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Salutul adresat Comitetului Central al P. M. R. 
de Conferința pe țară 

a Uniunii Tineretului Muncitor
Conferința pe țară a Uniunii Tineretului Muncitor, în nu

mele U.T.M.-iștilor șl al întregului tineret muncitor al patriei 
noastre trimite partidului nostru drag și Comitetului său Cen
tral un fierbinte salut.

Fără margini este devotamentul șl dragostea tinerei generații 
a țării noastre față de Partidul Muncitoresc Romîn, forța con
ducătoare a poporului muncitor, creatorul, conducătorul și edu
catorul organizației revoluționare de tineret din țara noastră.

Astăzi, la 10 ani după 23 August 1944, tineretul trăiește in 
țara noastră o viață nouă, liberă, cu perspective din cele mai 
luminoase. Alături de întregul popor muncitor, tineretul parti
cipă la opera de construcție socialistă, se bucură de cele mai 
largi drepturi și libertăți, de neconceput într-o țară capitalistă.

Pentru tineretul muncitor al Republicii Populare Romîne 
nu există nimic mai presus decît cauza partidului nostru care 
luptă pentru bunăstarea poporului muncitor, pentru viața feri
cită a tineretului.

Izvorul tuturor succeselor Uniunii Tineretului Muncitor, che
zășia izbînzii în îndeplinirea sarcinilor de seamă ce-i revin 
constă în conducerea sa de către partid. U.T.M.-iștii sînt cre
dincioși pină la capăt principiului suprem al Uniunii Tineretu
lui Muncitor — principiul conducerii de către partid — și-l vor 
păstra și apăra ca bunul cel mai de preț.

Delegații la Conferință, toți utemiștii și utemistele din patria 
noastră văd în Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu 
privire la activitatea Uniunii Tineretului Muncitor și în salutul 
C.C. al P.M.R. o nouă mărturie a grijii părintești a partidului 
pentru îmbunătățirea activității organizației comuniste de tine
ret, un măreț program de luptă.

în activitatea Uniunii Tineretului Muncitor, așa cum a ară
tat Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R., au existat o 
serie de lipsuri. Preocuparea de a organiza în rîndurile U.T.M.- 
ului mase de tineri de la sate a fost insuficientă. Au existat 
încălcări ale democrației interne de organizație, slăbiciuni în 
munca educativă. Călăuziți de indicațiile partidului vom munci 
fără preget pentru a înlătura lipsurile și slăbiciunile exis
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Conferința asigură Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn că sutele de mii de utemiști și utemiste vor lupta 
cu hotărîre pentru îmbunătățirea muncii politico-organizatorice 
a U.T.M., a educației comuniste a tineretului, pentru întărirea 
legăturii U.T.M. cu masele largi ale tineretului, pentru aplica
rea in viață a sarcinilor trasate prin Hotărîrea Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R.

Uniunea Tineretului Muncitor are mărețul țel de a fî ajutorul 
principal al partidului în opera de educație comunistă a tinere
tului. Ne angajăm să educăm tineretul în spiritul devotamen
tului nemărginit față de scumpa noastră patrie, Republica 
Populară Romină, față de poporul muncitor și față de partid.

Minunatele tradiții de luptă pentru libertate ale poporului 
nostru, eroicele lupte ale clasei muncitoare și țărănimii munci
toare, conduse de partid, sînt un izvor din care tineretul nos
tru învață să lupte pentru continua întărire a Republicii Popu
lare Romîne, să apere cu hotărîre cuceririle revoluționare ale 
poporului, libertatea și independența patriei.

Noi nu vom precupeți nici un efort pentru a ne însuși genia
lele învățături ale lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, care ne dau 
claritatea țelului și ne insuflă tărie și încredere în viitor.

Uniunea Tineretului Muncitor educă tineretul în spiritul 
dragostei și recunoștinței fierbiți față de marea Uniune Sovie
tică, elxberatoarea șl sprijinitoarea poporului nostru, în spiritul 
prieteniei față de Republica Populară Chineză și față de toate 
țările lagărului socialist.

Uniunea Tineretului Muncitor cultivă la tineri înaltele însu
șiri morale ale comuniștilor, vigilența, combativitatea și ura 
față de dușmanul de clasă, încrederea în cauza socialismului, 
curajul, hotărîrea de a infringe orice greutăți. Ea sădește în 
conștiința tinerilor asemenea calități ca cinstea și sinceritatea, 
modestia și spiritul tovărășesc, dragostea și respectul pentru 
familie.

Uniunea Tineretului Muncitor va demasca și combate cu 
hotărîre uneltirile dușmanului de clasă, orice manifestări ale 
ideologiei străine: naționalismul burghez, cosmopolitismul, 
misticismul. Ea va contribui activ la întărirea necontenită a 
frăției și colaborării prietenești dintre tinerii romîni și tinerii 
minorităților naționale în lupta comună pentru construirea so
cialismului și întărirea statului democrat-popular.

Conferința pe țară a U.T.M. se angajează în numele tinere
tului muncitor din patria noastră că va folosi toată priceperea, 
energia și elanul tineresc pentru a îndeplini sarcinile puse de 
hotărîrea plenarei lărgite din august 1953 a C C. al P.M.R. cu 
privire la dezvoltarea economiei naționale și ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.

Uniunea Tineretului Muncitor va mobiliza pe tinerii munci
tori din fabrici și uzine să participe tot mai activ la întrecerea 
socialistă, să întărească și să înmulțească brigăzile și posturile 
utemiste de control, să sporească producția bunurilor de con
sum popular, să lupte pentru ridicarea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, realizarea de economii, îmbunătă
țirea calității produselor.

Uniunea Tineretului Muncitor consideră drept sarcină cen
trală îmbunătățirea muncii organizațiilor sale sătești.

Organizațiile U.T.M. vor da cea mai mare atenție muncii poli
tice pentru atragerea maselor de tineri țărani muncitori la 
lupta pentru sporirea producției agricole vegetale și animale, 
pentru consolidarea și lărgirea sectorului socialist al agricul
turii, pentru întărirea alianței dintre clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare, sub conducerea clasei muncitoare.

Utemiștii din S.M.T. și G.A.S. vor fi în primele rînduri în 
lupta pentru ridicarea nivelului calificării lor profesionale, 
pentru îngrijirea și folosirea maximă a capacității mașinilor 
agricole, pentru efectuarea lucrărilor agricole la timp și în 
bune condițiuni.

Ședința plenară a
Sîmbătă scara a avut loc ședința plen 

lui Muncitor care a ales Biroul și Secretariatul

Utemiștii și tinerii din gospodării colective, întovărășiri agri
cole, gospodării individuale, vor lupta neobosit pentru a-și în
suși și răspîndi cunoștințele agro-zootehnice, pentru a deveni 
fruntași ai întrecerii socialiste și patriotice, maeștri ai recol
telor bogate, pentru a întări și lărgi numărul brigăzilor de tine
ret în sectorul socialist din agricultură.

Utemiștii de la sate vor desfășura o temeinică muncă poli
tică în rîndurile tinerilor țărani muncitori, popularizînd poli
tica partidului de cointeresare a țărănimii muncitoare la spo
rirea producției agricole, ducînd muncă de lămurire în masa 
tinerilor țărani muncitori asupra superiorității agriculturii so
cialiste, convingîndu-șl părinții să intre în gospodării colective 
și întovărășiri agricole.

Pentru a contribui la traducerea în viață a măsurilor plena
rei lărgite din august 1953 a C.C. al P.M.R., Uniunea Tinere
tului Muncitor va îndruma tineretul să învețe meseriile de 
agronom, zootehnician, mecanizator, socotitor și altele, să se 
îndrepte în spre agricultură, spre industria alimentară, ușoară, 
construcții, participînd astfel din plin la ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al poporului muncitor.

Uniunea Tineretului Muncitor va îndruma organizațiile 
U.T.M. din școli și universități să lupte cu hotărîre pentru 
ca elevii și studenții să obțină rezultate bune la învățătură, 
să-și însușească o înaltă calificare, să devină stăpîni ai tehnicii 
înaintate industriale și agricole și să-și pună în practică cu
noștințele pentru a sluji cu abnegație poporul. Uniunea Ti
neretului Muncitor va lupta pentru îmbunătățirea muncii edu
cative, pentru întărirea disciplinei în studiu și în viața de toate 
zilele, pentru lichidarea oricăror rămășițe ale ideologiei și mo
ralei burgheze din rîndul studenților și elevilor.

Uniunea Tineretului Muncitor își va pune toată dragostea și 
priceperea pentru întărirea și creșterea mișcării de pionieri, 
pentru a face din fiecare pionier un fruntaș în învățătură, 
înzestrat cu deprinderi practice, model de comportare în școală, 
familie și în viața de toate zilele.

Uniunea Tineretului Muncitor va cultiva în rîndurile mase
lor largi de tineri dragostea față de scumpa noastră armată 
populară, va contribui și mai mult la educarea tinerilor din 
armata Republicii Populare Romîne, pentru a fi oricînd gata 
să apere libertatea patriei noastre scumpe care construiește so
cialismul. U.T.M. se va preocupa neîncetat de călirea fizică a 
tineretului și de pregătirea lui pentru muncă și apărarea pa
triei.

Uniunea Tineretului Muncitor va da cea mai mare atenție 
muncii în rîndurile tinerelor fete, le va îndruma în activitatea 
obștească, va promova în munci de răspundere tinerele cele mai 
capabile, combătînd cu fermitate orice fel de manifestare a 
concepțiilor înapoiate, burgheze față de femeie.

Uniunea Tineretului Muncitor va lupta cu hotărîre pentru 
îmbunătățirea metodelor și formelor sale de activitate, pentru 
înlăturarea sectarismului, a metodelor cancelarist-birocratice, 
pentru lărgirea continuă a legăturilor U.T.M. cu masele largi 
ale tineretului muncitor, pentru primirea în rîndurile U.T.M. 
a tinerilor fruntași în producție și învățătură. Folosind metode 
atractive de organizare și educare a tinerilor, potrivite speci
ficului vîrstei și ocupației lor, organizațiile U.T.M. vor orga
niza competiții sportive, manifestări artistice, focuri de tabără, 
jocuri, hore, vor folosi la maximum cluburile, colțurile roșii, 
căminele culturale, sălile de spectacol, în așa fel, incit tineretul 
să devină factor activ al muncii culturale de masă.

Uniunea Tineretului Muncitor va folosi din plin glorioasa 
experiență a Comsomolului, va educa și pe viitor tineretul țării 
noastre în spiritul frăției cu tineretul sovietic care se bucură de 
dragostea și stima tineretului democrat din lumea întreagă.

Tineretul patriei noastre este educat de partid în spiritul 
frăției între popoare, al solidarității internaționale cu lupta 
tineretului democrat al lumii. Luptînd cu abnegație pentru con
struirea socialismului în Republica Populară Romină, strîn- 
gînd legăturile de prietenie cu tineretul din toate țările, tine
retul din R.P.R. va aduce o contribuție tot mai mare la miș
carea internațională a tineretului, în cadrul luptei popoarelor 
pentru demascarea și zădărnicirea uneltirilor agresive ale im
perialismului, pentru apărarea păcii.

Uniunea Tineretului Muncitor va crește din rîndurile sale pe 
cei mai buni și mai devotați utemiști pentru a deveni membri 
de partid, căliți din punct de vedere politic și ideologic, cu un 
nivel de cunoștințe ridicat, cu un orizont cultural larg, cadre 
bine pregătite pentru partid și pentru toate sectoarele activi
tății politice, economice, culturale a statului nostru.

In cinstea marii sărbători naționale, a 10-a aniversare a eli
berării patriei de către glorioasa armată sovietică, și a Con
gresului Partidului Muncitoresc Romîn, Uniunea Tineretului 
Muncitor va mobiliza tineretul să participe cu avînt sporit în 
întrecerea socialistă și patriotică, pentru creșterea producției 
bunurilor de consum popular, pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei, pentru creșterea bunăstării poporului 
muncitor, pentru ridicarea nivelului de trai material și cul
tural al tineretului muncitor.

In întîmpinarea Congresului Partidului Muncitoresc Romîn. 
Uniunea Tineretului Muncitor va intensifica munca de educație 
comunistă a tineretului, în spiritul glorioaselor tradiții revolu
ționare de luptă ale partidului pentru libertatea poporului și 
dezrobirea patriei de sub jugul claselor exploatatoare și al 
imperialiștilor străini, în spiritul eroismului de care au dat do
vadă membrii Uniunii Tineretului Comunist in lupta pentru 
victoria cauzei partidului.

Noi vom educa sutele de mii de utemiști, întregul tineret al 
patriei în spiritul devotamentului nețărmurit față de partid, 
al traducerii neștirbite în viață a tuturor hctărîrilor partidului

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, marea forță conducă
toare a poporului muncitor în lupta pentru construirea socialis
mului în țara noastră, conducătorul și educatorul tineretului 1

Trăiască scumpa noastră patrie, Republica Populară Romînă !

C. C. al U. T. M.
ară a Comitetului Central al Uniunii Tineretu- 
C.C. al U.T.M.

La 21 iulie Conferința de la Geneva a miniștrilor Afacerilor 
Externe a luat sfîrșit prin semnarea acordurilor privind înce
tarea focului și restabilirea păcii în Indochina. Rezultatele 
acestei Conferințe constituie un eveniment internațional de o 
însemnătate deosebită, interesînd profund toate popoarele care 
doresc pacea și stabilirea unor relații normale de colaborare și 
bună înțelegere între state. Prin acordurile semnate s-a pus 
capăt unui război care sîngera de opt ani popoarele din Indo
china și poporul francez și constituia un motiv de încordare in
ternațională ; s-a recunoscut lupta eroică a popoarelor din Indo
china pentru libertatea și independența lor națională ; s-au creat 
condiții pentru unificarea națională a Vietnamului în conformi
tate cu aspirațiile poporului vietnamez ; au fost împiedicate 
planurile cercurilor agresive din Statele Unite ale Americii care 
urmăreau ca focul războiului să cuprindă și alte popoare și 
țări din Asia.
. Guvernul și poporul romîn salută cu adîncă bucurie restabi

lirea păcii în Indochina, marele succes al popoarelor Indochinei 
în lupta lor pentru pace, libertate și independență națională și 
urează eroicului popor vietnamez deplin succes în munca pen
tru reconstrucția grabnică a patriei sale și pentru o fericită 
dezvoltare în condiții de pace a economiei și culturii sale na
ționale.

Guvernul și poporul romîn văd în rezultatele Conferinței de 
la Geneva o confirmare puternică a justeței principiilor promo
vate în relațiile internaționale de Uniunea Sovietică, privind 
reglementarea tuturor litigiilor dintre state pe calea tratativelor 
și coexistența pașnică a țărilor cu regimuri sociale diferite, prin
cipii vitale pentru întreaga omenire și după care se călăuzește 
în politica sa externă și Republica Populară Romînă.

Eforturile delegației Uniunii Sovietice, ale Republicii Populare 
Chineze au dus Ia Conferința de la Geneva la hotărîri de mare 
importanță bazate pe aceste principii, care înseamnă o marc 
victorie a forțelor păcii și o înfrîngere serioasă a forțelor răz
boiului.

Guvernul francez a contribuit la încheierea cu succes a lucră
rilor Conferinței prin poziția sa orientată după interesele națio
nale ale Franței și de luare în considerație a intereselor po
poarelor din Indochina.

Conferința de la Geneva a arătat că a crescut izolarea in
ternațională a cercurilor agresive din Statele Unite ale Americii 
care au acționat nu pentru succesul lucrărilor comune ale 
U.R.S.S., R. P. Chineze, Franței, Angliei, Republicii Democrate 
Vietnam îndreptate în scopul încetării vărsării dă sînge în Indo
china ci au uneltit împotriva restabilirii păcii.

Acordurile încheiate arată că țări cu regimuri sociale diferite 
pot să ducă la bun sfîrșit și să rezolve în mod pozitiv proble

mele litigioase dintre ele dacă se manifestă spirit de înțelegere 
și o reală recunoaștere a intereselor reciproce.

Conferința de Ia Geneva a arătat cît de necesară și folositoare 
este recunoașterea dreptului Republicii Populare Chineze ca 
membru al Organizației Națiunilor Unite și a rolului de seamă 
al marelui popor chinez în reglementarea problemelor interna
ționale și în consolidarea păcii în lume. Acest rol este recu
noscut astăzi de covîrșitoarea majoritate a omenirii. Cu atît mai 
clar apare faptul ca politica Statelor Unite ale Americii față de 
marea Republică Populară Chineză este o politică de subminare 
a păcii, contrară intereselor fundamentale ale omenirii.

In lumina rezultatelor Conferinței de Ia Geneva apare evi
dent că este timpul să se pună capăt politicii de discriminare 
pe care Statele Unite ale Americii o duc în politica inter
națională și prin care împiedică intrarea în Organizația Națiu
nilor Unite a unui număr de țări, printre care și Republica 
Populară Romînă.

Guvernul Republicii Populare Romîne consideră că rezulta
tele Conferinței de la Geneva, contribuind la micșorarea în
cordării internaționale, au creat noi posibilități favorabile re
glementării pozitive, satisfăcătoare, a problemelor nerezolvate 
ca încetarea cursei înarmărilor, interzicerea armelor atomice 
și cu hidrogen de distrugere în masă, rezolvarea problemelor 
coreeană și germană.

Guvernul Republicii Populare Romîne consideră că este ne
cesară și posibilă reglementarea grabnică a chestiunii unifi
cării pașnice a Coreei, pentru care s-au străduit delegațiile 
U.R.S.S., R. P. Chineze și Republicii Populare Democrate Co
reene și care a fost împiedicată de delegațiile altor guverne și 
în special a guvernului S.U.A.

Au crescut și mai mult posibilitățile realizării- unui sistem 
de securitate colectivă în Europa și de reglementare pe o bază 
pașnică, democrată, a problemei germane. Un pas de cea mai 
mare însemnătate în această direcție îl reprezintă Nota Guver
nului U.R.S.S. din 24 iulie adresată guvernelor Franței, Angliei 
și S.U.A. prin care se propune convocarea unei conferințe a 
tuturor statelor europene care vor să participe la ea în scopul 
unui schimb de vederi cu privire la crearea sistemului de se
curitate colectivă în Europa.

Guvernul Republicii Populare Romîne își declară acordul său 
deplin față de această propunere, cu convingerea că, realizarea 
ei poate duce la noi pași spre întărirea păcii în lume.

Mergînd mai departe cu hotărîre pe drumul colaborării in
ternaționale, Guvernul Republicii Populare Romîne declară că 
și de acum înainte nu va precupeți nici un efort pentru a-și 
aduce contribuția sa la cauza destinderii încordării internațio
nale, a asigurării securității colective și a consolidării păcii.

încheierea lucrărilor
Conferinței pe țară a U. T. M.

Sîmbătă au luat sfîrșit lucrările Confe
rinței pe țară a Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Ședința de dimineață s-a desfășurat sub 
conducerea tov. Cornel Fulger.

La ședință au asistat tovarășii M. Da- 
lea și I. Fazekaș, secretari ai C.C. al 
P.M.R.

Participanții la Conferință au adoptat o 
hotărîre prin care se aprobă darea de 
seamă prezentată de Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

S-a trecut apoi la cel de al doilea punct 
de pe ordinea de zi: Alegerea noului Co
mitet Central al Uniunii Tineretului 
Muncitor și a Comisiei Centrale de Re
vizie.

Propunerile făcute de comisia de can- 
didare au fost discutate pe rind de către 
delegați. S-a trecut apoi la vot.

Ședința de după amiază s-a desfășurat 
sub conducerea tov. Virgil Trofin.

A asistat tov. N. Ceaușescu secretar al 
C.C. al P.M.R.

Comisia de numărare a voturilor a 
declarat aleși tn Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor, 65 membri 
și 20 membri supleanți. Au fost de ase
menea aleși 9 membri ai Comisiei Cen
trale de Revizie.

Cuvîntul de închidere a fost rostit de 
tov. Cornel Fulger. Propunerea sa de a se 
trimite un salut Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a fost pri

mită cu un deosebit entuziasm de către 
cei prezenți. După citirea salutului (pu
blicat alăturat) participanții la Confe
rință și-au manifestat prin urale înde
lungi și aplauze furtunoase dragostea și 
devotamentul fără margini pentru Parti
dul Muncitoresc Romîn și Comitetul său 
Central.

Delegații și invitații la Conferință au 
manifestat puternic pentru U.R.S.S., pen
tru gloriosul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, pentru Uniunea Tineretului Co
munist Leninist.

In încheiere participanții au intonat 
„Internaționala".

(Agerpres)

Cuvîntul de încheiere rostit de tov. C.. Fulger
Tovarăși,
In numele C.C. al U.T.M. mulțumim tu

turor delegaților pentru încrederea pe 
care ne-au acordat-o, alegîndu-ne în or
ganul central de conducere al Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Asigurăm Conferința că vom dezvolta 
realizările dobîndite pînă acum de Uni
unea Tineretului Muncitor și vom lupta 
pentru lichidarea lipsurilor existente. Vom 
ține seama de problemele dezbătute și de 
propunerile făcute în cadrul Conferinței. 
Ne vom strădui ca întreaga noastră 
muncă să fie pătrunsă de spirit de partid, 
ne vom călăuzi de principiul muncii co
lective, vom dezvolta democrația internă 
în viața organizației, vom întări perma
nent legătura cu masa tineretului.

întreaga muncă a U.T.M. trebuie să fie 
îndreptată spre îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor trasate de Hotărîrea Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
munca Uniunii Tineretului Muncitor.

Ne luăm angajamentul față de partidul 
nostru că nu vom precupeți nici un efort, 
că vom munci .cu tot devotamentul, ne 
vom da toată energia și dragostea pentru 
a ridica nivelul muncii U.T.M. la înălți
mea sarcinilor puse de Partidul Munci
toresc Romîn.

Este datoria fiecărui membru al C.C. 
al U.T.M., a fiecărui activist din organele 
de conducere U.T.M. și a tuturor utemiș- 
tilor, să-și înzecească eforturile, ca prin 
fapte, prin muncă să dovedim că meri
tăm pe deplin cinstea de a fi rezerva de 
cadre a partidului și ajutorul partidului 
în educarea comunistă a tineretului.

Tovarăși, •
Dezbaterile Conferinței noastre au sub

liniat cu multă tărie justețea aprecierilor 
făcute de Biroul Politic al C.C. al P.M.R. 
în hotărîrea sa cu privire la activitatea 
Uniunii Tineretului Muncitor-

Din discuții au reeșit o serie de realizări 
obținute de organizațiile U.T.M. sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn.

Dezbaterile Conferinței au dat posibili
tatea generalizării experienței pozitive și 
a metodelor juste de muncă a unor organe 
și organizații U.T.M.

Lucrările Conferinței s-au desfășurat 
într-un spirit critic și autocritic; au 
fost scoase Ia iveală cu curaj lipsurile 
care frînează activitatea U.T.M. Delegații 
care au luat cuvîntuj, au făcut propuneri 
importante pentririmbunătățirea muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Tovarăși delegați,
Sarcina noastră nu se termină odată cu 

încheierea lucrărilor Conferinței. Noi va

trebui să aducem Ia cunoștință tuturor 
utemiștilor analiza făcută de Biroul Po
litic al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, părțile pozitive, expe
riența înaintată a unor organizații 
U.T.M., lipsurile din activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor dezvăluite in cadrul 
Conferinței și sarcinile pe care partidul, 
ni le-a pus în față.

In cadrul comitetelor regionale, raionale, 
în organizațiile de bază, acolo unde mun
cim, sarcina noastră este ca problemele 
dezbătute în cadrul Conferinței să fie dis
cutate in strînsă legătură cu situația 
specifică fiecărei organizații de bază din 
întreprindere, instituție, sate sau școala 
respectivă, și să ajutăm la luarea unor 
măsuri concrete care să ducă la întărirea 
continuă a muncii Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Sarcina noastră principală este de a mo
biliza masele cele mai largi ale tineretu
lui. să contribuie in mod activ, calificat 
și cu entuziasm la realizarea programului 
de măsuri economice elaborat de partid 
și guvern, ta dezvoltarea economiei nați
onale. la sporirea conlinuă a producției 
agricole și a producției bunurilor de larg 
consum, la ridicarea nivelului material ci 
cultural al oamenilor muncii.
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Ședința de vineri dimineața

de vineri di- 
următorii to-

In continuarea discuțiilor 
mineața au luat cuvîntul 
v arași:

Tov. Ion lacomi, prim, .secretar al comi
tetului regional U.T.M.-Pitești a vorbit 
despre succesele tinerilor din regiune în 
îndeplinirea sarcinilor puse de plenara 
lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1933. 
Frumoase rezultate au fost obținute de 
tinerii de la I.M.S.-Cîmpulung Muscel și 
din schelele petrolifere.

In agricultură, tinerii au lucrat cu multă 
însuflețire la plivitul și. strîngerea .păioa- 
selor, la prășitul culturilor de pprumb, 
floarea soarelui și sfecla de zahăr.

Vorbitorul a arătat apoi că comitetul re
gional U.T.M.-Pitești. are serioase slăbi
ciuni în munca politică de mobilizare a 
tineretului la .îndeplinirea planului de stat. 
Lipsuri înseninate se manifestă de aseme
nea în desfășurarea întrecerii socialiste 
iar în organizarea brigăzilor de producție 
și posturilor utemiste de control se mai 
manifestă formalismul și birocratismul. 
Pentru înlăturarea acestor lipsuri'!comite
tul regional U.T.M. trebuie să cȘntrcleze 
și sâ ajute permanent comitetele raionale 
și organizațiile de bază U.T.M.

Tov. ing. Florea Sfîrîială, de la com
plexul C.F.R. „Grivița Roșie" a arătat că 
organizațiile U.T.M. trebuie să se. ocupe 
îndeaproape de îndrumarea tinerilor in 
alegerea meseriei, precum și de buna lor 
pregătire profesională. Desfășurarea în 
bune condiții a învățămîntului teoretic și 
practic al elevilor din școlile Rezervelor 
de Muncă, trebuie să fie în centrul aten
ției organizațiilor U.T.M., pentru ca atunci 
cind intră In producție, tinerii să aibă, o 
bună calificare profesională.

Tov. Gheorghe Găvruș, prim secretar al 
comitetului regional U.T.M.-Constanța, a 
vorbit printre altele, despre munca orga
nizațiilor U.T.M. de la sate. El a arătat 
că organizațiile U.T.M. din satele regiunii 
Constanța, n-au acordat atenția cuvenită 
muncii de întărire a sectorului socialist 
al agriculturii.

De asemenea, unele organizații U.T.M. 
dau dovadă de o slabă combativitate îm
potriva uneltirilor dușmanului de clasă.

Biroul C.C. al U.T.M. — a arătat vorbi
torul — a subapreciat munca în S.M.T.-uri 
și in rindul tineretului sătesc, lăsînd-o 
exclusiv pe seama secției agrare.

Este necesar ca C.C. al U.T.M. să nu se 
mulțumsască numai cu trimiterea de in
strucțiuni, ci să dea ajutor muncii prac
tice pentru întărirea serioasă a activității 
U.T.M. la sate.

El a 
adus 
unor

serie

Tov. Gheorghe Pop. activist al C.C. 
al U.T.M., s-a ocupat în cuvîntarea sa de 
problema mobilizării tineretului la practi
carea culturii fizice și a sportului, 
subliniat că organizațiile U.T.M. au 
o contribuție însemnată în crearea 
baze sportive.

Vorbitorul a arătat totodată că o 
de hotărîri elaborate de C.C. al U;T.M. 
în colaborare cu C.C.F.S. n-au fost aplicate 
deoarece comitetele regionale și raio
nale U.T.M. au subapreciat munca spor
tivă. Această situație domnește în special 
în regiunile București, Iași, Pitești, Cra
iova, Regiunea Autonomă Maghiară, Con
stanța, Suceava etc. Asociația „Recolta" 
care a luat ființă în anul 1952 nu a fost 
suficient sprijinită de organizațiile U.T.M. 
Mulți tineri de la sate sînt dornici să facă 
sport, dar organizațiile U.T.M. n-au'știut 
să răspundă acestei dorințe. Munca pen
tru antrenarea tineretului la obținerea 
insignei G.M.A. a lost în mare măsură ne
glijată 
dcara, 
el.

în unele regiuni ca Iași, Hune-
Oradea și Constanța, a mai arătat

Tov.
U. T. M. al Regiunii Autonome Maghiare, 
a arătat că tineretul din această regiune 
a obținut o serie de realizări în urma ple
narei lărgite a C.C. al P.M.R. din august- 
1953 în toate domeniile de activitate. în 
ultima vreme, s-au format 22 noi brigăzi 
utemiste de producție, 3 posturi utemiste 
de control, 3 brigăzi de bună deservire și 
2 secții de tineret pentru producerea bu
nurilor de larg consum. Tineretul din Re
giunea Autonomă Maghiară a contribuit 
din plin la aplicarea metodelor agroteh
nica în agricultură, și: în special, la însă- 
mînțarea a 6.897 ha. în cuiburi așezate în 
pătrat. Aceste' succese au fost posibile da
torită ajutorului și îndrumării permanente 
primite din partea comitetului regional de 
partid.

Vorbitorul a cerut ca C.C. al U.T.M. să 
dea un ajutor mai mare comitetului regio
nal U.T.M în îmbunătățirea muncii de 
educare a tineretului în spiritul patriotis- 
mului socialist și al internaționalismului 
proletar.

Geza Roda, activist al comitetului

Aducînd conferinței un salut din partea 
scrii terilor, tov. Eugen Frunză, secretar 
al Uniunii Scriitorilor din R P-R. a subli
niat rolul marilor opere literare sovietice 
ca „Mama" de Maxim Gorki, „Așa s-a 
călit otelul" de N. Ostrovski, „Tinără Gar
dă" de A. Fadeev și altele în educarea co
munistă a tinerei generații. Evidențiind 
succesele obținute de noua noastră litera
tură care s-a dezvoltat după eliberarea 
patriei ncastre, vorbitorul a arătat că lu
crări literare de valoare ca „Mitrea Cocor" 
de M. Sadoveanu, „Un om intre oameni" 
de Camil Petrescu, „Lazăr de la Rusca" 
de Dan Deșliu și altele, contribuie puter
nic la creșterea tineretului nostru in spi
ritul celor mai înaintate idei. Scriitorii din 
patria noastră consideră drept o sarcină 
de cinste a lor, aceea de a înfățișa în ope
rele lor eroi care să servească drept mo
del tineretului nostru insuflețindu-1 la 
fapte patriotice și de a demasca, chipul hi
dos al dușmanului intern și extern.

In continuare, vorbitorul a arătat că 
U.T.M. n-a dat atenția cuvenită folosirii 
cărților pentru educarea comunistă â tine
retului, nu s-a ocupat de‘îndrumarea tine
rilor scriitori, a activității cenaclurilor live-
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au pri- 
U.T.M.
Hotă- 

C. al

rare. Totodată, în creiația unor scriitori, 
mai sînt manifestări de apolitism și sche
matism iar Uniunea Scriitorilor nu se ocu
pă suficient de dezvoltarea literaturii pen
tru tineret și copii, de ajutorarea presei 
de tineret și copii. Vorbitorul și-a luat an
gajamentul să contribuie la lichidarea 
acestor lipsuri.

Tov. maior Ion Coman, a arătat în cu- 
vîntul său succesele importante obținute 
de către organizațiile U.T.M. din Forțele 
Armate, ajutoare de preț ale comandan
ților, organelor politice și organizațiilor de 
partid în lupta pentru ridicarea fiecărui 
utemist la rangul de fruntaș în pregătirea 
de luptă și politică, exemplu de disciplină 

. și hotărîre, vitejie și pricepere, de înde
plinire conștiincioasă a tyturor sarcinilor 
de serviciu. Arătînd că militarii utemiști 
își perfecționează neîncetat măiestria de 
luptă -și pregătirea politică, el a evidențiat 
faptul că peste 300 dintre aceștia 
mit diploma de onoare a C.C. al 
El a arătat în continuare că 
rîrea Biroului Politic al C.
P.M.R. cu privire la munca U.T.M. consti
tuie un ajutor de seamă pentru îmbună
tățirea muncii în organizațiile utemiste din 
Forțele Armate. In conferințele U.T.M. pe 
marile unități a fost dezbătută pe larg ac
tivitatea acestor organizații și trasate căile 
pentru dezvoltarea lor viitoare.

Tov. Victoria Doroftei, muncitoare frun
tașă la fabrica „Flora“-București, a vor
bit despre metodele de lucru și bunele re
zultate obținute de postul utemist de con
trol pe care-1 conduce. Studiind temeinic 
procesul de producție, postul utemist de 
control a venit cu numeroase propuneri 
care au dus la ridicarea productivității 
muncii, îmbunătățirea calității produselor 
și înlăturarea risipei.

Vorbitoarea a arătat în continuare că or
ganizațiile U.T.M. trebuie să se preocupe 
mai temeinic de întărirea disciplinei în 
muncă și de calificarea tineretului.

Tov. Chițu Florea, secretar al C. C. 
al U.T.M., a făcut o analiză critică a acti
vității Biroului C.C. al U.T.M., subliniind 
îndeosebi lipsurile în privința întăririi ac
tivității brigăzilor utemiste și posturilor 
de control și a atragerii tineretului la lupta 
pentru mărirea producției agricole și 
pentru transformarea socialistă a agricul
turii. Una din cauzele principale ale aces
tor lipsuri — a subliniat vorbitorul — este 
slaba cunoaștere de către majoritatea ac
tiviștilor utemiști a problemelor produc
ției industriale și agricole.

Analizîndu-șl în mod autocritic activi
tatea, vorbitorul a arătat că in munca sa 
s-au manifestat o seamă de lipsuri, ca su
perficialitatea, un stil birocratic de muncă, 
lipsa de legătură cu masele de tineri.

al 
a 

de

Tov. Ristache Florea, prim secretar 
comitetului raional U.T.M.-Cîmpina, 
arătat că multe hotărîri ale organelor 
conducere ale P.M.R. și ale U.T.M. rămîn 
neîndeplinite din cauza controlului super
ficial al organelor U.T.M. El a cerut să se 
dea o mai mare atenție pregătirii cadre
lor utemiste, să se organizeze periodic 
consfătuiri cu secretarii organizațiilor de 
bază pe ramuri de activitate.

Tov. Pavel TuguL locțiitor al ministru
lui Culturii, a înfățișat în cuvîntul său ma
rile succese obținute de regimul nostru 
democrat-popular in dezvoltarea culturii, 
arătînd că în activitatea artistică si cul
turală . tineretul patriei noastre ocupă un 
loc importanr.

Ministerul Culturii și instituțiile care 
depind de el, au încă lipsuri seric as-? în 
privința atragerii tineretului in munca 
cultural-artistică. in educarea ideologică 
a tinerilor. Se desfășoară slab* munca cul
turală de masă în rindurile tineretului 
de la sate. Organele Ministerului Culturii 
cît și secțiile culturale ale sfaturilor popu
lare, trebuie să-și concentreze atenția asu
pra atragerii tineretului în activitatea de 
zi cu zi a căminelor culturale. Prin orga
nizarea de conferințe și lecții în colaborare 
cu U.T.M.. căminele culturale pot să con
tribuie într-o măsură însemnată Ia popu
larizarea în rindurile tineretului a politi
cii partidului.

Acum, în perioada muncilor agricole de 
vară, U.T.M.-ul trebuie să organizeze cit 
mai multe brigăzi de tineret care să difu
zeze la arii broșuri agrotehnice, cărți lite
rare și de popularizarea științei.

Este o lipsă serioasă faptul că 
ganizează o muncă sistematică 
larizare și învățare a cîntecelor 
bilizează tineretul la luptă și muncă și cre
ează o atmosferă de entuziasm și bu
curie.

Urmînd permanent îndrumările partidu
lui, instituțiile de arfă și cultură din țara 
noastră, trebuie să înlăture în scurtă vre
me lipsurile privind munca in rindurile 
tineretului și să contribuie prin toate mij
loacele de care dispun la creșterea tinerei 
generații, la educarea sa patriotică, la cul
turalizarea maselor largi de

nu seor- 
de popu- 
care mo-

tineret.
din patria 
aplicarea in

Tinerii romîni și maghiari 
noastră luptă înfrățiți pentru 
viață a hotărîrilor partiduiui — a spus 
tov. Ludovic Faze k as. activist al C.C. al 
U.T.M. Totuși in munca de educare a ti
neretului există serioase lipsuri. în Re
giunea Autonomă Maghiară, ca și in alte 
regiuni, murea de educare patriotică a 
tinerilor a fost dusă îngust, rezumîndu-se 
numai la invătămîntul politic și la cîteva 
conferințe seci.

Vorbitorul a subliniat cu*tărie necesi
tatea îmbunătățirii muncii de educare 
comunistă a tinerei generații și a arătat 
că C.C. al U.T.M. trebuie să-și îmbunătă
țească radical metodele de muncă, sa dea 
un ajutor concret comitetelor regionale 
și raionale.

în cuvîntul său tov. I. Mihăileanu, re- 
dactor-șrf al ziarului „Scînteia tineretu
lui". a analizat activitatea desfășurată de 
organul central al U.T.M.

„Scînteia tineretului" se ocupă insufi
cient de educația patriotică a tineretului, 
nu prezintă sistematic cititorilor săi fap- 

.tele eroismului în muncă ale unor tineri, 
momente din trecutul de luptă pentru li
bertate al poporului nostru. Critica zia
rului are uneori ascuțișul tocit, se publică 
prea puține articole de satiră și humor. 
Vorbitorul a subliniat că lipsurile mani
festate- se datoresc pe de o parte unor slă
biciuni în munca internă a redacției, iar 
pe de altă parte conducerii U.T.M., care 
a subapreciat importanța organului său 

central de presă și n-a exercitat o îndru
mare politică și ideologică satisfăcătoare, 

îmbunătățindu-și necontenit activitatea, 
„Scînteia tineretului" va. corespunde într-o 
măsură tot mai mare cerințelor maseldr 
largi de tineri cititori.
Luînd cuvîntul, ,tpv. Maria Dumitrescu, 

activistă a C.C. al U.T.M., s-a Ocupat pe 
larg de problema muncii UiT.M. în rindu
rile tinerelor fețe. ’ Re’.ev’înd unele succese 
obținute în privința educării acestora și a 
antrenării lor la ' îndeplinirea • sarcinilor 
trasate de partid,!vorbitoarea a arătat că 
în ansamblu munca educativă a U.T.M. în 
rindurile maselor largi de fete este încă ne
satisfăcătoare. Numeroase organizații

Ședința de vineri după amiază
A luat cuvîntul' tov. ton Cotigă, prim 

secretar al comițețului regional U. T. M. 
Baia Mare, care .a arătat că datorită în
drumării primite’ din parte-a comitetului, 
regional de partid, tinerii din regiunea 
Baia Mare au obținut rezultate însemnate 
în toate domeniile de activitate. în între
prinderile industriei ușoare, în întreprin
derile de industrializare a lemnului, în 
sectorul socialist al agriculturi, tinerii 
luptă necontenit pentru a da cît mai mul
te produse de larg consum. El a arătat 
apoi că organizațiile U.T.M. din regiunea 
Baia Mare au reușit să mobilizeze tine
rii pentru a ajuta gospodăriile agricole 
de stat și colective în campaniile agri
cole.

în continuare vorbitorul s-a referit la 
unele lipsuri care se manifestă în activi
tatea organizațiilor U.T.M. din regiunea 
Baia Mare, arătînd că ele n-au combătut 
cu tărie misticismul, precum și diferite 
manifestări de naționalism și șovinism.

în cuvîntul său, tov. Gelu Cahn. inginer 
la S.R.N.-Galați, s-a referit la problema 
calificării tinerilor și a activiștilor ute
miști.

în ultimul timp, a arătat vorbitorul — 
pe șantierul nostru s-a trecut la aplicarea 
unor metode noi de muncă în construcții
le navale. Tineretul a contribuit la ob
ținerea unor succese însemnate.

în munca de calificare a tinerilor, s-au 
vădit însă o serie de deficiente la înlă
turarea cărora n-am primit ajutorul ne
cesar din partea activiștilor U.T.M. care 
au venit pe șantierul nostru. Ei au dove
dit că au o slabă ~pregătire economică și 
organizatorică, lucrează de multe ori for
mal.

C.C. al U.T.M. are datoria să se preocu
pe serios de calificarea și îndrumarea ac
tiviștilor în așa fel îneît organizațiile 
U.T.M. să capete din partea acestora un 
sprijin concret și eficace.

In numele C.C.F S., tovarășul Manole 
Bodnăras. a adresat un călduros salut
Conferinței. Mișcarea sportivă din țara 
noastră cunoaște în anii regimului demo
crat-popular o mare dezvoltare și acest 
lucru se datorește în mare măsură apor
tului adus de tineret, a spus vorbitorul 
Cu contribuția unor organizații de U.T-M- 
s-a asigurat o mai largă participare a ti
neretului la marile competiții și s-au orga
nizat unele concursuri locale.

Mișcarea de cultură fizică și 
țara noastră, nu s-a dezvoltat 
posibilităților creiate de partid
manifestîndu-se o seamă de slăbiciuni a 
căror răspundere o poartă toate organele 
interesate in dezvoltarea culturii fizice 
și a sportului și în primul rind Comitetul 
pentru Cultură Fizică și Sport.

Organizarea competițiilor de masă

sport din 
pe măsura 
F guvern.

a 
avut adeseori un caracter de campanie. 
Participarea maselor largi de tineret la 
aceste competiții n-a fost urmată decît 
în mică măsura de atragerea lor într-o 
activitate sportivă continuă organi
zată.

Slăbiciuni deosebit de serioase se con
stată în ceea ce privește activitatea spor
tivă la sate.

O serioasa răminerc in urmă se con
stată în preocuparea pentru atragerea în 
activitatea sportivă a tinerelor fete.

Numărul tinerilor purtători ai insig
nei G.M.A. este încă insufîcienL

Aceste lipsuri se datorase in bună 
sură faptului că Comitetul pentru 
tură Fizică și Sport nu a colaborat 
manent și activ cu C.C. al U.T.M.

C.C.F.S. împreună cu U.T.5L trebuie să 
depună eforturi sporite pentru a da un 
nou avint mișcării noastre sporii re. 
Ioc important de educație comunistă 
neremlui.

mă- 
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mij- 
a ti-

C.C.Tov. Cornelia Fîiipaș. secretar al
al U.T.M. a subliniat că Hotârirea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R- cu privire 
la activitatea Uniunii Tineretului Munci
tor. reprezintă încă o dovadă a dragostei 
și grijii cu care partidul se ocupă 
ganizația comunistă a tineretului, 
nerația tinără a patriei noastre.

Relevînd principalele lipsuri din 
talea Biroului și Secretariatului C.C. al 
U.T.M, vorbitoarea a arătat răspunderea 
ei personală pentru aceste lipsuri. pentru 
activitatea resatisfâcătoare a secțiilor: 
elevi, studenți. pionieri și internațională 
ale C.C. al U.T.M, pentru faptul că în 
nici o plenară a C.C. n-a tost discutată o 
problemă atit de 
U.T.M. in școli și

de or- 
de ge-

activi-

importantă ca munca 
facultăți.
Cirțină, activist al C.C.Tov. Constantin

al U.T.M.. după ce a vorbit despre unele 
succese ale organizațiilor U.T.M. de la 
sate in mobilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid, a ară
tat că există încă lipsuri mari in mtfnca 
educativă a tineretului sătesc. Puține 
echipe artistice orășenești se trimit la 
sate, se organizează puține hore și reu
niuni ale tineretului, nu se țin suficiente 
conferințe mobilizatoare despre regulile 
agrotehnice, contractări, achiziții și despre 
predarea cotelor către stat. Există încă 
lipsuri în antrenarea tineretului muncitor 
de la sate în activitatea căminelor cultu
rale. C.C. al U.T.M. n-a dat atenția cu
venită Îrivățămîn'tului politic în S.M.T.-uri 
și în genera] la sate, unde nivelul lecțiilor 
și seminariilor a fost scăzut.

• U.T.M. cuprind - un număr foarte mic de 
' fete și nu exercită o influență ideologică 
serioasă asupra marii mase a fetelor. De 

t pildă, 30 organizații de bază U.T.M. din 
raionul Slatina ,regiunea Pitești și 4 or
ganizații de bază din raionul Cîmpina, 
regiunea Ploești, nu cuprind nici-o tinără 
fată. In numeroase organizații de bază se 
neglijează munca, de ridicare a nivelului 
cultural, politic’.ăl fetelor, precum și ca
lificarea lor profesională, aceste lipsuri fa- 
vorizînd acțiunile dăunătoare ale elemen
telor dușmănoase și descompuse.

Vorbitoarea a cerut apoi să se dea aten
ție îmbunătățirii muncii educative în rin
durile tinerelor fete.

Vorbitorul a propus ca „Scînteia tinere
tului" să publice mai multe articole despre 
viața .de organizație din goșpodăriile co
lective, întovărășirile agricole și- de la 
sate. De asemenea Comitetul Central al 
U.T.M. să colaboreze mai mult cu Minis
terul Agriculturii și Silviculturii, cu C.C. 
al Sindicatelor Agricole, cu Ministerul 
Culturii pentru îmbunătățirea muncii cul- 
turale-educative în rindul tineretului 
muncitor de la sate.

Luînd cuvîntul, tov. Vasile Mușat, 
prim secretar al C.C. al U.T.M., a subli
niat justețea analizei profunde făcută de 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R. asupra 
activității U.T.M. și s-a declarat de acord 
cu criticile aduse de parUicipanții la Con
ferință, conducerii U.T.M. și lui personal.

Vorbitorul a analizat lipsurile C.C. și 
ale Biroului C.C. al U.T.M. în ceea ce pri
vește controlul executării hotărîrilor, 
strîngerea legăturii cu masele, munca vie, 
concretă cu oamenii, creșterea și promo
varea cadrelor, aplicarea principiului con
ducerii colective ,subliniind că ele își au 
rădăcina în faptul că în munca C.C. al 
U.T.M. a fost încălcat principiul condu
cerii colective ; critica și îndeosebi critica 
de jos au fost înăbușite.

In munca C.C. al U.T.M. și a aparatu
lui său s-au înrădăcinat birocratismul 
formalismul.

Vorbitorul a 
care o poantă 
Biroul C.C. al 

în încheiere
U.T.M. sînt destule forte în stare să lichi
deze lipsurile semnalate, să ridice activi
tatea U.T.M. la înălțimea sarcinilor și a 
încrederii pe care partidul o are în orga- 
nizația revoluționară a tineretului. Garan
ția continuei îmbunătățiri a muncii U.T.M. 
o constituie conducerea și îndrumarea 
pere~an?ntă, atentă și părintească din 
partea Partidului Muncitoresc Romîn.

Și

subliniat răspunderea 
personal pentru faptul 
U.T.M. a lucrat defectuos 
vorbitorul a arătat că în

pe 
că

Din numărul total de tineri ce muncesc 
Ia mina Pctrila, aproape 95% sînt antre
nau în întrecerea socialistă a spus tov. 
SGbai Ștefan. miner fruntaș. Organizația 
U.T.M. in colaborare cu comitetul sin- 
dical și sub conducerea comitetului de 
partid. a format 53 brigăzi de producție 
care folosesc metoda graficului ciclic și 
alte metode sovietice iar sectorul I al mi
ne: a fost preluat de tineret, devenind 
frur.Lsș pe mină. Brigada condusă de tov. 
Haidu Iuliu lucrează în contul anului 
19'7. ar alte brigăzi lucrează în centul 
anului 1956.

Cu toate acestea a arătat în continuare 
vorbitorul — mai sînt unii tineri care nu 
respee*- disciplina în muncă, nu mani
festă suficienta grijă față de bunul ob
ștesc. Acestea ca si alte lipsuri se dato
rase slăbiciunilor din munca organizației 
U.T M. si ajutorului insuficient din par
tea comitetului raional U.T.M.

Tn numele brigăzii pe care o conduce, 
tov. Mihai Ștefan și-a luat angajamentul 
ca să depășească norma cu 50% in cinstea 
Congresului Partidului.

Tov. Petre Gheorghe — 
al U.T.M. a subliniat în 
dragostea și prestigiul de 
tineretul romîn și organizația sa revolu- 

tinerilor luptători pen- 
hotare. EI a vorbit in 
lipsurile U .T. M. în 
în munca de îndrumare 

despre caracterul

activist al C.C. 
cuvîntul său 

care se bucură

U.T.M, despre

ționarâ in rindul 
tm pace de peste 
continuare despre 
răspirdirea cărții, 
a tinerilor scriitori, 
abstract al ir.vățămintului politic desfă
șurat in unele organizați 
lipsurile ziarului „Scînteia tineretului” ale 
revistei „Tinărul Leninist** și Editurii Ti
neretului in munca de propagandă precum 
și despre insuficientul ajutor acordat șco
lii de cadre a C.C. al U.T.M. „Filimon 
Sîrbu".

In cuvîntul său tov. Gheorghe Rada — 
prim secretar al comitetului regional 
U.T.M. Ploești, a arătat măsurile luate 
de comitetul regional U.T.M. pentru mo
bilizarea tineretului din industrie la în
deplinirea sarcinilor de plan. El a subli
niat, între altele, că a fost extinsă ini
țiativa tinerilor de la întreprinderea 
„Progresul“-Brăila, de a da mai multe 
produse finite din economii și că multi 
tineri care lucrează în secțiile producă
toare de bunuri de larg consum 
realizări însemnate.

In munca comitetului regional — 
vorbitorul — se manifestă încă

obțin

a spus 
nume

roase lipsuri: formalism și birocratism, in
suficient control asupra îndeplinirii ho- 
tărilor, slaba popularizare a experienței 
înaintate, și altele. Din această cauză un 
număr însemnat de brigăzi desfășoară o 
activitate slabă, iar unele metode înain
tate nu sînt larg extinse.

Lipsurile comitetului regional s-au res- 
frînt și în activitatea comitetelor raiona
le și a organizațiilor de bază U.T.M. Ele 
își au rădăcina și în slabul ajutor 
partea G.C. al U.T.M.

tn încheiere vorbitorul a făcut o 
de propuneri pentru îmbunătățirea 
vității U.T.M.

din

serie 
acti-

Treierișul în comuna Mîcasasa
Anul acesta țăranii muncitori din co

muna Mlcăsasa, raionul Mediaș, au ob
ținut importante realizări în executarea 
muncilor așfricole de vară. Secerișul, de 
pildă, s-a terminat la 28 iulie, adică cu 
două zii? mai'devreme față de angaja
mentul luat în cinstea zilei dȘ 23 Au
gust. Dezmiriștițul a țnerșț paralel cu se
cerișul. La 28 iulie, cînd aîluat șfîrșit se-j 
cerișul, dezmifiștitul. se exbcutase în pro
porție. de 80 la sută. Realizările obținute 
de țăranii muncitori, din Micăsasa , se 
datoresc faptului că, unul acesta, ei au 
dat o mai maro, atenție începerii Ia timp 
a lucrărilor agrjcole de vară. încă îna
intea începerii lucrărilor agricole de vară, 
la căminul cultural și în cadrul circum
scripțiilor comunale ei au dezbătut Ho- 
tărîrea Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
și a C.C. al P.M.R. cu privire la execu
tarea lucrărilor agricole de vară.

De un mare ajutor le-au fost în mun
că, celor din Micăsasa și învățămintele 
desprinse din conferințele ținute la că
minul cultural în care s-a vorbit, sepa
rat, despre însemnătatea executării Ia 
timp a recoltării, dezmiriștitului, treieri- 
șului și colectărilor.

Importanța ’lucrărilor agricole din vara 
acestui an s-a popularizat și prin mijloa
ce de agitație existente în comună cum 
sînt: gazetele cetățenești, lozincile, .pa
nourile etc. Din acestea țăranii muncitori 
au aflat de asemenea o seamă de lucruri 
folositoare.

După terminarea secerișului, treierișul 
a început să preocupe toată comuna. Rea
lizările obținute la seceriș și dezmiriștit 
nu puteau mulțumi pe țăranii muncitori 
din Micăsasa, dacă ar fi rămas în urmă 
cu treierișul. Pentru aceasta se cerea o 
bună organizare a muncii și Ia treierlș, 
se simțea necesitatea grăbirii acestei lu
crări. în toiul acestor frămîntări, la că
minul cultural s-a organizat o adunare 
obștească. Aici s-au pornit inițiative de 
cea mai mare valoare. Țăranii muncitori 
din satul Micăs'asa au chemat Ia între
cere patriotică la treieriș pe cei din sa
tul Țepu (care aparține tot de comuna 
Micăsasa). întrecerea s-a pornit și pe 
circumscripții, nerămînînd pînă la urmă 
nici o circumscripție din cele 31 (cîte sînt 
în comună) în afara întrecerii. Entu
ziasmul manifestat, de țăranii muncitori 
pentru terminarea treierișului a dat loc la 
o nouă inițiativă. Sfatul popular comunal, 
sub îndrumarea organizației de partid, a 
venit cu propunerea ca comuna Micăsasa 
să cheme la întrecere patriotică comuna 
Valea Lungă. Toți au primit cu bucurie 
această propunere.

întrecerea patriotică cu comuna Valea 
Lungă presupunea însă o seamă de mă
suri. Pentru aceasta la adunare s-a dis
cutat în mod deosebit, printre altele, 
problema organizării unei arii model și 
a predării cotelor de cereale datorate 
statului, chiar de pe arii. S-au organizat 
apoi cetele. S-a mai discutat problema 
iluminării ariei pentru a se putea lucra și 
noaptea. Treierișul punea în fața țărani
lor muncitori și alte probleme. Cele mai 
urgente erau: construirea unui pod pe
ste rîul „Gura Văii" din mijlocul comu
nei care fusese distrus de ploi și instala
rea stîlpilor electrici la arie. Organizația 
de bază U.T.M. își propusese să sprijine 
efectiv și treierișul. Pentru aceasta s-au 
cercetat de către comitetul organizației, 
minuțios, posibilitățile tineretului. Și au 
găsit astfel de posibilități îneît au cerut 
ca amenajarea ariei și instalarea stîlpilor 
electrici la arie să fie date in seama ti
neretului. De asemenea utemiștii și tinerii 
au fost antrenați să contribuie la cons

In tabăra p
Cele trei detașamente de pionieri se 

adunară imediat la auzul goarnei. Careul 
Cu numaidecît încheiat și în cea .mai per
fectă ordine conducătorii de detașamente 
se pregătiră pentru raport...

In ziua aceasta minunată avea loc pen
tru cele trei detașamente de pionieri 

j din orașul Arad — deschiderea taberei de 
i vară de la Moneasa. .

După raport și după înălțarea drapelu
lui, instructorul superior de pionieri, ute- 
mistul Vuc Emerit*, le spuse cîteva cu- 

I vinte: „Vrem să vă oferim o odihnă plă- 
i cută, recreeativă, vrem să vă simțiți cît 

mai bine. Bucurați-vă din plin de tot ce 
vedeți, respirați cu nesaț aerul tare al 

’ acestei stațiuni de munte și jucați-vă cum 
vă place. Noi am căutat să vă punem la 
dispoziție totul. Vom face excursii, vom 
juca fotbal, volei, ne vom bucura cu toții 
de O odihnă plăcută, pe care o merităm..."

Le-a vorbit copiilor și tovarășul direc
tor al taberei Lazia Traian și activistul 
utemist Burta Gavril din partea raionu- 

| lui U.T.M. Gurahonț.
Se adunase lume multă. Toți erau cu- 

' rioși să asiste la festivitatea de deschidere 
I a acestei tabere de vară a pionierilor, din 

stațiunea Moneasa, loc frecventat înainte 
j numai de cei avuți.

După aceea pionierii au prezentat un 
program artistic care a îneîntat publicul 

! spectator; cintece populara romînești, ma- 
i ghiare și sovietice. poezii. gimnastică, 
î multe numere grele executate de pionieri 
! ca: Amitaru Angela, Trăilă Elena, Săra- 

cu Dan, Moț Radu, Ionuț Iasudi și alții.

Realizările brigăzii
CR AIOVA (de la corespondentul nostru 

Sîrbu Oprea).
Utemista Chiciu Nicolița -este responsa

bila unei brigăzi de producție în secția 
transformatori a fabricii „Electroputere" 
din Craiova. La Conferința organizației 
regionale U.T.M. ea a. fost aleasă delegată 
la Conferința pe țară a Uniunii Tineretu
lui Muncitor. Aflind vestea, că responsa
bila lor pleacă la conferință, membrii bri
găzii s-au angajat ca în loc de 137 bobine 
cit prevăd sarcinile de plan ale brigăzii pe 
luna iulie, să realizeze peste acestea, încă 
40 bobine de înaltă și joasă tensiune. Mun

214 perechi sandale de copii 
din piele economisită

IAȘI (de la corespondentul nostru).
Membrii cooperativei de producție meș

teșugărească „30 Decembrie" din Iași, și-au 
propus ca în cinstea celei de a 10-a ani
versări a eliberării patriei noastre să pro
ducă încălțăminte bună și în cantități cît 
mai mari.

Organizîndu-și bine munca muncitorii 
au reușit să producă în primele două de
cade ale lunii iulie 160 perechi bocanci 
pentru copii, 180 perechi pantofi de damă, 
încălțăminte^ de protecție etc. 

truirea podului peste „Gura Văii”, sî 
confecționeze gazeta de perete la aria, 
lozinci în legătură cu treierișul și preda
rea cotelor către stat și să răspundă da 
apariția articolelor la gazetele cetățenești 
și la gazeta ariei.

Organizația de bază U.T.M. a trasat 
sarcini utemiștilor Albu Dumitru, Vinți 
Sofia și altora precum și tinerilor depu- 
tați Drăguț Constantin și Bujor Gheorghe 
să-i sprijine pe tineri pentru începerea 
treierișului la timp, și să le explice de ca 
este necesar să predea cetele de cereale 
de pe arie. ,
, ! Cu . șprijirțul organizației de partid, or
ganizația de bază U.T.M. a încredințat 
elevilor și studenților aflați în vacanță, 
sarcina de a pregăti programe artistice 
la arie.

Pentru că li s-a explicat din vreme ti
nerilor țărani muncitori și țăranilor mun
citori importanța organizării ariei și a 
executării treierișului la vreme, aceste 
lucrări au fost serios sprijinite de ei. La 
arie s-au instalat 17 stîlpi pe care s-au 
întins firele electrice, s-a săpat o fîntînă 
și s-au afișat peste 20 de lozinci. De ase
menea aria a fost ^înzestrată cu o biblio
tecă volantă, care cuprinde peste 50 

volume, o gazetă, un punct sanitar, un 
chioșc cooperatist și un pichet de incen
diu. S-a construit de asemenea o baracă 
precum și o magazie pentru depozita
rea cerealelor în timp de ploaie. în pre
zent treierișul in comuna Micăsasa este 
în toi. ' ?

Cu cîteva zile înainte de începerea tre
ierișului s-a terminat și podul peste 
„Gura Văii", care îngreuna transportul 
recoltelor de la cîmp la arie precum și 
al cerealelor de la arie acasă. Zilnic 
șirurile de care descarcă orzul netreierat, 
și snopii de griu pe locurile de pe arie 
marcate pentru stoguri. Batozele funcțio
nează din plin. Cetele sînt în așa fel or
ganizate că știu exact ziua și ora cind 
încep treierișul. La gazeta ariei sosesc 
zilnic noi vești. în ultimul număr al ga
zetei se vorbea despre țăranii muncitori 
Rusu Nicolae și tinerele Stolea Emilia și 
Svorlic Clara, care au terminat de treie
rat și au predat cotele de orz și griu da
torate statului chiar de pe arie. Un alt 
articol din gazetă informa pe cititori eă 
din cele 501 hectare eu orz și grîu se tre
ieraseră, pînă la data de 28 iulie, aproane 
100 de hectare. Despre mersul treierișu
lui te poți informa și la graficele ariei, 
care oglindesc zilnic realizările obținute. 
Spre seară sosesc și ziarele. Multi le ci
tesc cu interes, alții ascultă diverse e 
știri interne și externe sau muzică la 
aparatul de radio instalat la arie. Nu 
sînt puțini la număr nici acei care ci
tesc cărți de la bibliotecă.

De curînd echipa artistică a comur.ei 
a prezentat un program artistic cu pri
lejul începerii treierișului. în prezent ti
nerii din comună pregătesc noi programe 
artistice pe care le vor prezentă Ia arie. 
Cu cîteva zile in urmă, țăranii muncitori, 
din comuna Micăsasa și-au reinoit anga
jamentele în cadrul întrecerii , pornite, cu 
comuna Valea Lungă. Ei și-au propus să 
termine treierișul la 5 august — adică 
cu 10 zile mai devreme. Tot odată ei 
s-au angajat să predea cotele de cereale 
numai de pe arie. Tinerii țărani munci
tori și țăranii muncitori din comuna Mi
căsasa, grăbind treierișul, contribuie din. 
plin la asigurarea piinii necesare lor și 
întregului nostru popor muncitor.

F. LUNGU

ionierească
Și atunci am auzit pe moș Dragoș Dă- 

nilă, țăran sărac din comună, spunind 
ceva în timp ce cu dosul hainei încerca 
să-și șteargă o lacrimă ce se furișase un
deva între mustățile-i stufoase.

— Frumoasă viață au copiii acum! 
Cind s-a mai pomenit; una ca asta? Ehei, 
copiii ăștia vor ajunge departe! a spus 
el.

— Ei și acum tovarăși pionieri — le-a 
spus directorul după ce serbarea luase 
sfîrșit — pregătiți-va. echipa de fotbal. 
După amiază susținem un meci amical cu 
pionierii de la tabăra de vară U.T.A.

Să fi văzut „discuții aprinse între pio
nierii din tabără.

— Pe cine punem portar tovarăși ? în
trebă pionierul Iasudi. Eu zic că pe pio
nierul Moț. Ați văzut cum a apărat la 
Arad cînd am jucat cu Școala primară 
nr. 1.

— Da, da, pe el îl punem, răspunseră 
mai multe glasuri. Acum haideți să al
cătuim formația cu care vom juca după 
amiază.

Și cîntînd un marș, copiii o porniră ve
seli către tabără. în urma lor directorul, 
însoțit de instructorul superior de pio
nieri și de multi cetățeni din comună, 
care se bucurau la rindul lor, de bucu-, 
ria nestăvilită a copiilor.

Da, da moș Dragoș, așa este. D-ta ai 
78 de ani, ai spus că nu ai mai văzut așa 
timpuri. Dar ăsta este numai începutul...

Corespondent
ARISTICA BĂGHINA

cind cu multă hărnicie în cadrul întrece
rilor socialiste membrii brigăzii conduse 
de utemista Chiciu Nicolița, au reușit să 
realizeze peste planul brigăzri 167 bobine, 
adică cu. peste 120 bobine mai mult față 
de angajamentul luat.

Din cadrul brigăzii, utemistul Dinu Paul 
a reușit să realizeze peste planul lui lunar 
pînă la această dată 8 bobine, Oprea 
Gheorghe 4 bobine -etc. Aplicmd în munca 
lor metoda sovietică Valentina Hrisanova, 
membrii brigăzii de bobinatori condusă de 
Chiciu Nicolița, nu de multă vreme lu
crează în contul lunii august 1954.

Economisirea materiei prime a stat în 
centrul preocupării fiecărui cooperator: In 
secția croit, mai rhulți muncitori, prin-re 
care se află Chirilă Vasile, Ichil Leib și 
O. Maieu, araniînd cu atenție tiparele, au 
economisit aproape 3600 decimetri pătrați 
de piele. Din cantitatea de piele economi
sită s-au confecționat 214 perechi sandale 
de vară pentru copii.

Lupta pentru îndeplinirea angajamente
lor luate de colectivul cooperativei 30 De- 
cembrie-Iași se desfășoară cu intensitate 
sporită.



ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne 
nr. M.

1 aururt 1954 București
Tovarăși matrozi și soldați, cartnici ți sergenți I
Tovarăși ofițeri, amirali și generali I
Astăzi, poporul nostru muncitor și Forțele sale Armate săr

bătoresc Ziua Marinei Republicii Populare Romîne.
Vă salut și vă felicit cu prilejul Zilei Marinei Republicii 

Populare Romîne. Urez marinarilor militari și oamenilor muncii 
din șantierele de construcții navale noi succese în întărirea 
continuă a forțelor maritime militare ale statului nostru de
mocrat-popular.

Exemplul de înaltă măiestrie militară, de cunoaștere și mt- 
nuire la perfecție a tehnicii de luptă al glorioșilor marinari și 
tehnicieni ai Flotei Maritime Militare Sovietice, să vă fie model 
in pregătirea voastră ca apărători de nădejde ai hotarelor ma
ritime și fluviale ale scumpei noastre patrii.

6
In cinstea Zilei Marinei RepubBeM Populare Romîne,

ORDON:
Astăzi, 1 august 1954, se vor trage în semn de salut 21 de 

salve de artilerie de pe navele de război și bateriile de coastă 
din orașul Constanța și Galați.

Trăiască Ziua Marinei Republicii Populare Romîne !
Trăiască poporul nostru muncitor și Forțele sale Armate ! 
Trăiască Guvernul R.P.R. !
Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn!

MINISTRUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R.
General de Armată,
EMIL BODNARAȘ

Ziua Marinei
Astăzi, Armata noastră Populară, mari- 

narii Republicii noastre Populare și în- 
tregul nostru popor sărbătoresc Ziua Ma
rinei R.P.R.

Instituirea acestei sărbători populare 
și militare este un semn de înaltă prețuire 
din partea partidului, guvernului și a în
tregului popor pentru Forțele Maritime 
Militare ale R.P.R., pentru flota comer
cială și pentru oamenii muncii din șan
tierele navale și porturile maritime și flu
viale ale țării.

Flota noastră militară și flota comer
cială se bucură de simpatia și dragostea 
întregului popor romîn. Uniforma de ma
rinar este prețuită de tineret, căruia îi 
sînt dragi virtuțile marinărești — curajul 
îndrăzneala, priceperea și hotărîrea.

Poporul nostru se mîndrește cu tradi
țiile de luptă, revoluționare ale marinari
lor noștri, tradiții făurite în lupta po
porului pentru libertate și un trai mai 
bun. încă din cele mai vechi timpuri, co
răbii moldovenești și muntenești navigau 
pe Dunăre, in Marea Neagră și chiar în 
Mediterană. Documente vechi amintesc 
despre relațiile comerciale strinse, efec
tuate pe apă între negustorii din aceste 
locuri cu negustori zaporojeni de pe Don 
și din Marea Neagră, cu negustori geno- 
vezi din Adriatică și Mediterană.

Dar agresivitatea imperiului otoman 
care a stăpînit secole de-a rîndul princi
palele cetăți de la Dunăre și Marea 
Neagră, modul brutal în care turcii înlo
cuiau comerțul cu jaful fățiș, și navigația 
cu pirateria, au împiedicat dezvoltarea 
normală în aceste locuri, a comerțului pe 
ape. Tocmai de aceea lupta pentru dez
voltarea comerțului maritim și fluvial în 
aceste locuri e strîns legată de lupta îm
potrivă imperiului otoman.

In luptele comune purtate împotriva 
cotropitorilor turci s-a făurit o strânsă 
prietenie intre corăbierii ruși și romini 
Documente păstrate de acum citeva secole 
descriu asedierea cetăților stăpînite de 
turci de către corăbii rusești și romînești.

Anul 1877 a fost un an de răsunătoare 
victorii pentru flotilă romînească de pe Du
năre. Evenimentele din acel an au contri
buit la strîngerea tradiționalei prietenii 
între marinarii ruși și romîni. Pentru a se 
putea asigura trecerea trupelor rusești pe 
malul sudic al Dunării, navele romînești 
au fost puse la dispoziția comandamen
tului rus. Echipajele navale s-au-constituit 
din marinari ruși și romini. Deși mai pu
țin numeroasă și înzestrată cu mai puțin 
armament decit flotila turcă, flotila ruso- 
romînă sprijinită de unități de artilerie 
ale marinei militare, dind dovadă de o 
înaltă pricepere marinărească și de vi
tejie ostășească, a scufundat numeroase 
nave turcești. Astfel a fost asigurată tre
cerea trupelor ruse , iar mai apoi a tru
pelor rominești spre cîmpurile de bătă
lie pe care a fost cucerită in același an 
independenta de stat a Rominiei.

In timpul primului război mondial na
vele militare romînești acționînd in strin- 
să colaborare cu flotila rusă, au alungat 
spre cursul superior al Dunării flotila 
austro-ungară și în același timp au spri
jinit cu focul lor puternic acțiunile tru
pelor de uscat.

Dună 23 August 1944 — răspunzind che
mării Partidului Comunist Romin — mari
narii romîni. ca și întreaga armată ro- 
mină, au deschis cu ură focul împotriva 
cotropitorilor hitleriști. Nave militare și 
unități de marină romine au participat 
la lupta împotriva fascismului.

Pentru contribuția dată la iupta împo
trivă hitleriștilor, un număr de ofițeri, 
cartnici și matrozi au fost distinși de că
tre Guvernul Sovietic cu ordine și me
dalii sovietice. Nici după alungarea hit
leriștilor marina noastră nu a încetat 
lupta. Dragoarele rominești și sovietice 
au acționat cu succes pentru curățarea 
Dunării și a litoralului Mării Negre de 
minele lansate de hitleriști, mine care 
împiedicau circulația normală a navelor 
comerciale.

Marinarii romîni se mîndresc nu numai 
cu tradiții de luptă împotriva cotropito
rilor străini, dar și cu puternice tradiții 
de luptă pentru libertatea poporului, pen
tru progresul social.

Mișcarea revoluționară din Romînia în 
anii dinaintea primului război mondial, s-a 
manifestat cu deosebită intensitate și în 
rîndurile marinarilor. Atunci cînd mari-

Sărbătorirea Zilei Marinei Republicii Populare Romîne
In sala de festivități a Palatului Pio

nierilor, peste 600 de pionieri și școlari 
din Capitală au sărbătorit ieri Ziua Mari
nei Republicii Populare Romîne.

Cu acest prilej, o delegație de ofițeri 
din partea Forțelor Militare Maritime ale 
R.P.R. și un grup de elevi ai școlii medii 
militare de marină au adus pionierilor 
din Capitală salutul lor și au oferit ca 
dar diferite machete de nave.

Felicitind pe marinari, pionierii au ofe
rit oaspeților buchete de flori și diferite

Republicii Populare Romîne
Diaeonu Florea

contra-amiral

narii de pe crucișetorul „Potemkin" ear* 
în timpul revoluției ruse din 1905 se răs- 
culaseră ,au fost nevoiți, din lipsă de 
combustibil să intre în portul Con
stanța, marinarii romîni și muncitorii din 
porturi i-au găzduit pe revoluționari, fe- 
rindu-i de prigoana poliției, ajutîndu-i să 
se întoarcă clandestin în Rusia, să emi
greze in alte țări, or, să rămină la noi.

Victoria Revoluției Socialiste din Oc
tombrie 1917, a avut un puternic ecou in 
țara noastră, influențînd puternic mișca
rea muncitorească. Contactul strîns dintre 
marinarii ruși și romini a făcut ca in 
flota maritimă și fa flotila de pe Dunăre, 
frămîntările revoluționare să fie deosebit de 
puternice, mai ales fa anii 1917-1919. Sem
nalul il dau marinarii de pe crucișetorul 
„Carol I“. Ofițerii reacționari sînt alun
gați de pe nave, la bord ia ființă un co
mitet revoluționar, navei i se dă un nou 
nume „Ion Roată**. Exemplul răsculatelor 
de pe „Ion Roată" este urmat de marina
rii de pe alte nave militare, care se răs
coală. Din rindurile marinarilor romini 
mulți s-au înscris voluntari, plecind la 
Odesa să lupte pentru cauza revoluție: so
cialiste.

Burghezia a reprimat crunt revolta ma
rinarilor și apoi a căutat să ascundă 
și să tăvălească fa noroi aceste pa
gini glorioase ale luptei poporului pentru 
o viață mai bună. Propaganda burgheză 
n-a reușit să șteargă amintirea acestor 
episoade eroice de luptă, n-a reușit să 
smulgă din inimile marinarilor noștri spi
ritul revoluționar și sentimentul dragostei 
față de primul stat socialist din lume. Ma
rinarii flotei noastre poartă mai departe 
tradițiile glorioase ale înaintașilor lor.

Regimul democrat popular acordă o 
permanentă grijă dezvoltării și întăririi 
continue a marinei noastre. In anii pute
rii populare a fost creată o puternică 
flotă maritimă și fluvială, cum nu a avut 
țara noastră niciodată fa trecut Șantie
rele navale care construiesc tet mai multe 
vase necesare flotei noastre au fost dez
voltate și utilate cu tehnică sovietică su
perioară. Concomitent cu dezvoltarea flo
tei maritime și fluviale, fa școlile de ma
rină se pregătesc an de an noi și valoroase 
echipaje și cadre de comandă pentru vasele 
noastre. Marinarii formați în aceste școli, 
sînt oameni cu o educație nouă care slujesc 
cu devotament interesele patriei noastre li
bere și ale poporului romîn. Fapta glo
rioasă a echipajului vasului „Plehanov" 
care surprins de furtună în Marea Bal
tică a luptat eroic cu furia mării, salvind 
vasul și întreaga încărcătură, dovedește 
cu prisosință patriotismul de care sint pă
trunși marinarii noștri.

Urmind consecvent politica sa de pace, 
prietenie și colaborare internațională, po
litică proprie întregului lagăr al democra
ției și socialismului în frunte cu U.R.S.S., 
țara noastră dezvoltă prin toate mijloa
cele relațiile comerciale cu toate țările pe 
baza egalității in drepturi și a avantajului 
reciproc indiferent de orinduirea lor poii- 
tico-socială. Acest fapt se bucură de apro
barea unanimă a întregului nostru popor 
muncitor și a popoarelor care doresc să 
întrețină relații comerciale cu Republica 
Populară Rominâ, și contribuie la slăbirea 
încordării internaționale și la consolida
rea păcii.

In urma dezvoltării economiei țării și 
a comerțului său exterior, pavilionul na
velor rominești flutură mindru in multe 
porturi ale lumii. Vasele comerciale ale 
patriei noastre descarcă de pe bordul lor 
in diferite țări ale globului produse in
dustriale fabricate în patria noastră pre
cum și numeroase alte mărfuri și aduc in 
patrie, din alte țări, mărfuri.

Luptind consecvent pentru întărirea 
prieteniei și colaborării economice intre 
toate țările, poporul muncitor din țara 
noastră nu uită nici o clipă că în lume 
mai sînt încă dușmani ai destinderii în
cordării internaționale și ai păcii care ar 
dori să arunce omenirea fatr-un nou răz
boi mondial. De aceea el întărește neînce
tat capacitatea de apărare a patriei.

nave pe care micii constructori le-au lu
crat la cercul de navo-modele de la Pa
latul Pionierilor.

După ce au vizionat filmul „Batalionul 
de mare" pionierii au invitat pe oaspeții 
marinari să asiste la bazinul de înot al 
Palatului, la demonstrația micilor nave 
construite de ei. Pionierii din Capitală au 
povestit marinarilor despre cercul de 
navo-modele în care activează peste 20') 
de pionieri constructori. Ei învață aici să 
construiască diferite modele de ambarca
țiuni și nave. Roadele muncii lor se văd 
in expoziția Palatului.

întărind Forțele Armate ale R.P.R., 
Partidul Muncitoresc Romîn și guvernul 
Republicii Populare Romine acordă o 
mare atenție dezvoltării Flotei Maritime 
Militare, parte componentă a Armatei 
noastre Populare.

Flota Maritimă Militară a patriei noas
tre a fost făurită după modelul glorios al 
Flotei Maritime Militare a U.R.S.S. In 
munca lor de zl cu zi marinarii noștri 
militari tind să fie asemenea vitejilor ma
rinari sovietici de la eare învață să de
prindă cele mai înaintate metode de in
struire pentru minuirea cu iscusință a 
tehnicei marinărești. Muncind cu perse
verență și dirzenie, matrozii, cartnicii și 
ofițerii Flotei noastre Maritime Militare, 
se călesc din punct de vedere fizic și 
moral; se obișnuiesc să înfrunte cu cu
raj și să învingă greutățile vieții marină
rești

Mulți dintre marinarii noștri, pentru 
sirguînța și dirzenia cu care se instru- 
ese. poartă pe piept cu mindrie semnele 
onorifice „Marinar de frunte", „Artilerist 
de frunte", „Tehnician de frunte** etc. sau 
medal:: și ordine ale Republicii Populare 
Rrxnîne. Numeroși tineri care fac servi
ciul militar fa marină învață meseria 
ca telegrafist:, electricieni sau mecanici, 
iar atunci cind sfat lăsați la vatră devin 
constructori activi ai socialismului.

Succesele obținute de echipajele nave
lor noastre militare se datoresc faptului 
că Partidul Muncitoresc Romîn a pus la 
baza instruirii marinarilor înalta lor con
știință politică, dragostea lor fierbinte 
față de patria noastră liberă.

Ofițerii, cartnicii și matrozii marinei 
militare sint educați de către comandanți, 
organele politice, organizațiile de partid 
și utemiste fa spiritul glorioaselor tradiții 
marinărești ale poporului nostru, în spiri
tul dragostei față de patrie și al interna
ționalismului proletar. Conduse de orga
nele politice și bucurindu-se de îndruma
ră comandanților, organizațiile de partid 
și U.T.M. nu-și precupețesc eforturile pen
tru a educa la tinerii ostași ai Forțelor 
Maritime Militare ale R.P.R. o fermă dis
ciplină militară și vigilenta de clasă.

Ca rezultat al munci: organizațiilor de 
partid și U.T.M. a crescut nivelul pregăti
rii de luptă a marinarilor noștri- Timonie
rii, turbimștri. tunarii, mecanicii, dau do
vadă de pricepere și măiestrie militară 
Organizațiile U. T. M„ îndrumate de 
către organizațiile de partid, desfă
șoară o intensă activitate în rindurile 
marinarilor Flotei noastre Maritime Mili
tare. Ele dezvoltă la ofițeri, cartnici," ma
trozi, devotamentul fără de margini față 
de Patria noastră, dragostea față de 
marea Uniune Sovietică — eliberatoa- 
rea Patriei. Există numeroși tineri din rin
durile Forțelor noastre Maritime Militare 
care s-au distins prin munca lor însufle
țită. tineri ce dovedesc prin fapte respec
tarea iurămintului militar, dragostea pen
tru Patrie.

Marinarii romîni poartă o caldă priete
nie și dragoste Uniunii Sovietice și mari
narilor Flotei sale Militare Maritime. Vi
zita escadrei sovietice făcută anul trecut, 
in portul Constanța a întărit și mai muit 
prietenia dintre marinarii romini și cei so
vietici. Invățind de la marinarii militari 
sovietici, matrozii, cartnicii și ofițerii For
țelor noastre Maritime Militare își perfec
ționează măiestria de luptă și marină
rească. îngrijesc mai bine navele, mînu- 
iesc mai bine tehnica lor complexă. Zi de 
zi ei se străduiesc să pună în practică cele 
învățate de la prietenii lor dragi — mari
narii militari sovietici.

Ziua Flotei Maritime a R.P.R. a fost 
întirapinată cu noi succese în muncă de 
către marinarii militari, de cei din flota de 
comerț și transport precum și de munci
torii. tehnicienii și inginerii de pe șanti
erele de construcții navale. Cu prilejul 
sărbătoririi militare și populare de la 
1 august, ofițerii, cartnicii și matrozii 
Flotei noastre Maritime Militare își reîn
noiesc angajamentul luat față de Partid și 
poporul muncitor, de a străjui cu vigi
lență hotarele maritime și fluviale ale 
patriei noastre libere.

Povestind despre viața lor de pe mare, 
marinarii au admirat la demonstrație 
mersul fregatei, construită de pionierul 
Ion Iorgulescu, al celei construită de Mi
hai Georgescu sau iahtul pe care l-a lu
crat Dan Niculici.

Ca și în Capitală, pionierii din nu
meroase centre din țara noastră au primit 
în mijlocul lor, delegații de marinari pen
tru a sărbători Ziua Marinei Republicii 
Populare Romine. (Agerpres)
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ȘTIRI SPORTIVE
Stadionul „23 August** din Capitală va 

găzdui astăzi după amiază cu începere 
de la ora 17,30, întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele C.C.A. și „Di
namo** Praga. Vizita echipei pragheze în 
țara noastră a stîrnit un .interes deosebit 
în rîndurile amatorilor de sport din Ca
pitală. După cum se știe, echipa ceho
slovacă este una din cele mai bune 
echipe din țara sa, bucurindu-se de 
un frumos renume în. cercurile spor
tive internaționale. Acesta este al doi
lea joc pe care-I susțin fotbaliștii ce
hoslovaci de la sosirea lor în țara 
noastră. In primul meci, desfășurat 
miercuri la Arad în compania echipei „Fla
mura Roșie” din localitate cu care a ter
minat la egalitate (0—0), echipa „Dinamo** 
din Praga a lăsat o frumoasă impresie da
torită jocului de ansamblu și a tehnicii 
avansate. Formația oaspete cuprinde o se
rie de jucători de valoare în frunte cu 
portarul Kabicek, fundașul Stadler, mijlo
cașul Ipser și atacantul Urban.

Pentru a se comporta la înălțimea va
lorii formației cehoslovace, echipa C.C.A., 
a făcut în ultima vreme intense pregătiri, 
astfel că formația pe care o vor prezenta 
astăzi militarii este cea mai bună în mo
mentul de față. Alături de o serie de ti
neri ca Dodeanu, Caricas și Alexandrescu, 
din echipă nu vor lipsi experimentații 
Voinescu, Zavoda II, Bone, Onisie, Pets- 
chowschi și P. Moldovanu.

Dat fiind importanța acestui joc interna
țional. repriza a doua va fi transmisă cu 
începere de la ora 18,25 de către posturile 
noastre de radio cu lungimile de undă de 
351, 285, 397 și 261 m.

★
Returul campionatului categoriei A de 

fotbal a început ieri fa Capitală odată cu 
desfășurarea jocului dintre echipele „Di- 
namo“-București și „Știința‘‘-Cluj. Pe 
stadionul „Dinamo**, la acest meci, care 
a fost de slabă factură tehnică au asistat 
peste 18.000 de spectatori. Victoria a re
venit echipei „Știința" cu scorul de 4—3 
(2—1). De remarcat este faptul că la un 
moment dat studenții clujeni au condus 
cu 4—1. Punctele echipei oaspete au fost 
înscrise de Avram, Zeanâ și Al. Moldo
vanu (2). Pentru dinamoviști au marcat 
Toma, Nemeș și Szoko.

In deschidere a avut loc jocul de fotbal 
pentru „Cupa R.P.R." intre echipele „Me- 
talul"-București și ..Din'-.-no" 6. Fotbaliș
tii metal urgiști au terminat învingători cu 
scorul de 5—2 (2—0).

(Agerpres)

Expoziția Agricolă Unională din Moscova
Apropierea Expoziției Agricole Unio

nale se simte chiar de la îndepărtatele 
. drumuri care duc spre ea. Chiar de pe 
piața colhoznică ești intimpinat de pi- 

j Ioane care marchează începutul șoselei 
sare duce spre expoziție. In Gara Riga, 
pe șoseaua Iaroslavl au apărut hoteluri 
cu multe etaje, pentru vizitatori- Șosele 
largi, asfaltate, duc la intrarea princi
pală a expozițiet

încă din depărtare se văd figurile 
sculptate ale unui muncitor și ale unei 
colhoznice, care înalță un snop de <rîu 
auriu. întreaga suprafață a acestei sculp
turi este alcătuită din bucățele de email 
auriu, creind impresia că figurile sint 

i sculptate din aur curat. Teritoriul expo- 
’ ziției se întinde pe o suprafață de 207 
j hectare, de’la Parcul „Ostahkinsk** pină 

la Grădina Botanică a Academiei de 
Științe și Studioul cinematografic „Gorki**. 
Această expoziție va funcționa in per
manență. Ea se compune din 76 pavi
lioane ale Republicilor unionale, ținutu
rilor și regiunilor și din aproape 300 alte 
construcții speciale. Pentru a o vizita in 
Întregime iți trebuie cel puțin o săptă- 
mînă. Sute de pictori și maeștri ai crea
ției populare au depus multe eforturi și 
.maginație pentru întocmirea expoziției

Aleea Fintfnelor, duce spre pavilionul 
principal al cărui arhitect este I. Sciuko.

Expoziția paviliontflfiii principal, ilus
trează într-o formă artistică sugestivă, 
victoria socialismului în Ț2ra Sovietică, 
în prima sală, se disting două compozi
ții istorice, consacrate Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. (Executate de 
brigada Sokolov-Skalia). In sala rotundă 
centrală încununată de o cupolă luminoa
să, se află sculpturile V. I. Lenin și I. 
V. Stalin și panouri pitorești care vor
besc despre drepturile fundamentale ale 
cetățenilor Uniunii Sovietice prevăzute în 
Constituția U.R.S.S. Expoziția pavilionu
lui principal se termină cu un uriaș alto
relief „Sub steagul lui Lenin, sub condu
cerea Partidului Comunist spre victoria 
comunismului" executat de E. Vucețici.

A 27-a aniversare a Armatei Populare Chineze de Eliberare

Un puternic sprijin
Valurile mărilor se sparg fa tăria țăr

mului. Din ocean se ridică mîndru soarele 
care vestește întinsei țări a Chinei o nouă 
zi de muncă, de bucurii și izbînzi. Mun
citorii. zoresc spre fabrică, țăranii îngri
jesc ogoarele, copiii zburdă, școlarii în
vață. Poporul chinez continuă munca sa 
pașnică, creatoare. Tineri și vîrstnici 
muncesc liniștiți, știind că viața și munca 
lor e străjuită zi și noapte, clipă de clipă, 
de către vitejii ostași ai Armatei Populare 
de Eliberare Chineză. Poporul are încre
dere în armata sa. El a cunoscut-o în zi
lele furtunoase ale revoluției populare, 
ale luptei împotriva cotropitorilor japo
nezi și împotriva bandei de vînduți ai Iui 
Cian Cai-și, zile în care a fost scrisă isto
ria glorioasă a Armatei Populare de Eli
berare. Această istorie a ajuns astăzi în 
fața celui de al^JȘ-țea an.

Se împlinesc astăzi 27 de ani de cînd în 
orașul Nancian unitățile armatei revolu
ționare s-au răsculat împotriva trădării 
revoluției de către Cian Cai-și. 30.000 de 
soldați conduși de comuniști, printre care 
se aflau Ciu De și Ciu En-lai, au ridicat 
steagul luptei pentru eliberarea de sub 
jugul imperialismului străin. Acest mo
ment istoric — ziua de 1 august 1927 — 
reprezintă începutul constituirii Armatei 
Populare de Eliberare Chineză, nașterea 
sa. Construcția glorioasei armate a făcut 
un însemnat pas în luna mai a anului 
1928, cînd unitățile comandate de Ciu De 
s-au unit cu Armata revoluționară a mun
citorilor și țăranilor, condusă de Mao 
Țze-dun.

Sub conducerea Partidului Comunist, 
Armata Populară de Eliberare a străbătut 
un drum glorios, construindu-și propria 
sa organizare, strategie și tactică. Con
ducerea înțeleaptă a partidului comunist 
a ridicat armata la înălțimea rolului pe 
care trebuia să-1 îndeplinească după 
pilda gloriosei Armate Sovietice.

însuflețiți de comuniști, ostașii Armatei 
Populare de Eliberare au săvîrșit nenu
mărate acte eroice, executînd operații mi
litare nemaivăzute, ca acel vestit „marș 
lung** de 13.000 km. la care au luat parte 
1 milion de oameni (1934—1935).

Armata Populară de Eliberare a dus tot 
greul Războiului antijaponez, timp de 8 
ani de zile, eliberînd un teritoriu cu o 
populației de 100 milioane locuitori și 
nimicind 1.700.000 dușmani.

In ncile condiții create de victoria is
torică a Armatei Sovietice asupra milita
rismului japonez, Armata Populară de 
Eliberare a putut să-și desfășoare toate 
forțele in lupta împotriva bandei Iui Cian 
Cai-și, pină la eliberarea întregului teri
toriu continental, pină la victoria asupra 
forțelor unite ale reacțiunii interne și in
ternaționale. Crearea Republicii Populare 
Chineze reprezintă o uriașă izbîndă a po
porului chinez datorită victoriilor istorice 
ale armatei sale.

Armata Populară de Eliberare a învins 
pentru că ea este o armată de tip nou, o 
armată a poporului, compusă din munci
tori, țărani și intelectuali revoluționari. 
Ostașii Armatei Populare de Eliberare 
sint educați în spiritul luptei pentru men
ținerea păcii și independenței patriei lor, 
in spiritul internaționalismului. Ostașii 
chinezi sint educați fa spiritul patrio
tismului înflăcărat, al disciplinei con-

V. Tolstoi

Interioarele pavilionului principal, orna
mentarea lui artistică, sculpturile și pa
nourile pitorești se disting prin măreția 
și caracterul lor monumental.

După pavilionul principal se deschide 
o vastă piață înconjurată din toate păr
ții? de pavilioanele republicilor unionale 
și autonome, ținuturilor și regiunilor, 
care se deosebesc prin aspectul lor arhi
tectural.

Deasupra intrării principale a pavilio
nului R.S.S. Ucrainiene se găsește un 
uriaș vitraliu. Acest vitraliu este consa
crat evenimentului istoric al reunirii 
Ucrainei cu Rusia. El este executat de ti
nerii pictori ucrainieni G. Bonei, V. Da
vidov și S. Kiricenko.

Din pavilionul Ucrainei dai imediat 
in sala, in care ai impresia că pereții și 
tavanul dispar:Tde^supra capului domne
ște o uriașă stea de cristal, iar în jur 
vezi nesfirșitele șesuri ale Ucrainei 
care se pierd în ceața orizontului.

Pe fațada pavilionului regiunii Volga 
este executat în mod original modelul ba
rajului colector. Cascadele apei se revarsă 
zgomotos in jos, în sala turbinelor Hi
drocentralei ard lumini.

Pavilionul regiunilor Leningrad și al
tor regiuni nord-vestice este împodobit 
cu monumentul lui S. Kirov executat de 
sculptorul N. Tomski.

Fațada pavilionului R.S.S. Karelo-Fi- 
nică este executată din lemn. Frontonul 
ei masiv este ornamentat cu sculpturi 
in lemn.

în pavilioanele Lituaniei. Letoniei și 
Estoniei sint frumoase vitraliuri colorate 
care se disting prin subiecte și ornamente 
naționale caracteristice pentru fiecare 
republică.

în centrul pieții se înalță două fintîni 
arteziene mărețe. Una din ele este încon
jurată de un cerc alcătuit din figuri de 
femei aurite în costume naționale. în 

al muncii și păcii
știente. Armata Populară fiind o adevă
rată școală pentru ostașii chinezi. Astăzi 
unitățile armate ale Chinei Populare iau 
parte la construcția economică a țării. La 
marile șantiere industriale, de-a lungul 
marilor fluvii, la orice construcție im
portantă se îniîlnesc foștii ostași care au 
schimbat arma cu lopata și ciocanul.

Armata Populară este în același timp o 
școală de înaltă educație cetățenească. 
Ofițeri si soldați învață fără contenire 
unii de la alții. Cu fiecare contigent, po
porul chinez numără mai mulți tineri lu
minați, conștienți de rolul lor și al patriei 
lor în istorie. Ostașii chinezi participă la 
viața publică, avind drepturi egale cu cei
lalți cetățeni.

Educat în spiritul păcii și frăției între 
popoare, poporul chinez a ajutat poporu
lui coreean în lupta sa împotriva agreso
rilor americani. Voluntarii chinezi au dat 
o contribuție de seamă la astîmpărarea 
cotropitorilor yankei și a slugilor lor li- 
sînmaniste. Armistițiul din Coreea a con
stituit o victorie însemnată a poporului 
coreean și chinez.

Evenimentele au arătat că astăzi nu 
mai este posibilă reglementarea proble
melor ce privesc Asia fără participarea 
R. P. Chineze. R. P. Chineză a devenit un 
puternic factor stabilizator în Asia, o 
forță imensă în slujba păcii. Conferința 
de la Geneva a arătat odată mai mult 
acest lucru; R. P. Chineză a contribuit 
într-o însemnată măsură la realizarea 
acordurilor din Indochina. R. P. Chineză 
deține in domeniul relațiilor internațio
nale un rol deosebit de însemn^: pe care 
i-1 conferă situația sa economica și poli
tică, forța celor 600.000.000 de locuitori ai 
săi. E timpul ca această mare putere să 
ocupe în O.N.U. locul care-i revine de 
drept.

Astăzi, ca dealtfel întotdeauna, impe
rialismul american caută cu încăpățînare 
să zădărnicească mersul înainte ai harni
cului popor chinez. S.U.A. au ocupat Tai- 
wanul, teritoriu chinez unde mențin jal
nica lepădătură ciancaișistă, și creează o 
bază de plecare pentru o nouă agresiune 
împotriva Republicii Populare Chineze. 
La ordinul miliardarilor din Wall Street 
pirații americani ai apei și aerului, pro
voacă incidente în apropierea R. P. Chi
neze. De curînd au fost doborîte două 
avioane ale forțelor armate ale R. P. Chi
neze, de către avioane americane. Acest 
act premeditat a fost puternic înfierat de 
opinia publică mondială.

Zadarnice sînt însă încercările impe
rialiștilor americani! Marele popor chi
nez își urmează cu încredere drumul său 
de construcție pașnică în familia popoare
lor libere care construiesc socialismul, in 
frunte cu eroicul popor sovietic, construc
torul comunismului.

Poporul chinez are astăzi o armată a 
sa modern echipată și instruită, care va 
ști să dea răspunsul cuvenit oricăror pro
vocatori de războaie, oricărui dușman al 
libertății și independenței R. P. Chineze.

Astăzi, la cea de a 27-a aniversare a 
glorioasei Armate Populare Chineze de 
Eliberare, tineretul patriei noastre îm
preună cu întregul popor, trimite ostași
lor, tineretului și poporului chinez, un 
fierbinte salut.

N. MUREȘANU

centru este un uriaș snop de aur. Jetu
rile de apă ale acestei fîntîni formează 
împletituri și modele ciudate care cu aju
torul unor mecanisme complicate își vor 
schimba neîncetat aspectul în decurs de 
două ore. Seara jeturile de apă se ridică 
pîna la o înălțime de 25—30 metri care 
vor fi luminate în diverse culori.

într-un convoi lung și variat se întind 
pavilioanele de-a lungul principalului ax 
al expoziției. Perspectiva lor se termină 
cu fațada monumentală a însuși uriașu
lui pavilion „Mecanizarea și electrifica
rea agriculturii". Pe ambele lui părți în. 
jurul rezervorului rotund se află 4 pavi
lioane pe ramuri „Cerealele'*, „Creșterea 
vitelor**, „Pomicultura" și „Agricultura".

în pavilionul „Mecanizarea și electrifi
carea agriculturii" sînt 26 de săli în care 
sub diferite forme, se arată tehnica agri
colă sovietică modernă.

Dacă din piața unde se află pavilionul 
„Mecanizării** o luăm la dreapta, ajun
gem într-un pavilion foarte interesant al 
expoziției „Noul sat socialist". Aici ve
dem casele confortabile ale colhoznicilor, 
clădirea mare a casei de cultură, o școală 
cu două etaje, clădirea Sovietului sătesc, 
și a conducerii colhozului, iar mai depar
te — construcțiile economice, fierăria etc. 
în această așezare colhoznică tip, vor lo
cui vizitatorii expoziției veniți din dife
ritele colțuri ale țării.

Partea cea mai pitorească a expoziției 
este aceea care se întide dincolo de șirul 
întinselor iazuri. Aici se află pavilioanele 
care arată însemnătatea care o are apa 
în economia națională a țării; aici poți 
vedea și modelul Canalului navigabil și 
noutățile din întreprinderile de pescuit 
și păsările înotătoare.

Expoziția are un „Teatru verde" care 
cuprinde citeva estrade in aer liber și un 
cinematograf.

Expoziția Agricolă Unională, care con
stituie un măreț ansamblu arhitectural, 
va arăta realizările poporului sovietic 
și va populariza experiența inovatorilor 
din agricultura socialistă.

★

★ ★

Azi se deschide la 
Moscova Expoziția A- 
gricolă Unională — per
manentă.

\Această expoziție poa
te fi socotită pe drept 
cuvînt după mărimea 
și varietatea ei, prima 
din lume. Expoziția 
ocupă o suprafață de 
207 hectare, aproape 
odată și jumătate mai 
mare decit expoziția din 
anul 1939-1941.

In fotografie : pavilio
nul regiunilor Moscova, 
Tula, Kaluga, Reazan și 
Briansk.

★ ir
★



ftsionsîruîrsa de țcoft
in R. P. D. Coreeană

Ciu En-laî a părăsit Moscovă

Ideea securității colective 
găsește un puternic sprijin

între toate evenimentele internaționale 
există o strînsă înlănțuire, o influență re
ciprocă. Deosebit de vizibilă este această 
interdependență între chestiunea Indo- 
fchinei și cea a securității europene.

Rezolvarea la Geneva a unor probleme 
litigioase privind Asia a dovedit posibi
litatea tratativelor creind acel climat 
favorabil discuțiilor și în alte cljestiuni. 
Și așa cum era și firesc oamenii simpli 
ca și mulți oameni politici s-au întrebat: 
„Oare ce a fost posibil pentru Asia nu 
este posibil și pentru Europa ?“. Răspun
sul lor a fost afirmativ și zilele din urmă 
le-au întărit convingerea. Căci Uniunea 
Sovietică la o distanță de timp extrem de 
mică de la terminarea conferinței de la 
Geneva, a făcut noi propuneri în chesti
unea securității colective în Europa, do
vedind din nou că dorește să folosească 
orice prilej pentru destinderea încordării 
internaționale.

Propunerile sovietice sînt cunoscute șl 
ele au la bază ideea securității colective 
în Europa. Ele tind ca toate statele din 
Europa să se oblige, pe baza unui tratat, 
să-și dea ajutor reciproc în cazul unui 
atac. Tratatul propus de Uniunea Sovie
tică este expresia concretă a politicii ex
terne sovietice care are la bază principiul 
leninist al posibilității coexistenței pașnice 
între state cu sisteme sociale diferite.

Bazindu-se pe această istorică inițiativă, 
în ultima sa notă adresată guvernelor 
Franței, Angliei și S.U.A., Uniunea Sovie
tică propune convocarea unei conferințe 
a tuturor statelor europene precum și a 
Statelor Unite. Se propune de asemenea 
ca R. P. Chineză să-și trimită observa
tori la această conferință.

De asemenea finind seama de importanța 
normalizării și lărgirii legăturilor econo
mice internaționale Uniunea Sovietică 
propune în ultima sa notă completarea 
tratatului general european de securitate 
colectivă cu o clauză prevăzînd dezvolta
rea comerțului și altor legături economice 
între state.

Numai din enumerarea acestor pro
bleme și orice om care judecă cu mintea 
limpede nu poate să nu spună : e clar că 
cele 32 de state ale Europei se pot apăra 
mai bine împotriva unui agresor cînd 
toate 32 vor fi unite printr-un tratat și 
nu cînd numai 6 din ele se 
cadrul planului american al „comunității 
defensive europene" (c.d.e.).

Această aritmetică simplă pe înțelesul 
oricui este un argument mult mai puter
nic decît toată frazeologia propagandiști
lor americani și a celor in slujba lor care 
caută să convingă că c.d.e. este o grupare 
defensivă cu toate că nu cuprinde decît 
state cu regim capitalist și dintre acestea 
numai șase, iar pe deasupra nici titlul do 
comunitate nu i se potrivește, cunoscute 
fiind interesele deosebite ale presupușilor 
psrticipanți la c.d.e.

Așa că nu este de mirare că in întreaga 
lume și în Europa in special, noua 
sovietică a dat 
sebit.

Din primele ore ale difuzării ei 
radio și presă 
care revine aproape în toate comentariile: 
poziția deosebită a opiniei publice care 
cere cu mai multă insistență ca în trecut 
un tratat de securitate colectivă pe de 
o parte, iar pe de altă parte imposibi
litatea ignorării acestei poziții 
guvernele țărilor capitaliste. Exprimin- 
du-se clar ziarul reacționar
„New York Herald Tribune” scria : „Este 
absolut evident că situația de azi este cu 
totul alta decît cea de la 7 mai (data no
tei de răspuns a puterilor occidentale la 
nota sovietică
astăzi va fi mult mai greu decît în trecut 
să se mențină în această problemă un 
front unic atit cu Franța cît și cu Ger
mania occidentală". Și în ce constă situa
ția diferită de azi față de cea de acum 
trei luni ? Să-1 dăm cuvîntul Iul „New 
York Herald Tribune" : „Reglementarea 
la Geneva a conflictului indochinez 
— scrie .acesta — a avut repercursiuni 
asupra atmosferei politice din Europa". 
Deci acum puterilor occidentale nu le va 
mai fl ușor să respingă propunerile so
vietice ca urmare tocmai a unei atmos
fere politice noi care a făcut ca în occi
dent cercuri ale opiniei publice din ce în 
ce mai largi să ceară o politică inde
pendentă față de S.U.A. și găsirea căilor 
spre înțelegerea internațională.

Se naște însă și încă o întrebare : ce 
factori au contribuit la schimbarea atmos
ferei politice ? Răspunsul il putem găsi 
tot In „New York Herald Tribune" care 
recunoaște că : „S-au ivit noi speranțe, că 
hotărirea comuniștilor de a Încheia un 
acord cu privire la Indochina face în pre
zent cu putință reglementarea divergen
țelor". Deci șl un ziar apropiat cercurilor 
conducătoare din S.U.A. este silit să scrie 
despre poziția Uniunii Sovietice, a R.P. 
Chineze și a celorlalte state democratice

vor reuni în

naștere unui interes
notă 
deo-

s-a ivit un element
prin 
nou

de către

american

din 3 martie — N.R.) și

Sosirea la Moscova a delegațiilor străine 
care vor participa la deschiderea 

Expoziției Agricole Unionale
TASSMOSCOVA 31 (Agerpres). 

transmite :
La Moscova continuă să sosească dele

gații străine care vor participa la deschi
derea Expoziției Agricole Unionale.

La 30 iulie au sosit la Moscova repre
zentanți din Republica Populară Bulgaria 
In frunte cu Stanko Todorov, ministrul 
agriculturii și din Republica Populară Ro- 
mînă, în frunte cu Cohstantin Ilopescu, 
ministrul agriculturii și silviculturii.

Au sosit de asemenea delegația Repu
blicii Populare Ungare condusă de Andras 
Hegediis, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministrul agriculturii al 
Ungariei, delegația Republicii Populare 
Polone în frunte cu Edmund Pszczulko- 
wski, ministrul agriculturii și Hilary 
Chelchowski, ministrul gospodăriilor agri
cole de stat al R.P. Polone.

Tot la 30 iulie au sosit la Moscova oas
peți din statul Israel.

★
VIENA 31 (Agerpres). — La 31 iulie, a 

plecat la Moscova pentru a participa la 
deschiderea Expoziției Agricole Unionale o 
importantă delegație guvernamentală au
striacă condusă de ministrul Agriculturii, 
Frantz Thomas. Aceasta este prima dele
gație guvernamentală austriacă care vizi
tează Uniunea Sovietică după cel de al 
doilea război mondial.
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care prin politica lor de găsire a unor so
luții acceptabile fac „cu putință regle
mentarea divergențelor".

Această situație schimbată, dealtfel nu 
numai în Europa ci și în Asia, dovedește 
pe plan general mersul Înainte al isto
riei prin procesul de clarificare adîncă 
a popoarelor din țările capitaliste care 
exercită presiuni din ce în ce mai puter
nice asupra guvernelor. Ideea securității 
colective în Europa este tocmai unul din 
factorii care iși exercită influența asupra 
opiniei publice.

Cîteva exemple concrete vor dovedi și 
mai bine acest proces. In Franța există 
o luptă activă, mereu mai unită împo
triva c.d.e. și pentru securitate colectivă.

După cum se știe cercurile guvernante 
engleze urmează S.U.A. in chestiunea re- 
înarmării Germaniei occidentale prin spri
jinirea c.d.e. La noua notă sovietică insă 
tonul presei engleze, chiar a unor comen
tarii oficioase, a fost schimbat. Lipsește 
vehemența americană gata să respingă 
orice propunere care ar putea contribui 
la destinderea încordării internaționale.

In Germania occidentală, pe de altă 
parte, noua notă sovietică a dus la o adin- 
cire a divergențelor din sinul burgheziei. 
Acest fapt este confirmat de numeroasele 
reacții favorabile la notă care și-au gă
sit loc chiar și-n paginile presei burgheze. 
Este un fapt care vine să dovedească că 
și una din ultimele „redute sigure^ a im
perialismului american in Europa începe 
să se clatine. Desigur insă că Adenauer 
avînd sprijinul S.U.A. și a unei însem
nate părți a marei burghezii, legată de 
industria de război, iși va coctinua po
litica agresivă.

Dar dacă popoarele au întlmpir.a: eu 
bucurie noua inițiativă de pace a Untenfi 
Sovietice, cercurile comiirllate An Sta
tele Unite au înțeles să răspundă propune
rilor îndreptate spre destinderea încordă
rii internaționale prin noi manevre și acre 
agresive atit în Europa cit și In Asta. In 
acest moment diplomația americană și-a 
întețit presiunile pentru a hotărî rapid 
aliații occidentali să respingă nota sovie
tică. Se pare că in această privință există 
divergențe, ele manifestindu-se de data 
aceasta și Intr-o problemă . nu
numai in chestiuni asiatice așa cum s-a 
tntimplat in ultimele luni.

Presupunerile sint nenumărate asupra 
poziției țărilor occidentale dar un fapt ră- 
mîne sigur: indiferent de atitudinea 
unuia sau a altuia dintre ministru occi
dentali, oamenii simpli din i»»— întreagă 
găsesc în nota sovietică un izvor de forță 
in lupta lor pentru ciștigarea pârii, au 
ocazia din nou să verifice pe de
fapte politica internațională a Uniuni: So
vietice îndreptată spre destinderea încor
dării in lume.

Acum cîteva zile Cabinetul de mi
niștri al Republicii Populare Democrate 
Coreene a adoptat o hotărîre In legătură 
eu desfășurarea pregătirilor In vederea 
deschiderii noului an școlar. Hotărirea 
trasează Comitetului de stat pentru cons
trucții sarcina de a lua toate măsurile 
necesare în vederea reconstruirii școlilor 
care au suferit de pe urma războiului și 
a construirii de noi școli. Hotărirea pre
vede de asemenea efectuarea unor lucrări 
de reparații la școli, sporirea numărului 
de manuale editate, îmbunătățirea pregă
tirii Învățătorilor și altele.
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De ce a fust chemat 
Li Sin Man la Washington
 

1

Ascultind ultimile discursuri ale Iui Li 
Sin Man, un ziarist englez — și încă unul 
de la un ziar care la timpul său a spriji
nit agresiunea din Coreea — a scris că 
acestea sint „aiurelile unui nebun". Și nu 
fără semnificație, ziaristul a adăugat: 
„Aceste aiureli vor indigna chiar și pe cei 
care sînt vinovați de aceste declarații răz
boinice". Dinrr-o trăsătură de cor.de:, zia
ristul englez a făcut două lucruri: l-a 
caracterizat în mod realist pe dictatorul de 
la Seul și totodată a arătat că aiurelile 
lisinmaniste sint rodul 
străine, mai precis, ceea 
ghicit, americane.

Presa engleză, care de 
terizează prin tonul calm al comentariilor, 
a stabilit o unanimitate uimitoare în a-1 
caracteriza pe Li Sin Man drept un om a 
cărui judecată pare 
rată de un vizibil și 
demență. In lumina 
pare cît se poate de 
S.U.A., țară în care 
făcut numeroase victime, 
unele au sfîrșit azvirlindu-se pe ferestrele 
unor ospicii, Li Sin Man a fost întimpinat 
de reprezentanți de seamă ai guvernului 
american, guvern din care după cum se 
știe nu de mult a făcut parte și ForrestaL

O întîlnire între oameni de acest soi, nu 
poate trece neobservată. La Washington, 
Li Sîn Man a făcut o sumedenie de vizite: 
la Casa Albă — președintelui Eisenhower, 
la Capitoliu — membrițor congresului 
S.U.A., la Departamentul de Stat — pro
tectorului său intru fărădelegi, Dulles, 
precum șl multe altele netrecute in pro
tocol. Cum îi este în obicei, Li Sîn Man a 
vorbit ori unde a avut ocazia, A vorbit, 
este un mod delicat de a ne exprima. De 
fapt, cuvîntările lui, așa cum bine le-a 
caracterizat presa engleză, sînt Ieșiri 
Isterice ale unul maniac dornic de singe.

La 28 iulie. Li Sîn Man a fost invitat 
să vorbească in fața congresmenilor. Dis-

unei inspirații 
ce nu-i greu de

obicei se carac-

a fi cumplit tulbu- 
accentuat proces de 

acestor caracterizări 
firesc că sosind în 
isteria războinică a 

dintre care.

cursul lui n-a fost o surpriză. El a decla
rat că „armistițiul din Coreea va lua sfîr
șit". Și dînd frîu liber instinctelor lui săl
batice a afirmat că „a sosit momentul pen
tru a acționa”, adică a sosit momentul 
pentru a dezlănțui o agresiune împotriva 
Coreei de nord și a Chinei populare.

Asemenea declarații trebuiesc ascultate 
nu numai cu zimbetul pe care îl afișezi 
atunci cind auzi vociferările unui nebun, 
<3 și cu foarte multă luare aminte. Vizita 
lui Li Sin Man în S.U-A. nu este o iniția
tivă a dictatorului sud-coreean, ci o provo
care organizată de cercurile conducătoare 
americane. Momentul ales pentru această 
vizită ca și importanta ce i-a fost acordată 
dezvăluia intr-un mod pe deplin conclu
dent intențiile organizatorilor ei. De alt
fel. cu lipsa de tact ce-i este caracteristică. 
Li Sin Man a declarat chiar la sosirea pe 
aeroport, că consideră încetarea operațiu
nilor militare din Indochina drept un eve
niment -dezasrmos".

Prin aceasta lucrurile s-au lămurit din 
capul locului. Vizira Iui Li Sin Man in 
S.UJL este o verigă-in nesfirș:tu! lanț al 
încereăriter pe care ctraauitorii S.UA. te 
fac pentru a împiedica consolidarea păcii 
in As:a și in lumea întreagă. Prezenta si
nistrei figuri sud-ceeteae in S.CA este 
In mod nemijlocit legată de pcegăririle 
pentru crearea pactului agresiv al Asiei 
de sud-est.

în cadrul unei coaferinte de presă, pre
ședintele ELsenirsver a declara: că In 
momentul de fată se desfășoară tratative 
nulitare și ecocomice între cercuriJe coo- 
dură:oare americane si Li Sin Man Sropd 
acestcz- tratative apare limpede în '.reni 
de^aratuioc Im Li Sin Man. Adică se ur
mărește crearea cocditi2or care să per
mită agresor-Hcr americani, să reaperedă 
flăcările războiulu: din Coreea. Si nu 

atih Li Si: Man a rostit cu glas
tare dorința eooducătoc-jcr american; de 
a dezlănțui un răzbea Lupuatia Uniuni: 
Sovietice, atunci cind a vecnct de .dittru- 
grrea cmirelre de perehrețre sov-.et.ee de 
către rriatia americană”.

Cind analrzezi desfășurarea e.e_xnente- 
lor iți da; perfect de bor seama că de
clarable ha Li Sin Mau sin: o provocare 
premeditată a acei-ocaș: poet icter: și ge
nerali care cu numai crteva zfte in urmă 
au organ-rat provocarea dm regiunea 
rwctet Ha na-i împătri» a iznoe avooane de 
recunoaștere ale Reptaboui Prpulare Chi
neze. De altfel, ca la m seim, sau mai 
bene zis la semnul mai mar-lnr lor de 
peste ar»-», toți vătafi: ksmcnanișt: au 
început sâ tune și să fulgere împotriva 

iuim din Coreea. La 3* iulie, ge
neralul Won Iun Duk, șeful jandamerie: 
din Coreea de sad a Scut o declarație 
in care a arătat că *-’ .ie- - 
lui au devenit literă ocartă" și a cerut 
expulzarea dm Coreea de rad a membri - 
lor cocnistei neutre de supraveghere a 
armistițiului.

In același timp In care, la Send, isteria 
războinică capătă proporu: uriașe, iar ar
mistițiul este încălcat fă’uș i; sutsnatăc. 
în Asia de sud-est emisari ai cercurdoc 
agresive americane mișună prin diferitele 
capitale. O atenție deosebită este acordată 
Taiwan ui ui. undo vor G trimic» mmuțu și 
echipament militar dî proveniență ameri
cană, in valoare de M de m.i:cane de do
lari. care inițial fuseseră atnbuiți cnio- 
raaliștilor francezi pentru ccctmuarea 
războiului din Indochina.

Node uneltiri americane — expresie fi
delă a falimentarei petică „de pe pezițu 
de tortă” — sint tegrobote de cete raai 
largi cercuri aje opiniei potolire interna
ționale. Secretarul general al ON U. Dag 
Hemarskiold a apreciat negatrr decursul 
pe care Li Sin Mac l-a rest •_ în fata con
gresului american. In numeroase țări zia
rele burgheze au exprima: in te: ’a»» ca
tegorici indignarea lor fată de lesireJe 
lisinmaniste. Ziarul „Yorkshire Post" seriei 
„Acest om este maniae Înșelat de sta^e— 
Nu mai poate exista nici o îndoială asupra 
scopurilor sale. El caută să ne aroagă in
tr-un al treilea război moadH te care să 
fie folosită bomba cu hidrogen”. Niri mă
car presa americană nu a putut re-cine 
indiferentă față de indignarea opinie: 
publice în urma declarațiilor Im Li Sîn 
Man. Ziarul „New York Times" a verb? 
astfel intr-un comentariu despre „a'xrma" 
opiniei publice, exprimind teama că vio
lențele de limbaj ale dfctetoruhzi sud-eo- 
reean nu vor face decît să azmrească izo
larea politicii S.UA-

Vizita lui Li Sin Man în S.UA oferă 
opinie: publire mondiale posfbriitatea să 
facă o nouă eerifteaie a eaaduitei politi
ci: americane, să înțeleagă ci: de mari Mnt 
primejdiile pe care această politică le 
reprezintă pentru pacea omer.rrit După 
cum scria ziarul .Daily Herald” declara
țiile lui Li Sin Man constituie pentru di
feritele țări „un avertisment solemn” în 
sensul că trebuiesc luate „cele mai botă- 
rite măsuri pentru a-i p-me frfu turba
tului președinte Ia Sin Man”. Ș. trebme să 
subliniem că opinia pubixă mor.iali este 
In deplin acord cu consuna anun^tului 
ziar.

• D-pă rum se anunță d_n Helsinki.
■ - - - ■■ i-,-

teme al Fir'andre. a oferit un prinz in 
cmstea lui Lei reprezentantul
guvermlm centrai popular al EL P. CE- 
aeze șa — - eoEDerțului
exterior al R P. CJrneze.

• La 3! .uI5e. prunul ——■»*—1 tni- 
nirizu! de Externe al Frântei. Petre Men- 
des-Franee. a Scar • sWU eCcsaB la 
Tun-< Prunul nurustra Mendes-France a 
avut o întrevedere cu bej al TirT.snhv 
V-ziia sa este in legătură cu prețramul 
da reforme precocriat de guvernul fran
cez ia Tunisia

• Postul de rad o Pari' anunți că la 30 
zaiie a plecat în Tunica sa ras pe bar
dul cănna se aflau 1JM de solda:, fran
cezi. Ua alt vas va transporta In Tunisia 
Z5M de soldau. Pmă la 5 augur. în Tu
nisia trebu.e să sosească îa ace>^ și regi
une iacă 2M» de sotdați.

• Presa franceză publică textul unui 
apel semnat de 134 perscr.al.tăți ale vie- 
tu politice ri sociale, care cheamă întreaga 
*piaăe publică franceză să se opună rati
ficării tratatului comunică’,:: defensive eu
ropene.

Apelul este semnat printre alții de 
Justin Godard și Louis Marin, foști mi
niștri : Jacques Soustelle. deputat gaullist, 
Rene Cassagne. deputat radical-socialist, 
Andre Denis, deputat (fost MRP.), Henri 
Torres, senator gaullist. Jean Marie Do- 
ssenach. redactor a! săptăminalului cato- 
Lc „Esprit", scriitorul Julien Benda.

• După cum anunță Buletinul de știri 
al Casei Albe, senatul american a apro- 
bat o rozriutie prezentată de comisia se- 
■ataiaU pentru relațiile externe cu pri
vire la restabilirea suveranității militare 
a Germaniei occidentale.

Presedmtete acestei comisii, senatorul 
republxan Alexander Wiley, a precizat 
că prm votarea acestei rezoluții, senatul se 
angaceazâ să ratifice toate măsurile care 
vor fi luate de Eisenhower in scopul rein- 
armări: Germaniei occidentale, chiar dacă 
ele depășesc prevederile acordului semnat 
la Brr:-: la 27 mai 1952 de către S.U.A, 
Anglia. Franța, și Germania occidentală.

• Căasiliul municipal al orașului japo
nez Tatarațuka (prefectura Hiogo) a adop
tat o mctiune de protest împotriva cons
truirii unei baze militare americane in 
apropierea orașului

SPECTACOLE

Mal: Stat! 
Tulit*; Ra- 
Pentru pa»

Deschiderea
«rRGir BRAND 

EDGARD OBERST

Opinia publică japoneză cere 
cu U. R. S. S

restabilirea de relajii normale 
și R. P. Chineză

MOSCOVA 31 (Agerpres). TASS trans
mite :

La 30 iulie, Ciu En-lal, premierul Con
siliului Administrativ de Stat și ministrul 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze, a pă
răsit Moscova plecînd la Pekin. împreună 
cu el au plecat Van Cian-sian, Van 
Bin-nan. Și Cije și alții. Pe aerodrom 
Ciu En-lai și persoanele care îl însoțeau 
au fost conduși de V.M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

V. A. Zorin, locțiitor al ministrului AfătS* 
rilor Externe al U.R.S.S., P.F. Iudin, am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.P. Chineză și alții.

Ciu En-lai și persoanele care îl însoțeau 
au fost conduși de asemenea de Fam Van 
Dong, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Vietnam, 
precum și de șefii și membrii unei serii 
de reprezentanțe diplomatice, acreditați la 
Moscova.

Plecarea din Moscova
TASSMOSCOVA 31 (Agerpres). 

transmite :
La 31 iulie, a părăsit Moscova plecînd 

spre patrie Fam Van Dong. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și minis
tru ad-interim al Afacerilor Externe al 
Republ.cc. Democrate Vietnam și membrii

a lui Fam Van Dong
delegației Republicii Democrate Vietnam 
la conferința de la Geneva.

La aerodrom, Fam Van Dong a fost în
soțit de V. M. Molotov, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și minis
trul Afacerilor Externe al U.R.S.S.; V A. 
Zorin, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și de alții.

Recepția oferită de ambasadorul R. 0. Vietnam la Moscova
TASSMOSCOVA 31 (Agerpres).

La 39 iulie. Nguen Long Bang, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Vietnam in L’RSS, 
a oferit o recepție cu prilejul vizitei in 
Uniunea Sovietică a lui Fam Van Dong. 
vicepreședinte al Coasiliului de Miniștri 
și mmistru ad-mterim al Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam. La recepție au 
pa— .- pjt N A- Bulganin. L M. Kagano- 
văă. G. M. Malencov. A. L Mîkoian. V. 
M. Molotov. M G. Pervuhin. M. Z. Sa
burov. X. S- Hrusciov. N M. Șvernik ; V. 
A. Malișev. vicepreședinte al Consiliului 
oe Miniștri al UJLSS.; M. P. Tarasov, 
preșerintele Prezidiului Sovietului Su
prem al P.SF-SR, reprezentanți ai vie
ții publice, oameni ai științei și culturii, 
ziariști sovietici și străini

Printre oaspeți au fost de asemenea am
basadorii extraordinari și plenipotențiari: 
A. Szkladan — Republica Populară Un- 
gară; Cian Ven-tian, — Republica Popu
lară Chineză: M. Ohn, — Uniunea Bir- 
mană: K. P. S. Menon. — Republica In
dia; J. Vosahlik, — Republica Cehoslova
că: M. Prifti. — Republica Populară Al
bania; K. T. Lukanov, — Republica Popu
lară Bulgaria: Subandrio, — Republica 
Indonezia: I- Rab, — Republica Populara 
Romină: însărcinați cu afaceri ad-interim: 
G. Le Roy. — Franța : K. Seitz, — Re
publica Democrată Germană; L. Toibp, 
— Republica Populară Mongolă ; Pak Dok 
Hvan. — Republica Populară Democrată 
Coreeană; A. Malecki. — Republica Popu
lară Polonă, precum și membri și funcțio
nari ai ambasadelor și legațiilor sus
menționate. Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială și prietenească.

Amănunte despre expedițiile din Arctica
zent relieful fundului, fauna marilor adîn. 
cimi și depunerile de la fundul oceanului. 
Pe baza grosimii depunerilor și a dezvol
tării vieții la adîncimile mari, precum și 
pe baza altor indici, se va putea rezolva 
problema vechimii Oceanului înghețat. 
Cercetătorii se ocupă de asemenea de is
toria dezvoltării ghețurilor polare. Obser
vațiile făcute permit să se tragă de pe 
acum concluzia că deplasarea ghețurilor 
este mult mai complicată și longevitatea 
lor este mult mai mare decît se credea 
pînă în prezent.

In încheiere V. G. Kort a spus : Activi
tatea la stațiunile în derivă se desfășoară 
de peste trei luni, pe baza unui plan pre
cis. în ambele stațiuni lucrează cercetă
tori experimentați.

Stațiunile sînt bine organizate, înzestrate 
cu corturi confortabile și case prefabricate 
încălzite cu gaze. Ele au lumină electrică

TASSMOSCOVA 31 (Agerpres) 
transmite:

Brigada de colaboratori ai Academiei de 
Științe a U.R.S3. s-a înapoiat la Moscova 
venind dintr-o expediție in Arctica. în 
cele două săptămini petrecute in Arctica 
ei au vizitat stațiunile in derivă „Polul 
nord-3“ și „Polul nord-4“. In convorbirea 
avută cu un corespondent al agenției 
TASS, V. G. Kort, doctor în științe geo
grafice, directorul Institutului de oceano- 
logie al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a spus:

Am avut misiunea să cercetăm pro
blema extinderii programului de cercetări 
științifice in cele două stațiuni. In urma 
unor discuții duse in comun s-a hotărît 
să se extindă considerabil cercetările în 
domeniul geologiei, geomorfologiei și 
hidrobiologiei.

Aceste cercetări suplimentare vor con
tribui la cunoașterea condițiilor în care
a luar naștere Oceanul înghețat de Nord . și radio. Cercetătorii dispun de utilajele 
și la obținerea unei imagini mai precise 
a reliefului din fundul oceanului.

Colaboratorii stațiunii studiază in pre-

cele mai moderne. Mecanizarea lucrărilor 
a permis să se reducă considerabil volu
mul muncii fizice.

Discuții in Camera Comunelor asupra acordului anglo-egiptean
vădită față de imperiul britanic"... Lâ 
baza acțiunilor S.U.A. din lumea întreagă 
stă ura față de Anglia și străduința de 
a-i cauza prejudicii. Waterhouse a dat de 
înțeles că în problema Egiptului S.U.A. 
„și-a atins scopul”. Vorbind in numele 
guvernului, ministrul afacerilor externe, 
Eden, a declarat: „Baza principală _ — 
baza militară — rămîne în Egipt, 
absolut posibil 
vor fi create o

După cum a 
Eden, acordul 
trupelor engleze să capete o 
mult mai 
„Dreptul 
vorba de 
din zona 
ționate intr-un paragraf special al acor
dului)... ne va da posibilitatea să 
nem pozițiile noastre în Orientul 
ciu".

Acordul anglo-egiptean a fost
cu 257 voturi pentru și 26 — contra.

Membrii opoziției laburiste s-au abți
nut de la vot. Pentru acord au votat nu
mai 5 laburiști în ciuda botărîrii . partidu
lui de a se abține de la vot.

(Agerpres). — în legătură 
cu privire la

LONDRA 30 
cu acordul anglo-egiptean 
zona Canalului Suez, parafat la Cairo, in 
Camera Comunelor din Anglia au început 
la 29 iulie discuțiile pe marginea acestui 
acord.

Potrivit relatărilor presei, ministrul de 
război Head, deschizind discuțiile la Ca
mera Comunelor, a declarat că acordul 
anglo-egiptean nu va însemna desființa
rea bazei militare engleze în zona Cana
lului Suez. Din declarația lui Head reiese 
că acordul anglo-egiptean este conceput 
în cadrul planului de creare a unui bloc 
militar în Orientul Mijlociu. Cu acest 
prilej el a relevat printre altele „valoa
rea" trupelor turcești înarmate de ameri
cani, care se află nu prea departe de 
Suez.

Liderul, opoziției Attlee, aprobind acor
dul anglo-egiptean, a preconizat crearea 
unor „trupe internaționale" în Orientul 
Mijlociu.

Waterhouse, conducătorul unul grup 
de 40 conservatori, care se pronunță îm
potriva acordului anglo-egiptean, decla- 
rind că nu face parte dintre cei care au 
obiceiul să critice Statele Unite, a subli
niat însă că Statele Unite „nutresc o ură

Este 
că pe baza acestui acord 
serie de baze înaintate..." 
subliniat în continuare 

anglo-egiptean permite 
„mobilitate" 

mare. în încheiere Eden 3 spus: 
nostru de a ne întoarce (este 
dreptul Angliei de a folosi baza 
Canalului Suez în cazurile men-

menți- 
Mijlo*

aprobat

Jocurilor Mondiale Universitare

PEKIN 31 (Agerpres).
Referindu-se la știri primite din Tokio» 

postul de radio Pekin transmite că în Ja
ponia răsună tot mai puternic glasuri care 
cer guvernului japonez să înceteze de a 
urma docil cursul politicii externe a 
S.U.A- Sudzuki, lider al partidului socia
list de stingă din Japonia, a declarat că 
încetarea războiului in Coreea și Indo
china „înseamnă înfrîngerea politicii ame
ricane „de pe poziția de forță 
ticii de organizare de blocuri 
seamnă o victorie a politicii 
dență, neutralitate și pace—

și a poli- 
militare. în
de indepen- 
Pentru da

ponia acum este cri mai prielnic moment 
de a Înceta să urmeze politica SUA. și 
de a obține o pace deplină”.

Ziarul „N.ppoa Times”, subliniind că 
toate ziazete mari din Japonia cer in una
nimitate ea guvernul japonez să-și 
schimbe politica externă, scrie: „Artico
lele publicate in aceste ziare oglindesc 
opinia publică din întreaga Japonie. Ele 
insistă asupra stabilirii unor legături mai 
strinse cu China și cu Uniunea Sovietică". 
Ziarul arată In continuare că puterile co- 
kmale din occident _și-au pierdut presti
giul in Asia”.

Presa asiatică condamnă provocările americane împotriva R. P. Chineze
DJAKARTA 31 (Agerpres).

Ziarul „Harian Rakjat" scrie că în cerc :- 
rile politice din Djakarta se crede că 
atacurile americanilor împotriva Chinei 
dovedesc că S.U.A. se opun păcii In Indo
china și vor să creeze condiții prielnice 
pentru înjghebarea pactului agresiv al 
Asiei de sud-est

Ziarele „Indonesia” subliniază că acțiu
nea americanilor nu poate fi Interpretată 
decît drept un prim pas îndreptat către 
sabotarea păcii In Indochina și Coreea.

„Berita Indonesia” scrie că atitudinea 
cinstită și sinceră a R. P. Chineze în ca
zul incidentului petrecut cu avionul englez 
a satisfăcut pe deplin Marea Britanie. De 
aceea, adaugă ziarul, nu avea nici un rost 
ca Statele Unite să trimită vase de război 
In apropierea apelor chineza.

DELHI 31 (Agerpres). — China Nouă
Intr-o telegramă transmisă din Hong 

Kong. corespondentul ziarului „Times of 
India” G. K. Reddy, scrie următoarele In 
legătură cu actul de provocare săvirșit de 
flota Statelor Unite in apele chineze : .Per
soane oficiate engleze din Hong Kong, 
declară că prin faptul că Pekinul și-a 
exprimat in mod prompt regretul pentru 
dobori rea avionului englez șl a oferit să 
plătească daune, incidentul putea fi consi
derat închis.

Comentariile presei din Hong Kong, scrie 
corespondentul, oglindesc părerea generală 
care domnește în Extremul Orient, potri
vit căreia Statele Unite au profitat de 
Incidentul cu avionul englez pentru a pro
voca China”.
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De cfteva rrie !n capitala R.P. Ungare 
domnește o atmosferă de voioșie și entu
ziasm tineresc. Aici, s-a deschis ieri cea de 
a XH-a ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară, unul din cele mai mari 
evenimente sportive ale anului. întregul 
oraș a îmbrăcat haină de sărbătoare.

Au sosit aci peste 2000 de sportivi din 
34 țări ale lumii. La Budapesta au sosit 
de asemenea aproape 100 de ziariști de la 
cele mai mari ziare sportive și de infor
mații din Franța, Belgia, Elveția, R. P. 
Polonă. R.PR. R. Cehoslovacă și alte țări. 
Numărul 
trează 
trezit 
lumea

remarcabil al acestora ilus- 
interesul excepțional pe care l-au 
Jocurile Mondiale Universitare in 
întreagă.

Festivitatea de deschidere
Festivitatea de deschidere a marilor 

competiții sportive, care vor dura timp de 
9 zile, s-a desfășurat sîmbâtă după 
amiază pe Stadionul Popular, intr-un ca
dru grandios. înainte de ora începerii pe 
toate arterele capitalei zeci de mii de lo
cuitori budapesteni se îndreptau spre sta
dion. In tribune au fost prezenți peste 
80 000 de spectatori. In loja oficială se 
aflau Istvan Dobi. președintele Prezidiu
lui R. P. Ungare. Matyas Rakosi, prim 
secretar ' — 
cesc din _ 
membri ai corpului diplomatic și oaspeți 
străini.

La ora 16, pe stadion au pătruns 40 de 
trompeți, imbrăcați în costume albe. Un 
grup de sportivi poartă deasupra capetelor 
o uriașă emblemă in care sint scrise cu
vintele „J.M.U. — XII — 1954 Budapesta". 
Delegația sportivilor din R, D. Germană 
este prima care trece prin fața tribunelor. 
Studenții englezi sint reprezentați de ju
cători de baschet, atleți și jucători de 
tenis de masă. Australia a trimis o dele
gație alcătuită din excelenți scrimeri. 
Studenții din Austria sint reprezen
tați da o delegația de peste 150

al Partidului celor ce mun- 
Ungaria, membri ai guvernului,

BUDAPESTA 31 (prin telefon de Ia tri
misul special al Așențiel „Agerpres”).

de sportivi boxeuri, Înotători și baschet- 
baliști. Din Belgia au venit jucă
tori de fotbal și de tenis, precum și o 
echipă feminină de baschet. In fruntea 
delegației R. P. Bulgaria se află studenta 
din Sofia. Voinova, căpitana echipei de 
baschet și atletul Popov. Publicul îi 
aplaudă călduros. Infruntind un drum 
lung și foarte obositor, din Chile au ve
nit 3 sportivi. Imbrăcați în treninguri vi
șinii defilează sportivii din R. P. Chineză. 
Ei defilează prin fața tribunelor, salutind 
cu mina pe spectatori care ovaționează în
delung. Din R.P.D. Coreeană a venit o 
echipă de baschetbaliști. Defilează cicliștii 
din Danemarca, echipa de fotbal a studen
ților din Scoția, delegația studenților din 
Egipt, echipa de baschet a Ecuadorului, 
sportivi din Olanda și India.

Studenții sportivi din Indonezia care vor 
participa la competiția de atletism și vo
lei poartă costume naționale, purtînd pă
lării tropicale. In aplauzele spectatorilor 
defilează apoi delegațiile sportive din Iran, 
Irlanda, Israel și un sportiv din Italia 
care a reușit să treacă peste piedicile puse 
de guvernul țării sale. La competiții vor 
participa sportivi din Liban, Luxemburg, 
Mexic și R. P. Mongolă. O delegație nu
meroasă prezintă studențimea din R. P. 
Polonă. Sportivii din R.P.R. defilează in 
rînduri frumos aliniate, imbrăcați în tre
ninguri albastre cu stema țării pe piept. 
Spectatorii îi răsplătesc cu ropote de 
aplauze. Trec apoi sportivii din Saar, Sue
dia, Elveția, R. Cehoslovacă, Tunis. Apari
ția delegației tineretului studios din 
U.R.S.S. este primită cu aplauze furtu
noase.

Printre sportivii sovietici se remarcă 
recordmanul U.R.S.S. de atletism Igna
tiev Ardallon, student din Leningrad,

campioana mondială de gimnastică, Ta
mara Manina, studentă din Moscova, 
gimnastul A. Azarian, boxerii A. Soți- 
kaș, B. Stepanov, campioni ai țării și 
alții. Trec apoi sportivii Uruguay-ului și 
In încheiere, coloane masive ale studen
ților sportivi din R.P. Ungară.

Delegațiile sportivilor din toate țările 
se aliniază în mijlocul terenului în fața 
tribunei oficiale. Vorbește Jiri Pelikan 
(R. Cehoslovacă), secretar general al 
U.I.S. Jiri Pelikan subliniază semnifica
ția acestor întreceri tradiționale și iși 
exprimă speranța că cea de a XII-a edi
ție va contribui la creșterea nivelului 
sportiv în rindul maselor de sportivi stu- 
denți.

In numele poporului maghiar, oaspe
ții au fost salutați de Istvăn Dobi, pre
ședintele Prezidiului R. P. Ungare. Pre
ședintele Prezidiului R.P. Ungare, Istvăn 
Dobi declară jocurile deschise, aprinzind 
torța pe care un sportiv maghiar a pur
tat-o pînă la soclul unde s-a aprins fla
căra care va arde pe tot timpul întrece
rilor.

Se înalță steagul cu emblema jocurilor. 
Sportivul maghiar Iosza Sakovici roste
ște jurămîntul sportiv.

In sunetele imnului F.M.T.D. și în 
aplauzele entuziasmate ale spectatorilor 
delegațiile de sportivi părăsesc 
Pe stadion iși tac apariția sute 
maghiare îmbrăcate cu costume 
Ele execută o suită de dansuri

Prima întrecere
Prima întrecere din cadrul competiției 

a fost întîlnirea de fotbal dintre echipa 
studenților din Scoția șl selecționata tine
retului din R.P. Ungară care a învins cu 
scorul de 3—0 (0—0).

Incepînd de astăzi, pe toate bazele spor
tive din capitala R. P. Ungare vor începe 
întrecerile sportive cuprinse în programul 
jocurilor.

stadionul, 
de tinere 
naționale, 
populare.
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