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peratorllor a crescut cu 1.080.000, eoo-

desfacere ale
față de anul

(de la cores-
*

Se dezvolta cooperația
In perioada 1950—1954, numărul eoo-

perațla euprlnzlnd astăzi, numai la 
sate, 4.362.000 cooperatori, dintre care 

tineri.1.276.000 femei șl 523.000
Rețeaua unităților de 

cooperației * crescut 
1950 cu 2.212 noi unități, numărind 
astăzi peste 22.000 de magazine.
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In cinstea zile! de 23 AUGUST

Să grăbim lucrările
de recoltare

★

fa im ă
ZIARELE DE IERI au publicat „Le

gea pentru grațiere și amnistie" a- 
doptată de Marea Adunare Națio

nală în sesiunea care a avut loc recent.
Adoptarea acestei legi este o nouă 

mărturie a forței și tăriei regimului de
mocrat-popular, regim al oamenilor mun
cii de la orașe și sate, a întăririi con
tinue a legalității populare, a succeselor 
obținute de oamenii muncii în lupta pen
tru construirea socialismului.

Curînd se împlinesc 10 ani de la eli
berarea patriei noastre de către Armata 
Sovietică. In acest timp, în țara noastră 
au avut loc profunde transformări poli
tice, economice și social-culturale. Sub 
conducerea partidului, oamenii muncii de 
la orașe și sate au obținut importante 
succese pe drumul construirii socialis
mului. De peste două ori și jumătate a 
crescut nivelul producției industriale față 
de anul 1938, A fost creat sectorul so
cialist în agricultură, iar statul acordă 
un sprijin tot mai mare țărănimii mun
citoare în vederea sporirii producției a- 
gricole. Sînt traduse în viață de către cei 
ce muncesc măsurile luate de partid și 
guvern pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii și industriei bunurilor de larg 
consum. Nivelul de trai material și cul
tural al oamenilor muncii este în con
tinuă creștere.

întărirea neîncetată a alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănimea munci
toare — temelia de nezdruncinat a pu
terii populare — prietenia frățească, 
indestructibilă .dintre poporul romîn și 
minoritățile naționale, contribuie la con
solidarea continuă a unității moral-poli- 
tice a poporului nostru muncitor.

Schimbările din viața economică a ță
rii, succesele obținute pe tărîm cultural- 
educativ, faptul că oamenii muncii înțe
leg tot mai bine identitatea dintre inte
resele statului și interesele lor personale, 
a dus la dezvoltarea în masele largi ale 
oamenilor muncii a unei noi atitudini 
față de muncă și de statul democrat- 
popular, față de bunurile obștești și le
gile statului. Aceasta se vede din larga 
activitate creatoare a maselor, din munca 
înflăcărată a întregului popor pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de plenara 
C.C. al P.M.R. din august 195,3.

S-a consolidat legalitatea populară fac
tor puternic de întărire a regimului de
mocrat-popular, de apărare a cuceririlor 
revoluționare obținute de clasa munci
toare aliată cu țărănimea muncitoare, de 
apărare 
celor ce 
din țara 
politică
jește intereselor și năzuințelor lor vitale, 
că fiecare măsură de stat urmărește ri
dicarea continuă a nivelului material și 
cultural al celor ce muncesc. Respecta
rea întocmai a legilor țării îșl găsește 
explicația și în faptul că poporul nostru 
muncitor îșl îndreaptă toată puterea sa 
de muncă și priceperea sa spre întări
rea continuă a statului nostru democrat- 
popular, în creșterea nivelului de con
știință a maselor de la orașe și sate. Tă
ria legilor statului nostru demoorat-popu- 
lar izvorăște din faptul că ele exprimă 
cu fidelitate interesele și voința poporu
lui muncitor, fiind aplicate în mod con
știent și de bună voie de către covîr- 
șitoarea majoritate a populației.

pe-

cei

a intereselor fundamentale ale 
muncesc. AAasele largi populare 
noastră s-au convins că întreaga 
a partidului și guvernului slu-

Legea pentru grațiere și amnistie
Toate acestea au făcut posibilă adopta

rea de către Marea Adunare Națională a 
„Legii pentru grațiere și amnistie".

Legea pentru grațiere și amnistie pre
vede grațierea tuturor celor condamnați 
la pedepse privative de libertate pînă la 
5 ani, precum și a celor condamnați la 
pedepse pecuniare. Legea prevede de 
asemenea reducerea cu două treimi a 
depselor mai mari de 5 ani.

Nu beneficiază de prevederile legii
ce au săvîrșit infracțiuni împotriva secu
rității statului, tîlhării, incendii intențio
nate, omoruri, luare de mită, jafuri în 
avutul obștesc și alte infracțiuni ce pre
zintă un deosebit pericol social.

Prevederile legii de grațiere și amnis
tie cu privire la infracțiunile săvîrșite de 
femeile gravide sau cu copii pînă la 10 
ani, de minori pînă la 16 ani și de cei 
în vîrstă de peste 60 de ani, indiferent 
de pedeapsa prevăzută de lege sau apli
cată de instanță, oglindesc alături de alte 
prevederi grija partidului și guvernului 
de a reda societății și muncii pașnice pe 
acei cetățeni care nu au comis infracțiuni 
ce prezintă un deosebit pericol social.

O astfel de lege este de neconceput în 
țările capitaliste, unde din cauza condi
țiilor mizere de viață și a educării oa
menilor în spiritul urii fața de tot ceea 
ce este umanitar, infracțiunile de toate 
felurile cresc, punînd în nesiguranță viața 
și avutul cetățenilor pașnici.

Dezvoltarea continuă a funcțiunilor eco- 
nomico-organizatorică și cultural-educa- 

tivă ale statului nostru de democrație 
populară, creșterea nivelului de conștiință 
a maselor a permis prevederea reexami
nării legislației penale în vederea în
locuirii răspunderii penale pentru anumite 
infracțiuni prin măsuri administrative sau 
disciplinare.

Sub conducerea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.M. sînt chemate să 
lupte neobosit pentru întărirea continuă a 
legalității populare. In întreaga lor acti
vitate organizațiile U.T.M. trebuie să in
tensifice activitatea educativă, să dezvolte 
în rîndurile tineretului înalta conștiință a 
datoriei obștești, să-i educe în spiritul pa
triotismului socialist, al respectării inte
reselor statului nostru, să întărească dis
ciplina de stat și de muncă și să cultive 
respectul față de legile statului.

In același timp se cere din partea or
ganizațiilor U.T.M. o muncă perseverentă 
pentru înlăturarea din conștiința tinerilor 
a tuturor rămășițelor năravurilor și de
prinderilor din trecut. Trebuie luptat fără 
cruțare Împotriva încălcării legilor statu
lui, împotriva hoților, a delapidatorilor și 
jefuitorilor bunului obștesc. Utemiștii și 
tinerii trebuie să creeze o puternică opi
nie publică împotriva acelora care încearcă 
»ă se abată de Ia normele stabilite de le
gile statului.

Utemiștii șl tinerii, nu trebuie să uite 
nici o clipă că apărarea și consolidarea 
cuceririlor poporului muncitor înseamnă 
în același timp întărirea vigilenței revo
luționare împotriva uneltirilor criminale 
ale spionilor, sabotorilor, diversioniștilor, 
ale tuturor dușmanilor poporului,

A întări prin toate mijloacele disciplina 
de stat, respectul față de legile și hotărî- 
rile statului, atitudinea socialistă față de 
muncă și bunul obștesc, iată sarcini de 
cinste ce stau în fața tinerilor din patria 
noastră.

Spăla de zor rufele pe 
zolitor și fredona încetișor 
o melodie învățată din 
filmul sovietic „Mireasa cu 
zestre" pe care-1 văzuse cu 
o zi mai înainte și-i plă
cuse nespus de mult.

Veselia ei atrase privi
rea soțului. N-o mai vă
zuse de mult timp atît de 
veselă și mai cu seamă la 
spălatul rufelor — treabă 
nu chiar atît de ușoară.

In timp ce nevasta spă
la, Ștefan se preocupa de 
micuța lor grădină. De aici 
o privea cum fredona me
lodia vioaie și nu putea 
nici în ruptul capului să-i 
înțeleagă veselia.

— Ce-i cu tine, expli
că-mi ?

— Nu ești deloc modest. 
Ții neapărat să te mai laud 
odată. Zolitorul pe cars mi 
l-ai adus este foarte bun.

Ștefan zîmbi amintin- 
du-și prin ce întîmplare 
reușise să-i facă această 
bucurie casnică soției sale.

Intr-una din după a- 
miezi, in fața magazinu
lui universal, Ștefan se în- 
tîlnise cu Ion Vasile — un 
vechi prieten al său și ol 
de curînd însurat purtînd 
la subțioară un zolitor.

E foarte bun, 
Vasile și destul 
E un nou tip al 
tului „11 Iunie"
Foarte reușit — adăugă el. 
Și la îndemnul prietenu
lui, Ștefan, cumpără unul 
asemănător.

S-ar putea ca aici să la 
sfîrșit întreaga poveste. 
Dar nu este așa. Să luăm 
firul

i-a spus 
de ieftin, 
combina- 

Roznov.

de la capăt.

O PROPUNERE

la începutul anului 
organizația de bază 

de la combinatul 
„11 Iunie" din 

a făcut direcției

că în fabrica 
se poate înființa o 
tineretului care să 

bunuri de larg 
Cum e șl firesc,

iscat atunci aprige

Pe 
1952 
U.T.M.
forestier 
Roznov 
combinatului o propunere.

Credem 
noastră 
secție a 
producă 
consum, 
s-au
discuții.

— Tinerii nu sînt sufi
cient de calificați pentru a 
lucra singuri Intr-o secție.

— Cum se va putea fur-
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PENTRU MINERII PATRIEI NOASTRE

niza materia primă ? Dar 
comitetul organizației 
bază U.T.M. ‘ ” 
multă atenție 
blemă.

— Secția să 
stru vîrstnic cu multă ex
periență care să îndrumeza 
activitatea celor tineri, pro
puse secretarul organizației. 
Iar materia primă va fi 
scoasă numai din deșeuri.

O singură problemă mai 
rămînea deschisă : calita
tea produselor.

Așa fu înscrisă în rindul 
secțiilor combinatului o 
nouă secție : de produse de 
larg consum — secția tine
retului. Alături da maistrul 
Dumitru Bostan tinerii în
cepură să execute primele 
lucrări. După cîtva 
cele dinții produse 
luat drumul către 
Ziua aceea a adus o 
bucurie tinerilor 
brică. Primele prodiise ale 
secției: scaune pliante,
scaune de grădină, căldări 
pentru apă, donițe etc., 
erau puse în vînzare și 
poate în aceeași zi ele în
cepeau să fie folosite de 
cumpărători. Iată primele 
roade ale muncii depuse, 
prima lor victorie.

de 
studiase cu 

această pro-

aibă un mai-

timp, 
au și 
piață.
mare 

din fa-

MARCA „11 IUNIE"- 
ROZNOV

tip

Au trecut de atunci 2 ani. 
Secția bunuri de larg con
sum a combinatului „11 Iu
nie" din Roznov a devenit 
cunoscută în întreaga re
giune Bacău și chiar în 
multe locuri din țară. Cine 
a vizitat magazinele indu
striale din regiune nu odată 
i-a fost dat să audă :

— Scaune lustruite 
„11 Iunie" mai aveți?

— Miine primim o nouă 
comandă, răspundeau vîn- 
zătorii. Eri am prințit una 

.și tot eri gm t vindut-o. La 
noi nu stau prea mult. Au 
o mare căutare scaunele 
astea.

Frumoase șl de bună cali
tate, obiectele produse de 
secția tineretului de la „11 
Iunie“-Roznov și-au căpă
tat pe bună dreptate un 
bun renume. Cum a fost 
posibil acest lucru — cind 
la început se spunea : tineri 
fără experiență, necalificațl 
— nu-1 deloc greu de ex
plicat.

Ca orice început și acesta 
a fost greu. Chiar din pri
mele zile tinerii din secția 
lor trebuiau să dea răspun
sul în privința calității pro
duselor. Secția avea să lu
creze bunuri de larg con
sum. Acest lucru însemna 
întîi de toate produse de 
bună calitate, durabile. Dar 
pentru a lucra ceva frumos 
și bun, trebuie să ai „o 
mină de meșter, ochi și 
simț de doctor". Așa-i place 
meșterului Bostan, șeful 
secției să spună.

Aceste calități le lipseau 
deocamdată unor membri 
ai acestei secții. In afară de 
cîțiva tineri bine calificați 
restul erau încă învățăcei. 
Constantin Oancea sau C. 
Pruteanu de pildă, erau doi 
dintre tinerii secției. Tlm- 
plăria, meseria pe care și-o 
aleseseră ei, o cunoșteau 
ce-i drept. Dar aci, în fa
brică, meseria era ceva mai 
complicată parcă. Aici cind 
ai nevoie să rotunjești o 
bucată de lemn nu cioplești 
cu mina ci îi dai forma do
rită cu ajutorul strungului, 
desigur dacă știi să-I minu- 
iești. Scaunele sau alte o- 
biecte lucrate în secție tre
buiau vopsite sau lustruite. 
Așa dar tainele strungăriei, 
ale lustruitului sau vopsi
tului, trebuiau aflate și stă- 
pînite. Cu ajutorul maistru
lui Bostan, atît ei cit și alți 
tineri și-au însușit perfect 
o înaltă calificare. Căuta
rea pe care o au produsele 
lor, prețuirea gospodinelor 
de pildă pentru zolitorul de 
rufe — sînt mărturii grăi
toare.

Combinatul „11 Iunie" din 
Roznov se mîndrește cu 
secția sa de bunuri de larg 
consum, secție a tineretului. 
Pe lingă însemnatele eco
nomii pe\ care le aduce 
— numai în lunile mai și 
iunie din anul acesta a rea
lizat produse de larg con
sum în valoare de -229.154 
lei — secția este o adevă
rată școală de pregătire a 
noi muncitori cu înaltă ca
lificare.

în cinstea zilei de 23 
August tinerii muncitori 
și-au Intensificat eforturile 
in vederea obținerii de noi 
realizări.

VASILE RANGA

CRAIOVA 
pondentul nostru).

— Vom putea zice că am 
făcut treabă în timpul tre- 
ierișului dacă fiecare ute- 
mist își va îndeplini sarci
nile.

Așa s-a adresat nu de 
mult tovarășul Tudor Doi
nea, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din comuna 
Deveselu, raionul Vînju 
Mare, celor din comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
împreună, 
apoi cum să 
să organizeze 
și controlul 
miștilor.

Faptul că 
bine asupra 
nînd seama 
face mai bine fiecare, tra- 
sîndu-le sarcini corespun
zătoare, a dat posibilitate 
acestora să lucreze bine. 
Fiindcă utemistei Ecaterina

ei au stabilit 
lucreze, cum 

îndrumarea 
activității ute-

s-au orientat 
utemiștilor ți- 

da ce-ar putea

TIMIȘOARA (de la co
respondentul nostru). — Pe 
multe arii ale comunelor 
din raion artiștii Operei și 
Teatrului de Stat din Timi
șoara prezintă frumoase 
programe artistice. Acum 
cîteva zile, un grup de ar
tiști s-a deplasat pe aria 
nr. 1 a comunei Sinandrei.

Din poșta 
de ieri

Urmînd calea celor 18 întovărășiri agri
cole și 3 gospodării agricole 
existente, tot mai mulți țărani 
din raionul Filiași fac cereri 
înscrie in întovărășiri agricole.

In comuna Rasnicu, de pildă, un număr 
de 21 familii s-au unit pe baza prin
cipiului liberului consimțămînt, organizînd 
o întovărășire agricolă, cu o suprafață 
de 20 hectare. Noua întovărășire, a fost 
inaugurată la începutul lunii iulie.

Printre țăranii muncitori care au lămu
rit și pe alții să se înscrie, sînt: Alexan
dru Mitu, secretarul organizației P.M.R., 
Gheorghe Popescu, Marcel Mitu și alții.

De asemenea, în comunele: Argetoaia, 
Brănești și Turburea, mulți țărani munci
tori sint dornici să se unească în întovă
rășiri agricole. Numai în comuna Brănești 
de exemplu, s-au înscris pînă acum 22 
țărani muncitori cu o suprafață arabilă de 
18 ha. Printre primii care au făcut cereri 
de înscriere și care duc o temeinică muncă 
de lămurire în rindul celorlalți țărani 
muncitori, se numără Constantin B. Vă
duva, Nicolae Măndcscu, Nicolae Vintilă 
și alții.

colective 
muncitori 
de a se

Corespondent 
L ȚEPELUȘ

Cașcaval de Svorsca

Intîmpinind Ziua minerului și ziua de 23 August cu noi și frumoase reali
zări, dînd tot mai mult cărbune peste plan, bravii mineri ai patriei noastre îșl 
exprimă nemijlocit recunoștința pentru grija ce le-o poartă partidul și guvernul.

Se îmbunătățesc tot mai mult condițiile de muncă și de viață ale mineri
lor ; crește nivelul lor cultural.

Pentru a-și petrece în chip plăcut timpul liber după orele de muncă, i-a 
Inaugurat recent pentru minerii din centrul miner Petrlla, un nou și încăpător 
ștrand cu o bază de natație. De asemenea aici s-a deschis și o școală de înot. Noul 
ștrand șl baza de natație așezate intr-un colț pitoresc din Valea Jiului, vor oferi 
muncitorilor mineri tineri și vîrstnici nenumărate ore de recreație, odihnă șl 
(port in zilele călduroase de vară.

CARACAL (de la corespondentul nostru) 
Svorsca este un sătuc din raionul Ca

racal cu imense întinderi de pășune. In 
Svorsca sînt mulți țărani muncitori buni 
gospodari cărora le place să se ocupe cu 
creșterea oilor.

Spre centrul de colectare a laptelui din 
raionul Caracal, pleacă zilnic din Svorsca 
mari cantități de lapte. Pentru folosirea 
laptelui ca aliment necesar oamenilor 
muncii conducerea A.G.E.V.A. C.O.O.P.-u- 
lui și a Uniunii raionale a cooperativelor 
de aprovizionare și desfacere Caracal, a 
luat măsuri ca la Svorsca să se facă un 
centru de fabricare a cașcavalului.

Intr-un timp foarte scurt, de la Svorsca 
au plecat spre orașele regiunii Craiova și 
alte orașe din țară, peste 15.000 kg. caș
caval de calitate superioară.

★

Utemiștii din Deveselu
Doinea îi place mult să ci
tească, i s-a încredințat sar
cina de a răspunde de una 
din bibliotecile volante de 
la ariile de treieriș. Ea și-a 
format un larg activ de ci
titori. 42 de tineri fac parte 
din echipa artistică. Ei s-au 
pregătit intens pentru a 
prezenta cît mai bine pro
gramele artistice la arii. 
Apoi au amenajat la fiecare 
arie cite 
muncă, 
asistă la 
artistice.

Măsurile luate de comite
tul organizației de bază 
U.T.M. cu sprijinul organi
zației de partid au dat re
zultate bune. In desfășura
rea muncilor de recoltat, 
treieriș și predarea cotelor, 
utemiștii Nicolae Vîlcu, 
loan Curcea, Marin Tudor, 
Cornel Drocan și alții, în 
frunte cu secretarul

o scenă. După 
tineri și vîrstnici 
reușite programe

orga-

Echipele de muncitori 
batoze cît și majoritatea lo
cuitorilor comunei au ascul
tat cu mult interes cîntccul 
popular. „S-a făcut lumină 
în sat" 
solistă 
Opera 
șoara.
Teatrul de Stat a recitat o

de la

interpretat de tînăra 
Florina Nenu de la 
da Stat din Timi- 
Tov. Ion Olaru de la

nizației de bază U.T.M. Tu
dor Doinea, au fost frun
tași. învățind să fie vi- 
gilenți, utemiștii au dema
scat 
acei 
să 
al 
vară. Ei au 
fața țăranilor 
chiaburii
Grigorie și Dănilă Tobă care 
au încercat să saboteze 
campania, întîrziind treieri- 
șul.

Curînd, țăranii muncitori 
din comuna Deveselu vor 
raport- cu cinste partidului 
că și-au făcut datoria, 
terminînd muncile agricole 
da vară mai devreme decît 
s-au angajat în cinstea zilei 
de 23 August.

Utemiștii din această co
mună vor fi mîndri că 
și-au adus aportul la toate 
acțiunile pentru asigurarea 
plinii poporului.

fără 
care 

împiedice 
muncilor

cruțare pe 
au încercat 

bunul mers 
agricole de 

demascat în 
muncitori pe 

Iancu Ionașcu

poezie Închinată muncii 
stăruitoare a colectiviștilor 
din Sinandrei. De aseme
nea, artiștii au interpretat 
un program special de 
cîntoce populare.

Programele artistice date 
Ia arii însuflețesc munca 
țăranilor muncitori din ra
ionul Timișoara.

La aria comunei Prisecani

comuna Prisecani, raionul 
țăranilor muncito- 
să grăbești execu-

IAȘI (de la corespondentul nostru).
Pentru ca lucrul la arie să se desfă

șoare cit mai bine, trebuie organizată te
meinic munca politică.

La aria din
Iași, agitatorii explică 
ri cît de necesar este 
tarea treierișului. De asemenea s-a orga
nizat o vie agitație vizuală. Lozinci mobi
lizatoare îndeamnă țărănimea muncitoare 
să prețuiască fiecare minut Ia treieriș, să 
lupte pentru a nu se risipi nici un bob din 
noua recoltă și să-și achite de îndată, cu 
conștiinciozitate cotele către stat.

Organizația de bază U.T.M. din sat a 
luat măsuri pentru organizarea muncii 
culturale Ia arie. Pionierii și școlarii din

comună, prezintă programe artistice. în 
pauze cei de pe arie se pot astfel distra 
ascultând coruri, recitări etc.

La arie există și o bibliotecă volantă, în
zestrată cu cărți, reviste, broșuri. Aceasta 
le dă putință țăranilor muncitori să-și 
îmbogățească cunoștințele culturale și în 
special pe cele agrotehnice. în sprijinul 
muncii culturale Ia arie au venit — mo
bilizați de organizația U.T.M. — șl elevi 
ai școlilor medii, aflați în va’canță acasă. 
Printre aceștia, Gheorghe Coșofret — elev 
al Scolii medii de 10 ani din Hîrlău — 
ajută din plin la popularizarea cărților la 
arie.

Ca rezultat al muncii politice, la această 
arie munca de treieriș se desfășoară cu 
mult avînt.

Stau batozele
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Deși în comuna Jilavele, raionul Urzi- 

ceni secerișul s-a executat pe o suprafață 
de 1577 hectare, din neglijența sfatului 
popular comunal și a organizațiilor U.T.M. 
din satele comunei, lucrările de dezmi- 
riștit și treieriș care trebuiau făcute pa
ralel, se desfășoară cu mare încetineală.

Pînă acum cîteva zile pe întreaga co
mună se treieraseră de abia 86,32 hectare 
de grîu și 5 hectare de muștar. Dezmi- 
riștitul a fost executat doar pe o supra
față de 36 hectare. De aproape 22 zile, 
cele două batoze de treier de la „aria ti
neretului" care este electrificată stau fără 
să funcționeze. Atît Ion Constantin pre
ședintele. sfatului popular comunal cît și 
membrii comitetelor organizațiilor de bază

U.T.M. din satele comunei, în frunte cu 
secretarii lor. Constantin 1 
Iliescu și Maria Stanciu stau 
in fața acestei situații proaste, 
salariații sfatului, utemiștii și 
sînt antrenați să desfășoare 
muncă politică In rindul țărănimii munci
toare pentru a se treiera și dezmiriști la 
timp.

înșiși tehnicienii sfatului popular raio
nal, și o serie de activiști al comitetului 
raional U.T.M. ca tov. Ion Ovrejeanu trec 
prin comuna Jilavele, fără a lua măsuri 
de îndreptare. Este timpul să se pună ca
păt acestei nepăsări față de treieriș tn 
comuna Jilavele.

Stere, Ion 
i nepăsători 

Deputății, 
elevii, nu 

o largă

Pentru pregătirea cu succes a noului an de învățămînf politia

Acumulez
Mlsiunea de propagandist, de educator 

al tineretului nu-i de loc ușoară. Ea îți 
cere multă perseverență, spirit de orien
tare, pregătire teoretică și metodică.

Anul acesta eu am fost propagandist la 
cursul seral din secția noastră. Experiența 
de pînă acum m-a convins că fără a de
pune pasiune în munca propagandistică, 
nu poți obține rezultatele dorite. Nu poți 
avea însă o satisfacție mai mare ca pro
pagandist, decit aceea cind vezi că după' 
un an de zile, cursanții, cu care ai mun
cit apreciază intr-un fel nou lucrurile, 
știu mai bine pentru ce muncesc, devin 
mai perseverenți cind e vorba de a duce 
la îndeplinire o sarcină, intr-un cuvînt 
înțeleg mai bine politica partidului și 
luptă s-o înfăptuiască. Acest lucru s-a 
putut vedea mai ales la convorbirile 
recapitulative de închidere a cursului 
seral, cind toți cursanții au participat 
activ la discuții dînd dovadă de maturitate 
politică. In prezent 12 elevi ai cursului 
seral 
iar 4 
intra

Cu
s-a încheiat, munca mea de propagandist 
nu s-a terminat. Eu consider că propagan
distul nu trebuie niciodată să întrerupă 
studiul sau să se mulțumească cu ceea ce 
știe. Preocuparea mea este aceea de a fo
losi la maximum timpul pentru a mă pre
găti în vederea noului an de invățămint 
politic. La seminariile din timpul anului 
cursanții au ridicat cele mai diverse pro
bleme. M-am străduit de fiecare dată în 
limita cunoștințelor mele să le dau răs
punsuri cît mai pe înțeles. Cu toate aces
tea consider că Ia unele probleme răs
punsurile n-au fost suficient d: 
de clare, de convingătoare, 
mi-am propus să studiez 
unele probleme pe care le 
tru mine absolut necesare.

Am observat că pe tineri 
mult problemele politicii internaționale. 
Unul din obiectivele mele de studiu pînă 
la deschiderea invățămîntulul politic este 
tocmai aprofundarea cunoștințelor in 
acest domeniu.

sînt fruntași în întrecerea socialistă 
dintre ei au făcut cereri pentru a 
în rîndurile candidatilor de partid, 
toate că activitatea cursului seral

adîncite, 
Iată dece eu 
mai profund 

consider pen-

îl interesează

mereu cunoștințe
Sursa cea mal prețioasă de documen

tare o constituie urmărirea atentă a arti
colelor din ziare și reviste. Articolele care 
mi se par mai interesante privind situația 
economică din țările capitaliste, politica 
externă de pace a Uniunii Sovietice și țări
lor de democrație populară, lupta oameni
lor muncii pentru pace, pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru lărgi
rea relațiilor comerciaie între est și vest, 
le citesc cu atenție și le păstrez ca mate
rial documentar. De un mare ajuror în 
sintetizarea unor probleme internaționale 
îmi este revista „Timpuri Noi". Acum eu 
mi-am propus să țin cîteva referate pri
vind diferite probleme internaționale in 
cadrul informărilor "" 
vor ajuta să cunosc 
fel de probleme. In 
gindesc de pe acum 
și seminarii ale cercului politic să repar
tizez cite 10 minute pentru trecerea în re
vistă a evenimentelor de seamă ale poli
ticii internaționale.

Cursanții mi-au pus tn cursul anului șl 
astfel de întrebări „Ce sînt acelea legi 
obiective ? Cum acționează ele ?“ etc.

Atunci n-am putut răspunde mulțumitor 
sau cel puțin eu n-am fost mulțumit de 
răspunsurile date.

De aceea un alt obiectiv din planul meu 
de studiu din perioada vacanței este cu
noașterea mai aprofundată a problemei 
legilor obiective din natură și societate.

Pentru aceasta 
blemele economice 
U.R.S.S.", „Despre 
din Istoria P.C.U.S. 
gate de aceste probleme. In momentul de 
față studiez „Despre educația comunistă" 
de M. I. Kalinin. Studiul acestei lucrări 
îmi este de un mare folos în munca de 
propagandist. Aici am găsit metode care 
îmi arată cum pot sta de vorbă cu tinerii, 
cum să mă apropii de ei, cum trebuie să 
studiez eu. Dar ce bogăție de învățăminte 
Iți oferă studiul acestei cărți 1

A educa pe tineri în spiritul dragostei 
față de patrie înseamnă că tu Însuți ca

politice. Acestea mă 
și să aprofundez ast- 
afară de aceasta mă 
ca la viitoarele lecții

eu voi studia „Pro- 
ale socialismului în 

materialismul istoric" 
cît și unele broșuri ie-

noi
propagandist să cunoști mai întîi bogă
țiile Și istoria patriei, trecutul de luptă al 
muncitorilor și țăranilor din locurile unde 
lucrezi, să știi cum se vor dezvolta raionul 
și regiunea în viitorul apropiat.

Anul trecut eu n-am legat suficient lec
țiile și discuțiile în seminarii de realiză
rile pe plan local. Una din preocupările 
mele de acum este de a cunoaște cum 
s-a dezvoltat regiunea noastră în anii de
mocrației populare și care sînt perspecti
vele dezvoltării ei și în viitor, de a cu
noaște istoricul orașului și al uzinei noa
stre precum și trecutul istoric al mișcării 
muncitorești de la noi din regiune.

Pentru a mă pune la curent cu toate 
aceste probleme de care am nevoie in 
munca mea de propagandist eu caut să 
stau de vorbă cu comuniști mai bărrini, 
merg la cabinetul de partid orășenesc, vi
zitez expozițiile regionale, citesc presa lo
cală etc. Totodată eu îmi procur încă de 
pe acum material demonstrativ ca arti
cole 
fice 
net 
îmi

și fotografii din ziare și reviste, gra
și hărți. îmi fac notări intr-un car- 
asupra unor probleme care cred că 
vor folosi la lecții și seminarii.

In linii mari cam așa se desfășoară stu
diul meu în actuala perioadă de vară, 
pînă la deschiderea noului an de învăță- 
mînt politic.

Afară de aceasta, între timp eu citesc 
și literatură. Acum am terminat de citit 
primul volum al romanului „Incendia
torii" de Spanov, care l-am primit premiu 
din partea organizației U.T.M. la închide
rea festivă a cursului seral și am început 
să citesc cel de al doilea volum.

Consider de datoria mea sa*  muncesc cu 
perseverență, să studiez continuu, pentru 
ca la deschiderea noului an de invățămint 
politic să mă prezint bine pregătit în fața 
cursanților pentru ca pe viitor rezultatele 
muncii mele să fie superioare celor de 
anul acesta.

BODEA GHEORGHE 
propagandist, 

org. de secție U.T.M. nr. 14 
Uzinele de tractoare Orașul 

Stalin
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Lucrările celui de al Il-lea Congres A apărut în limbile rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă:

Legea pentru organizarea și functionarea

Vineri au continuat lucrările celui de 
al II-lea Congres al cooperației de con
sum din R.P.R.

La ședința de dimineață au participat 
tovarășii Al. Moghioroș, Chivu Stoica, 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Biroului politic al C. C. al 
P.M.R., M. Dalea, I. Fazekaș, secretari 
ai C.C. al P.M.R., membri ai Guvernului, 
conducători ai organizațiilor economice 
centrale.

Ședința a fost prezidată de tov. Moisin 
Dragomir, vicepreședinte al Centrocoop- 
ului.

Tov. C. Mateescu a prezentat raportul de 
activitate al Consiliului General al Uniu
nii Centrale a cooperativelor de consum 
pe perioada 1950-1954.

Conducătorul delegației Uniunii Cen
trale a cooperativelor de consum din 
Uniunea Sovietică, G. A. Bokov, membru 
în Comitetul de conducere al Uniunii, a 
adresat Congresului un călduros salut 
frățesc. Participanții la Congres au salu
tat cu entuziasm cuvîntul delegației so
vietice. G. A. Bokov a înmînat apoi pre
ședintelui ședinței un minunat covor, dar 
al cooperatorilor din Uniunea Sovietică 
pentru cooperația din țara noastră.

In continuarea lucrărilor, tov. D. Ustu
roi, membru în comitetul executiv al 
Centracoop-ului, a prezentat bilanțul 
Centrocoop la 31 decembrie 1953.

Tov. Ion Darie, președintele comisiei 
de revizie a Centrocoop, a dat apoi ci-

al Cooperației
tire raportului comisiei de revizie pe pe
rioada 1950-1954.

A urmat la cuvînt, în aplauzele însu
flețite ale participanților, conducătorul de
legației R. P. Chineze, Ten Ciun-și, vice
președinte al Uniunii Cooperativelor din 
întreaga Chină, care a transmis Con
gresului și tuturor cooperatorilor din 
R.P.R. un prietenesc și cald salut, înmî- 
nînd președintelui ședinței darurile coo
peratorilor din R. P. Chineză.

Au început apoi discuțiile la raportul 
Consiliului General. Au luat cuvîntul 
delegații: Ion Ariton, președintele Uniu
nii regionale a cooperativelor de aprovi
zionare și desfacere Ploești, Profir Ne
grea, vicepreședinte al Uniunii regionale 
Timișoara, Haralambie Tase, președintele 
Uniunii r< ionale Medgidia. Aurica Bi- 
tuleanu, membră în consiliul de condu
cere al cooperativei din comuna Coțofenii 
din Față, regiunea Craiova, Marin Coțo
fană, membru în consiliul de conducere 
al cooperativei din comuna Slobozia, re
giunea București, Ștefan Birsan, pre
ședintele Uniunii regionale București, 
Constantin Sandu, revizor contabil la 
Uniunea regională Bacău și Anica Curea, 
membră cooperatoare, colectivistă frun
tașă la gospodăria agricolă colectivă ,30 
Decembrie" din comuna Conțești, regiu
nea București.

După amiază, lucrările Congresului au 
continuat sub conducerea tov. D. Usturoi, 
membru în comitetul executiv al Centro- 
coop. A fost prezentat raportul comisiei

de validare, după care delegații au ales 
comisia de candidare.

In continuarea discuțiilor la raport, au 
luat cuvîntul delegații Dumitru Cipere, 
președintele Uniunii regionale Craiova, 
Arcadie Pop, președintele Uniunii raionale 
Miercurea Ciuc, Șerban Niculae, pre
ședintele cooperativei din comuna Suletea, 
raionul Bîrlad, Irina Tipac, președintele 
cooperativei din comuna Mișca, regiunea 
Oradea.

Conducătorul delegației coreene, Lim 
Iun Si, membru al comitetului de condu
cere al Uniunii Centrale a Cooperativelor 
din R.P.D. Coreeană, a adus Congresului 
un frățesc salut din partea cooperatorilor 
din patria sa. Participanții la Congres 
și-au manifestat simpatia pentru eroicul 
popor coreean, care muncește acum cu 
elan pentru reconstrucția patriei sale.

Continuindu-se discuțiile la raport, au 
luat cuvîntul delegații Aurel Anderco, 
președintele Uniunii regionale Baia Mare, 
Stoica Cocianu, gestionarul cooperativei 
din comuna Țibăneștl, regiunea Galați, 
loja M. Lajos, țăran muncitor, membru al 
consiliului de conducere al Uniunii raio
nale Adjud. regiunea Bîrlad și AI. Sen- 
covici, ministrul Industriei Ușoare.

R. Nyers, vicepreședintele Uniunii cen
trale a cooperativelor de consum din R.P. 
Ungară, a adus Congresului un prietenesc 
salut din partea organizației cooperatiste 
maghiare.

Lucrările Congresului continuă azi.
(Agerpres)

„Pentru pace trainică,

București. Organ 
tiv al Partidelor 
torești.

al Biroului Informa- 
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ARTICOL DE FOND: Calea spre în
tărirea păcii în Europa.

PALMIRO TOGLIATTI: Principalele 
sarcini ale comuniștilor italieni în 
perioada de pregătire a conferinței 
naționale a partidului comunist.
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jutor al organizației de partid.
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de pregătire a cadrelor de partid în 
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* * * : Revista presei. Propagarea în 
rîndurile țăranilor a liniei generale a 
Partidului Comunist Chinez în pe
rioada de trecere.
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Raportul Consiliului General al Centrocoop 
prezentat de tov. C. Mateescu

Informații

Je vînzare la toate librăriile, chioșcurile 
și debitele O.C.L. Prețul 40 bani

Lucrările celui de al doilea Congres al 
Cooperației de consum, eveniment de 
seamă în viața politică și economică a 
țării noastre, în dezvoltarea mișcării coo
peratiste din patria noastră — a spus ra
portorul —se desfășoară în zilele in care, 
pe întreg cuprinsul țării, oamenii muncii 
de la orașe și sate, strîns uniți în jurul 
partidului și guvernului, își sporesc efor
turile pentru a întîmpina cu noi victorii 
în muncă cea de a 10-a aniversare a eli
berării patriei noastre da către glorioasa 
Armată Sovietică și a doborîrii dictaturii 
fasciste de către forțele patriotice organi
zate și conduse de partid.

Cooperația de consum din țara noastră, 
reorganizată pe baze noi, cu sprijinul per
manent al partidului și statului democrat- 
popular, prin participarea activă a oame
nilor muncii de la orașe și sate — a spus 
mai departe vorbitorul — a devenit o 
largă organizație de masă pusă în slujba 
dezvoltării schimbului de mărfuri dintre 
oraș și sat și a întăririi alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare, 
alianță care constituie temelia regimului 
nostru de democrație populară

In perioada 1950-1954, numărul coopera
torilor a crescut cu 1.080.000, cooperația 
cuprinzînd astăzi, numai la sate, 
cooperatori, dintre care 1.276.000 
523.000 tineri.

Rețeaua unităților de desfacere 
perației a crescut față de anul 
2.212 noi unități, numărînd astăzi peste 
22.000 de magazine.

Oamenii muncii de la sate au primit 
prin cooperative, în perioada 1950-1953 
peste 300.000.000 metri țesături de bum
bac, peste 9.000.000 metri țesături de lină, 
peste 1.600 tone bumbac fire, precum și 
cantități însemnate de materiale de con
strucție și alte mărfuri. In cadrul comer
țului de intimpinare s-a desfăcut prin re
țeaua cooperatistă o serie de articole mult 
solicitate de consumatori.

In vederea sporirii producției agricole, 
tn afară de uneltele și materialele de uz 
agricol, ce se vînd prin magazinele de des
facere, cooperația a pus la dispoziția ță
rănimii muncitoare, spre folosință, în con
diții avantajoase, un număr de aproape 
100.000 bucăți unelte agricole, existente în 
cele 3.500 centre și subcentre de închi
riere a uneltelor și mașinilor agricole.

Primind un sprijin prețios din partea 
partidului și guvernului, cooperația și-a 
întărit baza tehnico-materială.

Cooperația de consum — a continuat 
tov. C. Mateescu — a obținut unele rea
lizări în munca de achiziționare și con
tractare a produselor agricole, contribuind 
prin aceasta la mărirea fondului centra
lizat al statului, la aprovizionarea indus
triei cu materii prime agricole și la îm
bunătățirea aprovizionării cu produse 
agro-alimentare a oamenilor muncii din 
orașe și centre muncitorești.

Măsurile luate de către partid și gu
vern, în urma plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, au stimulat pe 
producătorii agricoli, creînd condiții favo
rabile unităților cooperatiste pentru îm
bunătățirea muncii de contractare și achi
ziții. Față de anul 1950, cantitățile achi
ziționate în 1953 au crescut la cereale cu

4.362.000 
femei șl

ale coo-
1950 cu

220 la sută, la legume și zarzavaturi cu 43 
la sută.

Organizarea pe noi baze a comerțului de 
intimpinare, îmbunătățirea sistemului de 
contractări, întocmirea pe baze mai reale 
a planurilor de achiziție, au făcut ca va
loarea produselor achiziționate în semes
trul I al anului 1954 să crească cu 93 la 
sută față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Creșteri mari s-au realizat 
la griu, porumb, floarea-soarelui, cartofi 
timpurii.

In primul semestru al anului 1954 s-au 
făcut contracte pentru culturi de legume 
și zarzavaturi pe o suprafață mai mare cu 
5.700 ha. decît în anul 1953.

Potrivit recomandărilor partidului cu 
privire la atragerea țărănimii muncitoare 
în forme simple de cooperare de produc
ție, cooperația de consum a organizat, în- 
cepînd din anul 1950, stîne cooperatiste. 
In anul 1954, numărul stînelor coopera
tiste a crescut cu 1.620 față de anul 1950.

Raportul arată în continuare o serie de 
realizări în sectorul producției bunurilor 
de larg consum. In cele 72 combinate de 
producție, în cele peste 2.000 diferite sec
ții de producție de pe lîngă cooperative și 
uniuni raionale, valoarea producției glo
bale a bunurilor de consum a crescut în 
1953 cu 136 la sută față de anul 1950.

Cooperația de consum a obținut de ase
menea unele rezultate în îmbunătățirea 
situației financiare a unităților. Fondurile 
proprii, create din acumulări și părți so
ciale, au crescut din an în an, ajungînd 
ca Ia 31 martie 1954 să fie de 2 ori și 
jumătate mai mari decît în 1950.

In organele de conducere și aparatul 
cooperației de consum lucrează astăzi 
peste 130300 cadre din rîndurile oameni
lor muncii de la orașe și sate. In cursul 
ultimilor 4 ani. în școlile medii tehnice 
de cooperație. in școlile profesionale F in 
cursuri de scurtă durati.au fost pregă
tite aproape 40.000 cadre.

Adunările generale ale cooperativelor, 
precum și conferințele raionale și regio
nale, au constituit un prilej de mobili
zare a țărănimii muncitoare la activita
tea cooperatistă, au contribuit la stringe- 
rea legăturilor intre cooperative și masa 
membrilor, la întărirea principiilor demo
crației cooperatiste, la îmbunătățirea com
poziției sociale și a muncii organelor de 
conducere și control nou alese, la întă
rirea capacității economico-organizatorice 
a unităților cooperatiste.

Raportul a subliniat că în activitatea 
cooperației se manifestă încă o serie de 
lipsuri. In ceea ce privește circulația măr
furilor există încă greșeli în planificarea 
și repartizarea fondurilor de mărfuri pe 
regiuni și raioane. De asemenea, achizi
ționarea de mărfuri din resurse locale, de 
la cooperația meșteșugărească și indus
tria locală este încă slab organizată.

Organizarea de 
tru valorificarea 
derea producerii 
sum și în special 
a constituit o preocupare de seamă pen
tru unele unități, deși în fiecare comună, 
raion și regiune există imense resurse lo
cale, care nu așteaptă decît inițiativa uni
tăților noastre pentru producerea de bu
nuri de larg consum.

Studierea cererii de consum a populației

se face in mod nesatisfăcător. iar la unele 
unități buna deservire a consumatorilor 
ți practicarea unui comerț civilizat nu a 
devenit încă o preocupare de seamă.

Raportul a scos in evidență faptul că 
munca de achiziționare a surplusului de 
produse agro-alimentare ale țărănimii 
muncitoare se desfășoară încă în unele 
locuri in mod defectuos, ceea ce face ca 
valoarea produselor agricole achiziționate 
să fie nesatisfâcătcare, in comparație cu 
valoarea mărfurilor' industriale desfăcute 
la sate.

Asemenea pîrghii importante cum sin*  
comerțul de intimpinare și contractările 
nu au fost folosite din plin și cu destulă 
pricepere de către organizațiile coopera
tiste. In multe locuri, aparatul de achizi
tori s-a transformat in simplu aparat de 
recepționare, neglijînd munca politică de 
lămurire a țărănimii muncitoare asupra 
avantajelor valorificării produselor agri
cole prin cooperative.

Aceste lipsuri ca și organizarea defec
tuoasă a muncii la dîrecțile generale de 
achiziții au dus Ia faptul că planul de 
achiziții nu a fost îndeplinit la principa
lele sortimente.

Au existat lipsuri și în munca de alegere, 
selecționare și ridicare a calificării cadre
lor. Organele cooperației, începind de la 
Centrocoop și pînă la cooperative, nu s-au 
preocupat de lichidarea fluctuației de 
cadre care este incă destul de mare. De 
asemenea, in multe părți- munca de lămu
rire pentru înscrierea de noi membri ți 
încasarea părților sociale nu s-a desfă
șurat in mod satisfăcător.

Sareiniie mari ți importante care stau 
tn fața cooperație: de consum pentru întă
rirea srh.mbului de mărfuri cu:tre cras F 
sat. pent, u întărirea altar teî dmzre daca 
mtmeftoare F țărănimea mrmrilnare. pen
tru transformarea «octal istă a agnmdturu 
pentru ridicarea n.ve.uliti de trai matertal 

cultural al celor ce muncesc — a spus
mai departe raportorul — cec tuturor 
organelor de conducere să dea dovadă de 
pricepere, perseverență. inițiativă șt ope
rativitate, să colaboreze au: stricte ca or
ganele locale ți eu organele cmdxaăe. să 
mobilizeze masele largi de cooperatori 
pentru îndeplinirea integrală a p-arulu. 
în toate sectoarele de act:

In obținerea de rezultate pozitive de 
către cooperația de consum d_- tara noas
tră, un re! deosebit de însemnat i-a avut 
și-l are folosirea bogatei experiențe a coo
perației sovietice.

Raportul scoate apoi in evidentă activi
tatea desfășurată de cooperația de consum 
din țara noastră în cadrul Alianței Coo
peratiste Internaționale, pentru întărirea 
colaborării cu organizațiile cooperatiste 
din toate țările, pentru apărarea pF-,- in 
întreaga lume.

Permitețimi, ca. în numele Congresu
lui — a spus in încheiere tov. C. Ma
teescu — să mulțumesc din roată inima 
Comitetului Central al PMR. și Guver
nului R.P.R. pentru grija permanentă și 
sprijinul deosebit acordat cooperației de 
consum din țara noastră in dezvoltarea 
activității ei ți să asigur Comitetul Cen
tral că lucrătorii din cooperație nu vor 
precupeți nimic pentru îndeplinirea hotă
rîrilor partidului ți guvernului. (Aplauze).

xate.

secții de producție pen- 
resurselor locale !n ve
de bunuri de larg con- 
de bunuri alimentare nu

Cuvîntul conducătorului delegației sovietice G. A. Bokov
Din însărcinarea Uniunii Centrale a 

cooperativelor de consum din U.R.S.S., 
G. A. Bokov, conducătorul delegației so
vietice a transmis delegaților la Congres 
și tuturor cooperatorilor din R.P.R. un 
fierbinte salut.

Cooperatorii sovietici remarcă cu bucu
rie succesele Republicii Populare Romîne 
și ale mișcării cooperatiste și sînt convinși 
că cooperatorii romîni, în condițiile rolu
lui crescind al cooperației în țara lor, vor 
îndeplini cu cinste sarcinile de mare im
portanță ce i-au fost trasate de către C.C. 
al P.M.R. și Consiliul de Miniștri al R.P.R.

In continuare, vorbitorul a arătat că cu 
prilejul celui de al IV-lea Congres al îm- 
puterniciților cooperației de consum din 
U.R.S.S., Comitetul Central al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., au dat o 
înaltă apreciere rolului Cooperației de 
consum.

In prezent, cînd poporul sovietic luptă 
cu succes pentru continua înflorire a eco
nomiei și culturii țării, pentru ridicarea 
rapidă a agriculturii și pentru îmbunătă
țirea asigurării populației cu toate mărfu-

rile de consum popular, crește și mai mult 
rolul cooperației de consum — rolul de 
principală organizație comercială la sate.

G. A. Bokov a vorbit apoi despre legă
tura strinsă și prietenia frățească de 
nezdruncinat a cooperației de consum so
vietice cu cooperatorii țărilor de democra
ție populară.

Legăturile cooperației de consum sovie
tice cu cooperația din alte țări se întăresc 
prin cunoașterea reciprocă. La cel de al 
IV-lea Congres al cooperației de consum 
au participat cooperatori din 17 țări. La 
rîndul lor cooperatorii sovietici au vizitat 
multe țări unde au putut cunoaște dezvol
tarea mișcării cooperatiste.

In continuare vorbitorul a arătat con
tribuția cooperației sovietice la lucrările 
Alianței Cooperatiste Internaționale, pen
tru respectarea principiilor statutului 
A.C.I. și unitatea mișcării cooperatiste in
ternaționale.

Intr-o serie de probleme principale, or
ganele de conducere ale Alianței încalcă 
în mod grosolan statutul. Astfel, ele re
fuză înscrierea ca membrii ai A.C.I. a

Semnarea acordului comercial 
și de plăți între R.P.R. 

și Indonezia
Ca rezultat al negocierilor care au avut 

loc intr-o atmosferă de reciprocă înțele
gere prietenească a fost semnat la 6 august 
ax. la Djakarta un acord comercial între 
Republica Populară Romînă și Indonezia 
pe 1954-1955.

Acordul, primul între R.P.R. și Indone
zia prevede posibilități de dezvoltare și 
strir.gere a relațiilor comerciale între am
bele țări pe baza principiului egalității și 
al avantajelor reciproce.

Pe baza acestui acord, Indonezia va li
vra semințe oleaginoase, cafea, ceai, piper, 
piei, sizal, cauciuc, cositor etc. R.P.R. va 
livra tractoare, motoare Diesel, mașini 
unelte, mașini textile, mașini agricole, 
echipament electric, chimicale, sticlărie, 
ciment etc. De asemenea, R.P.R. va putea 
livra fabrici de ciment, echipament pen
tru foraj și minier dînd tot ajutorul tehnic 
necesar in proiectarea, montarea și pune
rea in funcțiune a acestor instalații.

Din partea R.P.R. Acordul a fost sem
na: de M. Ciobanu, președintele delega
te: rcorine ; dm partea Indoneziana acor
dul a fost semnat de către Umarajadi, pre- 
ședmtele delegației indoneziene.

Legea pentru orga
nizarea și funcționa
rea Arbitrajului de 
Stat, votată de Marea 
Adunare Națională, 
stabilește că Arbitra- 
jul de Stat are sarcina să rezolve litigiile 
îzvorîte din nerespectarea obligațiilor le
gale sau contractuale or a obligațiilor 
născute din acte administrative de pla
nificare, precum și orice alte litigii cu pri
vire la patrimoniu dintre instituțiile, în
treprinderile și organizațiile economice de 
stat sau cooperatiste sau alte organizații 
obștești. Arbitrajul de Stat se ocupă de 
asemenea cu rezolvarea litigiilor izvorîte 
din neîndeplinirea obligației de a con
tracta, a divergențelor ivite cu prilejul 
încheierii contractelor sau cu prilejul 
stabilirii condițiilor fundamentale pentru 
încheierea contractelor. Prin rezolvarea 
grabnică a acestor litigii, prin lupta ac
tivă împotriva deficiențelor constatate, 
prin semnalările pe care le face și prin 
măsurile pe care le propune, Ar
bitrajul de Stat urmărește întări
rea legalității populare, a disciplinei de 
plan, a disciplinei contractuale și a gos
podăririi socialiste, apărarea proprietății 
socialiste, precum și mărirea simțului de 
răspundere personală.

Conform prevederilor legii, organele Ar
bitrajului de Stat funcționează pe lingă 
Consiliul de Miniștri, pe lingă Comitetul 
executiv al Sfatului popular al Capitalei 
și pe lingă comitetele executive ale sfatu
rilor populare regionale. Controlul asupra 
întregii activități a Arbitrajului de Stat 
aparține Consiliului de Miniștri, iar con
ducerea generală a Arbitrajului 
se exercită de un Prim Arbitru 
ajutat de un Prim Arbitru de Stat

Primul Arbitru de Stat, sau 
acestuia Primul Arbitru de Stat 
ia parte cu vot consultativ la ședințele 
Consiliului de Miniștri. Arbitrajul de Stat 
de pe lingă Comitetul executiv al Sfatu
lui popular al Capitalei, precum și Ar
bitrajele de Stat de pe lingă comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare regionale 
sînt conduse de către un arbitru de stat 
șef, care ia parte cu vot consultativ la 
ședințele comitetului executiv al sfatului 
popular respectiv.

Legea precizează care anume litigii nu 
sînt de competența Arbitrajului de Stat. 
Printre acestea figurează litigiile de o va
loare mai mică de 2500 lei, cu anumite ex
cepții specificate de lege, cele privitoare 
la impozite, litigiile născute din operați
unile statutare ale Băncii de Stat a R.P.R., 
dacă banca este una din părțile în litigiu, 
cele decurgînd din contractele de trans
port feroviar, rutier, pe apă sau aerian, 
cu anumite excepții, litigiile dintre insti
tuțiile, întreprinderile și organizațiile eco
nomice de stat sau cooperatiste și alte or
ganizații obștești dacă părțile depind ex
clusiv de același minister, organ central 
al administrației de stat sau uniune cen
trală de cooperative, litigiile in care una 
din părți este o gospodărie agricolă co
lectivă etc.

Legea stabilește amănunțit care anume 
litigii sînt de competența Arbitrajului de 
Stat de pe lîngă Consiliul de Miniștri și 
care sînt de competența Arbitrajului de 
Stat de pe lîngă Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei sau de pe 
lingă comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale. Primul Arbitru de 
Stat poate lua orice litigiu de competența 
Arbitrajului de Stat de pe lîngă comite
tele executive ale sfaturilor populare pen
tru a-1 da spre rezolvare Arbitrajului de 
Stat de pe lingă Consiliul de Miniștri. In

Rezumat

de Stat, 
de Stat, 
adjunct, 
în lipsa 
adjunct,

mod excepțional el 
poate trimite spre re
zolvare Arbitrajelor 
de Stat de pe lîngă 
Comitetul executiv al 
Sfatului popular 

al Capitalei sau de pe lîngă comitetele 
executive ale sfaturilor populare _ regio
nale, litigii de competența Arbitrajului de 
Stat de pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
cu excepția litigiilor care sînt de compe
tența sa exclusivă.

Arbitrajul de Stat se conduce în hotă- 
ririle sale după legi, decrete, hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri sau alte dispozi
ții cu caracter normativ, precum și după 
principiile generale ale politicii economi
ce a R.P.R. întreprinderile, instituțiile și 
organizațiile economice de stat sau coo
peratiste, alte organizații obștești și socie
tățile de colaborare economică sînt obli
gate a sezisa în caz de litigiu Arbitrajul 
de Stat, dacă nu au ajuns la o rezolvare 
prin bună înțelegere. Ele sînt obligate— 
la cererea Arbitrajului de Stat — să dea 
relații, să prezinte acte și orice material 
necesar rezolvării litigiilor.

Cînd se constată că legalitatea populară, 
disciplina de plan, disciplina contractuală, 
principiul gospodăririi socialiste sau pro
prietatea socialistă au fost încălcate, Ar
bitrajul de Stat are dreptul să ia cazul 
in examinare din oficiu. El va semnala 
abaterile constatate organelor competente 
a lua măsuri de îndreptare sau sancțio
nare, putînd face propuneri corespunză
toare. In cazul cînd se constată negli
jențe în organizarea și funcționarea con
tabilității întreprinderilor sau organiza
țiilor economice de stat sau cooperatiste, 
Primul Arbitru de Stat și arbitrii de stat 
șefi, — dacă faptul nu constituie o in
fracțiune, — vor putea să ceară sancțio
narea disciplinară a conducătorilor și con
tabililor șefi răspunzători, fie să le aplice 
direct o amendă, al cărei maxim poate 
ajunge pînă la salariul pe o lună. Orga
nele sezisate au obligația să comunice 
Arbitrajului de Stat măsurile luate pen
tru înlăturarea deficiențelor semnalate. 
Totodată ele au obligația să ia masuri 
sancționare a celor răspunzători și să exe
cute deciziile de amendare luate de Pri
mul Arbitru de Stat și de arbitrii de stat 
șefi.

Arbitrajul de Stat de pe lîngă Consi
liul de Miniștri are sarcina de a centra
liza, analiza și sistematiza materialul re
zultat din activitatea tuturor organelor 
arbitrale, pentru a face propuneri atît cu 
privire la completări sau modificări ale 
legislației în vigoare cit și cu privire le 
îmbunătățirea activității întreprinderilor, 
instituțiilor, organizațiilor economice etc.

Hotărîrile Arbitrajului de Stat sînt de
finitive și se execută deîndată sau la ter
menul fixat în hotărîre.

Dreptul de control asupra hotărîrilor 
pronunțate de organele Arbitrajului de 
Stat îl are Consiliul de Miniștri, Primul 
Arbitru de Stat pentru unele hotărîri și 
comitetele executive ale sfaturilor popu
lare pentru alte hotărîri.

Legea mai prevede că ministerele și ce
lelalte organe centrale ale administrației 
de stat, precum și uniunile centrale de 
cooperative își vor crea organe arbitrale 
departamentale proprii, atunci cînd rezol
varea pe cale administrativă a litigiilor 
ce se ivesc îngreuiază buna funcționare 
a acestor ministere și organe centrale ale 
administrației de stat sau stînjenesc în
deplinirea planului lor. Primul Arbitru 
de Stat are drept de îndrumare și asu
pra activității Arbitrajului departamental
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uniunilor cooperatiste ale Albaniei, Unga
riei, R. D. Germane, tărăgănesc discutarea 
problemelor eu privire la înscrierea ca 
membri in mișcarea cooperatistă interna
țională a cooperativelor din Republica 
Populară Democrată Coreeană si din Re
publica Populară Mongolă. Fără nici un 
temei legal, ele refuză recunoașterea ca 
membru colectiv a uniunilor cooperatiste 
din Rominia și Bulgaria. In anul 1951, 
fără nici o bază și absolut ilegal a fost 
exclusă din rindul membrilor Alianței, 
organizația cooperatistă polonă.

După ce a subliniat participarea coo
peratorilor sovietici la lupta activă pen
tru cauza păcii in lumea întreagă, în în
cheiere G. A. Bokov a spus :

Reprezentanții Cooperației de consum 
sovietice vor lua o atitudine hotărită la 
cel de al XIX-lea Congres al Alianței 
care va avea loc în curind la Paris, pen
tru întărirea unității mișcării cooperatiste 
internaționale, pentru stabilirea și dez
voltarea relațiilor comerciale cooperatiste 
internaționale pentru pace in lumea în
treagă. (Aplauze prelungite).

99
ba aaapăe. Nod grei ea plumbul întu

necaseră întreaga boltă cerească. Ploaia 
Ix.ea cu picături mari ți repezi in feres
trele tzeiulth In compartimente, becurile 
bar*  ~««i palid fețele călătorilor. Se auzi 
tc or.-rat prelung și trenul opri. In com- 
parrmentul nostru de a „doua" toate 
Jocurile «au ocupate.

Lingă fereastră sta un ofițer înalt, slă- 
btlț M tafi. Mai tot timpul privea la limbi
le cease micul ui. Era nerăbdător să ajungă 
mai repede. Era in concediu și mergea 
să-F vadă logodnica la Burdujeni.

In fața Iu: o studentă privea curioasă 
afară. Nu-i de pe aici, după cite ne-a spus. 
E bucureștear.că. E trimisă la practică in
tr-o întreprindere din Moldova. A lăsat 
revistele cu cuvinte încrucișate cu care 
s-a delectat pînă in apropierea gării și 
acum privește pe peron. Mai sint și alți 
că.jtori in compartiment, unii vîrstnici, 
alții tineri, porniți fiecare cu cîte un rost. 
I-am salutat pe cei ce nu dormeau $1 am 
cocori;. Eram mulțumit că am ajuns la 
v:t-» De altfel fiecare din călătorii a- 
cestui accelerat de noapte, ca și ai altor 
trenuri, vor să ajungă cit mai repede. 
Cînd trenul „îi dă bătaie" ei se bucură 
Și exc.smă: „bun mecanic". Afară ploaia 
Și-a rărit ropotul. Acceleratul a pornit. 
Multi privesc pe fereastră la frontispiciul 
stației unde stă scris cu litere mari : Ro
man. Deși trenul a pornit după orar, lu
cru care ii bucură, mulți dintre ei nu știu 
că și omul acela tinerel, cu mantaua de 
ploaie pe umeri, care a trimis autoriza
ție de parcurs mecanicului ridicînd pa
leta și dînd cale liberă trenului — omul 
acela: impiegatul de mișcare — face să 
ajungă la vreme garniturile, garantează 
siguranța călătoriei. Unii l-au zărit și 

indiferență 
ploaie care

Allo cabina, intră
cădeau. Dar știu ei că acest tînăr, Trofin 
Cristea, impiegat de mișcare se gindea ca 
fiecare din miile de călători, să ajungă la 
vreme ?

★
Zi și noapte fără întrerupere e forfotă 

în stație. Nici măcar o clipă nu Încetează 
activitatea aci. Trenuri vin și trenuri 
pleacă. Fiecare din ele își cere cale liberă. 
Iată-mă in biroul de mișcare al acestei 
stații — una din stațiile fruntașe pe țară. 
Aci îl reintilnesc pe utemistul Trofin 
Cristea — impiegat de mișcare. L-am ru
gat să-mi povestească despre munca lui. 
Noi — spune el — căutăm să înlăturăm 
timpii morți din producție. Avem o sin
gură locomotivă de manevră. Reducerea 
timpilor din procesul de manevră prin 
aplicarea metodei sovietice de manevra
re rațională prin eliminarea timpilor 
morți — ne-a ajutat să ne îndeplinim 
sarcinile. Apoi am organizat marșrut 
după exemplul inginerului sovietic Osi
pov — marșrute care au ajuns în 16 ore 
de la Roman la București.

Vagoanele nu pot să stea. Astfel, rula
jul vagonului (timpul de la o încărcare 
la alta), l-am redus de la 4—5 zile la 
2—2'/2 zile. Trenurile de călători cău
tăm să nu le ținem la semnal, sau să aș
tepte în stație. Așa am ajuns noi stație 
fruntașă. Ce să-ți mai spun ?

Despre...
Un moment tovarășe. Trebuie să intre 

personalul, 
intră 5007,

Allo... cabina, allo... cabina, 
la linia...

★
tot ceferist, a fost mecanic de 
Din cei 7 copii ai mecanicului

Tatăl lui 
locomotivă. 
Trofin, el, Cristea era ceî mai mic. I-a plă
cut de cînd era copil munca la Căile Ferate.. 
La Podul Iloalei—cînd era mic îi plăcea să 
alerge după vagoane, să se suie pe tende-

Salutul adresat de reprezentantul cooperației din R.P. Chineză Ten Ciun-și
In numele Federației Generala a Coo

perativelor de aprovizionare și desfacere 
din întreaga Chină, Ten Ciun-și, vicepre
ședinte al Uniunii Cooperativelor din în
treaga Chină a adus delegaților la Con
gres, cooperatorilor romîni și poporului 
romîn, felicitări frățești și din toată inima.

Sub îndrumarea P.M.R. — a spus vorbi
torul — cooperația din R.P.R. contribuie

la lupta pentru construirea socialismului 
și pentru satisfacerea nevoilor materiale 
și culturale mereu crescînde ale poporului 
și a obținut mari succese. Cooperația din 
China va învăța din experiența coopera
ției din U.R.S.S. și din țările de democra
ție populară.

In continuare vorbitorul a arătat suc
cesele obținute de cooperativele de aprovi
zionare și desfacere de la sate și coopera
tivele de consum de la orașe din China.

De la 20 la 25 iulie a avut loc la Pekin 
primul congres al cooperației din întreaga 
Chină. Delegații la Congres au primit cu

un sentiment de bucurie delegațiile din 
U.R.S.S., R.P.R. și din celelalte țări surori 
care au asistat la Congres. Prezența dele
gației dvs. în China are o mare însemnă
tate pentru întărirea legăturilor dintre 
cooperația din Republica Populară Chi
neză și cooperația din Republica Populară 
Romînă, pentru promovarea prieteniei 
dintre popoarele noastre.

Poporul chinez a iubit, iubește și va 
iubi întotdeauna fierbinte pacea. Coope
rația din China va lupta întotdeauna ală
turi de întregul popor al țării pentru men
ținerea păcii în întreaga lume. (Aplauze).

5007!“
rul mașinii de manevră, să intre la miș
care și pe furiș să bată și el la „Morse". 
Cînd a mai crescut a trebuit să-și aleagă 
și el o meserie.

Și așa la 18 ani a intrat la Căile Ferate 
ca magaziner la Dornești. La Folcău a în
ceput să învețe în timpul liber și servi
ciile de casă și telegraful. După ce a ter
minat serviciul militar a venit iar la Că
ile Ferate, apoi a plecat la Cluj la școala 
de impiegați de mișcare. Din aprilie 1953 
lucrează ca impiegat de mișcare la stația 
Roman — stație deținătoare a două stea
guri de fruntașe în producție ; unul pri
mit de la S.E.C.F. Burdujeni și unul da 
la regionala C.F.R. Iași.

★
De curind moș Pleșca — și el veteran la 

căi ferate și-a pierdut un chiriaș. Unul din 
cei trei impiegați de mișcare care locuia 
la el — Trofin Cristea l-a părăsit. Șl 
credeți că moșului i-a părut rău? Ași. Ba 
l-a și felicitat.

Să fie într-un ceas bun băiete și să 
fiți fericiți. Bine că ți-ai găsit un rost.

De cîteva zile pe buletinul lui Cristea 
stă aplicată și o mică ștampilă pe care 
a arătat-o la toți de la mișcare — că
sătorit. Foca Dumitru — tovarășul său de 
muncă a rămas singur. Foca l-a „aver
tizat" însă :

— Mi-aii făcut-o tu, dar crezi că 
eu o să mai stau mult așa. Pînă la toam
nă, termin și eu cu burlăcia.

Totuși ca impiegați, muncesc împreună. 
Discutînd despre meseria de impiegat 

de mișcare le vezi la amîndoi sclipindu-le 
privirile într-un anume chip.

Și atunci, e firesc să înțelegi cit de 
dragă le e această muncă.

CONSTANTIN BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Iași
poate l-au privit cu aceeași 
cu care au privit stropii de
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Spre un nou avint al muncii de educare a tineretului
Acum cîtva timp a avut loc in întîm- 

pinarea Conferinței pe țară a U.T.M. ple
nara Comitetului regional U.T.M. Hune
doara în care s-a prelucrat și s-a dezbă
tut articolul redacțional din ziarul „Scîn- 
teia" — ..Pentru continua îmbunătățire a 
muncii Uniunii Tineretului Muncitor". 
Dezbaterile purtate au prilejuit o amplă 
analiză a muncii comitetului regional 
U.T.M., au contribuit la descoperirea unor 
lipsuri din activitatea lui și la găsirea 
metodelor cele mai bune pentru îmbună
tățirea muncii.

In prelucrare, ca și în cursul discuțiilor 
au fost amintite o seamă de succese ob
ținute de organizațiile de bază U.T.M. din 
regiune sub conducerea organizațiilor de 
partid cum ar fi faptul că aproape 17.000 
tineri sînt antrenați în întrecerea socia
listă, dintre care 3.232 sînt fruntași în pro
ducție iar 232 sînt fruntași în întrecerile 
socialiste. în întreprinderile regiunii Hune
doara muncesc 978 brigăzi utemiste de 
producție din care 135 s-au ridicat la ran
gul de brigăzi de calitate. S-a arătat de 
asemenea că au fost antrenați în întrece
rile socialiste și patriotice aproape 7.800 
de tineri tractoriști, colectiviști, întovără
șiți și tineri țărani muncitori cu gospodă
rii individuale. Au mai fost reliefate și 
unele succese din activitatea organizațiilor 
U.T.M. din învățămîntul mediu și supe
rior, unele realizări pe tărîmul calificării 
tineretului etc.

Participanții la discuții au căutat să-și 
îndrepte atenția în mod special asupra 
lipsurilor existente în munca organiza
ției regionale, pentru a putea ajuta la 
lichidarea lor. Astfel a reieșit că Comi
tetul regional U.T.M. Hunedoara a avut 
lipsuri însemnate în ceea ce privește ac
tivitatea multilaterală de educare a tine
retului și în deosebi în educarea tineretu
lui de la sate. în această direcție s-a dat 
ca exemplu faptul că doar în două gos
podării colective din cele patru existente 
în raionul Hațeg au fost create orga
nizații de bază U.T.M. în raionul Brad 
tineretul n-a fost mobilizat în măsură su
ficientă la lupta pentru crearea de noi 
gospodării colective, în timp ce Comitetul 
raional U.T.M. Alba neglijează In mod 
nepermis munca politică în rindul tineri
lor tractoriști.

S-a mai arătat de asemenea că deși 
preocuparea față de tineretul muncitor din 
industrie a fost mai accentuată, există 
și în această direcție destule slăbiciuni 
care n-au fost încă lichidate. O seamă de 
organizații U.T.M. din întreprinderile in
dustriale din raioanele Hunedoara, Petro
șani, Brad, Orăștie și altele, manifestă 
formalism în antrenarea tinerilor în între
ceri. Numărul brigăzilor și posturilor ute
miste de control este mic față de posibi
litățile existente, iar activitatea acestora 
este încă foarte slabă, angajamentele 
luate de la o perioadă la alta fiind mereu 
aceleași, în loc să progreseze. Chiar în 
sectorul carbonifer organizațiile U.T.M. 
nu luptă suficient împotriva indisclplinii

Sîrbu Dragomir
prim secretar al Comitetului regional 

U.T.M. Hunedoara

unor tineri, a absențelor nemotivate, în- 
tîrzierilor, lipsei de grijă față de bunul 
obștesc, lipsei de respect față de munci
torii vîrstnici și tehnicieni.

Au mai fost semnalate lipsuri serioase 
în activitatea organizației regionale U.T.M. 
cu privire la slaba influență a unor orga
nizații U.T.M. asupra tinerilor neutemiști. 
Este primit un număr insuficient de noi 
membri, mai ales din rîndurile tinerelor 
fete, nu se dă în general destulă atenție 
creșterii și promovării tinerelor fete în 
munci de răspundere, persistă neajunsu
rile muncii de achitare a cotizațiilor.

Cauza lipsurilor acestora este în cea mai 
mare măsură — precum s-a scos în evi
dență la plenară — activitatea nesatisfă
cătoare a organelor de conducere ale 
U.Ț.M..care au muncit de multe ori în mod 
formal șl birocratic și au nesocotit ini
țiativele creatoare ale tineretului, dorința 
lui de a împrospăta metodele de muncă. 
In mijjte locuri, munca vie cu oamenii a 
fost înlocuită cu manipularea hîrtiilor, lu
cru cu care s-au ocupat în mod special 
unii activiști regionali ca Strikbergher De- 
zideriu, secretar al comitetului regional 
U.T.M., Popa Gheorghe, Munteanu Maria, 
Guțiu Boris și alții. Unii primi secretari 
ai comitetelor raionale ca Măgureanu Ale
xandru, Voinic Paul, Filus Mihai și al
ții, au dovedit o neîngăduită lipsă de grijă 
față de îndeplinirea sarcinilor lor con
crete. Atît la Comitetul regional cit și la 
Comitetele raionale Ilia, Hațeg și Petro
șani, a fost încălcat principiul conducerii 
colective.

In aceste condiții mulți activiști au 
pierdut din vedere scopul principal al ac
tivității lor și s-au mărginit în mare mă
sură să ceară organizațiilor U.T.M. ra
poarte și statistici, ultind că lucrează cu 
oameni, cu tineri dornici de viață, de cul
tură, de sport, de distracție ; ei nu și-au 
dat seama că, neglijind educarea tinere
tului, ridicarea nivelului său cultural, în
tărirea lui fizică, precum și organizarea 
timpului liber al tineretului, nu-1 pot 
pregăti în mod temeinic pentru a-și înde
plini în bune condițiuni sarcinile de pro
ducție și obștești.

Comitetul regional și comitetele raio
nale U.T.M. au redus de multe ori întreaga 
muncă de educare numai la învățămîntul 
politic pe care l-au văzut doar sub rapor
tul cantitativ. Nu s-au folosit asemenea 
mijloace de educare patriotică și cultu
rală a tineretului ca excursiile în locurile 
istorice (Sarmisegetuza, Alba Iulia, Brad, 
Deva, Hunedoara etc.), nu s-a dat atenția 
cuvenită dezvoltării dragostei tineretului 
pentru valorile culturale și istorice ale 
patriei noastre, față de natura și bogă
țiile patriei, nu s-au organizat suficiente 
șezători, „joi ale tineretului", echipe ar

tistice de amatori, nu s-a dat atenție îm
bogățirii activității căminelor culturale, 
iar munca cu cartea a fost lăsată doar pe 
seama bibliotecarilor. Chiar dacă s-au or
ganizat uneori în mod spontan și sporadic 
asemenea manifestări, conținutul lor edu
cativ n-a stat întotdeauna în atenția orga
nizațiile U.T.M. Este concludent în aceas
tă direcție exemplul care s-a dat despre 
secretarul organizației de bază U.T.M. de 
la gospodăria agricolă de stat Apoldul de 
Sus care, deși a văzut că tinerii muncitori 
romîni și sași din gospodărie sînt dornici 
să facă excursii la cîmp, nu s-a intere
sat de această problemă, socotind că nu e 
de competența lui. Tov. Nicoară Ion, ca 
și mulți alți activiști ai Comitetului ra
ional U.T.M. Sebeș, nu și-a dat seama 
că tocmai organizarea de acțiuni comune 
pentru folosirea timpului liber al tineri
lor diferitelor naționalități poate contribui 
la înfrățirea lor

Ca urmare a acestei analize a fost ela
borat un plan de măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii educative a tineretului care 
a fost discutat și aprobat de plenară. Acest 
plan prevede organizarea de întîlniri și 
conferințe la colțurile roșii, cluburi și că
mine culturale, în care să se discute pro
bleme de știință, tehnică, morală, litera
tură etc.; vizionări colective de filme 
și piese de teatru, întîlniri cu comunișți 
ilegaliști, cu artiști, scriitori, oameni de 
știință, fruntași în sport; îmbunătățirea 
organizării „joilor tineretului", organiza
rea de hore și dansuri la țară, de brigăzi 
artistice de agitație, de carnavaluri ale ti
neretului, excursii cu teme culturale, isto
rice, geografice, organizarea de competi
ții sportive pe scară locală etc. Luînd cu- 
vîntul la discuțiile asupra planului de mă
suri, tov. Dorel Dorian, inginer pe unul 
din șantierele de construcție ale Văii Jiu
lui, membru în biroul Comitetului regio
nal U.T.M., a îndemnat pe activiști să-și 
analizeze la rindul lor activitatea indivi
duală, să-și recunoască lipsurile și să se 
pregătească mai bine din punct de vedere 
politic și cultural pentru îndeplinirea sar
cinilor lor. El a combătut concepția gre
șită a unor activiști care își rezumă activi
tatea numai la preocuparea pentru -viața, 
internă de organizație, arătînd că în fond 
sarcina principală a U.T.M. este creșterea 
tinerilor cetățeni noi ai patriei noastre, 
multilateral dezvoltați. Plenara Comitetu
lui regional U.T.M. Hunedoara a subliniat 
cu tărie valoarea deosebită a ajutorului 
pe care partidul nostru îl dă organizației 
revoluționare a tineretului prin analiza 
temeinică făcută în Hotărirea Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R. asupra activității 
U.T.M. și prin indicarea mijloacelor celor 
mai bune de ridicare a acestei activități la 
nivelul sarcinilor actuale. Plenara, a mar
cat o treaptă nouă în îmbunătățirea mun
cii Comitetului regional U.T.M., și anga
jamentele luate de participanți constituie 
o bună garanție că această îmbunătățire 
se va realiza intr-adevăr.

Fericită este viața pionierilor patriei 
noastre. Prin grija partidului șl guver
nului, lor le sînt puse la dispoziție mi
nunate palate și case ale pionierilor, 
unde activează felurite cercuri.

Clișeul de mai sus reprezintă un as
pect din timpul activității pionierilor 
din cercul navo-modcle de la Palatul 
Pionierilor din Capitală.

După angajamente, 
realizări

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru 
Puiu Nicolac). — Vestea a pătruns ful
gerător în rîndul combinerilor și tracto
riștilor din G.A.S. Săhăteni raionul Mizil. 
Nu se vorbea de nimic altceva decît 
despre chemarea pe care utemistul Da- 
maschin Ion combiner la G.A.S. Boră- 
nești raionul Urziceni a lansat-o pentru 
„titlul de cel mai bun combiner" și 
despre rezultatele pe care el le-a obținut 
pînă în prezent. Pentru acest titlu ute
mistul Damaschin are de luptat cu un 
adversar puternic din apropiere. Utemis
tul Surubaru Constantin nu de mult timp 
este combiner. în campania de recol
tare a anului trecut nu era decît ajutor 
de combiner. Muncind sîrguincios și-a 
însușit pe deplin meseria de combiner, 
iar pentru succesele obținute utemistul 
Surubaru Constantin a fost decorat cu 
Medalia Muncii. Lucrările nu s-au termi
nat aci. Anul acesta i s-a încredințat 
utemistului Surubaru combina nouă ve
nită din U.R.S.S. Succesele obținute de 
combinerul Damaschin de la Borănești 
nu l-au supărat pe Surubaru. Ba mai 
mult l-au ambiționat de a se întrece pen
tru cîștigarea titlului de cel mai bun 
combiner. A sosit vremea intrării com-

Mitingul organizat cu prilejul comemorării masacrului de la Lupeni
Vineri după amiază, a avut loc la Lupeni 

un miting comemorativ cu prilejul împli
nirii a 25 ani de la odiosul masacru or
ganizat de regimul burghezc-moșleresc 
împotriva eroicilor mineri greviști.

Mii de mineri din Lupeni, delegați ai 
minerilor de la Aninoasa, Vulcan, Petrila, 
și de la alte mine din Valea Jiului și din 
țară, au venit să cinstească memoria eroi
lor luptători care la 6 august 1929 au că
zut în lupta pentru o viață mai bună. 
Printre ei se găseau : Ion Gaiovski, An
drei Silvester, Tura Nicolae și alții, care 
au participat la luptele din anul 1929.

La adunare au participat tovarășii Mi
hai Mujic, membru al C.C. al P.M.R., Ni
colae Schwartz, locțiitor al ministrului 
Industriei Cărbunelui, activiști de partid 
și ai organizațiilor de masă și obștești 
și alți oameni ai muncii.

Mitingul a fost deschis de tov. Petre 
Furdui, prim secretar al Comitetului ra
ional P.M.R. Petroșani. In cuvîntul său, 
tov. Mihai Mujic a arătat condițiile de 
cruntă mizerie în care trăiau și munceau 
minerii în trecut, alături de întreaga clasă 
muncitoare, precum și lupta dîrză dusă de 
mineri pentru o viață mai bună.

Vorbitorul a evocat momente din lupta 
eroicilor mineri de Ia Lupeni. In conti
nuare, tov. Mlhai Mujic a arătat condi
țiile din ce în ce mai bune de muncă și 
trai create minerilor de către partid și 
guvern, precum și lupta pe care acest 
detașament de frunte al clasai noastre 
muncitoare o duce pentru continua spo
rire a producției de cărbune.

Au mai luat cuvîntul: minerul fruntaș 
Petre Hoțea, delegat al minerilor din ba

zinul carbonifer Baia Mare, ing. Traian 
Coman, delegat al minerilor din bazinul 
Anina și maistrul miner Francisc Vasil- 
țum din Lupeni: „Nouă minerilor din 
Lupeni — a spus maistrul Francisc Vasil- 
țum — ne rămîne neștearsă în memorie 
amintirea eroicilor luptători căzuți sub 
gloanțele burghezo-moșierești în anul 
1929. în preajma celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei noastre, ne anga
jăm să muncim cu avint sporit pentru a 
contribui și mai mult la construirea so
cialismului, la apărarea păcii.

După miting, miile de participanți s-au 
îndreptat spre cimitirul minerilor căzuți 
la 6 august 1929. Au fost depuse coroane 
de flori din partea organizațiilor de par
tid, sindicale, precum și din partea mun
citorilor mineri din Valea Jiului.

binei în lanul de grîu. De atunci au 
trecut cîteva zile. Prin lan utemistul Su
rubaru conduce cu multă măiestrie com
bina care este un"*adevărat  dar primit 
de la constructorii comunismului. Nu este 
zi în care tînărul combiner să nu reali
zeze în loc de 8 ha. cit este norma, cite 
12 ha. secerate și treierate.

Alături de el în secția Baba Ana unde 
s-a deplasat cu combina la secerat mai 
lucrează și brigada a 2-a de tractoriști. 
De cînd au ieșit în campania de recol
tare utemistul combiner Surubaru ală
turi de utemiștii din brigada 2-a de trac
toriști au secerat 142 ha. cu grîu, 20 ha. 
secară, 80 ha. mazăre și 82 ha. orz. Dă
deau ultima bătălie asupra celor 44 ha. 
orz, care mai rămăseseră nerecoltate.

Muncind neobosit cu eforturi mereu spo
rite tinerii combineri și tractoriști își vor 
îndeplini cu cinste angajamentele ce și 
le-au luat în cinstea zilei de 23 August.

Problema 
poate și trebuie

Corelația strînsă între vorbe și fapte 
este o trăsătură caracteristică a politicii 
externe sovietice. Guvernul Sovietic își în
tărește neîncetat prin acțiuni concrete 
declarațiile sale în favoarea păcii.

Declarația Guvernului Sovietic cu pri
vire la convocarea unei conferințe a mi
niștrilor afacerilor externe ai celor patru 
puteri în luna august-septembrie a.c. vine 
să confirme năzuința statului sovietic de 
a contribui la reglementarea pe cale paș
nică, prin tratative, a problemelor inter
naționale litigioase.

Aceasta este un pas important pe calea 
păcii, o nouă inițiativă menită să alunge 
primejdia războiului, să ducă la menține
rea și consolidarea păcii mondiale.

Conferința de la Geneva a însemnat o 
confirmare a posibilităților pe care trata
tivele, duse intr-un spirit de înțelegere, le 
oferă pentru soluționarea unor probleme 
dificile cum a fost cea indochineză. Fap
tul că participanții la conferința de pe 
malul Lemanului au reușit să ajungă la 
un acord care a stins focul războiului pe 
pămîntul indochinez are o profundă sem
nificație. El arată că și alte probleme cum 
ar fi de pildă problema securității colec
tive în Europa, problema germană etc.; 
și-ar putea găsi o rezolvare într-un spi
rit corespunzător intereselor diferitelor 
părți, intereselor păcii în lumea întreagă.

Guvernul Sovietic a propus organizarea 
unei conferințe a tuturor statelor euro
pene precum și a S.U.A. și, în calitate de 
observator, a unui reprezentant al R. P. 
Chineze care să discute propunerile cu 
privire la crearea unui sistem de securi
tate colectivă în Europa. In legătură cu 
aceasta, în declarația sa din 4 august, Gu
vernul Sovietic face propunerea convocă
rii în august-septembrie a.c. a unei con
ferințe a miniștrilor de externe ai celor 
patru puteri care sa continue examina
rea problemei germane, creînd prin 
aceasta condițiile necesare succesului unei 
conferințe în problema securității colec
tive în Europa.

Anumite cercuri occidentale, și în pri
mul rind din S.U.A., încearcă să acredi
teze ideea că conferința de la Berlin a re
prezentanților celor patru puteri, care a 
avut loc la începutul acestui an, a epui
zat toate șansele de rezolvare a problemei 
restabilirii unității Germaniei. Aceste în
cercări sînt lipsite de originalitate. Ele 
seamănă leit cu lamentările acelora care 
în ajunul conferinței de la Geneva pre
vesteau că nu se poate realiza încheierea 
unui armistițiu în Indochina. Proorocirile 
sumbre ale trubadurilor războiului au fost 
demascate de desfășurarea evenimentelor. 
Falsi profeți ai eșecurilor tratativelor în
cearcă acum din nou să-i convingă pe 
naivi.

Astăzi însă este evident pentru oricine 
judecă în mod realist situația internațio
nală că nu este prea tîrziu pentru a se 
realiza o înțelegere în problema germană. 
O asemenea concluzie se feresc însă s-o 
desprindă numeroși conducători occiden
tali care intensifică acțiunile menite să 
pună pe picioare vechea mașină de răz
boi germană. In legătură cu aceasta tre- 
tuiesc menționate acțiunile guvernului 
american care încearcă să grăbească rati
ficarea tratatului c.d.e. în parlamentele 
francez și italian. Conferința de la Bru
xelles a celor 6 state care au semnat tra
tatele de la Bonn și Paris este menită în 
planurile Departamentului de stat al 
S.U.A. să dea viață speranțelor pe care 
cercurile conducătoare americane și le-au 
pus în sateliții lor vest europeni.

Trebuie de remarcat însă că opinia pu-

germană
să fie rezolvată!
blică din țările Europei occidentale nu se 
arată de loc dispUsă să se conformeze pla
nurilor americane. In primul rind trebuie 
de subliniat procesul de clarificare poli
tică care se petrece în sinul populației din 
Germania occidentală, pe care S.U.A. o 
consideră ca principala forță de șoc a sa 
în Europa. Ziarul „Wall Street Journal" 
scria că germanii din partea occidentală 
„nu mai poartă interes armatei europene 
și nici ideii mai largi a c.d.e. ca mijloc de 
integrare în Europa occidentală. Din ce 
în ce mai mulți germani se gindesc la 
Germania viitoare ca putere fără angaja
mente care să țină echilibrul între răsă
rit și apus".

Un alt ziar american „Christian Science 
Monitor" arăta că mulți dintre locuitorii 
Germaniei occidentale „cred sigur că re- 
înarmarea înseamnă o remilitarizare de 
genul celei dinainte de război, ori cite 
precațiuni teoretice se iau pentru a o îm
piedica".

Oricîtă vorbărie ar face puterile occi
dentale în jurul posibilității de a atenua 
caracterul violent agresiv al acordurilor 
de la Bonn și Paris, opinia publică în
țelege că nu este vorba decît de manevre 
menite să creeze cadrul în care să fie po
sibilă rapida reînarmare vest-germană. 
Opoziția poporului francez, a celui italian, 
reticențele unor cercuri largi din Anglia, 
împotrivirea care a luat naștere și crește 
impetuos în Germania occidentală arată 
că „comunitatea defensivă europeană" nu 
întrunește adeziunea maselor populare din 
țările Europei occidentale.

Realitatea politică a continentului nos
tru subliniază necesitatea creării sistemu
lui de securitate colectivă care să aducă 
tuturor popoarelor Europei siguranță și li
niște. o pace trainică. Astăzi pentru dis
cutarea propunerilor sovietice în problema, 
securității colective se pronunță și ziarul 
burghez reacționar „Le Monde", și condu
cătorul social-democraților de dreapta din 
Germania occidentală Ollenhauer, și frun
tașii radicali francezi Eduard Herriot și 
Eduard Daladier.

Mai mult decît oricînd apare evidentă 
întreaga absurditate a unei politici ba
zată pe fărâmițarea Europei, pe formarea 
de blocuri agresive de genul faimoasei 
„comunități defensive europene" Mai 
mult, decît oricînd apare evidentă întreaga 
justețe a unei politici bazată pe unitatea 
Europei în lupta pentru pace, pe forma
rea unui lagăr unic al tuturor țărilor care 
doresc pacea așa. cum arată propunerile 
sovietice cu privire la asigurarea securi
tății colective.

Pacea în Europa nu poate fi asigurată 
fără a împiedica renașterea militarismu
lui german. Iată de ce soluționarea pro
blemei germane, pe care Guvernul Sovie
tic și alături de el toate popoarele lumii 
o consideră pe deplin posibilă, trebuie să 
constituie în mod absolut necesar primul 
pas. In prezent sînt create condițiile pen
tru a ajunge la o înțelegere în primul 
rînd cu privire la anumite chestiuni în 
problema germană. Germania trebuie să 
devină un stat unitar, factor de pace în 
Europa.

Opinia publică salută noile eforturi pe 
care Uniunea Sovietică le depune pe ca
lea rezolvării problemei germane și asi
gurării securității europene. Aceste efor
turi trezesc noi speranțe în sufletele oa
menilor simpli din Europa și din lumea 
întreagă care doresc ca umbra războiului 
să fie pentru totdeauna înlăturată de pe 
cerul omenirii.

E. OBERST

Oame

BRaila

PRIN REGIUNILE PATRIEI

ni și așezări dunărene

Mi-a răsărit pe neașteptate în față, 
tocmai cînd am poposit în gara Brăilei și 
mă pregăteam să mă adăpostesc undeva 
de picăturile reci de ploaie.

schimb pentru tractoare și mașini agri
cole.

Coborîsem din tramvai și notam toate 
acestea, iar el mă urmărea controlindu-mi

— Ia te uită... Tu ești ? Cînd ai venit ? 
Mai stai, desigur...

După o discuție presărată de o parte și 
de alta cu exclamații ca „îți amintești?" 
„ce plăcut a fost atunci" sau „ți-aduci 
aminte de...“ a reușit să afle cam ce tre
buri mă aduceau în urbea sa natală, de 
care era atît de mîndru.

— Ai venit să vezi orașul nostru ? Foar
te bine, foarte bine...

M-am bucurat cînd am aflat că și el 
e gazetar. Un colaborator voluntar și... ne
prevăzut 1

— Bine, bine... am să te ajut — încu
viință el; se vedea că cererea mea îi fă
cuse plăcere.

— Să luăm tramvaiul — mă trase el. 
Iată, colo îmi arăta spre marginea ora
șului — clădirea cea mare. Sînt uzinele 
„Progresul"... In „44-45“ erau aici aproape 
o mie de muncitori ce umblau ca șoare
cii prin atelierele și secțiile mici, întune
coase și înăbușitoare.

Acum, halele s-au mărit, secțiile s-au 
dezvoltat, s-au ridicat clădiri noi și s-au 
instalat utilaje și mașini moderne. Fa
brica produce utilaj greu pentru construc
ții, buldozere, escavatoare, gredere, uti
laj petrolifer iar în vara aceasta pentru 
sate a trimis vagoane întregi de piese de

însemnările.
— ...Așa, iar acum vom vorbi despre 

fabrica de confecții din Brăila — con
tinuă el cu tonul unui ghid care a învă
țat pe de rost explicațiile pieselor dintr-o 
expoziție. Aci n-am să-ți spun cum a fost 
înainte pentru că... înainte nu era decît 
un întins maidan. Acum fabrica dă zil
nic consumului sute și sute de cămăși, 
pijamale, mă rog, tot felul de linjerie pen
tru toate vîrstele. Mașinile la care se lu
crează aci, sînt de două feluri: unele me
canizate, iar altele care vor fi mecani
zate în curînd...

Notam zelos...
— Aici se termină în curînd construc

ția fabricii de pîine ; cea mai mare din re
giune — sublinie el atrăgîndu-ml atenția 
să notez și asta în blocnotesul meu. A- 
ceastă uzină alimentară va înlocui pro
ducția a 26 de secții de brutărie din oraș.

Obosisem de scris, iar foile se acope
reau una după alta punctate ca o origi
nală ștampilă de picăturile de ploaie ce 
cădeau de pe frunzele castanilor.

— O stațiune de reparat utilaj greu de 
construcții... Au fost înființate zeci de coo
perative meșteșugărești de producție... 
fabrica de paste de fructe și legume, de 
la Zanga-Vădeni...

T- Am fost de curînd prin fabrica asta

— continuă el. Este o realizare nouă. In 
1951 au început producția, iar peste doi 
ani au mărit-o cu încă 57 la sută și au 
adăogat în proces sortimente noi. Sînt 
niște tineri acolo, numai inimă și suflet.

îmi amintesc de un tînăr de vreo 16-17 
ani: Anghel Nicolae. Este un băiat me
reu vesel și nu stă o clipă locului de parcă 
l-ar frige la tălpi. Are 1,60 înălțime și ca 
să ajungă la robinetele de apă și aburi tre
buie să se înalțe pe vîrfuri iar coșul de 
borcane este cit el de înalt. Cu toate aces
tea este cel mai bun sterilizator din fa
brică și-i mereu primul pe lista frunta
șilor. Să vezi cum vorbesc cei mari cu el, 
sau bătrînii: meștere în sus, tovarășe An
ghel în jos. Iar puștiul rîzînd și jucîn- 
du-se parcă, dă 10 coșuri de borcane pe 
zi. Și după el vin mulți tineri utemiști ce 
au ca și el același gînd : calitatea.

M-am plimbat mult cu prietenul meu 
prin orașul său. Mi-a arătat tot ceea ce 
era frumos și demn de văzut

Tîrziu — obosiți de colindat și discuții
— ne-am despărțit făgăduindu-ne că ne 
vom scrie și că ne vom mai întîlni.

L-am privit cum se depărtează cu mer
sul său sigur și încrezător. M-am gîndit: 
iată o atitudine tipică, firească. Să fii 
mîndru de orașul tău înnoit, de tinerii ce 
îmbogățesc ca niște tezaure sufletești, 
viața nouă a patriei.

PE DRUMURI DE APĂ

Am pornit a doua zi dimineață pe Du
năre, în jos, către Galați. Vasul fluvial, 
elegant și grațios ca o lebădă aluneca 
peste undele turburi ale apei.

Vreme de un ceas și jumătate am plutit 
așa pînă cînd spre tribord au început a 
se zări instalațiile și clădirile cunoscute 
ale Galațiului.

Nu mai văzusem portul de cîțiva ani. 
Cînd l-am părăsit în anii aceia grei de 
după război Galațiul avea aspectul unui 
oraș părăsit, cu ziduri negre înălțate, stin. 
gher și trist spre cer, cu brațele maca
ralelor spînzurate inert și înțepenit; un 
port pustiu cu danele năruite, părăsit, 
tăcut.

Am privit acum cu bucuroasă surprin
dere portul plin de vase, macaralele noi 
care dcscărcau și încărcau în șlepuri ; 
freamătul cunoscut, obișnuit și totuși mai 
intens, mai plin de viață al Galațiului 
de astăzi. L-am revăzut ca pe un prieten 
drag, l-am cercetat

Multe vase fluviale, șlepuri și remor
chere au fost construite sau reparate aici. 
M-am plimbat apoi pe cheiul bazinului 
cel nou al portului, am ocolit freamătul 
harnic ce roia în jurul rampelor speciale 
de încărcare și descărcare, am privit mi
nute întregi mersul sigur, neîntrerupt al 
macaralei uriașe de 60 m. Am coborît sub 
pămînt să privesc banda rulantă subte
rană a silozului, instalațiile de conservare 
și selecționare a cerealelor. Mi-am îndrep
tat apoi pașii spre atelierele portului. M-a 
oprit în pragul halei mari zgomotul in
termitent, aproape asurzitor, al ciocanelor 
izbind tablele mari ce, îmbucate cap la 
cap prin sudură, dau scheletului metalic 
forma suplă a unui vas. Un steguleț mic, 
înegrit de funingine, așezat pe un banc 
mi-a atras atenția. Era singurul lucru 
mărunt și delicat în această hală imensă 
cu corpuri de vase, ciocane de aburi și 
schelărie metalică.

M-am apropiat de cei cîțiva tineri ce 
roboteau acolo și am aflat despre cea mai 
bună brigadă de tineret de aci. Neagu 
Dumitru, șeful brigăzii, este un tînăr de 
vreo 25—26 de ani și cînd ți se uită în 
ochi cu privirea aceea pătrunzătoare a 
ochilor săi negri simți pe dată siguranța 
și fermitatea unui om care știe ce vrea.

Prin 1951 cînd s-a constituit brigada 
aceasta, nu erau atît de mulți tineri ca 
acum și cei cîțiva nu erau printre frun
tași. Neagu a format brigada. La început 
erau unii leneși și nepregătiți care 
umblau din echipă în echipă fără a sta 
undeva mai mult ca o săptămînă.

Organizația U.T.M. i-a educat, și bă
ieții au părăsit obiceiurile lenevoase, 
somnul în timpul lucrului. Au început să 
fie mereu împreună, să meargă la teatru 
și cinema, să citească cărți. După un timp 
brigada a devenit vestită și inginerul nu 
se mai codea să le repartizeze lucru de 
calitate și deosebit de urgent.

In toamna lui 1953, comitetul orășenesc 
U.T.M. a instituit un drapel pentru cea 
mai bună brigadă din oraș. De atunci și 
pînă acum drapelul stă aici pe acest banc 
și se pare că va mai sta încă multă 
vreme.

ÎN DELTA

Vasul fluvial cultural ă pornit înainte 
de amiază din Galați în jos spre revărsa
rea plină de canale, brațe, lăstăriș și insu
le a Deltel.Am ajuns la „Cotul Pisicii" De 
aci și pînă la Isaccea da o parte și de

alta a malurilor se întind grădinile de 
zarzavat și culturile gospodăriei colective 
din Pisica. Oameni harnici, pămînt fer
til, ploi dese : belșug și îndestulare. Vasul 
a trecut mai departe pe canalul Chilia și 
după o plutire de vreo trei mile a poposit 
lingă cheiul Tulcei.

— Priviți portul ? mă întrebă ca pen
tru a începe discuția comandantul vasu
lui, căpitanul fluvial Pascu. Mă observase 
notîndu-mi mereu observațiile in carnet 
și precum am aflat mai tîrziu îi plăcea 
să scrie din cînd în cînd ziarului regional 
note din călătoriile sale pe Dunăre și în 
deltă. Este un om vesel căpitanul, cunos
cător al locurilor.

— Clădirile ce se văd acolo sînt halele 
frigorifere construite nu de mult. Alături, 
este fabrica de conserve „Nisetru" și con
strucțiile unei alte noi fabrici de conserve 
de pește.

Soarele coborise spre asfințit aruneînd 
pulbere aurie peste unda domoală a apei. 
Marinarul privi jocul de lumini în apă, 
apoi continuă :

— Stufărișul deltei ascunde bogății dar 
și primejdii de moarte. Putrezea nefolo
sit încurcînd năvoadele și lotcile pescă
rești. Iată că s-a ridicat clădirea ce se 
vede colo : fabrica de solomit. Și papura 
din deltă pleacă acum în plăci presate 
spre șantierele de construcții...

Spre seară, cînd soarele s-a retras către 
orizontul plin de frumuseți al deltei, 
vasul a sosit la Periprava, un sătuleț de 
pescari pe brațul Chiliei. Dinspre mare 
adia un vînt puternic umilind pînzele albe 
ale bărcilor pescărești ce se întorceau de 
la pescuit. Oamenii au întîmpinat vasul 
cu strigăte vesele, iar pe pontonul din fața 
cherhanalei au răsărit neveste și copii.

La spectacolul dat de echipa artistică a 
vasului cultural pescarii au venit cu toții, 
gătiți în hainele de sărbătoare, privind 
grav și solemn sala frumos împodobită a 
vasului. Dar mai tîrziu, cu rîsete și glume, 
atmosfera s-a desghețat și oamenii au în
ceput să privească nestingheriți jocul ar
tiștilor Dunării sau peripețiile vînătorilor 
de balene de pe ecran.

M-am așezat lîngă un lipovean voinic 
cît un munte, ars de soare. Ne-am împrie
tenit repede și după cîteva minute îmi și 
povestea de brigada lui, mîndria lui...

— Is toți „unul și unul", mă înțelegi. 
Nu știu de care să vorbesc mai întîi. Ser- 
ghei Vavilov, Feodor Graciov sau Teodor 
Vasillev... Cu ei luna trecută am dat peste 
plan 3610 kg. pește și mîine, poimîine

terminăm și planul pe iulie. Știi, brigada 
este în frunte pe cherhana din... 1948 I

L-am întrebat pe acest veteran al locu
lui de fruntaș despre copiii săi. După 
felul cum i s-au luminat privirile am în
țeles cît de mult țins la ei.

— Două fete și un băiat am. Pe băiat 
pescar l-oi face și din cei pricepuți — iar 
pe fete — neveste de pescari ori, mai 
știi, chiar pescărițe. Am văzut eu o 
brigadă de fete la o cherhana și zău că 
nu lucrau prost.

— Am văzut și inginere în piscicultura
— ii iscodii eu. Dacă s-or dovedi bune la 
carte...

— De bună seamă, mă aprobă „uriașul"
— că pot fi inginere și fetele lui Petrichei 
Cuțov. Altădată aș fi zis că-ți bați joc de 
mine, dar acum... nu-i lucru de minune. 
S-au mai văzut destule la fel. Chiar la noi 
în sat...

Am aflat apoi că după brigadă lui Pe
trichei Cuțov, urmează cea a lui Simonov 
și apoi brigada „pensionarilor". Cel mal 
„tînăr" a împlinit abia 67 de ani iar Ivan 
Cuțov trece de 75 de ani. Oameni ce au 
ieșit la pensie, care ar trebui acum să se 
joace cu nepoțeii lor la umbra sălciilor din 
Periprava. Dar cum să desparți marina
rul de marea sa, sau pescarul de deltă ?

— Pentru a munci și a da țării pește 
sînt încă tînăr, a răspuns protestărilor 
Ivan Cuțov. Mai bine luați seama să nu 
vă întrecem...

Am stat mult timp printre oamenii aceș
tia minunați. Am umplut carnetul cu în
semnări din viața și munca lor. Bătrînii 
ml-au povestit din viața lor de amară 
pribegire pe căile apelor în lotcile putre
zite în care îi mînau patronii cherhana
lelor din trecut. Malaria, foamea, furtu
nile pe mare și „expedițiile" periodice ale 
jandarmilor secerau viețile lipovenilor. 
Crîncenă viață. Mi-au vorbit apoi despre 
anii lor de acum, adevărata lor tinerețe, 
despre munca rodnică, grija ce le-o poartă 
partidul și guvernul. Dar poți cuprinde 
aci toată frămîntarea, activitatea și 
succesele lor și mai ales frumusețea vie
ții noi pe care o trăiesc ?

Pentru a le descrie nu-s suficiente 
nici filele cărților groase. Trebuie să vezi 
toate acestea ca să te bucuri deplin, să 
cunoști oameni ca Anghel Nicolae, Neagu 
Dumitru, sau Petrichei Cuțov; ca să în-t 
țelegi că odată cu viața, cu locurile, sau' 
schimbat și oamenii.

GH. PIETRARU

„Scînteia tineretului"
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Sosirea unor delegații 
la sesiunea Consiliului FMTD 

de la Pekin
PEKIN « (Agerpres). — Chin» Nouă 

transmite :
La 5 august an sosit cu avionul la Pe

kin delegați ai tineretului din peste 10 țări 
care urmează să ia parte la apropiata se
siune a Consiliului Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat.

Delegații vin din Brazilia, Finlanda, Ro- 
mînia, Argentina, Austria, Bulgaria, Ecua
dor, Nigeria, Polonia, Senegal, Sudanul 
Francez și Tunis.

La sosire oaspeții au fost salutați de 
reprezentanții Federației Tineretului De
mocrat din întreaga Chină, și Comitetului 
Central al Noii Uniuni Democrate a Ti
neretului din China și a Uniunii Tinere
tului Democrat din orașul Pekin.

-----•-----

Noi oaspeți străini vizitează 
Expoziția Agricolă Unională

MOSCOVA « (Agerpres). — TASS 
transmite:

La Expoziția agricolă unională continuă 
să sosească delegații străine.

La 5 august, a sosit cu avionul un grup 
de lucrători din agricultură și oameni de 
știință din Indonezia compus din cinci 
persoane. Pe aerodrom oaspeții au fost 
intîmpinați de funcționari superiori din 
Ministerul Agriculturii al U.R.S.S. și de 
oameni de știință.

In ultimile zile la Expoziția de la Mos
cova au sosit de asemenea o delegație din 
Argentina în frunte cu dr. Armando 
Vicente Lago, secretar general al Minis
terului Agriculturii și creșterii vitelor al 
Argentinei și o delegație iugoslavă, con
dusă de dr. Andrei Obracevici, directorul 
Institutului zootehnic din Belgrad.

Expoziția agricolă unională este vizitată 
în prezent de delegații din 22 de țări, 
care au sosit la invitația Ministerului 
Agriculturii al U.R.S.S. In viitoarele zile 
șe așteaptă sosirea de noi oaspeți.

-----•-----

Monopolurile străine 
exploatează din nou petrolul iranian
WASHINGTON 6 (Agerpres). — TASS 

transmite: Departamentul de stat al
S.U.A. a dat publicității textul unei de
clarații comune cu privire la semnarea 
acordului dintre guvernul Iranului și con
sorțiul internațional (din consorțiu fac 
parte cinci mari monopoluri petrolifere 
americane, societatea petroliferă anglo- 
iraniană, care monopoliza extracția și 
desfacerea petrolului iranian pînă la pro
mulgarea în 1951 a legii cu privire la 
naționalizarea industriei petrolifere ira
niene, societatea „Royal D utch-Shell“, 
în care predomină capitalul englez și so
cietatea franceză „Compagnie Franțaise 
de petrole").

Textul acordului dovedește că monopo
lurile petrolifere străine Iși stabilesc din 
nou controlul asupra bogățiilor petrolifere 
ale Iranului (cu singura deosebire că 
dacă pînă in anul 1951 în Iran era stă- 
pînă societatea petroliferă anglo-iraniană, 
acum cel mai larg acces la petrolul ira
nian l-au căpătat monopolurile ameri
cane).

Este semnificativ că, după cum s-a 
anunțat, consorțiul a fost creat pentru 
„desfacerea" petrolului iranian. In timpul 
tratativelor însă, monopolurile petrolifere 
au prezentat guvernului iranian cereri 
care însemnau stabilirea controlului 
străin atît asupra zăcămintelor petrolifere 
ale Iranului, cit și asupra prelucrării și 
desfacerii petrolului iranian.

In același timp s-a încheia? un acord cu 
privire la despăgubiri „pentru daunele" 
pricinuite Societății petrolifere anglo- 
îraniene. Aceasta înseamnă că o mare 
parte a încasărilor visterie! Iranului, de 
pe urma exploatării petrolului iranian de 
către consorțiu, va fi înapoiată monopo
lului englez.

După cum se anunță din Washington, 
secretarul de stat al S.U-A., Dulles a de
clarat că Statele Unite „sînt extrem de 
mulțumite" de încheierea acordului din
tre guvernul Iranian și consorțiu.

L- * *---- •-----

LONDRA 6 (Agerpres). — După cum 
reiese din relatările corespondentului 
agenției Reuter, primul ministru al Birma- 
niei, U Nu, a adresat o telegramă guver
nului Ceylonului în care se arată că gu
vernul Birmaniei refuză să participe la 
conferința organizată în luna septembrie 
in legătură cu organizarea tratatului Asiei 
de sud-est propus de S.U.A. Telegrama a 
fest adresată ca răspuns la mesajul pri
mului ministru al Ceylonului, Kotalawala, 
care a cerut țărilor participante la confe
rința de la Colombo — India, Indonezia, 
Pakistan și Birmania — să se pronunțe în 
legătură cu propunerea S.U.A >

★
DELHI 6 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Opinia publică din India respinge pla

nurile cercurilor guvernante ale S.U.A. în 
legătură cu crearea unui bloc agresiv în 
Asfa de sud-est.

Ziarul „Amrita Bazar Patrika" care 
apare la Calcutta scrie într-un articol re
dacțional că consimțământul Indiei la pla

avut loc tratative între gu
și cel francez menite să ducă 
acestei probleme spinoase.

Scurte știri
• La sosirea pe aerodromul Los Cerrit- 

los, scriitorul sovietic Ilya Ehrenburg, 
venit în Chile pentru a înrr.Ina scriitorului 
Fabio Neruda diploma de laureat al Pre
miului Internațional Stalin „Pentru întă
rirea păcii Intre popoare" a fost obiectul 
unor vexațiuni, poliția rețlnîndu-1 o par
te din bagaje. Scriitorul sovietic a protes
tat energic, refuzînd să părăsească aero
dromul.

Potrivit unei știri primite din Chile, 
ministrul Afacerilor Interne, Abdon Parra, 
e declarat că documentele l-ar fi fost 
luate lui Ehrenburg pentru verificare și 
că ele îi vor fi restituite abia după „ve
rificare".

• După cum transmite agenția France 
Presse, conferința președinților grupurilor 
parlamentare ale Adunării Naționale 
Franceze a hotărît să propună ca dezba
terile asupra problemelor europene să în
ceapă marți 24 august a.c.

• Potrivit agenției France Presse, con
ferința celor șase miniștri de afaceri ex
terne ai țărilor membre ale așa-zisei co
munități defensive europene va avea loc 
la 19 august la Bruxelles.

• Potrivit unei relatări a agenției 
France Presse, primul ministru australian, 
Menzies, a declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că Australia este gata să 
accepte posibilitatea de a-și trimite trupe 
în străinătate, în cadrul proiectatului pact 
al Asiei de sud-est.

• La Gloucestershire, In Anglia, s-a 
prăbușit vineri, la cîteva secunde după 
decolare, bombardierul american „B 47". 
întreg echipajul, format din patru per
soane, a murit.

• După cum anunță corespondentul din 
Miami al agenției Associated Press, amba
sadorul american în Guatemala. Peurifoy, 
Intr-un interviu acordat ziarului „Miami 
Herald", a declarat că recentele ciocniri 
legate de acțiunea elevilor Academiei mi
litare guatemaleze au avut un caracter 
mult mai serios decît se crede.

Agenția anunță de asemenea că Peuri
foy a plecat la Washington pentru con
sultări.

O nouă hotărît e a Guvernului Sovietic 
îndreptată spre rezolvarea problemei germane

MOSCOVA 8 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Avînd în vedere că Uniunea Sovietică 
a stabilit cu Republica Democrată Ger
mană relații similare ca și cu celelalte 
state suverane, și în conformitate cu 
schimbul de păreri care a avut loc în 
ultima vreme între Guvernul U.R.S.S. 
și Guvernul R. D. Germane, In această 
problemă, Guvernul Sovietic a luat 
hotărîrea de a anula toate ordinele și 
dispozițiunile emise de Administrația mi

Lupta patrioților vest-germani 
pentru un tratat de pace și unitatea Germaniei

BERLIN 6 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : în Germania occidentală la am
ploare tot mai mare mișcarea pentru uni
ficarea tării, încheierea unui tratat de 
pace și încetarea pregătirilor militare des
fășurate de autoritățile de ocupație ale 
puterilor occidentale.

Potrivit relatărilor ziarului „Freles 
Volk“, la sfîrșitul săptămînii trecute a 
avut loc un referendum popular pentru 
un tratat de pace în orașele Reuthingen, 
Felbach în apropiere de Stuttgart, la 
Aelen și Eslingen.

Ziarul scrie că în satul Thonberg din 
Bavaria, patrioții au constituit un comitet 
pentru organizarea unui referendum. 
Membrii comitetului au chestionat 186 
locuitori ai comunei, dintre care 174 s-au 
pronunțat pentru încheierea unui tratat 
de pace și evacuarea trupelor de ocupație.

Pînă in prezent, la Marktheidenfeld,

Lucrările comisiei internaționale de supraveghere 
a armistițiului în Indochina

NEW DELHI 6 (Agerpres). — La 5 au
gust a avut Ioc Ia New Delhi o reuniune 
a reprezentanților celor trei țâri membre 
ale Comisiei internaționale de suprave
ghere a armistițiului in Indochina — Ca
nada, India și Polonia. Reprezentantul 

| Indiei, Krișhna Menon, care a prezida: 
I ședința, a subliniat caracterul urgent pe 

care îl prezintă instalarea comisulor in
ternaționale în cele trei state din Indo
china așa cum prevede acordul de la 
Geneva..

La ședință au participat de Memenea 
delegați ai Franței, R. D. Vietnam, ai Viet
namului lui Bao Dai, ai Laosului și Cam- 
bodgiei.

Luind cuvîntul In cadrul aceste! reu
niuni, reprezentantul R. D. Vietnam. Hcng 
Van Hoan a declarat că guvernul său va 
depune toate eforturile -pentru consoli
darea păcii in Indochina, pentru a respec
ta cu strictețe clauzele arntiriițiului In

Sesiunea Consiliului Economic și Social al O.N.U.
GENEVA 6 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La ședința din seara zilei de 4 august, 

a Consiliului Economic și Social OJf.U. 
s-a examinat rezoluția cu privire la înlă
turarea piedicilor din calea comerțului 
internațional și Ia mijloacele de dezvol
tare a legăturilor economice interna
ționale.

După cum s-a mai anunțat proiectul de 
rezoluție ia această problemă a fost adap
tat de Comitetul Economic. Acest proiect 
nu cuprinde propunerea concretă a dele
gației U.R.S.S. cu privire la convocarea 
conferinței internaționale a experților gu
vernamentali atît ai țărilor membre ale 
Organizației Națiunilor Unite, cit și ai ce
lorlalte țări, in vederea elaborării de reco
mandări cu privire la lărgirea comerțului 
■internațional.

Reprezentantul Angliei, autorul rezolu
ției adoptată de Comitetul Economic, a 
prezentat însă la ședința plenară a Con
siliului un alt proiect de rezoluție care cu
prinde un punct potrivit căruia chestiunea 
înlăturării piedicilor din calea comerțului 
trebuie să fie discutată sub toate aspec
tele la cea de a 20-a sesiune a Consiliului, 
împreună cu un studiu asupra tuturor 
măsurilor pentru promovarea relațiilor co
merciale dintre toate țările.

Delegatul englez a declarat că o astfel 
de formulare înseamnă de asemenea posi
bilitatea de a examina problema convo- 

Documentar

O corabie spinteca valurile oceanului. 
Pe catargul ei flutura steagul portughez. 
Era in anul 1498. Portughezul Vasco de 
Gama și cei care îl însoțeau au pășit pe 
pămir.tul Indiei deschizînd drum domi
nației portugheze în această țară. Pe la 
mijlocul secolului al XVI-lea portughezii 
erau stăpinii unei bune părți din India, 
iar orașul Goa era punctul de sprijin al 
expansiunii lor. Dar imperiul colonial por
tughez s-a destrămat. Din coloniile portu
gheze din India în prezent n-au mai ră
mas decit trei mici teritorii : Goa, Daman 
și Diu a căror suprafață totală este de 
4220 km. p, cu o populație de 675.000 lo
cuitori. Majoritatea acestor locuitori sînt 
hinduși de naționalitate marahdi

Pe pămîntul indian se mai găsesc însă 
și posesiuni coloniale franceze. In lupta 
pentru stăpinirea Indiei, Anglia și Franța 
au purtat intre ele trei războaie. Ultimul 
război a durat 7 ani (1756-1763) și s-a ter
minat cu pierderea de către Franța a po
sesiunilor ei. Cițiva zeci de ani mai tîr- 
ziu. Franța și-a recăpătat posesiunile Pon
dichery, Karikai, Mahe și Yana. Teritoriul 
acestora este de 503 km_p. iar populația 
este de 317.200 locuitori, in majoritate 
hinduși. Dintre coloniile franceze din In
dia, Pondichery este cea mai mare avînd 
220.000 de locuitori. Pondichery se află 
situat la sud de Madras, in partea răsări
teană a peninsulei indiene, pe malul gol
fului Bengal.

In vremea din urmă coloanele presei 
mondiale au abundat în știri privitoare 
la lupta populației din aceste colonii fran
ceze și portugheze pentru a obține unirea 
lor cu India. Lupta aceasta s-a intensifi
cat mai ales acum cînd cercurile agresive 
de peste ocean, în urma refuzului Indiei 
de a participa la proiectatul pact războinic 
al Asiei de sud-est, transformă coloniile 
franceze și portugheze din această penin
sulă în puternice baze militare. Prin acea
sta se creează o amenințare directă a su
veranității și independenței Indiei ca și a 
celorlalte popoare de pe continentul asia
tic.

litară sovietică și de Comisia sovietică 
de control din Germania între anii 1945 
și 1953 în legătură cu problemele refe
ritoare la viața politică, economică și cul
turală a Republicii Democrate Germane.

Guvernul Sovietic ia totodată notă de 
declarația Guvernului R. D. Germană că 
Republica Democrată Germană va res
pecta obligațiile ce-i revin în cadrul acor
durilor cvadripartite referitoare la dez
voltarea Germaniei pe cale pașnică și 
democratică.

în apropiere de Wurzburg (Bavaria), 2.018 
persoane s-au pronunțat pentru încheie
rea unui tratat de pace. Din 800 locuitori 
din Mittelberg care au fost chestionați 
752 s-au pronunțat împotriva tratatului 
cu privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană4, pentru un tratat de pace.

Populația din Germania occidentală 
protestează cu hotărîre împotriva mane
vrelor militare efectuate de autoritățile 
de ocupație americane. Astfel, într-o știre 
din Fulda se arată că 25 de primari din 
districtul Vogelsberg din Germania occi
dentală au semnat o rezoluție de protest 
împotriva manevrelor trupelor de ocu
pați? americane. Primarii au chemat gu
vernul de la Bonn și guvernul landului 
Hessen să ceară americanilor să înceteze 
manevrele și să plătească compensații 
pentru pagubele provocate în cursul ma
nevrelor.

Indochina, ș! pentru a ajuta comisiilor 
neutre să-și îndeplinească atribuțiile 
lor**.

Hoag Van Hoan a precizat că „instau
rarea păcii în Indochina reprezintă o vic
torie a popoarelor din Vietnam, din Asia 
de sud-est ș: din lumea întreagă. El a 
subliniat apoi necesitatea de a realiza n*i  
numai pacea, dar si o politică trainică 
în vederea realizării unității țării.

Șeful delegației R. P. Polone, Ogrod- 
zinski. a afirmat dorința delegației sale 
de a colabora cu ceilalți reprezentanți ai 
comisiei internaționale. La rîndul său, re
prezentantul Franței. Ostrorog. ambasa
dorul Franței in India, a promis sprijinul 
țării sale Comisiei internaționale de con
trol a armistițiului în Indochina.

Delegatul canadian AIcDsnnell a decla
rat că delegația Canadei dorește sincer să 
contribuie la succesul activității corniști
lor în cere trei state din Indochina.

dici'.or din calei acestei lărgiri și clasează 
problema dezvoltării comerțului între 
toate țările printre problemele de care 
CaBslial Eroromc și Social OJÎ.U. ur
mează să se ocupe ia permanență. Rezo
luția a fost adaptată in unanimitate de 
toți membrii Consiiiuluu

La 5 august. Consiliul a aprobat de 
asemenea ia unanimitate un proiect co
mun de rezoluție al delegațiilor cu pri
vire la colaborarea internațională, pre- 1 
zentat de delegațiile Belgie:. Cehoslova
ciei și Franței. Această rezoiutie însămi- ' 
nează pe secretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite să întocmească un raport 
cu privire la condițiile practice pentru 
convocarea conferinței experților guver- . 
namentali ai țărilor participante la lucră
rile Comisiilor Economice O.N.U.
Europa, pentru Asia și Extremul 
și pentru America Latină. Acest 
urmează apoi să fie prezentat comisiilor 
economice regionale mal rus menționate.

Rezoluția propune să se examineze pro
blem» convocării 
guvernamentali la a 20-a sesiune a Consi
liului Economie șl Social.

lucră-
pentru/ . _ ,Q-e_. \ ** desfășoari neeon- 

'"C tenit ExperțI smeri- 
rapOi ’ ’ eanl au lărgit șl în

tărit portul Marna- 
ga și au construit în 

conferinței experților (x* ”
' tur_ Coloniile fran

ceze, șl în primul 
rind Pondichery au 
devenit punctul de 
pornire al acțiunilor 
de spionaj american 
întreprinse împotriva 
Indiei. Scopurile pe 
care le urmăresc ml- 
lltariștil americani 
prin crearea bazelor 
In această regiune au 
fost dezvăluite de 
ziarul american „Post 
Dispatch", care a a- 
rătat că S.U-A. speră 
ca inconjurînd India 
să o silească să re-

Cercurile occidentale atribuie desigur o 
însemnătate deosebită acestor colonii de
oarece ele au nu numai o poziție strate
gică favorabilă, dar sînt și posesoarele 
unor bogății nemăsurate. Economia aces
tor colonii este încă înapoiată. Predomină 
agricultura, creșterea vitelor, și se prac
tică totodată în condiții de primitivism 
industrializarea lemnului. Cantitățile de 
cărbune care se extrag sînt neînsemnate. 
In general se poate spune că economia din 
Goa, Pondichery și celelalte posesiuni co
loniale din India, se mai află incă la ni
velul secolului trecut. O seamă de capita
liști întrevăd insă posibilitatea exploatării 
bogățiilor existente și a obținerii unor ve
nituri colosale de pe urma lor.

Populația din teritoriile franceze și por
tugheze din India nu se împacă cu gîndul 
ca exploatatorii francezi și portughesi, 
împreună cu cei americani, să-și perpe
tueze stăpinirea. Ea dorește să fie liberă, 
să se unească cu India, să lupte pentru 
încetarea oricărei dominații imperialiste. 
Intensificarea mișcării de eliberare a de
terminat guvernele francez și portughez să 
ia unele măsuri menite să amăgească ma
sele. Franța a dat posesiunilor ei din In
dia statutul așa numitelor orașe libere, 
iar Portugalia le-a declarat „provincii de 
peste ocean”. Aceste măsuri formale nu 
mulțumesc masele populare. Cit de mare 
este dorința lor de a se uni cu India a do
vedit-o referendumul popular din Chan- 
drenagor (posesiune franceză din India), 
cînd populația s-a pronunțat pentru alipi
rea la India.

Măsurile luate de guvernele francez și 
portughez n-au fost altceva decît mane
vre, lipsite de abilitate, făcute cu scopul 
de a facilita transformarea posesiunilor 
lor din India în baze militare americane, 
în 1951, S.U.A. a încheiat un acord mili
tar cu Portugalia pe baza căruia a că
pătat dreptul de a utiliza teritoriile ei 
drept baze militare atît în timp de pace 
cit și în timp de război. Ca urmare, Goa 
s-a transformat curînd într-o adevărată 
tabără, în care febrile pregătiri războinice

In urmi recentei sate 
vizite la Washington LI 
Sin Man a primit o nouă 
alocație de 300 milioane 
dolari pentru înarmare. 
In comunicatul final se 
reafirmă „unitatea de 
vederi' dintre guvernele 
S.U.A. șl sud-corcean.

Desen de A. RIK

„Unitate 
de vederi”

Opinia publică din Asia 
împotriva pactului agresiv al Asiei de sud-est

„Times" despre divergentele anglo-americane
LONDRA 6 (Agerpres). — Ziarul „Ti

mes- publică un amplu articol redacțio
nal consacrat divergențelor anglo-ameri- 
cane intr-o serie de probleme de politică 
externă. Arătind că Anglia și America au 
reacționat in mod diferit față de regle
mentarea de la Geneva și față de inci
dentul din regiunea insulei Hainan, „Ti
mer*  scrie: „Ar fi o greșeală să minima
lizăm aceste divergențe întrucit ele... 
vor repeta".

In articol se arată în continuare 
Statele Unite consideră orice încercări
a se realiza un acord, ca de pildă confe
rințele de la Berlin și Geneva, ca o simplă 
pierdere de vreme și că ele resping prin
cipiul coexistenței. „In Anglia există însă 
tendințe opuse concepției că lumea este 
împărțită in oi și capre — in țări cu care 
se poate încheia acorduri și in țări cu 
care acest lucru este cu neputință. Expe-

se

că 
de

nunțe la politica sa de neutralitate.
Puterile coloniale nu vor să renunțe de 

bună voie la posesiunile lor din India. In 
Goa și Pondichery au fost arestați și tor
turați nenumărați cetățeni pașnici a căror 
unică vină este că au cerut unirea cu Tn- 
dia. După cum a arătar ziarul „Hitavada" 
din Nagpur, 90 la sută din populație se 
pronunță pentru alipirea la India. In o se
rie întreagă de comune locuitorii au ho- 
tărit că nu mai fină seama de legile fran
ceze să nesocotească administrația fran
ceză și să constituie comitete pentru re
zolvarea treburilor publice.

Recent o serie din coloniile franceze 
și portugheze au fost eliberate și alipite 
Indiei. Șase din cele zece localități de pe 
teritoriul posesiunii Selvassa au recunos
cut guvernul creat de mișcarea de elibe
rare națională la Selvassa. La 29 iulie a 
fost ocupată de către patrioții indieni lo
calitatea Naroli din posesiunea portu
gheză Nagar Haveli. Colonialiștii au fost 
înlăturați de asemenea și din alte locali
tăți pe care le dețineau.

Aceasta dovedește că mișcarea de eli
berare națională devine o forță în fața 
căreia colonialiștii sînt nevoiți să bată 
în retragere.

La Paris au 
vernul indian 
la rezolvarea 
Aceste tratative au fost întrerupte deoa
rece — așa cum a declarat șeful delega
ției indiene la tratative — India nu poate 
accepta nicio propunere care prevede pre-

nurile americane ar fi „în contradicție 
directă cu politica coexistenței pașnice, 
proclamată de India, China și Birmania".

Influentul ziar proguvernamental „Na
țional Herald", scrie că „dacă de S.E.A.T.O. 
nu a fost nevoie pînă la încheierea 
conferinței de la Geneva, cu atît mai 
mult de acest pact nu este cîtuși de puțin 
nevoie după încheierea acordului privitor 
la încetarea focului în Indochina". Ziarul 
■subliniază : „Dacă popoarele asiatice do
resc să sprijine cu eforturi comune pacea 
în Asia, tocmai ele trebuie să se gîndească 
la măsurile care trebuie luate... S.E.A.T.O. 
poate distruge, cel puțin, jumătate din 
ceea ce s-a realizat la conferința de la 
Geneva... Dacă Anglia împreună cu Aus
tralia și Noua Zeelandă sau. cu oricare 
dintre participanții la conferința de la 
Colombo va hotărî să meargă împreună 
cu S.U.A., ea va trebui să-și asume răs
punderea pentru crearea unei noi situații 
nestabile șl pentru încordarea sigură în 
relațiile dintre țările Commonwealth- 
ului".

riența Angliei dovedește că acordurile 
internaționale pot Ii folosite atît pentru a 
împăca interesele contradictorii cit și 
pentru a consolida interesele comune. 
Unele dintre cele mai vechi acorduri en
gleze, ca de pildă acordul cu Franța din 
1994 și cu Rusia din 1907 au fost rezulta
tul unui conflict. în virtutea acestui fapt 
coexistenta poate însemna ceva mai mult 
decît a pune pur și simplu capăt unui 
război".

în continuare, In articol se spune că 
de vreme ce Anglia și Statele Unite au 
puncte de vedere cu totul diferite în ceea 
ce privește rezolvarea problemelor inter
naționale, „cînd se pune o problemă con
cretă privind cele două țări cum ar fi 
admiterea Chinei comuniste în O.N.U., 
Londra și Washington încep In mod ine
vitabil să pornească de la criterii dife
rite".

lungirea dominației străine pe orice parte 
a teritoriului ei. India a elaborat un plan 
potrivit căruia funcțiile judiciară, poliție
nească și financiară din posesiunile fran
ceze urmează să fie transferate imediat 
Indiei- Guvernanții francezi, prin repre
siunile pe care le-au dezlănțuit în Pon- 
dichery dovedesc că n-au intenția să as
culte glasul maselor. Cit privește guver
nanții portughezi, aceștia, de asemenea, 
zeloși executanti ai ordinelor americane, 
intensifică trimiterile de trupe în Goa și 
refuză să ia in considerare orice posibili
tate de a discuta reglementarea problemei 
alipirii la India a posesiunilor portugheze, 
în Goa a fost instaurată o teroare sânge
roasă cu scopul de a împiedica masele 
să-și expună punctul de vedere. In 
această posesiune se guvernează incă pe 
baza legilor din... 1810. O seamă de condu
cători ai mișcării populare au fost depor
tați in deșerturile din Africa. Dar toate 
acestea nu pot să împiedice populația să-și 
exprime voința sa. Colonialiștii vor trebui 
să constate incăodată că popoarele asia
tice nu sint dispuse să accepte încălca
rea brutală a drepturilor lor. Premierul 
Nehru a spus : „Este neserios și absurd să 
crezi că posesiuni ca Goa și Pondichery 
pot să existe intr-o Indie liberă. Existența 
lor înseamnă nu numai o știrbire a su
veranității noastre. Ea reprezintă un pe
ricol pentru tara noastră și ca teritoriu 
străin, pentru pămîntul nostru".

M. RAMURA

Jocurile Mondiale 
Universitare

BUDAPESTA 6 (prin telefon de la fa*  
misul special al agenției „Agerpres"). -• 
Concursul de atletism din cadrul celei de 
a XII-a ediții a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de Vară de la Budapesta este 
urmărit cu mare interes de amatorii de 
sport din capitala maghiară. Prezența la 
startul probelor a unor atlețl de valoare 
a făcut ca întrecerile desfășurate pînă a- 
cum să fie deosebit de spectaculoase, Iar 
rezultatele tehnice înregistrate,, din cele 
mai semnificative.

Vineri s-au desfășurat pe Stadionul 
Popular probele din ziua a doua. Atlețil 
lotului R.P.R. au luptat cu multă însu
flețire pentru a înregistra performanțe re
marcabile, cucerind două medalii de ar
gint. în cadrul probei de săritură în lun
gime băieți, reprezentantul nostru I. Wle- 
senmayer s-a clasat pe locul doi, cu un 
rezultat de 7,33 m., care constituie un nou 
record al țării noastre. Vechiul record era 
de 7,30 m. și aparținea aceluiași atlet. Pe 
primul loc în această probă s-a clasat 
cunoscutul atlet maghiar Foldessy, cu 
7,70 m. Această performanță este una din 
cele mai bune realizate în actualul sezon 
în lume. Cea de a doua medalie de ar
gint a fost cîștigată de atletul Cojocaru 
în cursa de 3000 m. obstacole. Desfășu
rarea acestei dificile probe a fost foarte 
interesantă și către sfîrșit pasionantă. La 
început, la conducerea cursei a trecut 
atletul Deheny (R. P. Ungară), care în 
ultima parte a întrecerii a cedat locul de 
frunte lui Cojocaru. Atletul din R.P.R. a 
mers remarcabil un timp, dar forțînd de 
multe ori n-a mai avut resurse să-și păs
treze avantajul și pe ultimii 40 m. a fost 
ajuns și învins de Deheny (R. P. Ungară) 
care a realizat timpul de 9’. Cojocaru a 
sosit 3 secunde mai tirziu.

Finalele întrecerilor de sprint s-au des
fășurat sub semnul unei lupte din cele 
mai dîrze. în cursa de 100 m. plat băieți, 
titlul de campion mondial universitar a 
fost cîștigat de polonezul Stawczik cu 
10”6/10. El a fost urmat de Sanadze 
(U.R.S.S.) cu 10”7/10 și Kolev (R. P. Bul
garia) 10”8.

Finala probei de 100 m. plat fete a fost 
pe drept cuvint cea mai spectaculoasă 
probă a zilei. Lupta pentru victorie s-a 
dat între atleta Krepkina (U.R.S.S.) și 
Christa Seligher-Stubnik (R.D. Germană), 
învingătoarea a fost cunoscută abia pe 
linia de sosire unde atleta germană a 
cîștigat cu puțin. înregistrînd timpul de 
ll”8/10. Același timp a marcat și Krep
kina (U.R.S.S.). Locui trei a revenit iul 
Itkina (U.R.S.S.) cu ll”9/10.

Primele două locuri în proba de arun
care a discului băieți au' revenit atleților 
maghiari Szecseny — 51,19 m. și Solyom— 
48,54 m. în cursa de 1500 m. plat victoria 
a fost repurtată de polonezul Potrez- 
bowski cu 3’49”8/10. Beres (R. P. Ungară) 
a ocupat locul doi cu 3'50”4/10, iar Graj 
(R. P. Polonă) locul următor, cu 3’50”8/10. 
Atleta sovietică Roolado a terminat în
vingătoare în proba de aruncarea suliței 
cu 51,52 m., fiind urmată de campioana 
maghiară Vigh cu 47 m.

Cel mai bun timp în seriile probei de 
200 m. plat băieți a fost marcat do atletul 
Stawczik R.P. Polonă — 21”4/10. Intr-una 
din seriile acestei probe reprezentantul 
nostru Ilarie Măgdaș a alergat 21”9/10.

Titlul de campioană mondială universi
tară în proba de 400 m. plat fete a fost 
cîștigat de atleta Ursula Jurewitz (R.D. 
Germană). Ea a parcurs această distanță 
în 55”. Polina Solopova (U.R.S.S.) s-a cla
sat a doua cu un rezultat de 56”5/10. Per
formanța cea mai bună în seriile probei 
de 400 m. plat băieți a fost realizată de 
atletul german Brombergher cu 48”l/'10. 
Concursul de atletism continuă în cursul 
zilei de astăzi.

★
Pentru locurile 4—5 în competiția de 

foțbal s-au întîlnit ieri echipele Scoției 
și Uruguayului. Fotbaliștii scoțieni au 
cîștigat victoria cu 5-1. Finala competiției 
de fotbal se va disputa duminică după 
amiază pe Stadionul Popular între 
echipele R.P.R. și R. P. Ungare.

In turneul final al competiției de volei 
feminin echipa R.P.R. a mai înregistrat o 
victorie. Data aceasta sportivele noastre 
au învins cu 3-0 (6.5.5), echipa R.P. Chi
neze. Două rezultate meritorii a înregis
trat echipa de sabie a R.P.R. care a în
trecut cu 11-5 echipa Egiptului și a ter
minat la egalitate 8-8 cu echipa R. Ceho
slovace,

Noi rezultate de valoare mondiali 
ale atleților sovietici

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS 
transmite : Zilele trecute s-a desfășurat la 
Moscova un concurs de atletism la care au 
participat cei mai buni atlețl sovietici. Cu 
acest prilej, au fost obținute o serie de 
performanțe valoroase printre care trei 
noi recorduri unionale.

In proba de 80 m. garduri, sportiva 
Maria Golubniciaia din Moscova, premiată 
la Jocurile Olimpice din anul 1952, a rea
lizat timpul de 10”9/10 performanță care 
constituie un nou record unional și ega
lează totodată recordul mondial al probei 
deținut de atleta australiană Strickland. 
Atletul bielorus Mihai Krivonosov a arun
cat ciocanul la 61,25 m„ performanță care 
este superioară cu 14 cm. vechiului record 
unional deținut de același atlet. Cel de al 
treilea record al U.R.S.S. a fost obținut de 
sportivul din Moscova Oleg Ageev în 
proba de 800 m plat. Timpul său — 
l,49”4/10 întrece' cu două zecimi de se
cundă recordul care aparținea lui Gheor- 
ghi Ivakin.

De asemenea au fost stabilite și alte re
zultate de valoare în cadrul acestui con
curs. Astfel, recordmana mondială Galina 
Zîbina a aruncat greutatea la 16,08 m„ 
Nina Dumbadze a realizat la aruncarea 
discului 52,26 m., cel mai bun rezultat din 
lume din acest sezon, iar Iurii Lituev a 
alergat 400 m. garduri în 51”l/10.

ȘTIRI SPORTIVE
• Campionatul categoriei A la fotbal va 

continua duminică cu desfășurarea a 4 
jocuri din cadrul returului. Cel mai im
portant meci va avea loc la Arad, unde 
actuala fruntașe a clasamentului Flamura 
Roșie va întîlni echipa Flacăra din Plo- 
ești. Celelalte 3 partide se vor desfășura 
astfel: Hunedoara Metalul — Metalul 
Cîmpia Turzii: Oradea Progresul — Di
namo Orașul Stalin ; Cluj Știința — Știin
ța Timișoara. Au fost aminate jocurile 
Dinamo București — Locomotiva Timi
șoara, C.C.A. — Locomotiva Tg. Mureș și 
Locomotiva Grivița Roșie — Minerul Pe
troșani.

Duminică vor avea loc în țara noastră 
două partide internaționale de fotbal. Cu 
prilejul „Zilei minerului" la Petroșani 
echipa locală Minerul va juca cu echipa 
maghiară Dorogi Banyasz. Al doilea joc 
se va ține în aceeași zi la Baia Mare în
tre echipa Metalul și formația din R.P. 
Ungară, Tatabanyai Banyasz.

(Agerpres)
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