnar Elisabeta din 
Satu Mare. Impresiile culese din 
această călătorie încep cu cife- 
va versuri dinfr-un clntec îndră
git nu numai de bucureșteni, ci 
de tofi tinerii patriei.

„București, cîntec dulce de vi
oară". Apoi însemnările continuă.

...„Orașul ne-a primit cu blocu
rile noi din piața Gării de Nord, 
cu Grivifa, care în aceste zile e 
un nesfîrșif șantier, cu oamenii lui 
vesel..."

Și elevii din Satu Mare sau Că
rei, din Roman sau Craiova, din 
Tg. Mureș sau Suceava, și-au în
ceput aproape la fel însemnările 
în jurnalul lor de călătorie.

In prima zi cei aproape 200 
elevi din regiunea Maramureș au 
făcut cunoștință cu orașul străbă- 
tîndu-l cu mașinile, de-a lungul 
și de-a latul. S-au oprit mai mult 
în Piafa Palatului R. P. Romine, 
și în noul cartier Floreasca, unde 
un bătrînel le-a povestit trista a- 
mintire a acestor locuri. Cuvintele 
sărăcie, mizerie, incultură, reve
neau aproape la fiecare frază. A- 
cestea au fost odată, acum... „Pri- 
-vifi noul cartier, priviți oamenii 
care locuiesc aici“ le-a spus bă- 
trînul făcînd 
mina.

Nici unul 
elevi nu vor 
făcută la Muzeul de 
partidului. Aici au aflat multe lu
cruri noi din lupta neînfricatului 
nostru partid, pentru fericirea 
poporului.

Zilele s-au scurs una după alfa

un gest larg cu

din cei peste 1600 
uita niciodată vizita 

istorie al

iar în jurnalele de călătorie s-au 
adăugat noi însemnări. Pionierii 
bucureșteni au arătat oaspeților 
palatul lor, preocupările și visu
rile lor, iar la sfirșit i-au invitat 
la estrada din parc. O surpriză... 
Păpușarii amatori și-au arătat mă
iestria într-un spectacol frumos 
realizat.

Elevii maramureșeni cunoșteau 
multe lucruri despre luptele mun
citorilor ceferiști de la Gri- 
vifa împotriva exploatării și 
asupririi burghezo-moșiereșfi, dar 
a ascultă amintirile unui partici
pant la greva din 1933 e mult 
mai interesant. A fost o lecjie de 
istorie care s-a predaf chiar acolo 
în curtea uzinei, lingă monument, 
acolo unde sîngele greviștilor s-a 
amestecat cu fărina, acolo unde 
și-a dat viaja eroul ufeeisf Va- 
sile Roaifă.

Vizita in uzină a fost deosebit 
de fructuoasă. Aici au stat de 
vorbă și cu fînărul muncitor de 
la turnătorie, D. Pîlflnea, unul din 
fruntașii în întrecerea socialistă. 
El le-a vorbit despre viaja nouă a 
lui și a tovarășilor săi, despre 
grija nemărginită a partidului față 
de oamenii muncii.

Ilona Kadar a făcut cunoștință 
cu Olguța Pricop, elevă la Școala 
medie „Aurel Vlaicu". S-au cu
noscut înfîmplăfor în parcul de 
cultură și odihnă. Și chiar dacă 
llona nu vorbește bine romînește 
iar Olguța pricepe prea puțin 
limba maghiară, totuși s-au în
țeles de minune. Amîndouă termi
nă școala medie în anul viitor și 
și-au propus să urmeze împreună 
politehnica. Pînă atunci însă își 
vor scrie și... vor face schimb de 
timbre, căci amîndouă sînt pa
sionante filafeliste.

A mai rămas doar o zi pînă ce 
oaspeții Bucureșfiului vor porni 
spre casele lor. Dar în jurnalele de 
călătorie vor fi trecute negreșit 
vizitele la noi uzine și fabrici, 
la Muzeul Satului, parcul zoolo
gic din Pădurea Băneasa, Muzeul 
Anfipa și mai ales, noile prietenii 
tăcute cu acest prilej.

GH. NEAGU

LA PĂDURE
trecut.

(Agerpres)

a

le

Cele 4.000 de păsări pe care le are gospodăria colectivă „1 Mai“ din comuna Magia vit, raionul Calafat, constituie 
X o reală bogăție.

0
n vara aceasta, Case 
de cultură a studen
ților din Timișoara 
a luat o inițiativă 
lăudabilă. Aceea de 
a organiza toate ac
tivitățile de vară ale studenților 

împreună cu tinerii muncitori. 
Mulți studenți timișoreni din anii 
I și II, precum și studenți ai Po
litehnicii din București fac practi
că acum în întreprinderile din Ti
mișoara. Gpt ore pe zi acești stu
denți le petrec în mijlocul tine
rilor muncitori, muncind cot la cot 
cu ei, ajutîndu-se reciproc. Acest 
lucru le-a dat prilejul să se cu
noască mai bine, să se împriete
nească. De aceea, posibilitatea pe 
care le-a creat-o casa de cultu
ră de a-și petrece și timpul liber 
împreună, de a se distra în co
mun, a prilejuit multă bucurie atît 
studenților cît și tinerilor munci
tori. Aici, la Casa de cultură, sea
ra în cele cîteva ore, studenții 
ți tinerii muncitori participă la 
acțiuni interesante, discută împre
ună probleme legate de preocu
pările, de viața lor.

Colectivul de conducere al Ca
sei de cultură s-a îngrijit să al
cătuiască pentru perioada de vară 
un program bogat variat 'și atrac
tiv, care să ofere studenților și 
tinerilor muncitori clipe de des
tindere și în același timp să con
tribuie la îmbogățirea cunoștințe
lor lor de cultură generală, la in
formarea lor cu cele mai actuale 
probleme ale politicii interne și 
internaționale, cu noutățile știin
ței și tehnicii, acțiuni din care au 
de învățaf lucruri, prețioase și unii 
și alții.

lată de pildă, cîteva din aceste

Foto : AGERPRES

Intr-una din zilele trecute 
pădurea de pe dealul 
Colț răsuna de glasuri- 

vesele ale copiilor. Cîntece- 
le lor pionierești își trimeteau
ecoul pînă departe.

Deodată, cîntecele au înce
tat.

— Ce copac este acesta ? — 
a întrebat instructoarea.

— Stejar!
— După ce îl cunoaștem?
— Frunze lunguiețe și cres

tate, scoarța copacului crăpa
tă peste tot...

— Dar acesta ?
— Mesteacăn — ...fag ...car

pen ... paltin.
Copiii învățau să cunoască 

pădurea din apropierea orașu
lui lor, să o îndrăgească, s-o 
îngrijească ca pe o adevărată 
bogăție de preț. Și acesta era 
unul din scopurile urmărite 
în această excursie.

Pe neașteptate, plimbarea 
i-a dus pe copii tocmai pe

coarna dealului. De aici o- 
rașul se vedea ca în palmă.

— Iată cartierul nou al o- 
rașului, iată și muncitorii că- 
țărați pe schele ! Iată parcul 
Filimon Sîrbu !... Școala pe
dagogică cu tabăra noastră de 
curte ! se auzeau vocile pline 
de admirație ale copiilor.

— Iată Mureșul...
Intr-adevăr, de la înălțimea 

aceasta se zărea și el, ca o 
panglică argintie, aruncată la 
întîmplare de-a lungul unor 
întinderi de culturi.

— Sînt ale noastre! a răs
puns cu mîndrie în glas un 
pionier. Părinții mei lucrează 
acolo, în gospodăria agricolă 
colectivă „Petofi Sandor".

— Mergem duminică s-o 
vizităm — a anunțat instruc- 
toarea de pionieri programul 
următoarei zile de tabără. 
...Cel 30 de pionieri și școlari 
coboară pe potecă spre ora
șul Deva. E seară...

LAL ROMULUS

In concediu la stațiunile din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară

De la începutul 
anului și pînă acum 
în stațiunile Tuș- 
nad, Bor sec, Sova- 
ta și Lacul Roșu 
din regiunea Mu
reș-Autonomă Ma
ghiară și-au petre
cut concediul de 
odihnă peste 40.000 
de oameni ai mun
cii, cu peste 5.000 
mai mulți decît în 
aceeași perioadă a 
anului trecut.

In acest an capa
citatea de cazare și 
tratament a stațiu
nilor balneo-clima- 
terice din regiune a 
fost mult mărită 
prin ridicarea unor 
noi construcții de 
vile. La Sovata și 
Borsec, de pildă, au 
fost construite două 
vile noi cu circa 
140 de locuri, iar 
la Lacul Roșu a

fost reamenajat ho
telul turistic „Su- 
hard". De aseme
nea, în urma unor 
reparații capitale 
capacitatea canti
nelor din stațiuni 
a fost simțitor mă
rită. Lucrări impor
tante s-au executat 
și pentru extinde
rea rețelei de apă 
și canalizare.

(Agerpres)

In vacantă, 
la Casa de cultura

acțiuni. Problema cea mai actuală, 
în orice domeniu de activitate, o 
constituie acum lupta pentru pro
duse de cea mai bună calitate. 
Una din. acțiunile organizate de 
Casa de cultură a. avut tocmai a- 
ceastă temă „Munca noastră să 
aibă calitate superioară". La acest 
simpozion au fost invitați să ia 
cuvîntul tineri muncitori de la 
Uzinele „Electrobanat" și „Electro
motor" și studenți. Fiecare a vor
bit despre strădania sa de a ob
ține rezultate de calitate cît mai 
superioară: tinerii muncitori în
producție, iar studenții la învăță
tură. Ăceastă acțiune s-a dove
dit a fi deosebit de interesantă, 
atît pentru cei care au vorbit cît 
și pentru spectatori, s-a realizat 
astfel un util schimb de experien
ță, popularizîndu-se cele mai 
bun metode de muncă și învă
țătură.

Mulți participanți au atras la 
Casa de cultură și informările po
litice care au cuprins expuneri 
pe marginea unor documente de 
partid sau alte materiale in- 
ieresante din presă, cum a fost 
de pildă, informarea politică ți* 
nută în urma apariției Raportului 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu* 
Dej, lă Plenara CC. al P.M.R. 
din 30 iunie—1 iulie, sau re
cent, ■ discuțiile organizate în le

gătură cu deschiderea lucrărilor 
Forumului.

Majoritatea studenților și a ti
nerilor muncitori, manifestă un 
viu interes pentru problemele de 
știință și .. tehnică, cît și pentru 
cunoașterea celor mai noi reali
zări. în domeniul cuceririi cosmo
sului. Programul Casei de. cultură 
răspunde acestui interes firesc al 
tinerilor. S-au ținut pînă acum ex
puneri scurte, interesante despre 
„Progresul tehnic în economia

al Casei de cultură sînt prevăzute 
multe asemenea acțiuni, lată, de 
pildă, doar cîteva : conferințele 
„Realizările regimului democrat- 
popular oglindite în literatură", 
„Figuri de muncitori din literatu
ra de după 23 August' 1944", 
montajul literar-muzical „Frumoa
să ești, patria mea", proiecțiile 
despre „Dezvoltarea artelor plas
tice în regiunea Banat", audițiile 
muzicale pe tema „George Enes- 
cu, interpret, compozitor și peda

Cum a organizat Casa de cultură 
a studenților din Timișoara programul 

de vacanță

R.P.R.", de pildă, iar în curînd 
se va organiza un concurs pe 
tema „Asaltul cosmosului". Bibli
ografia și întrebările au fost sta
bilite din vreme și comunicate 
studenților și tinerilor muncitori 
care vor participa la acest concurs.

De multă popularitate și apre
ciere se bucură în rîndul studen
ților și tinerilor muncitori acți
unile ce le organizează Casa de 
cultură în scopul îmbogățirii cul
turii lor generale, a dezvoltării 
dragostei pentru literatură, muzi
că, artă. în programul de vară

gog", „Beethoven", „Folclorul o- 
glindit în creația compozitorilor 
noștri" etc. De cele mai multe ori, 
în urma acestor acțiuni se poartă 
discuții interesante între studenți 
și tinerii muncitori, fie asupra unor 
opere literare, fie asupra altor 
probleme de muzică sau artă. Este 
cel mai minunat prilej de a-și îm
bogăți cunoștințele, de a schim
ba între ei opinii, impresii.

în perioada aceasta, în Institu
tele de învățămînt superior din 
Timișoara au venit să se pregă
tească pentru a deveni ingineri,

agronomi, profesori, medici, nu
meroși tineri muncitori și fii ai 
oamenilor muncii. Și acestora Ca
sa de cultură a studenților le o- 
feră ceasuri plăcute, instructive, 
în programul său sînt prevăzute 
o serie de acțiuni interesante, 
care să-i atragă pe viitorii stu
denți timișoreni.

în curînd se va organiza, de 
pildă, un simpozion pe tema „O- 
rașul în care vom învăța". La a- 
cest simpozion va fi prezentat tre
cutul orașului, dezvoltarea sa în 
anii regimului democrat-popular. 
De asemenea, vor vorbi și cîțiva 
studenți despre viața lor de stu
denți, despre condițiile minunate 
de învățătură create de către par
tid studenților. Tot pentru tinerii 
candidați se va organiza o discu
ție pe tema „Dragostea față de 
profesiunea aleasă". La această 
discuție vor vorbi cadre didactice 
ale institutelor de învățămînt su
perior din Timișoara, absolvenți.

în afară de acțiunile amintite, 
în alcătuirea programului, Casa 
de cultură a studenților din Ti
mișoara a mers pe linia organi
zării a cît mai multe acțiuni în 
aer liber, care să dea posibilita
tea studenților și tinerilor munci
tori să se recreeze, să se des
tindă, să se fortifice. Au fost or

ganizate plimbări cu vaporașul pe 
Bega, excursii prin împrejurimile 
orașului. Se proiectează, de ase
menea, organizarea unei excursii 
la Cetatea Șoimuș-Lipova, vizite 
la locurile istorice din oraș sau 
din împrejurimi, la muzee.

Mult îndrăgite de tineri sînt și 
pasionatele concursuri sportive ce 
se organizează săptămînal, reu
niunile, programele artistice pre
zentate de formații artistice din 
întreprinderi.

Acest program bogat este larg 
popularizat în mijlocul studenților 
și al tinerilor muncitori. Pentru 
aceasta Casa de cultură a luat ini
țiativa lăudabilă de a alcătui pen 
tru perioada de vară un colectiv 
format din 15 studenți care se 
ocupă de buna organizare și des 
fășurare a tuturor acțiunilor. în 
afară de aceasta, ei merg prin 
întreprinderi și fac cunoscute tine
rilor muncitori și studenților acți
unile ce se organizează la Casa 
de cultură (în același timp la 
Casa de cultură și în întreprin
deri, există afișat programul 
Casei de cultură). Pe lingă acest 
colectiv, in fiecare grupă de stu
denți practicanfi un student se o- 
Cupă de mobilizarea studenților 
la activitățile Casei de cultură, le 
face cunoscută în amănuiM fie
care acțiune.

în felul acesta, aproape searz 
de seară, Casa de cultură a stu
denților din Timișoara este frec 
ventată de peste 300 de studenți 
și tineri muncitori care petrec 
împreună ceasuri deosebit de plă
cute.

M. MIRON



Vizita delegației de partid și guvernamentale de gală

a R. P. Romîne în Uniunea Sovietică
Dejun oferit de C C. al P. C. LL S

și guvernul U. R. S. S.
MOSCOVA 1 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 1 august, 
Comitetul Central al P.C.U.S. 
și guvernul U.R.S.S. au oferit 
în Palatul Mare al Kremlinu
lui un dejun în cinstea delega
ției de partid și guvernamenta
le a Republicii Populare Romî
ne condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, prim-se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne.

La dejun, împreună cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au participat membrii 
delegației de partid și guver
namentale, 
Gheorghe 
Ceaușescu, 
Alexandru
bru al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri; Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe ; 
Nicolae Guină, membru al 
C.C. al P.M.R., ambasadorul 
R. P. Romîne în Uniunea So-

tovarășii:
Maurer,
Leonte 

Bîrlădeanu. man

Ion 
Nicolae 
Răutu ;

vietică, precum și funcționari 
ai ambasadei romîne.

Din partea sovietică la dejun 
au participat tovarășul N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. ; tovarășii 
L. I. Brejnev, F. R. Kozlov, 
A. I. Mikoian, D. S. Polean- 
ski, G. I. Voronov; V. N. No
vikov, K. N. Rudnev, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.; I. S. Kodi- 
ța, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. ; A. A. Gromîko, 
N. S. Patolicev, miniștri ai 
U.R.S.S. ; S. A. Skacikov, 
A. N. Șelepin, președinți ai 
Comitetelor de Stat ale 
U.R.S.S. ; mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko ; E. I. 
Afanasenko, ministrul Invă- 
țămîntului al R.S.F.S.R., pre
ședintele conducerii Asocia
ției pentru prietenia sovieto- 
romînă; A. L. Orlov, locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.; I. K. Je-

galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în Republica Popu
lară Romînă ; V. I. Kocema- 
sov, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
relațiile culturale cu țările 
străine ; generalul-colonel P. I. 
Efimov; P. N. Demicev, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Moscova al P.C.U.S.; 
N. I. Bobrovnikov, președinte
le Comitetului Executiv al 
Sovietului de deputați ai oa
menilor muncii din Moscova; 
S. T. Astavin, F. F. Molo- 
cikov, M. A. Harlamov, 
de secție din M.A.E. 
U.R.S.S., și alții.

Dejunul s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de prietenie 
cordială, frățească. Tovarășii 
N. S. Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit cu
vin țări.

Cuvîntările tovarășilor N. S. 
Hrușciov și Gheorghe Gheor
ghiu-Dej au fost ascultate cu 
mare atenție și subliniate în 
repetate rînduri de aplauze.

In timpul vizitei la Uzina de rulmenți Moscova
(Telefoto : AGERPRES)
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Sentimentele frățești

La Mausoleul lui
V. I. Lenin și I. V. Stalin

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La 1 august delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne, 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, conducătorul delegației, 
Ion Gheorghe Maurer, Nico
lae Ceaușescu, Leonte Răutu, 
Alexandru Bîrlădeanu, Come- 
liu Mănescu, Nicolae Guină și 
alți oaspeți romîni au vizitat 
Mausoleul lui V. I. Lenin și 
I. V. Stalin și au depus o co
roană de flori.

Pe panglica coroanei este 
scris 5 „Lui V- I Lenin, genia
lul creator și conducător al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și statului sovie
tic, marele învățător al mișcă
rii comuniste mondiale, și lui 
I. V. Stalin, discipolul său 
credincios, din partea delega
ției de partid și guvernamen
tale a Republicii Populare Ro
mîne".

Delegația a fost însoțită de 
A. L. Orlov, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. ; J. K. Jegalin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R. P. 
Romînă ; I. N. Medvedev, șef 
de secție adjunct la C.C. al 
P.C.U.S.; S. T. Astavin și F. 
F. Molocikov, șefi de secție în 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., și de alte persoa
ne oficiale.

Marți seara, Ansamblul am 
tistic al Armatei populare un
gare a prezentat în sala Tea
trului C.C.S. din Capitală un 
spectacol de gală.

Au participat general de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor armate ale R.P. 
Romîne, Constantin Prisnea, 
adjunct al ministrului învăță
mântului și Culturii, Al. 
Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S, ofițeri superiori, oa
meni de cultură. V

Au asistat membri ai corpu
lui diplomatic.

Spectacolul, care a cuprins 
un bogat program de cântece și 
dansuri, a fost primit de pu
blic cu multă căldură.

(Agerpres)

Numirea 
noilor ambasadori 

ai R. P. Romîne 
în R. S. Cehoslovaca 

și R. P. Polona
Printr-un decret al Consiliu

lui de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Con
stantin Niță a fost. numit am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Popu
lare Romîne în Republica So
cialistă Cehoslovacă..........

Tot printr-un decreț al Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Gheor
ghe Diaconescu a fost numit 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republi
ca Populară Polonă-

Cuvintarea tovarășului ale muncitorilor
Nikita Sergheevici Hrușciov sovietici

Presa sovietică 
despre vizita delegației 
R.P. Romîne în U.R.S.S.

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Dragă tovarășe Maurer,
Dragi tovarăși, prieteni,

Ne face o mare plăcere să vă primim pe 
pămintul sovietic. Este întotdeauna plăcut 
să te întilnești cu prieteni apropiați, să simți 
mereu căldura și cordialitatea prieteniei noa
stre frățești. Asemenea întâlniri sînt bune ști 
folositoare. Ele întăresc prietenia și colabo
rarea dintre partidele și popoarele noastre, 
ne ajută să învățăm unii de lă alții.

Interesele popoarelor care au luat puterea 
în mîinile lor, sint indivizibile. Ele au o 
cauză comună, aceleași năzuințe și țeluri. 
Vorbind cu cuvintele marelui Marx, în țările 
noastre există același stăpîn — munca în nu
mele vieții pașnice și fericite a oamenilor. 
Iar oamenii muncii s-au ajutat Întotdeauna 
unii pe alții. In zilele noastre s-a statornicit 
și prosperă minunata comunitate a națiuni
lor socialiste în care domnește legea ajuto
rului și sprijinului reciproc.

Este plăcut de constatat că între popoarele 
sovietic și romin s-au întărit și se dezvoltă 
cu succes relații de strinsă prietenie, încre
dere reciprocă, respect, că ele sint gata în
totdeauna să se ajute unul pe altul. Priete
nia noastră este cimentată de unitatea de 
vederi a Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidului Muncitoresc Romin. 
care se călăuzesc in întreaga lor activitate 
după interesele poporului, după marea învă
țătură marxist-leninistă.

Imperialiștilor nu le place unitatea noas
tră de nezdruncinat. Ea stă ca un obstacol 
de neînvins in calea înfăptuirii planurilor lor 
agresive. De aceea, cercurile conducătoare 
ale puterilor occidentale ar dori foarte mult 
ca popoarele țărilor socialiste să nu fie unite, 
pentru a încerca să le pună din nou jugul 
robiei capitaliste.

Sînt unii în occident care nu se pot îm
păca pînă acum cu faptul că peste un miliard 
de oameni au cucerit deja adevărata liber
tate.* Recent, cercurile conducătoare ale Sta
telor Unite ale Americii au pornit din nou 
acțiunea lor nechibzuită așa-numita „săptă- 
mină a națiunilor captive". Treabă zadarni
că, domnilor imperialiști! Am mai spus-o și 
declarăm din nou că nici un fel de „săptă- 
mmi", nici un fel de provocări nu sînt în 
stare să schimbe mersul istoriei, nu sînt în

stare să abată popoarele libere ale țărilor 
socialiste de pe calea pe care și-au ales-o.

Popoarele țărilor socialiste trăiesc ca in- 
tr-o singură casă. Fiecare popor s-a stabilit 
în ea trainic, pentru totdeauna, cum s-ar 
spune cu domiciliu permanent. Noi păzim cu 
vigilență casa noastră socialistă împotriva 
oricăror atentate din partea dușmanilor so
cialismului. Comuniștii sint apărătorii cei 
mai hotăriți și consecvenți ai cauzei păcii pe 
pămînt. Popoarele întregii lumi s-au putut 
convinge în repetate rînduri de dragostea 
noastră de pace. Dar noi avertizăm cu hotă- 
rîre pe toți amatorii de aventuri militare: 
Fiți cuminți și țineți minte că noi avem 
mijloace întrutotul suficiente pentru a răcori 
capetele voastre înfierbîntate.

Dragi prieteni! întâlnirea noastră cu dum
neavoastră are loc în preajma Congresului 
al XXII-lea al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, care va constitui un nou jalon 
istoric în istoria partidului nostru, a poporu
lui sovietic și a construcției comuniste. Sîn- 
tem bucuroși că veți avea prilejul să consta
tați personal entuziasmul cu care oamenii 
sovietici se pregătesc să întimpine Congresul 
scumpului lor partid. Ne va face plăcere să 
vă împărtășim experiența construirii socie
tății noi în toate domeniile care vă intere
sează ale vieții economice și culturale din 
țara noastră.

Permiteți-mi, dragi prieteni, ca in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, al Sovietului Suprem și 
Guvernului Sovietic să vă salut încă o dată 
cu căldură și să urez întregului popor romin 
succese mari, continue în construirea socia
lismului.

Permiteți-mi să toastez pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul său Central, 
în frunte cu prietenul nostru, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ;

Pentru guvernul Republicii Populare Ro
mîne șl pentru președintele Consiliului de 
Miniștri, tovarășul Maurer ;

In sănătatea tuturor oaspeților noștri 
scumpi — membrii delegației de partid și 
guvernamentale romîne;

Pentru prietenia frățească de nezdruncinat 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și Repu
blicii Populare Romine; pentru pace în 
treaga lume.

(Urmare din pag. l-a)

în-

Cuvintarea tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Dragă tovarășe Hrușciov.
Dragă tovarășe Brejnev,
Dragi tovarăși,

Vizita noastră are loc într-o perioadă în 
care poporul sovietic iși desfășoară și mai 
larg forțele sale creatoare în întîmpinarea 
Congresului al XXII-lea al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Aș dori să folosesc acest prilej pentru a vă 
împărtăși din nou impresia profundă pe care 
a produs-o asupra noastră Proiectul noului 
Program al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Ingăduiți-ne, dragi tovarăși, să felicităm 
gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovie
tice și Comitetul său Central leninist care 
îmbogățește tezaurul ideologic al mișcării 
comuniste mondiale cu acest document de 
neprețuită Însemnătate, să felicităm pe oa
menii sovietici care prin realizările lor stră
lucite au creat bazele elaborării programului 
și a căror muncă eroică și conștiință înaltă 
sînt garanția sigură a înfăptuirii cu succes a 
obiectivelor mărețe ale acestui program.

In țara noastră, oamenii muncii mergînd 
pe calea deschisă de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, lucrează cu elan și ab
negație pentru construirea socialismului în 
patria lor.

Apartenența la sistemul mondial socialist, 
unitatea strinsă a lagărului nostru, coeziunea 
sa de monolit constituie o chezășie a dezvol
tării cu succes a țării noastre, ca și a celor
lalte țări socialiste.

Vă mulțumim frățește pentru cuvintele 
calde, pline de simpatie tovărășească la 
adresa poporului romîn și a partidului nostru, 
pentru atenția și ospitalitatea cu care este 
înconjurată delegația noastră de partid și de 
stat.

In domeniul politicii externe țările socialiste 
au ca linie directoare permanentă principiile 
coexistenței pașnice între toate statele, fără 
deosebire de sistem social, fiind hotărîte să 
depună și pe viitor toate eforturile pentru 
destinderea încordării, pentru asigurarea 
securității popoarelor lor și întărirea păcii.

In toate problemele relațiilor internaționale, 
între R. P. Romînă și U.R.S.S. există deplină 
identitate de vederi. Ca membră a marii co
munității a țărilor socialiste, R. P. Romînă 
sprijină cu hotărîre propunerile clare, con
structive ale Uniunii Sovietice privind dezar
marea generală și totală, încheierea Tra
tatului de pace cu Germania și transforma
rea Berlinului occidental intr-un oraș liber, 
demilitarizat, precum și alte probleme de 
bază ale vieții internaționale. Alături de 
U.R.S.S. și celelalte țări socialiste, țara noas
tră își aduce contribuția activă la lupta pen
tru dezvoltarea relațiilor de pace și prietenie 
dintre popoare.

Puternicul răsunet și sprijin de care se 
bucură propunerile U.R.SJS. și ale altor țări 
socialiste în vederea normalizării situației 
pe continentul european și consolidării păcii 
in întreaga lume arată încă o dată cit de mari 
sînt forțele care se ridică în lumea contem
porană împotriva politicii de balansare pe 
marginea prăpastie), pentru rezolvarea paș
nică a problemelor spinoase ale vieții inter
naționale.

Pacea este aliata socialismului — și noi 
avem convingerea că ea va învinge în întrea
ga lume.

Vă propun, dragi tovarăși, să ridicăm paha
rul pentru prietenia veșnică dintre poporul 
romîn și poporul sovietic, pentru unitatea 
indestructibilă a lagărului socialist;

în sănătatea tovarășului Nikita Sergheevici 
Hrușciov, căruia îi dorim putere de muncă 
și viață îndelungată, spre binele poporului 
sovietic și al cauzei socialismului și păcii în 
lume;

In sănătatea tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev;

în sănătatea tuturor membrilor Prezidiului 
P.C.U.S., ai guvernului sovietic și a celorlalți 
tovarăși și prieteni aflați aci;

Pentru noi victorii ale poporului sovietic 
în grandioasa operă de construire a comunis
mului. pentru triumful cauzei socialismului 
și păcii.

Cu ocazia 
sărbătorii 

naționale a Elveției ’
Marți 1 august, ' ministrul- 

Elveției la București, .Emile, 
Bisăng, a oferit o. recepție cu 
ocazia sărbătorii naționale a 
Elveției.

Au luat parte Mihai Suder, 
Voinea Marinescu, miniștri, 
Grigore Geamănu, secretar al 
Consiliului de Stat, acad. 
Ștefan S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Mihai Petri, 
adjunct al ministrului Comer
țului, oameni de cultuță, zia
riști.-, ,

Au participat șefi ăi misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ăi 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

mărime. Tovarășul 
Gheorghiu-Dej se 
cum funcționează 
agregat. Manușin 
explicații, arătând 

înlocuit munca

tii sovietici care a lucrat la 
construirea uzinei de rulmenți 
din Bîrlad, și a ajutat la pre
gătirea primilor specialiști ro
mâni in domeniul industriei de 
rulmenți.

Salutând pe oaspeți, directo
rul uzinei, A. Gromov, arată 
că delegația română este oas
petele întreprinderii in mo
mentul când întregul popor so
vietic dezbate programul mă
reț de construire a comunis
mului. In cuvintarea sa el a 
dat o înaltă apreciere ritmului 
rapid in care țara noastră se 
apropie de desăvîrșirea con
strucției socialiste.

A luat apoi cuvântul ingine
rul Gheorghi Ceasovnikov, 
președintele filialei Asociației 
de prietenie sovieto—romine de 
la uzină. Refervndu-se la acti
vitatea filialei, el a arătat 
prețuirea înaltă pe care colec- 
tivul o acordă succeselor po
porului frate romîn și dezvol
tării neîncetate a relațiilor de 
prietenie dintre cele două po-

după 
Gheorghe 
interesează 
complicatul 
dă bucuros 
că mașina a 
migăloasă a zeci de oameni.

— îmi place mult această 
mașină, spune tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este 
foarte interesantă.

Oaspeții trec apoi pe lingă 
niște rulmenți puțin obișnuiți, 
foarte mari.

La ieșirea din secție, oaspe
ții sînt invitați într-o cameră 
în care pe o masă se află 
Cartea de aur a uzinei. Tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți membri ai dele
gației semnează în carte.,

Directorul uzinei oferă dele
gației din partea întregului 
colectiv al uzinei un album cu 

’■fotografii din viața și activi
tatea creatorilor de rulmenți, 
precum și macheta unui sate
lit sovietic executată din bile 
de rulmenți.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej mulțumește pentru 
daruri, pentru admirabila pri
mire cu care a fost întâmpi
nată delegația de către colec
tivul uzinei.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej mulțumește directo
rului uzinei pentru lămuririle 
primite și urează întregului co
lectiv succese noi și mari în 
activitatea sa. El dă o înaltă 
apreciere nivelului deosebit de 
ridicat al producției uzinei, 
gradului de automatizare a 
uzinei care asigură producției 
o calitate înaltă și un preț 
de cost scăzut. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej re
marcă buna gospodărire a în
treprinderii, înalta specializare 
a muncitorilor și tehnicienilor 
și își exprimă convingerea că 
schimburile de experiență în
tre muncitorii sovietici și cei 
români se vor dezvolta și mai 
mult în folosul ambelor țări.

Clipa despărțirii a sosit. Nici 
nu știm cînd a zburat timpul. 
Au trecut peste două ore de 
cînd sîntem aci, în uzină.

Muncitorii uzinei de rul
menți nr. 1 din Moscova i-au 
primit pe solii poporului ro
mîn cu o deosebită căldură. 
Ei și-au exprimat simplu și 
firesc simțămintele de priete
nie și dragoste pentru poporul 
romîn. A fost o nouă manifes
tare emoționantă a prieteniei 
frățești dintre popoarele 
mîn și sovietic.

munci- 
teh- 
Cu

colectiv. Majoritatea 
torilor, toți inginerii 
nicienii sînt 
forțe proprii ei au moderni
zat în această perioadă circa 
2.300 de mașini. Sub mîinile 
inovatorilor, linii automate și 
semiautomate au luat locul 
mașinilor obișnuite. în pre
zent întreaga uzină este com
plex mecanizată. Efectul e- 
conomic al inovațiilor creatoa
re ale 
ză cu 
14.000 
crează 
a ridica întreprinderea pe o 
nouă treaptă, aceea a automa
tizării. Peste tot întâlnești 
chemarea : „Să transformăm 
uzina noastră într-un automat: 
gigant !". în. 1965,^: cînd a- 
ceastă chemare va fi înfăptui* 
tă, producția uzinei va crește 
cu 75 la sută. Chemarea prin
de repede viață. Pînă la Con
gresul al XXII-lea al parti- ■ 
dului va intra în funcțiune o poare. _ 
nouă secție automată. S-au în cuvintarea sa, tânăra 
ridicat de acum blocurile care muncitoare Galina Gherasimo-
vor adăposti 16 linii automa- va a arătat că tineretul sovie
te. Noul complex de mașini ~
moderne va ridica producti
vitatea muncii de trei ori și 
jumătate.

Directorul uzinei răspunde 
apoi la unele întrebări puse 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

— Aveți un sortiment bogat 
de rulmenți ? — întreabă to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

— în prezent uzina noastră 
produce 1.300 tipuri de rul
menți începînd cu cei de 
proporții mici (49 grame) pînă 
la cei de proporții considera
bile cu un diametru de 1.700 
mm. și o greutate de 4 tone. 
In secția automată, mina o- 
mului nu se atinge de produs 
niciodată pe întreg parcursul 
procesului tehnologic. .

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej se interesează de 
numărul muncitorilor care lu
crează în uzină, de cadrele de 
specialiști. Directorul 
răspunde amănunțit, 
că în uzină lucrează 
13.000 de muncitori, 1.850 de 
ingineri și tehnicieni, 
tov. Gromov adaugă :

— Aș vrea să vă mai 
un lucru important cu 
noi ne mândrim. Uzina 
tră este unul din membrii 
fondatori ai Asociației de prie
tenie sovieto-romîne.

...Trecem printr-un coridor 
larg și lung aproape de un 
kilometru. De o parte și de 
alta, panouri și grafice, por
trete a sute de fruntași în 
producție, expoziții de foto
grafii. Ne oprim în fața unei 
asemenea expoziții. Sîntem 
bucuroși să vedem aci ima
gini din România. în uzină 
sînt trei asemenea expoziții de 
fotografii consacrate țării 
noastre. Aflăm că fotografiile 
se schimbă foarte des, înfăți- 
șînd cele mai actuale imagini 
ale României de azi.

Oaspeții sînt mișcați 
grija care se manifestă în 
ceastă întreprindere pentru 
popularizarea țării noastre. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej se oprește în fața cîtorva 
vitrine care oglindesc aspec
te ale succeselor poporului 
romîn în construirea 
mului.

Curtea interioară a 
înțesată de lume. Mii 
citori întâmpină pe 
delegației romîne 
Megafoanele transmit melodii 
populare romînești. Pe tribu
na special amenajată îmbră
cată în roșu și împodobită cu 
drapele și flori, se află înscri
să urarea : „Trăiască prie
tenia frățească sovieto-ro
mînă". Are loc un miting care 
este deschis de Piotr Kva- 
ciov, secretarul comitetului de 
partid, vechi prieten al țării 
noastre, unul dintre speeialiș-

și 
inovatori.

colectivului echivalea- 
munca a aproximativ 
oameni. Colectivul lu- 
cu însuflețire pentru

pe pagina întâi 
publicate cuvîntă- 
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arătând 

peste
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care 
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de mun- 
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tic și tineretul romîn merg pe 
același drum care duce spre 
comunism, spre viitorul lipsit 
de războaie, spre pace veșnică.

Luînd cuvântul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
în numele delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro
mîne satisfacția pentru posi
bilitatea de a vizita minunata 
uzină de rulmenți din Mos
cova, colectiv fruntaș, adevă
rat exemplu de muncă comu
nistă. El relevă că această în
treprindere este una din co
lectivele fondatoare ale Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mîne din Uniunea Sovietică.

Subliniind că poporul romîn 
consideră prietenia și ajutorul 
neprețuit primit din partea 
poporului sovietic drept ga
ranție a succeselor în munca 
de construcție socialistă, tov. 
Ceaușescu a împărtășit celor 
prezenți impresia puternică pe 
care a făcut-o asupra întregu
lui popor romîn proiectul nou
lui Program al P.C.U.S., docu
ment de o uriașă însemnătate 
pentru întreaga mișcare comu
nistă mondială.

Tov. Nicolae Ceaușescu s-a 
referit apoi la succesele obți
nute în industria țării noastre, 
la realizările Uzinei de rul
menți din Bîrlad, construită 
cu ajutorul Uniunii Sovietice 
și cu participarea directă a 
tehnicienilor sovietici, și a 
exprimat în calde cuvinte 
urările de succes ale delegației 
romîne pentru munca și acti
vitatea de viitor a muncitori
lor din uzină, mulțumind tot
odată pentru călduroasa Pri
mire făcută delegației.

Mitingul a luat sfirșit. Ră
sună aclamațiile : „Trăiască 
prietenia sovieto-romînă!“, 
„Ura V.
- Vă urez fericire vouă și 

familiilor voastre, spune de la 
tribună tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și în Curtea 
uriașă a uzinei se aud din 
nou urale și aplauze furtu
noase, prelungite.

Membrii delegației vizitează 
apoi una din secțiile automate 
oile uzinei. Secția are două li
nii. Una produce circa 600.000 
de rulmenți, cealaltă 1.000.000. 
Directorul uzinei dă tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej lămuriri în legătură cu 
procesul tehnologic. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți membri ai delegației 
urmăresc cu deosebit interes 
cum funcționează mașinile au
tomate, cum se prelucrează și 
se îmbină elementele rulmen
ților. Se opresc în fața unor 
mașini care controlează auto
mat exactitatea dimensiunii, 
sau care ambalează în hâr
tie cerată rulmenți gata fini
sați.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej se apropie de tânărul 
muncitor A. I. Manușin, udar- 
nic al muncii comuniste. Ma
șina pe care o supraveghează 
el, sortează automat rulmenții

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Presa sovietică din 1 august 
publică numeroase materiale 
consacrate sosirii delegației 
de partid și guvernamentale 
a R.P. Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. la Moscova.

Ziarul „Pravda" publică pe 
prima pagină sub un titlu 
mare pe patru coloane, „Bine 
ați venit, dragi prieteni", un 
reportaj în care subliniază căl
dura cu care locuitorii capi
talei au întâmpinat pe solii po
porului frate romîn.

Tot 
sînt 
rile
tovarășii N. S. Hrușciov și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej pe 
peronul gării Kiev din Mos
cova, precum și informațiile 
cu privire la vizitele»1’ făcute 
de delegația* de -partid și ■ gu
vernamentală a R. P. Romîne 
conducătorilor Uniunii Sovie
tice.

Ziarul „Izvestia" publică ma
teriale privind sosirea dele
gației la Moscova sub titlul: 
„întâmpinare cordială, fră
țească. Bun-venit — spun oa
menii sovietici solilor poporu
lui romîn".

Ziarele „Komsomolskaia 
Pravda", „Trud", „Krasnaia 
Zvezda", „Sovetskaia Russia", 
„Literaturnaia Gazeta", „Mos- 
kovskaia Pravda", 
Jizn" subliniază că 
a întâmpinat pe 
poporului romîn cu 
țională căldură și cordialitate.

, .Selskaia 
Moscova 

trimișii 
o excep-

Intre 12 și

La Sinaia s-au deschis 
cursurile de vară t 

interna (ionale I

des
chis -la Sinaia - clKsuwte de vara 
de limbă' și literatură, istorie și 
artă 'a 'p'opbrUlCil romîn, organizate 
de Universitatea „C. I. Parhori" 
din București, pentru profesori, 
cercetători' științifici; studănfi. 
La aceste cursuri participă oaspeți 
din Anglia,' Argentina, Austria, 
Belgia, R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. P. Chineză, Cuba, Da
nemarca, . Elveția, Finlanda, Fran
ța, R. D. Germană, R. F. Germa
nă, Grecia, Italia, R.P.F. Iugosla
via, Mexic, Olanda, R. P. Polonă, 
Spania, Suedia, S.lLAo R. ?• Un
gară, U.R.SiS,, Uruguay, R. D. 
Vietnam.

20 august

.(Agerpres)•-

Finala celui de-al Vl-leâ edneurs 
al formafiilor artistice de amatori

Intre 12 și 20 august se va 
desfășura la București finala 
celui de-al VI-lea concurs al 
formațiilor artistice de ama
tori de la orașe și sate organi
zat de Consiliul Central al Sin
dicatelor și Ministerul învăță
mântului și Culturii.

In timpul celui de-al VI-lea 
concurs al artiștilor amatori ■ 
de la orașe și sate,, cele 24.000 
formații compuse din munci
tori, ingineri și tehnicieni din 
fabrici și șantiere, din G.A.S., 
S.M.T. și țărani colectiviști au 
prezentat peste 95.000 de spec
tacole, la care au participat 
aproximativ 21.000.000 specta
tori, reprezentând o creștere 
însemnată față de cel de-al 
V-lea concurs, atât a număru
lui artiștilor amatori și spec-

tacolelor prezentate, cit și a 
numărului spectatorilor. ț

La fază finală vor participă 
211' formații artistice, însu
mând peste 11.000 artiști ama- . 
tori. Printre formațiile parti
cipante la finală, se numără 
cele de la Uzinele „23 August" 
și „RepUblica“:, din București 

■ de la combinatele din Reșița 
și Hunedoara, cele ale direcți
ilor regionale C.F.R. Bucu
rești, Cluj și Iași, corurile de 
la Fierbinți,: regiunea Bucu
rești, de la Chizlău, regiunea 
Banat, Putna, regiunea Su
ceava, călușarii de la Pădu- 

e. reni, regiunea Argeș, echipa 
de dansuri din comuna Dăbu- 
leni) regiunea Oltenia și al
tele.

(Agerpres)

întîlnești ceva din atftios-Sîntem abia la începutul lunii august. Totuși, în unele librării
fera lui septembrie — luna în ceputului de an școlar. Ieri a fost prima zi cîiid în librării 
a început difuzarea manualelor școlare pentru clasele VIII—XI. Prima zi și iată și primii 

cumpărători.



cooperării
în lupta pentru pace

T~\ e obicei în clădirea a- 
! J ceasta luminoasă ca o 

seră, răsună cîntecele 
vesele cu rezonanță cristalină 
ale pionierilor sovietici. Acum 
copiii sînt în vacanță, luînd 
pieptiș înălțimile munților sau 
îmbrățișînd valurile înspu
mate ale mării. Dar Palatul 
Pionierilor nu este pustiu. In
tr-o sală încăpătoare, tinerii 
din numeroase țări discută. 
Este o dezbatere plină de se
riozitate pe problema com
plexă a educației generației 
tinere.

Vorbește o tînăra blondă cu 
părul tăiat scurt. Se prezintă: 
redactor la un ziar studen
țesc din Germania occidentală. 
Mărturisește că 
o îngrijorează 
creșterea spiri
tului revanșard 
și că o indig
nează atitudi
nea Bonn-ului. 
Dar pînă la 
Forum, pînă 
la această ma
re întîlnire in
ternațională nu 
a avut o ima
gine exactă a 
proporțiilor în 
care politica 
vest-germană e 
condamnată în 
lume. Oamenii 
de cele mai 
diferite păreri 
politice, au o 
poziție comună 
atunci cînd
este vorba de 
politica Ger
maniei .occidentale, 
rînd-o ca o politică 
că, primejdioasă.

- Acest lucru trebuie să ne 
dea de gîndit, nouă, celor din 
Germania occidentală — în
cheie tînăra.

I se dă cuvîntul unui repre
zentant al mișcării creștine 
studențești din Finlanda.

Vorbitorul finlandez oferă 
auditoriului și date din evan
ghelie și încearcă să convingă 
că misionarii Vaticanului ar fi 
avut un rol civilizatoriu în A- 
frica de sud. Ca dovadă aduce 
faptul că numărul celor ce Vi
zitează bisericile a crescut și 
că aceștia posedă preoți au
tohtoni.

Un tînăr din Kenya aflat în 
vecinătate comentează cu glas 
tare :

- Misionarii, de cele mai 
multe ori, ne-au adus odată 
cu biblia și bîta colonialistă...

Un tînăr în cămașă, cu mâ
necile suflecate, vine în fața 
microfonului. Australianul 
William Boch relevă aspecte 
ale descompunerii morale din 
lumea capitalistă. Radioul, 
presa, literatura propagă vio
lența, crima. Cînd mii de mun
citori sînt aruncați în stradă, 
faptul este considerat perfect 
moral. O asemenea morală nu 
trebuie să stea la baza educa
ției tineretului — este conclu
zia vorbitorului. n

Problema educației genera
ției tinere este de mare impor
tanță și nu avem dreptul de a 
o trata cu ușurință...

...O călătorie prin Moscova 
cu autobuzul și după o jumă
tate de oră ne aflăm în sala 
unde lucrează comisia : „Tine
retul și progresul științific și 
tehnic". O asistență numeroa
să, in care pe lingă studenții 
din anul I al unei facultăți 
din Montevideo remarci pe sa
vanți de renume mondial cu 
păr nins.

Cunoscutul profesor Vișni- 
evski povestea că unul din 
bolnavii din clinica lui aflind 
că se întâlnește cu tineri ve- 
niți la Forum l-a rugat să le 
spună:

— Voi, reprezentanți ai gene
rației tinere de pretutindeni, 
trebuie să vă orientați toate 
eforturile voastre pentru ca 
știința să prelungească viața 
omului și nicidecum să i-o 
scurteze... v

Și savantul sovietic a conti
nuat :
- Acest om are dreptul de a 

vorbi astfel. El a fost rănit în

Prin telefon 
de la trimisul nostru 

special la Forum

luptă acum 20 de ani. 20 de 
ani un glonte a stat în apro
pierea inimii lui. Acum 2 săp- 
tămîni i-arn extras acest 
glonte... g

In sală domnește o vie emo
ție. In această atmosferă sînt 
ascultate o serie de referate

conside* 
războirii-

ce pledează pentru o orientare 
pașnică a cercetărilor științi
fice, pentru ca știința să ser
vească civilizației umane.

Vorbesc reprezentanții din 
Belgia, Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Franța, Senegal, Ungaria etc. 
Tovarășul Nistor Octavian, 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M., relevă în cu- 
vîntul său situația cercetărilor 
științifice în țara noastră. în 
trecut din cauza condițiilor de 
mizerie oamenii noștri de ști
ință erau împiedicați a desfă
șura o activitate pe măsura 
cunoștințelor lor. în prezent 
regimul democrat-popular a 
deschis un cîmp larg activității ■ 
științifice, creîndu-i cele mai 
prielnice condiții de dezvol
tare.

Vorbitorul s-a referit la im
portanța succeselor științei și 
tehnicii românești menționînd 
rolul tinerilor cercetători știin
țifici. Vorbitorul a luat âtitu- 
fâițțe țnjgptrivg afirmației pro
fesorului Reave din S.U.A. cu 
privire la o aȘa-zisă contra
dicție între dezvoltarea știin
ței și cea a culturii.

Tinerii savanți prezenți la 
Forum au hotărit să adopte o 
declarație comună. In decla
rația citită de Lucien Jacquart 
se spune :

„Tinerii savanți care parti
cipă, la Forum, se declară gata 
să lupte activ contra utilizării 
științei și tehnicii împotriva 
umanității; în scopuri război
nice."

Aplauze însoțesc lectura a.- 
cestei cuvântări. Sînt o apro
bare, dar și un angajament—

In comisii încep să se con
tureze concluziile. La capătul 
unei dezbateri de 3 zile, mem
brii comisiei privind formele 

cooperare și contactul în
tineri, au ajuns la o pozi- 

comună în problemele 
esențiale. Ei 
au adresat o 
chemare tutu
ror organizații
lor internațio
nale de tineret 
și studenți de 
a coopera și de 
a găsi o plat
formă comună 
în problemele 
ce preocupă tî
năra generație 
de a 
viitorul 
val de 
sinki, 
organiza 
mai dese , în-, 
tîlniri regio
nale și inter
naționale ale ti
neretului, con
sacrate luptei 
pentru pace, 
împotriva colo

nialismului și imperialismului, 
de a alege toate formele posi
bile de contact între tineri. 
Se poate lesne aprecia că po
ziția adoptată de membrii co
misiei este realistă, corespun- 
zînd intereselor vitale ale ti
neretului lumii. Vor răspunde 
oare pozitiv acestei chemări 
conducătorii unor organizații 
de tineret ce pînă acum au re
fuzat cu încăpățînare la toate 
invitațiile de colaborare ? Vii
torul ne va aduce desigur- 
răspunsul.

Un student latino-american, 
Martinez Jose, ne declara : «

—țAcele organizații ce vor 
refuza cooperarea se vor izola 
și mai mult de masele tinere
tului, care fără îndoială că le 
vor judeca aspru...

Năzuința spre colaborarea 
celor tineri în marea bătălie a 
păcii domină lucrările Foru
mului. Este ideea ce răzbate 
din majoritatea luărilor de 
cuvînt, idee ce i-a adus la 
Moscova din 94 de țări. A- 
ceastă idee va trebui să în
vingă !

EUGENIU OBREA
Moscova, 1 august 1961

susține 
fești

la Hei
de a 

cit

'r.
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„Un grandios program de pace,
de transformări economice și sociale

Uriașul

„Comunismul 
ya triumfa nu pe calea 
războiului ci pe calea 

exemplului
LONDRA 1 (Agerpres).

Comentând proiectul de Pro
gram ai P.C.U.S. ziarul „Daly 
Worker" scrie în articolul său 
de fond: „Comunismul va 
triumfa nu pe calea războiu
lui ci pe calea exemplului și 
însuși programul constituie o 
dovadă grăitoare a 
fapt".

Nimeni din Anglia 
fi sigur de viitor, și 
țin ca oricine cîrmuitorii noș
tri conservatori, scrie ziarul. 
In Uniunea Sovietică însă po
porul știe’-că pînă în anul 
1980 producția va crește de 
șase ori, iar producția pe cap 
de locuitor va fi cea mai mare 
din lume... Cînd oamenii so
vietici citesc despre viitor în 
noul program, ei știu din pro
pria lor experiență că progra
mul va deveni o realitate". 
Contrastul dintre perspecti
vele Uniunii Sovietice și cele 
ale Angliei, scrie „Daily Wor. 
ker", este uriaș. Pentru ce ? 
Pentru că în Uniunea Sovieti
că este socialism, pentru că 
ea merge pe calea comunis
mului, în timp ce noi, în An
glia, mai trăim încă în condi
țiile sistemului capitalist pe
rimat, înapoiat și anarhic.

„Daily Herald" scrie că pla
nul de 20 de ani al P.C.U.S. 
reprezintă „o provocare". In 
momentul când tot ceea ce 
poate oferi guvernul englez se 
rezumă la reduceri, restricții 
și prudență, remarcă ziarul, 
proiectul de Program 
P.C.U.S. oferă îndrăzneală 
dezvoltare continuă, 
țări ale lumii 
acest contrast.

răsunet mondial al proiectului de Program al

K

precedent în istorie

acestui

nu poate 
mai pu-

economice fără pre
istorie, astfel carac- 
ziarele din Grecia 

de Program al

Socialismul) 
comunismul 

și pacea sînt 
de nedespărțit
ATENA 1 (Agerpres). — TASS 

transmite: Un grandios pro
gram de pace, de transformări 
sociale și 
cedent în 
terizează 
proiectul 
P.C.U.S.

Uniunea Sovietică a anunțat 
o nouă revoluție socială si 
economică. Saltul gigantic 
înainte al Uniunii Sovietice. 
Pe stindarul Partidului Comu
nist al U.R.S.S. scrie : „Pace, 
muncă, libertate, egalitate și 
prosperitate". Țelul ei final îl 
constituie crearea societății 
comuniste și principiul: „De 
la fiecare
sa.

In timpul pauzei de ptînz, muncitorii de la Uzina constructoare de mașini grele 
„Electrostal11 de lîngă Moscova, citesc proiectul de Program ’--------al P.C.U.S.

al 
Și 

Celelalte 
observa

Comunismul pătrunde vizibil 
în viafa noastră

Una din întilnirile tineretului din Moscova cu participanți la Forum.

MOSCOVA 1 (Agerpres).— 
Proiectul noului Program al 
P.C.U.S., program de constru
ire a comunismului, se bucură 
de aprobarea generală a po
porului sovietic. Studiind a- 
cest document istoric, munci
torii, colhoznicii, intelectualii 
din Uniunea Sovietică decla
ră că sprijină în unanimitate 
mărețul Program care va fi 
prezentat spre examinare 
Congresului al XXII-lea al 
P.C.UJS.

Prof. N. Pavlov, cercetător 
științific la Observatorul din 
Pulkovo, a spus : „Știința so
vietică se situează deja 
primul loc în lume în
meroase domenii. O victorie 
epocală, deosebit de convingă
toare a fost repurtată în cu
cerirea spațiului cosmic. Nu 
încape îndoială că oamenii de 
știință sovietici vor cuceri în
tâietatea în toate ramurile cu
noașterii.

M. Derkanosov, șef de bri

pe 
nu-

gadă într-un colectiv de mun
că comunistă de la uzina de 
constructoare de mașini agri
cole din Rostov, a declarat: 
Se apropie, se profilează tot 
mai limpede viitorul luminos 
— comunismul. El nu mai este 
astăzi un vis îndepărtat, 
pătrunde în mod vizibil 
viața noastră. Sîntem ferm 
convinși că previziunile parti
dului comunist se vor împlini 
și că actuala generație de oa
meni sovietici va trăi în co
munism. Vrem să lucrăm 
fără preget pentru mărețul țel 
al construirii comunismului.

A. Abdullaev, muncitor pe
trolist din Baku, a subliniat: 
Conștiința că realizările noas
tre în muncă corespund mă
rețelor țeluri formulate în

al 
bu- 
im- 
este

după capacitatea 
fiecăruia după nevoile 

sale", scrie ziarul „Anexartitos 
Typos".

Ziarul subliniază că proiec
tul de program asigură Uniu
nii Sovietice realizări la care 
oamenii muncii din țările ca
pitaliste pot doar să viseze: 
cel mai înalt nivel de trai din 
lume, cea mai redusă zi de 
lucru, anularea impozitelor, 
distribuirea gratuită a bunuri
lor materiale, orânduirea cea 
mai democratică. Socialismul, 
comunismul și pacea sînt de 
nedespărțit, iar coexistența 
pașnică constituie baza politi
cii externe a U.R.S.S.

Proiectul programului cute
zător al P.C.U.S., scrie ziarul 
„Nea", este studiat în toate 
capitalele lumii. In ecourile 
difi lumea întreagă se relevă 
că puterilor occidentale li s-a 
adresat o mare chemare și că 
în următorii 20 de ani în lume 
vor avea loc schimbări colo
sale.

Proiectul de program reafir
mă credința Uniunii Sovietice 
față de cauza păcii, subliniază 
ziarul ,,Ethnos".

el 
în

proiectul de Program 
P.C.U.S., ne umple de 
curie. Porunca cea mai 
portantă a comunismului 
munca spre binele societății.
Acest document remarcabil 
al epocii noastre dezvăluie 
orizonturi largi și cheamă îna
inte — Ia comunism.

Scriitorul ucrainean Vasil 
Kozacenko a declarat: Proiec
tul de Program al partidului 
este un document uimitor în 
ceea ce privește profunzimea 
și îndrăzneala gîndirii revo
luționare. In acest document 
este întruchipată gîndirea co
lectivă a partidului care este 
trup din trupul poporului și 
se află în slujba poporului 
creator.

Actuala generație 
a cetățenilor sovietici 
va trăi în comunism

1 j||l
iii®

Un poem închinat măreției
omului, fericirii lui

DA, AȘA VA FI! O pildă vie,
(Urmare din pag. l-a)

care rînd ședeam și mă gîn- 
deam cu o adîncă bucurie și 
mîndrie la oamenii sovietici, 
care vor construi și Vor trăi 
în comunism.

în comunism, muncitorul, 
cel care va făuri alături de 
întregul popor baza tehnico- 
materială a comunismului, va 
fi omul unei înalte conștiințe 
comuniste, cu superioare cu
noștințe tehnice și de cultură 
generală, stăpîn al proceselor 
automatizate de producție, 
un muncitor intelectual pen
tru care munca va fi o creație 
în sensul cel mai propriu și 
mai înălțător al cuvîntului.

Iată deci ce i se oferă omu
lui societății comuniste : o 
viață cu un belșug fără pre
cedent în lume, uriașe posibi. 
lități de dezvoltare a persona
lității sale.

Dar să vedem ce oferiți 
dv. oamenilor muncii, dom
nilor politicieni burghezi, ce 
program, ce perspective de 
viitor le puneți fn față.

în S.U.A. popor»! american 
este anunțat prta discursuri 
oficiale, în chipul cel mai di
rect, să.și strîngă cureaua, să 
nu se sperie de creșterea șo
majului, acest sacrificiu fiind 
necesar ca să se facă mai 
multe bombe, rachete și o-

vioane, pentru ca să se ațîțe 
isteria războiului, pentru ca 
să crească profitul monopo- 
liștilor. In Anglia se vorbește 
tot mai des poporului de o 
„austeritate economică", adi
că, mai pe limbajul omului 
simplu, se cere oamenilor 
muncii să mănînce mai puțin 
și să se îmbrace mai prost 
pentru că e nevoie de bani 
grei pentru înarmare.

Da, asta oferă poporului, 
capitalismul : mizerie, șomaj, 
perspectiva războiului atomic 
pe care-1 pregătesc imperia
liștii. Uniunea Sovietică, țara 
cu cea mai mare forță mili
tară, cheamă însă la pace, la 
coexistență pașnică, pune în 
fața poporului perspectiva 
apropiată a comunismului, cu 
belșugul lui nemaiîntîlnif, din 
programul său răzbate cuce
ritoare încrederea în viață, în 
viitor.

Toate acestea oamenii din 
lumea întreagă le văd și le 
înțeleg bine.

„Cînd poporul sovietic 
va bucura de binefacerile 
munismului — se spune 
proiectul de Program
P.C.U.S._ noi sute de milioa.
ne de oameni de pe pămînt 
vor spune: „Noi sîntem pen
tru comunism 1“.

Da, așa va fi 1

(Urmare din pag. l-a)

se 
co

in 
al

construcției desfășurate a co
munismului.

Tineretului sovietic, care va 
trăi în epoca comunismului 
deplin, care va munci pe 
frontul uriaș al creării bazei 
tehnico-materiale a comunis
mului îi revin sarcini mărețe 
și însuflețitoare. Tinerii vor 
trebui să devină oamenii co
munismului, care să-și însu
șească acel „cod moral al con
structorului comunismului", 
adică să devină omul cu cele 
mai înalte calități moral-poli- 
tice, cu o înaltă conștiință 
comunistă, cu o mare pregă
tire profesională și de cultură 
generală, cu largi orizonturi 
în gindire.

Partidul vede în tineretul 
sovietic o forță constructivă 
creatoare în lupta poporului 
sovietic pentru comunism. 
Comsomolul ajută partidul să 
educe tînăra generație in spi
ritul acestei noi epoci a ome
nirii, să pregătească o gene
rație de oameni multilaterali.

Uniunea Tineretului Comu
nist, care de-a lungul existen
ței sale s-a dovedit un ajutor 
de nădejde al marelui

însuflețitoare
P.C.U.S., va traduce cu 
cinste în viață înalta sarcină 
pusă în față de partid, aceea 
de a atrage tineretul la mun
ca practică de construire a 
societății noi, de a-l educa în 
spiritul devotamentului nepre
cupețit față de patrie, de 
popor, față de partidul comu
nist și de cauza comunismu
lui, în spiritul respectării ri
guroase a principiilor și nor
melor moralei comuniste.

Tineretul sovietic, care ală
turi de întregul popor con
struiește comunismul în
tria sa, e pentru noi o pildă 
vie, însuflețitoare.

Pentru tînăra noastră gene
rație, aceste sarcini minunate 
pe care le pune în fața com- 
somoliștilor Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, sînt 
un imbold însuflețitor în mun
că și în învățătură. Toate a- 
cestea ne îndeamnă la o mun
că și mai entuziastă, creatoare 
sub conducerea P.M.R. pe 
frontul desăvîrșirii construc
ției socialismului pentru a 
spori și mai mult aportul pa
triei noastre la întărirea mu
rei și invincibilei familii a 
țărilor sistemului mondial al. 
socialismului.

Vestitorul păcii 
și comunismului^
TEE AVIV 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : Ziarele iz- 
raeliene au publicat Ia loc de 
frunte expunerea,tezelor prin
cipale din proiectul ' ~
gram al P.C.U.S.

într-un articol 
„Noul program este 
păcii și comunismului1 
„Kol Haam“ scrie: 
program va stîmi admirația 
oamenilor muncii din toate 
țările și va contribui la inten
sificarea luptei pentru pace, 
democrație și socialism".

„Programul P.C.U.S. arată 
calea lichidării primejdiei 
războiului , și intrării în epoca 
comunismului", scrie „Al Ha- 
mișmar".

de Pro-

intitulat 
vestitorul 

ziarul 
„Noul

Un apel 
adresat O. N, U. 

fi popoarelor lumii

BERLIN 1 (Agerpres). — 
Ziarele vest-germane „Sud- 
deutsche Zeitung" și „Frank
furter Rundschau" publică un 
apel adresat Organizației Na
țiunilor Unite și popoarelor 
din lumea întreagă, semnat 
de profesorul american Linus 
Pauling, laureat al Premiului 
Nobel, precum și de alți 38 
de laureați ai Premiului Nobel 
și de peste 600 de personali
tăți din 40 de țări.

In apel se spune: „Consi
derăm că nu trebuie să se 
permită extinderea stocurilor 
de arme nucleare în alte țări. 
Lumea trece printr-un mo
ment de mare primejdie. Un 
îngrozitor război nuclear poa
te izbucni printr-un accident 
nefericit".

O chemare la coexistentă 
pașnică

sinceră spre pace 
și coexistență paș
nică cu Statele U- 
nite și cu toate ce
lelalte țări capita
liste în istoricul 
său proiect de Pro
gram care va fi 
prezentat spre e- 
xaminare Congre
sului Partidului Co
munist al Uniunii 
Sovietice.

Proiectul de pro
gram, se spune în 
continuare în de
clarație. deschide 
de asemenea o per
spectivă nouă 
belșug pentru 
poarele Uniunii 
vietice.

Acesta 
program, 
niază în 
care va aduce avan
taje nu numai po-

NEW YORK 1 (A- 
gerpres). — TASS 
transmite: Gus Hali, 
secretar general al 
Partidului Comu
nist din S.U.A., a 
transmis pentru pu
blicarea în presă o 
declarație în legă
tură cu proiectul de 
Program al Parti
dului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

în momentul cîAd 
monopoliștii din 
Statele Unite ațîță 
psihoza războiului 
în legătură cu Ber
linul occidental, 
sporesc înarmările 
și intensifică răz
boiul rece, se spu
ne în declarație. 
Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice 
lansează o chemare

de 
po- 
So-

uneste 
se subli- 
declarație,

porului sovietic dar 
va exercita 
ență 
luptei 
pentru 
țirea condițiilor de 
viață în întreaga 
lume capitalistă. 
Programul este o 
chemare la coexis
tența pașnică adre
sată capitaliștilor.

Acest progrâm, se 
spune în încheiere 
în declarație, va 
face un mare servi
ciu cauzei ' j 
democrației și 
greșului social 
întreaga lume, 
va fi un izvor 
însuflețire și 
far pentru 
nirea care se elibe
rează din cătușele 
capitalismului 
descompunere.

influ- 
și asupra 

popoarelor 
îmbunătă-

pacn, 
pro- 
din 
El 
de 
un 

ome-

în

MONTEVIDEO 1 (Ager
pres). — Intr-un articol de 
fond intitulat „U.R.S.S. în 
drum spre societatea comu
nistă" ziarul Uruguayan „El 
Popular" scrie :

„Omenirea știe că progra
mul comuniștilor sovietici nu 
este o himeră. El se bazează 
pe legi obiective și pe activita
tea creatoare a maselor popu
lare. După ce a devenit stăpîn 
pe soarta sa, poporul sovietic 
pune stăpînire pe legile de 
dezvoltare ale societății și na
turii. De aceea nu este întîm- 
plător că tocmai poporul so
vietic a repurtat victorii atît 
de uriașe în cucerirea Cosmo
sului.

In acești 43 de ani previziu
nile lui Lenin s-au adeverit 
în mod strălucit. Planurile 
cincinale au permis să se de- 
săvirșească construirea socia
lismului, in pofida greutăților 
foarte mari pe care a trebuit 
să le înfrunte poporul sovie
tic: moștenirea țarismului, 
războiul civil, blocada impe
rialistă, agresiunea fascistă. 
Astăzi planul septenal este de 
asemenea depășit atît în do
meniul economiei, cît și 
culturii. De aceea 
Comunist al Uniunii 
poate să proclame:

Actuala generație
nilor sovietici va trăi în co
munism.

In decurs de două decenii 
societatea comunistă va fi în 
linii mari construită".

al 
Partidul 

Sovietice

a cetățe-

Convorbirea dintre N. S. Hrușciov
și ambasadorii țărilor

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 31 iulie, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului 
Miniștri al 
la Kremlin, 
ambasadorii 
rad Haleb (Republica Arabă 
Unită), John B. Elliot, (Repu
blica Ghana), Caba Sory (Re
publica Guineea) Bașir Ben 
Abbes (Maroc), Jakab Osman 
(Republica Sudan), Ahmed 
Mestiri (Republica Tunisia), 
A. Temtim, însărcinat cu afa
ceri ad-interim (Etiopia), A. 
Diallo Temo, însărcinat cu 
afaceri ad-interim (Republica 
Mali) și Ahmed Mohammed 
Âdan, însărcinat cu afaceri 
ad-interim (Republica Soma
lia).

Reprezentanții diplomatici 
ai țărilor africane l-au infor
mat pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. a- 
supra poziției guvernelor lor 
în legătură cu agresiunea co-

de
U.R.S.S. a primit 
la cererea lor, pe 
Mohammed Mu-

lonialiștilor francezi împotriva 
Tunisiei la Bizerta.

In cursul convorbirii N. S. 
Hrușciov a expus poziția 
Uniunii Sovietice atît în pro
blema ridicată de reprezentan
ții țărilor africane cît și în 
general în problema sprijinirii 
de către Uniunea Sovietică a 
eforturilor statelor africane și

africane
ale altor state îndreptate spre 
consolidarea independenței 
lor, spre lichidarea bazelor 
militare străine situate pe te
ritoriile lor.

N. S. Hrușciov a exprimat 
condoleanțe guvernului și 
poporului Tunisiei în legătură 
cu victimele agresiunii colo
nialiștilor francezi.

Situația de la Bizerta 
rămîne neschimbată

TUNIS 1 (Agerpres). — Po
trivit știrilor transmise de a- 
genția Tunis Afrique Presse, 
situația de la Bizerta rămîne 
neschimbată. O parte a ora
șului continuă să fie ocupată 
de trupele franceze. Avioane
le franceze încalcă neîncetat 
spațiul aerian al Tunisiei. In -

declarația făcută la 31 iulie, 
la întrunirea reprezentanților 
țărilor afro-asiatice de la se
diul O.N.U. din New York, 
Mongi Slim, reprezentantul 
Tunisiei, a declarat 
ciuda rezoluției din 
trupele franceze se 
pe pozițiile lor.

că, în
22 iulie, 
mențin
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