
Proletari din toate țările, unifi-vă l

TINERI ȘI TINERE!
Luptînd pentru descoperirea și folos 

sirea rezervelor interne, contribuția 
voastră la îndeplinirea planului de pro® 
ducție la toți indicii, va fi din ce în 
ce mai mare!
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In ziua măreței sărbători DE PE CUPRINSUL PATRIE!
O ZI ÎNSORITA în care orașele și sa

tele acestei |ări minunate, au răsu- 
i nat de voie bună, de cîntece și urale. 

0 sărbătoare mare, apropiată de sufletul 
fiecărui om al muncii din țara noastră. In 
această zi, de-a lungul și de-a latul pa
triei, coborînd de pe înaltele piscuri ale 
munților, pînă în orașele și satele Bărăga
nului, cîntecul veseliei și al tinereții a ră
sunat puternic din milioane de glasuri 
In rînduri strînse au demonstrat gărzile 
patriotice, văzduhul a fost umplut de 
glasurile voioase ale pionierilor, iar tine
rețea și-a arătat încă odată strălucirea în 
minunata demonstrație a sportivilor. Oa
meni ai muncii din uzme și sate, oameni 
de știință și artă, pășind în co
loane de demonstranți sau adunați
la mitinguri, au mulțumit încă odată 
partidului, Comitetului său Central,
pentru toate înfăptuirile dobîndite în acest 
glorios deceniu. Manifestările care au a- 
vut loc cu ocazia zilei eliberării patriei 
noastre de către glorioasa Armată So
vietică, a zilei în care forțele patriotice, 
organizate și conduse de Partidul Comu
nist Romîn, au doborît dictatura fascistă 
deschizînd o epocă nouă în viața po
porului nostru, au constituit o vie și pu
ternică mărturisire a unității de nezdrun
cinat dintre popor, partid și guvern.

...Gîndurile oamenilor muncii s-au oprit 
din nou la ziua de 23 August 1944, cînd 
iureșul sărbătorii a început și pe ulița 
noastră. Și amintirile fiecărui an din a- 
cest deceniu de glorie fac să-ți crească 
inima de bucurie, îți dau forțe pentru vii
tor. Reforma agrară, instaurarea Repu
blicii Populare Romine, naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, apoi 
anii dezvoltării planioe a economiei na
ționale au schimbat mult viața poporului 
nostru. Și-n toți acești ani am simțit aju
torul frățesc și desinteresat al marii 
Uniuni Sovietice, eliberatoarea țării noa
stre de sub teroarea fascistă.

„In ultimii cinci ani volumul producției 
industriale a crescut de circa 2,5 ori față 
de 1938 și de 3.5 ori fată de 1948“. Sînt 
doar cîteva cifre dintr-un comunicat ofi
cial. Privite cu atenție ele îți vorbesc însă 
de noile ramuri industriale, de noile fa
brici și uzine create astăzi în țara noas
tră. Ele îți vorbesc de desființarea defi
nitivă a plăgii șomajului, oglindesc creș
terea anuală cu peste 200.000 a numărului 
celor ce muncesc direct în producție. In 
anii aceștia țăranii muncitori pășind pe 
drumul colectivizării agriculturii au trecut 
la construirea unei vieți noi și îmbelșu
gate. Pentru ei a început timpul toamne
lor bogate, pline de bucurie, timpul care
lor încărcate cu bucate trase în fața o- 
grăzilor, timpul pătrunderii în sat al fa
rului luminos al culturii. Pe ogoarele țării 
își cîntă astăzi cîntecul biruinței 25.000 
de tractoare. 20% din suprafața arabilă 
a țării este deținută astăzi de sectorul 
socialist în continuă dezvoltare. Și tot ce 
am construit pînă acum și tot ce vom mal 
construi are menirea de a asigura poporu
lui nostru, generațiilor viitoare, o viață 
din ce în ce mai îmbelșugată.

A trecut doar un deceniu și viata tine
retului nostru muncitor s-a schimbat atft 
de mult încît paginile istoriei o cuprind I 
cu greu. Porțile școlilor s-au deschis larg j 
pentru el. Cu 10 ani în urmă, in anul de . 
învățămînt 1943—1944 din cei 20.742 de I 
studenți cit existau in cele 16 institute din ■ 
țara noastră, doar 58 proveneau din rin-1 
durile clasei muncitoare. Au trecut doar 
10 ani de atunci și numărul initituhlnr I 
s-a ridicat la 50, iar numărul stadeafBor I 
la peste 83.000 dintre care mai mult de ' 
95 la sută sînt fii ai celor ce muncesc. Ti-1 
neretul nostru este înconjurat astăzi de | 
dragostea părintească a partidului nostru, I 
a întregului popor. Pentru tineret mane I 
nu este imposibil. In zilele pe care 1» ; 
trăim nimic nu este prea mult r.îm.it nu 
este prea greu pentru binele și fericirea I 
lui.

...Gîndurile au ajuns și se cernesc ta 
anul acesta de încheiere a uni decer.ta I 
de glorie și libertate, la ziua acestei I 
mari sărbători. In această zi oamen ano-1 
cii și-au arătat înd odată botirtrea de a I 
înfăptui mărețele sardni trasate de par- i 
tid în vederea făuririi btxâstiri: ]
porului. Indreptfndu-ș: atesfia sere reali
zarea sarcinii primordiale, a întăriri: cco- ; 
tinue a alianței clasei muncitoare eu ți- . 
rănimea muncitoare, partidul moixâtaeazâ 
toate forțele pentru realizarea programu
lui de măsuri menit să asigure creșterea 
simțitoare a producție: agricole ta urmă-! 
torii 2—3 ani, program expus ta proiec
tul de directive al celui de a! II-!;a Con
gres al P_MR.

Partidul cheamă de asemenea oamemi 
muncii la lupta pentru ridicarea conturai ' 
a producției industriale și In deosebi a 
producție: bunurilor de larg cccsrn. la 
lupta pentru realizarea sarcinilor planu
lui cincinal la toți indicii, la ridicarea ne
contenită a productivității muncii, la re
ducerea prețului de cost al produselor.

In fața poporului nostru muncitor, a ti
neretului, partidul a pus sarcina Întăririi 
necontenite a statului democrat-popular, a 
perfecționării și ieftinirii aparatului de 
stat, a ridicării vigilenței patriotice. Atra
gerea maselor largi de oameni ai muncii 
la conducerea treburilor obștești, activi
zarea politică a tineretului, consolidarea 
frăției între poporul romîn și minoritățile 
naționale, toate acestea constituie condiții | 
importante ale mersului nostru înainte.

Cuvîntul partid a răsunat în această zi 
mai cald, mai aproape de sufletul fiecărui 
om al muncii. In coloane uriașe de de
monstranți sau adunați în mitinguri oa
menii muncii, partidul și guvernul au slă
vit memoria ostașilor sovietici și romlni 
care și-au dat viața pentru eliberarea Ro- 
mîniei, pentru fericirea noastră. A fost 
o zi de mare sărbătoare în care po
porul romîn și-a exprimat încă odată re
cunoștința veșnică față de marea Uniune 
Sovietică eliberatoarea patriei noastre, 
și-a exprimat încă odată dragostea și în
crederea deplină față de partidul și gu
vernul nostru care ne conduc cu mină si
gură spre crearea unei vieți din re în ce 
mai fericite.

*
Injector 

pentru mecanizarea 
tencuielilor

Ccvet'rd hxzările «rrle-
tăee de apadateteae. ;-g—
za-jd~u Sxiovseu. taertad ta eo- 
tabcrzre cu mirean -ni Carol Michel 
de ta tararinta de Cercetări $tîm- 
țîfăre ta CooKracțu. au studiat și

J pemzra pr.-r.a cară ta ccos- 
tmact—> de clădiri un injectez so- 
virfcr. staectae'jt Sră mpcesor. cu 
ecrao. peia‘j u mecanizarea teoraăe- 
tar Foâocrea zaxcxtar eu ecran 
a dat rertateteie <rie mai tame. Pe 
Valea Jtatat. ta ccmrirac.Le băoc-z- 
riăor =z3C'tareșri. sau ta Orașul 
Sta'ta, as fost realizate -nari co
ace - de materiale mărtadu-ae ta 
aceiași txp produotiTtaatea ir.u-rri

Tot mai multe locuințe 
indv.dua'e

★ ★

La 1 septembrie
se deschide anul școlar 1954—1955
Ministerul Invățămîntului comunică : medii, medii tehnice și pedagogice, uni- I
în -.-i~ x • XXX e a versitâți și institute, cursurile anului șco- IIn toate Instituțiile de lnvă,ămmt: ]Er 1954—1953 w vor dcirtiida la data de 

școli elementare, școli profesionale, școli 1 septembrie ac.

Tot sat r-.rre este t——3—oa- 
rrsricr muncă dta regiunea Raia 
Mare care își coostrajesc Iret-tațe 
tairâduaie cu credit acordat de stai. 
Ptaă aram. ta regiune au primit 
credite pentru construirea de lo
cuințe individ’cata un de 311
oameni ai muncii. Printre cei care-și 
c-mst—<esc cose cu credite acor
date de stat stat ntunereși muncl-

Ghecrghin-Dej*, din Bata Mare, 
„Unio* din Satu Mare, întreprinde
rea de construcții nr. 905 din Baia 
Mare, muncitori de la stațiunea de 
mașini și tractoare din Cărei, de la 
gospodăria agricolă de stat Ardud 
și alții

Pînă la începutul lunii august au 
fost terminate și date în folosință 
122 locuințe individuale.
Noile clădiri ale maternității

BIRLAD (de la corespondentul 
nostru Angelescu Gheorghe-.

De curind a avut loc in orașul 
Btriad festivitatea inaugurării noi
lor clădiri ale maternității. Docto
rul Eucevschi Ștefan, director, a 
arătat in cîteva cuvinte dezvolta
rea pe care a luat-o ta acest an 
maternitatea. De la o secție de 
femei cu 45 de paturi cit era in 
1953, azi s-a ajuns la o maternitate 
cu o capacitate de 75 paturi în acest 
an a fost construită o stațiune de 
noi născuți și un laborator cârâia i 
s-au refăcut toate instalațiile. Multe 
din noile aparate au fost importate 
din Uniunea Sovietică.

Directorul Bucevschl Ștefan a 
vorbit despre munca rodnică depusă 
de moașele Danu Maria și Mari
nescu Maria, precum și de tinerele 
Postolache Eleonora și Hagiu Ma
neta.

La amenajarea noii maternități, 
•un aport serios l-a dat și comitetul 
de sprijin format din femei soții 
de muncitori, funcționari etc.

La încheierea festivității, a fost 
prezentat un frumos program artis
tic executat de o echipă formată 
din tinerele salariate ale materni
tății

îmbrăcăminte pentru copii
TIMIȘOARA (de ta corespondentul nostru Isacov 

Sxetisiav).
Cea de a X-a aniversare a eLcerării patriei noa

stre a tost tatimg.natâ de tinerii croitori de la ccope- 
raiiva cu importante re-
ztatate. Tinerii dta secția I au dat cu C ta sută peste 
plan mai multe semuri si tataare, iar tinerii cin secția 
a IV-a organizați tatr-o brigadă uteer stă de producție, 
ta fruntea căre-a se află utrrrostul Bar Gavzfl, ș:-a 
depășit pianul cu îs la sută.

Prin rezultatele obțtaute. tinerii secție: a IV-a au 
devenit fruntași pe întreaga cooperazivă.

In întreprindere au început să se confect aoeze pe 
scară largă sertmenie noi ca: metal _j Tbo?a~, haine 
de casă bărtalieșn, rochițe mar—ar. p.; amaje de co
pci jachete de bumbac, rcctațe și partaloci pentru 
copii și aiteta.

Tinerii de la această cooperativă eu produs ta luna 
august peste ptan 2£3 bucăți pantei rta de bumbac 
pentru copta 300 paltoane de copta 250 rochițe. 443 
rochițe pichet. 2S9 recta' fg-nei, 1585 cămăși bărbă
tești de pcpLn. 444 bocăți bluae femei și altele.

Și calitatea ccnfecțiucr a fost tatauttatațită cu 0.77 
1a sută față de tuna talie iar prețul de cost al con
fecțiilor a fort redus cu 0,71 ia sută. In secția croit 
s-c ir.statat o lampă de centre', pentru talăturarea de
tecțiilor dcr. stofe pr.n crc.t șî cu suport care ușu
rează munca mcnrttrei-ce dta secție ș. reduce timpul 
de lacre.

S-au realizat de asmenea enxt*mil de materii prime 
șt auxiliare ta valoare de peste 5.5SJ tec

Fruntaș
în noua brigadă utemîstî

LAȘI (de ta corespcndentta nustreî.
Pa Gheorgbe St atent H canoe: nndți dintre munci

torii dela I 'LS. Korean, poate chiar toți El este unul 
dintre cei mai Larmei tineri strungari. Ctad a venit 
ta întreprindere, pe la sfîm'.u! anului 1213 și a spus 
că vrea să învețe meseria de strungar, uni: se uitau 
la el și-i ziceau ta șapă:

— Să mai crești, puști'ile. că prea ești pirpiriu, iar 
strungul e ca un cal nărăvaș care numai de călăreț 
destoinic ascultă.

Gheorghe Sicieru nu s-a lăsat însă înfricoșat, ci 
s-a pus dirz pe Învățătură. N-a trecut mult limp și 
iată-1 - : cu bine școala de calificare și ajun-
gi.rd ștrengar calificat

De atunci au trecut mai bine de patru ani. In 
atest timp Stolen a crescut și ca statură, și-n cunoș
tințe. Așa de pildă, el a afla: de prin ziare ți de la 
tovarăși, de-ai săi că se pot. strunji mai multe piese 
dacă se folosesc metodele sovietice Bikov și Bcrt- 
kevict

Cu ajutorai maistrului de secție el și-a făcut cu
țite speciale și a început să lucreze cu rîvnă. Aceste 
metode i-au tiat posibilitatea să strunjeaspă zilnic cu 
40-53 mei multe piese decît înainte.

Intr-ana din zile. Constantin Bana, un tînăr strun
gar care lucra împreună cu cl la litaa de segmenți, a 
venit și i-a spus:

— La noi in secție statem muiți strungari tineri. 
M-am gindit să alcătuim o brigadă utemistă. N-ai 
vrea ți tu să faci parte din brigadă? Utemistul Gheor
ghe Stoiera s-a bucurat mult de propunerea pe care 
i-a făcut-o tovarășul său și a consimțit

Brigada de strungari a lui Constantin Banu este 
acum una din brigărite fruntașe, iar strungarul Gbeor- 
ghe Stcieru ș:-a ciștirat stima tovarășilor săi, aceștia 
ccnfirmindu-1 fruntaș in muncă.

El Iși îngrijește bine mașina, își pregătește din 
vreme sculele ți piesele primite spre prelucrare. De 
asemenea folosind cit mai planificat timpul de lucru, 
a reușit să strunjească zilnic cite 1500—2000 de seg
menți ta loc de 960 cit prevede norma de lucru.

Au primit avans 
din noua recoltă

Zilele trecute, membrii gospodă
rie: agricole colective „Pămînt des
țelenit" din satul Săcălar.i, raionul 
Negrești, au primit avansul de 40 
la sută din neta recoltă. Și în acest 
an colectiviștii din Sâcâleni au ob
ținut la păioase producții care în
trec cu 7-SOO kg. la hectar pe cele 
obunute de țăranii muncitori cu gos
podării individuale din sat.

Colectivistul Neculai Helciug a 
primit drept avans, pentru zilele- 
muncă prestate în gospodărie, 715 
kg. de griu, 315 kg. de orz și 25 
kg. de lină, colectivistul Alexandru 
Duca a primit 705 kg. de grîu, 310 
kg. de orz și 24,900 kg. de lină. Can- 
titlți asemănătoare au primit toți 
colectiviștii care au venit regulat la 
lucra, realizând un număr mare de 
zile-muncă.

Succese importante 
la I. C. Frimu din Craiova

CRAIOVA (de la corespondentul 
nostru . — Tinerii de la fabrica de 
confecții C. din Craiova
s-au angajat încă de la începutul 
lunii august sa realizeze, din eco
nomii cit mai multe produse finite.

La primul bilanț al muncii orga
nizației U.T-M-, unde s-a analizat 
felul cum tinerii își îndeplinesc an
gajamentele, a reeșit că pînă la 15 
august au fost confecționate nu
meroase produse finite din econo
mii : 824 costume de copii din țe
sături de lină, 210 costume de co
pii din covercct. 687 raglane pentru 
biieti și fete. De asemenea în sec
ția de valorificare a deșeurilor s-au 
realizat 3603 șepci.

Toate aceste produse totalizează 
economii în valoare de 160.000 lei.

Și-au dat o intensa contribuție 
brigada I condusă de utemistul 
Ion Eărbulescu și brigada tînăru- 
lui Ion Surcel din secția croit.

Vagoane frigoufere 
puse în circulație

Afară căldura este înăbușitoare. 
Dar în vagoanele frigorifere nu se 
simte. Temperatura se menține tot 
timpul scăzută. Asta din cauza sa
cilor cu ghiată, și a interiorului căp
tușit cu plută.

în dorința de a transporta în 
condițiuni optime alimentele altera
ble, băuturi, carne proaspătă, zar
zavaturi, fructe, C F.R. a hotărît 
punerea în circulație a unui mare 
număr de vagoane refrigerente, 
amenajate de către Atelierele C.F.R. 
Timișoara.

In cursul acestui an s-a pus în 
circulație un tren congelator care 
in diferite locuri de producție con
gelează carnea și o expediază spre 
locurile de destinație.

Pentru a veni in ajutorul micilor 
producători s-au dat spre folosință 
lăzi izoterme care transportă în 
bune condițiuni diferite cantități de 
mărfuri alterabile.

Căr{i pentru populația sîrbă
Librăria _Nașa Kniga" dta 

Timișoara pune Ia dispoziția 
cititorilor sirbî tot ma: multe 
cărți ta limba sîrbă. De eu- 
rind, în rafturile librăriei au 
apărui cărți cu titluri noi. 
printre care „Oțel și zgură* 
de Popov, „T.UT.'nă deasu
pra păm'ntului*, deBabaiev- 
ski, povestiri* de Cehov,

Setatei In beznă* ce A. G. 
Vaida, iar pentru cei mici 
„Somnoroase păsărele" de M. 
Emine5cu. ^Mănușa* de Mar- 
șac și altele. In anii puterii 
populare au fost difuzate 
zeci de mii de asemonea vo
lume pe cind sub regimul 
turghezo-meșieresc nu s-a 
tipărit nici o carte. Numai ta

primul trimestru al anului 
1954 au fost difuzate peste 
3000 de volume.

Colectivul librăriei „Nașa 
JCniga“ din Timișoara orga
nizează deseori întîlniri între 
cititorii și scriitorii sîrbi, re
cenzii asupra cărților noi 
apărate, precum și expo
ziții.

Vești din Țara 
Socialismului

★

Conferințe despre țările 
de democrație populară

Oamenii muncii din R.S.S. Gruzină, 
ca și tovarășii lor din celelalte repu
blici sovietice, manifestă un uriaș inte
res pentru țările de democrație popu
lară.

In întreprinderi, instituții șl col
hozuri se citesc conferințe pe această 
temă, organizate de Societatea pentru 
răspîndirea cunoștințelor politice și 
științifice și Ministerul Culturii. Un 
mare număr de muncitori de la uzina 
de locomotive și vagoane „Stalin'1 din 
Tbilisi au asistat la conferința „Vic
toriile istorice ale poporului chinez". 
Cu mult interes au ascultat colhoznicii 
din satul Luhvani, raionul Țagherski, 
conferința „Poporul romîn construiește 
o viață nouă".

Cantina din stepă
Brigada de tractoriști nr. 34 de la 

S.M.T. Makinski din regiunea Akmo
linsk (R.S.S. Kazahă) lucrează la des
țelenirea pămîntului în stepă. De aci 
pînă la construcțiile centrale ale col
hozului „Poruncile lui Ilici" e cale de 
100 de km. Cu toate acestea, tracto
riștii nu duc lipsă de alimente hrăni
toare, de mîncare caldă șl gustoasă. 
Conducerea colhozului a avut grijă să 
înființeze chiar aci, în stepă, o mică 
gospodărie auxiliară care dispune de 
cinci vaci de lapte, zece oi, porci și 
păsări.

Dimineața, tractoriștii primesc la lo
cul de muncă ceai fierbinte și lapte în 
termose. Tot atunci, bucătarul află de 
la ei ce anume doresc să Ii se pregă
tească pentru masa de prînz și cină. 
Intorcîndu-se de la muncă, tractoriștii 
și ajutorii lor sînt serviți cu mîncările 
pe care le-au comandat, gătite cu pri
cepere de bucătarul A. Tislenko.

Pentru noul an școlar
In R.S.F.S.R. se fac pregătiri intense 

în vederea noului an școlar. Editura 
Pedagogică a Ministerului Invățămîn- 
tului din republică a editat pentru șco
lile elementare, de 7 ani și medii 150 
milioane de manuale .

în noul an de învățămînt, școlile 
din orașe și sate vor primi material 
didactic în valoare de sute de milioane 
de ruble. Printre acestea se află 1320 
de modele de stațiuni electrice mobile. 
In afară de acestea, școlile medii, în 
special cele de la sate vor primi 1000 
motoare electro-eoliene și 3500 strun
guri.

Pînă la 1 septembrie în R.S.F.S.R. 
se vor deschide 300 de noi școli. în to
tal pînă la sfîrșitul anului vor fi con
struite în republică 1200 clădiri pentru 
școli.

Vizite 
ale delegației sovietice
Miercuri dimineața, conducătorul dele

gației guvernamentale a Uniunii Sovietice 
la sărbătorirea celei de a 10-a aniversări 
a zilei de 23 August, N. M. Șvernik ?i 
G. I. Rudi, membru al delegației, au 
vizitat podul de peste Dunăre, Giurgiu- 
Russe.

Membrii delegației au fost însoțiți de 
tovarășii Gh. Apostol, Al. Moghioroș, D. 
Ccliu.

în după amiaza aceleiași zile N. M. 
Șvernik, însoțit de G. I. Rudi, a făcut o 
vizită la Consiliul Central al Sindicate-' 
lor. Aici oaspeții au fost întîmpinați da 
tovarășii Stelian Moraru, președintele 
C.C.S., Liuba Chișinevschi, M. Mujic și da 
ceilalți membri ai Prezidiului C.C.S. și do 
președinții Comitetelor Centrale ale sin
dicatelor.

In salutul său, tov. Stelian Moraru a 
arătat că sindicatele romîne au un prețios 
ajutor în experiența sindicatelor sovietice 
pe care o folosesc zi de zi și a mulțumit 
în numele sindicatelor noastre pentru 
acest ajutor.

N. M. Șvernik a vorbit celor prezenți 
despre munca sindicatelor sovietice și a 
răspuns la o serie de întrebări ale acti
viștilor de seamă ai sindicatelor noastre, 
privind probleme importante ale muncii- 
sindicale. Cuvîntul conducătorului dele
gației sovietice a fost ascultat cu multă 
atenție.

In numele Prezidiului C.C.S. tov. Ste
lian Moraru a mulțumit apoi lui N. M. 
Șvernik pentru cuvîntul său. (Agerpres)Demonstrația oamenilor muncii din Capitală

De neuitat vor rămîne clipele uriașei demonstrații care a avut loc în Capitală cu prilejul zilei de 23 August 
Militarii forțelor noastre armate au stîrnit entuziasm, datorită ținutei impecabile în care au defilat.

Demonstrația oamenilor muncii din Capitală a fost deschisă de întreprinderile șl instituțiile raionului „23 August'* 
care poartă numele măreței zile a eliberării.

Zvelți, rumeniți de soare, tinerii sportivi au Încheiat uriașa coloană a ma nlfestanțllor.
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Pescuitul — o ramură a industriei 
în plină dezvoltare

----------------------------------------------------------------------

Pentru a satisface șl mal mult cerințele crescînde ale populației consuma
toare, în anii regimului de democrație populară, pe lîngă alte ramuri de pro
ducție legate de industria alimentară, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea pro
ducției de pește.

Apele patriei noastre dețin din plin această bogăție. De la șuvoaele limpezi 
ale rîurilor de munte pline de păstrăvi, piuă la apele înspumate ale mării, în care 
cresc zeci de specii de pește.

Pentru a putea fi pescuit și conservat sau distribuit imediat populației prin cen
trele piscicole, pe Dunăre și Marea Neagră munca pescarilor tineri șl vîrstnici 
B-a îmbunătățit simțitor. Pescuirea prin mijloace științifice face posibilă creș
terea mal rapidă a producției șl ușurează în același timp munca pescarilor. 
Exploatarea cruntă din trecut a rămas pentru aceștia doar o tristă amintire.

Grupajul de articole de mai jos încearcă să surprindă cîteva aspecte din 
desfășurarea acestei interesante activități, din viața nouă a pescarilor, muncitori 
harnici pentru îmbunătățirea aprovizionării cu alimente a poporului nostru 
muncitor.

Din năvod Pescuit
în cutia de conserve tovarășe

Intr-o comuna fruntașă

Viața pescarilor In anii puterii populare a devenit înfloritoare. Locul bărcilor 
— care se scufundau la fiecare furtună —iau luat pescadoarele motorizate șl alte 
ambarcațiuni motorizate ale flotei pescărești.

In fotografie, pescadorul motorizat „Flamura Roșie“ sosește la vasul-bază pen
tru a descărca peștele.
------------------ * *------------------  
bogat-------------- Pe v asul bază

Daniel! „Octombrie Roșu"
Spre sfîrșitul zilei cînd înserarea se lasă deasupra bătrînei 

bălți Greaca, strîngîndu-se în jurul focului, pescarii își aduc 
aminte de Intîmplări de demult sau povestesc despre viața lor 
nouă. Cei tineri ascultă mirați pe bătrîni. Doar sfîrîitul surce
lelor pe care flăcările le mestecă vesel, domină vorbele poves
titorului...

Adevărate fapte eroice se întâmplă în cele patru anotimpuri 
pe apa întinsei bălți Greaca. Faptele pescarilor nu erau cu
noscute în trecut. O informație laconică anunța din cînd în 
cînd că valuri dezlănțuite au înghițit zeci și zeci de pescari, 
dar despre lupta lor eroică cu natura, despre mizeria care le 
apăsa în trecut sufletul nu se sufla nici un cuvînt.

Astăzi pescarii luptă cu abnegație pentru a da poporului 
muncitor o producție sporită de pește. întrecerea socialistă se 
desfășoară cu avînt. Cuv-întul pescarilor odată dat devine o 
lege pentru ei. Nimeni și nimic nu-i poate sta în cale pesca
rului cînd și-a dat cuvîntul.

Atunci cînd brigada lui Ion Cucu a chemat la întrecere bri
gada lui Aboza Dumitru, toți și-au dat seama că vor avea 
ce vedea.

— Lasă, vedem noi, care pe care — spuneau cei din brigada 
lui Aboza.

— O să vedem noi la urmă cine pe cine — răspundeau 
bătrînii din brigada lui Cucu.

Pescarii se culcă cînd luna e sus pe cer, cînd ea se oglin
dește în apa bălții. Pescarii se scoală cînd luna e încă sus și-și 
dezmiardă chipul în adîncimea apei.

— Băieți, e timpul —vestește încet brigăzii sale Aboza. Să 
mergem, s-o fi sculat Cucu ? Cu cîteva minute înainte același 
lucru l-a făcut și Cucu Ion.

De la 1 la 10 august Cucu Ion a pescuit 1200 kg.
Aceștia sînt doi din nenumărații pescari vrednici de laudă 

de pe balta Greaca. Și Crăciun Bulboacă în cinci zile a pescuit 
2.000 kg. cu 500 de vîrșe.

Undeva pe baltă, într-un loc știut numai de pescari, unde se 
prinde 2.000 kg. de pește, lucrează Constantin Bobă unul 
dintre cei mai vîrstnici pescari. Tovarășii săi din brigadă îl 
cunosc bine, doar împreună pescuiesc într-o singură zi cele 
2.000 kg. de pește. In fiecare dimineață cînd soarele e sus pe 
cer, se întorc cu lotcile vîrfuite de pește: știucă, văduviță, 
babușcă, precum și crapul de 10—15 kg. Aci in fiecare zi la 
secția Păru, bătrînul cherhanagiu Pîrvu Mihalcea primește 
cantități mari de pește pe care-1 pregătește pentru întreprin
derile de fabricat conserve sau pentru piețele orașelor. In ciu- 
here mari peștele e spălat apoi este așezat în lăzi cu.ghiață.

Mai în fiecare seară camioane mari vin dfeșpre București 
să încarce peștele. Atunci bătrânul cherhanagiu îi îndeamnă 
pe șoferi:

— Ia-1 tăicuțule, e foarte proaspăt peșrele nostru. Intr-un 
nor gros de praf mașinile se îndepărtează. De-ab:a alune; 
Pîrvu Mihalcea se îndură să încheie o zi de muncă. Se așeaza 
și el lingă ceilalți pescari, le mai povestește cite ceva, sau as
cultă pe vreun tînăr pescar care le cîntă din acordeon.

★
A sosit pește proaspăt la fabrica de semiconserve București. 

Zilele acestea oamenii spălau ciubere uriașe, lăzi etc. A sosit 
peștele! De curind fabrica a început să producă semiconserve 
și din pește de apă dulce venit pentru prima oară de la Greaca. 
Aci se aduc scrumbii de Dunăre, ca și de mare, babușcă, știucă, 
caap, somn și alte specii de pește de apă dulce și de mare.

Mîinile iuți ale utemistei Dragomir Maria aleargă harnice. 
Ea lucrează la curățat. Este o tinără venită dintr-un sat 
lîngă București. In fiecare zi ea curăță în loc de 36 kg., 
kg. de pește.

La umplutul borcanelor sau a cutiilor de conserve ca și
pregătirea lor lucrează patru femei maiștri. Aci se prepară 
cele mai vestite specialități de pește. Iama marinată de pește 
cu sos picant, vara sardele în ulei, scrumbii de Dunăre, fileuri 
(din rijeatcă mare fără os) rulouri; care mai de care mai gus
toase. Iată-1 pe unul din maiștri: utemista Dediu Aurica. 
Vorba aceea „cit ai zice pește", a așezat peștele într-un borcan 
de 0,600 kg. Ea umple zilnic borcanele cu cite 50—52 kg. pește 
preparat de ea. Dediu Aurica e una din maiștrii buni, pri
cepută la fabricarea sosurilor ca și la prepararea diferitelor 
specialități. Utemistele Pătran 
lucrează la închis borcanele sau 
nile lor îndemînatice trec zilnic 
cutii, deși norma e de 900. Ele
da mereu mai multe produse de pește industrializat și îl înde
plinesc.

Specialitățile de pește conservat și afumat sînt ambalate cu 
grijă și expediate grabnic spre centrele muncitorești

★
De la pescarul de pe baltă ce înfruntă adesea furtuni puter

nice și pînă la muncitoarele ce pregătesc peștele, același gînd 
îi însuflețește pe toți: Poporul muncitor are nevoie de mai 
multe alimente.
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Polixenia și Petruța Cernea 
outiile de conserve. Prin mîi- 
cîte 1500—1600 de borcane sau 
și-au luat angajamentul de a

SILVIA BRADESCU 
corespondenta „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea București

a sărit sprinten unPe puntea vasului 
ttnăr blond cu fața bronzată de soare și 
vînt, care cu pași liniștiți s-a apropiat de 
macaraua de pe „Octombrie Roșu". Jos la 
cîțiva metri, pe apele mării, sălta în loc o 
tacă motorizată. Apoi în timp ce echipa
jul ambarcațiunii, executa manevra pen
tru descărcarea peștelui pescuit în cursul 
nopții, tînărul s-a oprit să schimbe cîteva

L

„.Pescar. Frumoasă este viața celor 
ce smulg apelor bogății de preț. Gavri
lov Daniel și-a văzut visul îndeplinit. 
Membru în brigada de pescuit de pe 
taca ,.23 August" din flota de larg a 
Mării Negre, a devenit, prin munca sa, 
fruntaș in brigadă.
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Gavrilov, ce se 
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urirind mulțum el Ga
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— Bin: 
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— Atunci haide-mi la macara.
Sus la provă prima ma

plasă ce stătea gata să plesnească. Apoi 
se descarcă o altă plasă de 300 kg. și 
încă una Gavrilov Daniel notă atent in 
carnețelul său: 1.000 kg. Strigă apei bucu
ros peste balustrada vasului vestea iz- 
bînzii tovarășilor săi din tacă și se re
pezi după lubrefîanți, alimente și apă. 
Peste cîteva minute reapăru pe punte cu 
cele necesare brigăzii de pescari pentru o 
nouă cursă. Gavril Palicar, tatăl tânărului 
pescar, îi ajută să coboare 
peste alte cîteva minute 
motorizată s-a repezit din 
încă o zi două și brigada 
parte Gavrilov Daniel își
planul. Tînărul se va întoarce 
repaus de cîteva zile la țărm, unde îi va 
povesti prietenei sale Varia cum s-a lup
tat cu valurile mării și cit de dor i-a fost 
de ea. Apoi o va ruga poate să-1 conducă 
pînă la drumul de apă cînd va pleca in
tr-o nouă cursă pe crestele înspumate ale 
Mării Negre. Pescuit bogat, tovarășe Da
niel !

proviziile și 
ambarcațiunea 
nou 
din 
va

în larg, 
care face 
îndeplini 

pentru un

M. Z.

Marea este acum liniștită... Mari
narii de pe vasul-bază de pescuit „Oc
tombrie Roșu“ și-au luat rămas bun de 
la prietenii lor și au plecat în larg. 
Peste puțin timp se vor reîntoarce din 
nou la țărm, le vor povesti amintirile 
ultimei călătorii și apoi vor pleca iar 
să cutreere marea și bogata apă a 
Mării Negre.

puterii populare, în 
ridicării producției 
Ministerul Indust ri

In anii 
vederea 
de pește, 
ei Alimentare a creat o flotă 
de pescuit de larg, pe Marea 
Neagră. In urma acestei mă
suri pescuitul maritim, a fost 
intensificat, extinzîndu-se în 
largul mării la zeci și zeci de 
mile de țărm. Uneltele de pes
cuit moderne de tip sovietic, 
deservite de ambarcațiuni mo
torizate. asigură securitatea 
pescarilor și le oferă condiții 
de viață corespunzătoare. Sub 
regimul burghczo-moșieresc 
pescuitul de larg nu se făcea 
decît sporadic. în med primi
tiv, cu 
nevoiți 
locurile 
telui să 
mile marine. Prinși de furtu
nă în largul mării, zeci de 
pescari erau înghițiți în fie
care an de valuri, lăsind pe 
drumuri familii care adesea 
erau obligate a plăti sculele 
pe care marea le înghițise 
împreună cu oameni cu ioL

’ Astăzi-flota dă pics suit este 
înzestrată cu cutere, pesca
doare și vasul-bază „Octom
brie Roșu", care deservesc 
brigăzile de pescari și ie asi
gură securitatea pe mare

Vasul „Octombrie Roșu" 
coordonează întreaga activita
te a flotei de larg; indrumind

bărcile, pescarii fiind 
pentru a ajunge pe 
de aglomerație a peș- 
tragă la rame zeci de

n;

pe care 
»-g Va

apă și 
jO::om-

negrie Roșu
I băi și

pentru pesca 
stă la dispoziția acestora, 
ziua și noaptea.

Departe de erm neie lor. de 
freamătul portului, pescarii și 
marinarii Cotei de larg simt 
mai puternic nevoia de a trăi 
o intensă viață culturală.

Ca urmare a acestei cerințe, 
la bordul vasulut-bază. a fost 
amenajată o bibliotecă cu 
peste 5.000 de volume. Pentru 
a se ușura și mai mult difu
zarea cărților In rîndul pesca
rilor. au fost create biblioteci 
volante pină la cele mai mici 
ambarcațiuni.

Pe vapor se organizează 
concursuri de șah, și câteodată 
conferințe, cu caracter tehnic 
sau educativ.

Cu multă căldură au aplau
dat zeci și zeci de pescari și 
marinari din flota de larg, 
spectacolele echipei noastre 
artistice, care s-au desfășu
rat pe bordul vasului.
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Vești

Majoritatea membrilor echi
pajului sînt tineri. De aceea 
sportul are nenumărați prie
teni pe „Octombrie Roșu“. 
Deși mănușile de box au mare 
căutare pe vas, totuși spor
tul preferat rămîne înotul. In 
timpul verii mai ales, în ore 
de repaus, de pe „trambuli- 
na“-punte a vasului au loc de
monstrații de sărituri în apă 
și se desfășoară interesante 
întreceri nautice.

Pescarii și marinarii flotei 
de larg așteaptă cu nerăbdare 
sosirea pescadoarelor care 
mențin legătura cu portul 
Constanța și aduc ziarele și 
revistele abonaților.

Deși Comitetul Central al 
Sindicatului Alimentar a pro
mis de luni de zile că 
va repartiza flotei noastre 
o stație de amplificare care 
să fie instalată pe „Oc
tombrie Roșu", pentru a ține 
la curent cu ultimele vești din 
țară și străinătate, pe pescarii 
și marinarii ce stau cite o lună 
de zile pe mare, promisiunea 
a rămas totuși o simplă pro
misiune.

Cit de bine s-ar simți bri
găzile de pescari care sosesc 
la vasul bază pentru reîmpros
pătare și predarea pesteluî, 
dacă ar auzi în cele cîteva zeci 
de minute un radio-jurnal 
sau o serie de cântece.

Pe bordul vasului există de 
asemenea condițiile necesare 
proiectării de filme. Lipsește 
însă număr., aparatul de pro
tecție. In sala spațioasă unde 

sala de mese și bi- 
s-ar putea proiecta

enucauv. Așteptam cu nerăb
dare ziua cînd orcanele res
pective își vor aduce aminte 
că pe apele Mării Negre sute 
de marinari și pescari așteap
tă sosirea unui aparat de pro
iecție cinematografică, care să 
le îmbogățească cunoștințele 
și să facă să treacă mai ușor 
zilele de luptă încordată cu 
valurile pentru îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor mun
cii

Ne-ar bucura de asemenea 
prezența activiștilor comitetu
lui regional și al celui orășe
nesc U.T.M. Constanța, care ar 
putea să organizeze interecan- 
te conferințe despre istoria 
Mării Negre, despre bogățiile 
apelor ei etc.

O activitate culturală și mai 
intensă .interesantă și legată 
de specificul nostru, ar contri
bui fără îndoială la sporirea 
producției de pește.

NICOLAE ȘTEFANESCU 
Căpitan de cursă lungă, 

comandantul vasului 
„Octombrie Roșu"
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• De curînd doi ingineri piscicoli de la Trestul pescăresc 
Constanța au început experimentarea unui model de nadă 
(momeală) artificială pentru năvoade. In prezent se folo
sesc ca nadă peștișori comestibili. Inginerul Ciufu Mircea 
și Nicolau Constantin și-au propus să confecționeze o nadă 
artificială din staniol impregnat intr-o soluție uleioasă de 
pește care va putea fi reintrebuințată o lună pină la două 
luni. Prin introducerea acestei inovații, vor fi înlăturate 
cheltueli de sute și sute de mii de lei anual, iar peștișorii 
care se folosesc în prezent ca nadă, in loc să fie aruncați 
din nou în mare vor lua drumul magazinelor și al piețelor 
din orașe și sate.
• Tot in curs de experimentare se află metoda pescuitu

lui de noapte cu ajutorul luminii. Astfel în apele mării se 
introduce o sursă luminoasă puternică care atrage bancurile 
de pești in trecere. Cu ajutorul unor plase speciale, peștii 
care se vor stringe în cantități mari in jurul sursei lumi
noase vor fi încercuiți și scoși la suprafață.

Pescuitul cu ajutorul luminii poate aduce o contribuție 
însemnată la sporirea producției peștelui dat fiind largile 
posibilități de extindere a acestei metode.

• Ca rezultat al experienței căpătate de pescarii și teh
nicienii romîni specializați in Uniunea Sovietică, au fost in
troduse în pescuitul marin unelte noi de pescuit cum sînt: 
talienele (unelte capcană) de tip gigant și semi-gigant pe 
pari de flotori pentru pescuitul de larg, unelte de tipul nă- 
voadelor-pungă, deservite de pescadoare.

Rezultate deosebite în producție au dat 
și semi-gigant pe pari de flotori. Astfel 
nută la Sulina în anii 1952—1953 a fost în
kg. de talien lunar. Anul acesta, tot la Sulina s-au obținut 
în luna aprilie cu talienele gigant 14.100 kg., iar în luna 
mai, aproape 20.000 kg. De asemenea cu ajutorul talienelor 
semi-gigant s-a obținut în sezonul de pescuit o producție 
lunară medie de peste 17.000 kg.

talienele gigant 
producția obți- 
medie de 12.000

In multe comune șl sate din raionul 
Medgidia, regiunea Constanța, lucrările de 
treieriș și dezmiriștit sînt pe terminate, 
în frunte cu membrii gospodăriilor co
lective, țăranii muncitori din cuprinsul 
întregului raion, avîntați în întrecere, de
pun eforturi sporite pentru a termina la 
timp și în bune condițiuni lucrările, agri
cole din vara acestui an. Astfel țăranii 
muncitori din comuna Valul lui Traian, 
urmînd exemplul colectiviștilor, au reușit 
să obțină realizări deosebite în bătălia 
strîngerii recoltei.

Datorită faptului că țăranii muncitori 
au dat tot mal multă atenție aplicării re
gulilor agrotehnice, secerișul a început la 
timp. Ca urmare a unei munci politice 
intense desfășurată în rîndul țăranilor 
muncitori, sub îndrumarea organizației de 
partid din comună, secerișul s-a terminat 
cu mult înainte de data planificată. Pa
ralel cu lucrările de recoltat s-a executat 
și dezmiriștitul. Pînă la 12 august, mem
brii celor două întovărășiri agricole, aju
tați de brigăzile de tractoare de la 
S.M.T.-ul.din comună, au dezmiriștit în
treaga suprafață cultivată cu păioase. 
Cele 2 gospodării colective au dezmiriștit 
peste 570 ha. iar țăranii muncitori cu gos
podării individuale au dezmiriștit și ei o 
suprafață de 355 ha.

Obținerea acestor rezultate se datorește 
faptului că munca a fost de la început 
bine organizată. La aceasta un aport deo
sebit l-au adus tov. Rișat Voap, vicepre
ședinte al statului popular comunal, care 
îndeplinește și munca de agent agricol și 
membrii comitetului organizației de bază 
U.T.M. din comună, în frunte cu tovară
șul secretar Geiil Uzeir.

încă cu mult înainte de începerea lu
crărilor agricole, în lumina sarcinilor ce 
reieșeau din Hotărîrile partidului și gu
vernului cu privire la executarea lucră
rilor agricole de vară, comitetul executiv 
al sfatului popular și-a întocmit un plan 
bine chibzuit. Prin diferitele conferințe ce 
s-au ținut la căminul cultural sau în ca
drul manifestărilor artistice, li s-au ară
tat țăranilor muncitori avantajele seceri
șului, dezmiriștitului și treieratului la timp, 
precum și cele ale efectuării arăturilor 
pentru însămînțările de toamnă. Necesi
tatea executării la timp a principalelor 
lucrări în campania de vară a fost de 
asemenea arătată țăranilor muncitori prin 
articole scrise la gazeta cetățenească, 
prin lozinci mobilizatoare și fotomontaje.

Datorită tuturor acestor măsuri pregă
titoare șl folosirii din plin a timpului 
prielnic, lucrările agricole au mers în pas 
una cu alta. C.ele 8 arii de treier au fost 
organizate și dotate din timp cu tot ce 
este necesar. Organizarea cetățenilor în 
cete și depozitarea pe arii a unei canti

tăți suficiente de recoltă pentru a asigură 
alimentarea neîntreruptă a batozelor au 
constituit o sarcină însemnată pentru sfa
tul' popular și organizația de bază U.T.M.

Preocuparea de care a dat dovadă sfa
tul popular al comunei Valul lui Traian 
pentru folosirea din plin a fiecărei zile 
și ore din timpul prielnic, care a permis 
buna desfășurare a treierișului, nu a în- 
tîrziat să-și arate roadele. Astfel pînă la 
2 august întovărășirile agricole din satele 
Valul lui Traian și Valea Seacă au ter
minat complet treierișul recoltelor de 
păioase, iar țăranii muncitori din Valea 
Seacă au terminat de treierat ultimul hec
tar în ziua de 9 august. De asemenea gos
podăria agricolă colectivă „Lazăr Cer- 
nescu" din Valul lui Traian, a terminat 
treierișul pînă la 17 august. Tot pînă la 
17 august au treierat întreaga suprafață 
cultivată cu păioase și țăranii muncitori 
din comună.

Pregătirea arăturilor pentru însămînță- 
rile de toamnă constituie de asemenea 
una din condițiile ce determină obținerea 
de recolte bogate în anul viitor. Și ță
ranii muncitori din Valul lui Traian îi 
acordă toată atenția, mai ales acum după 
ce au terminat treierișul. Ascultînd sfa
turile și îndrumările tehnicienilor de la 
S.M.T., colectiviștii și țăranii muncitori 
din Valul lui Traian au executat pînă 
acum peste 720 ha. arături pentru însă
mînțările de toamnă.

La obținerea acestor frumoase realizări 
o contribuție de.seamă a adus-o și tine
retul din comună. In perioada campaniei 
de tară, organizația de bază U.T.M. din 
Valul lui Traian a recomandat organiza
ției de partid pe cei mai buni utemiști 
cum sînt Găzdaru Tamara, Bogdan Aneta, 
Georgescu Emilia, ca agitatori. De aseme
nea utemistelor Găzdaru Tamara și Bog
dan Aneta li s-a încredințat sarcina de a 
se îngriji de confecționarea gazetelor de 
perete la arii, de asigurarea apariției la 
timp a articolelor, de sprijinirea confec
ționării lozincilor în legătură cu predarea 
cotelor.

Pină mai acum cîteva zile, datorită fap
tului câ a existat o preocupară intensă 
pentru predarea cotelor, peste 80 la sută 
dintre țăranii muncitori care au treierat 
și-au predat în întregime cotele datorate 
statului.

Succesele obținute de țăranii muncitori 
din comuna Valul lui Traian în bătălia 
strîngerii recoltei se datoresc muncii ne
obosite pe care au depus-o pentru a în- 
tîmpina cu tot mai frumoase realizări 
măreața sărbătoare a poporului nostru 
muncitor — ziua de 23 August.

ION GHIȚUICĂ 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Constanța

întrecerea polîatloniștilor
Orașul Mediaș va găzdui în cursul ace

stei săptămîni întrecerile finalei campio
natului R.P.R. de poliatlon G.M.A.

La a doua sa ediție, campionatul de po
liatlon G.M.A. desfășurat anul acesta a 
adus la startul probelor sale mii de con- 
curenți. De-a lungul celor cîteva luni de 
zile, timp în care s-a desfășurat campio
natul, lupta a fost deosebit de dîrză. Eta
pă cu etapă, din rândul masei de spor- 

| tivi s-au calificat pe rind cei mai bine 
pregătit: la toate cele șase probe: atletism 

' (fcr.d) cursa cu obstacole G. M. A_. tir, 
gimnastică, înot și aruncarea greutății. 

I Asa au fost desemnați campionii pe co- 
| lective spe-tive. pe raioane și regiuni.

Acum a sosit vremea cînd pe stadionul 
„7 Noiembrie" din Mediaș campionii re- 

i giunilor se vor întrece pentru titlul su- 
I prem — campion al R.P.R. Așa cum e și 
I firesc, aici lupta va fi mult mai dîrză. 
Performanțele realizate vor fi desigur o 

! oglindă vie a luptei desfășurate. Pină la 
' întrecere, pregătirea finaliștilor ca și re
zultatele obținute de ei în fazele anteri- 

' oare este desigur prima garanție. Printre 
I pretendenții la cucerirea acestui rîvnit ti- 
i tiu trebuie desigur să-1 numărăm în pri

mul rind pe Feder Verner campionul re
giunii Stalin ca și pe Victor Teodorescu 
campionul orașului București.

Nu mai puțin disputat va fi titlul de 
■ campion al R.P.R. rezervat fetelor. în ca- 
I drul probelor femenine se vor întrece 
’ sportive fruntașe bine pregătite ca: Elena 
Bintințeanu campiona regiunii Hur.e- 

I doara, Mioara Moraru campiona regiunii 
: Stalin etc. Dat fiind varietatea de ramuri 
I sportive la care participă fiecare concu- 
i rent, pregătirea sa multilaterală va ho- 
i țări cucerirea victoriei.

Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul 
I că obținerea victoriei este determinată 
: intr-o bună parte și de condițiile mate
riale create sportivilor. Organizatorii 

I competiției s-au gîndit din vreme, cu se- 
I riozitate la acest lucra. Stadionul care 
; va găzdui întrecerile a fost cu grijă ame- 
i na; at și utilat cu toate materialele și apa- 
I ratele necesare. Totul e gata pentru start.

★
Ca orice altă competiție de masă cam- 

' pionatul R.P.R. de poliatlon G.M.A. își 
are mceputu! — baza sa — in faza pe co
lective. De felul cum se desfășoară acti- 

1 vitatea in prima etapă depinde succesul 
întregii competiții

Deosebit de fructuoasă s-a dovedit a fi 
preocuparea organelor sportive din orașul 
Arad care au reușit sa antreneze peste 
600 de participanți la etapa I. Cheia 
acestui succes este desigur munca desfă
șurată jos, în masa tinerilor de către con
siliile colectivelor sportive care au fost 
îndrumate și instruite la vreme. Colecti
vele Flamura Roșie 30 Decembrie și Fla
mura Roșie fabrica de zahăr-Arad, Pro- 
gresul-Craiova, Progresul Sîngiorgiul de 
Pădure, sînt doar cîteva exemple bune 
care se pot da în această privință.

Benko Dona, campioana Regiunii Auto
nome Maghiare, s-a afirmat anul acesta 
în cadrul campionatului ca o sportivă 
deosebit de talentată. Iată deci o impor
tantă latură a acestei competiții: desco
perirea de tineri talentați și crearea po
sibilităților pentru cucerirea măestriei 
sportive.

Șl de data aceasta în munca unor con
silii ale colectivelor sportive aspectul ne
gativ a dominat încă. Numai astfel se 
explică faptul că din peste 4000 membri 
ai colectivului, sportiv Flamura Roșie ,,Ia- 
noș Herbak" din Cluj , doar 10-sau 15 au 
luat parte la acest concurs. Dar nu numai 
un număr mare de membri ai colectivu
lui sportiv ar fi permis obținerea unor 
succese importante ci ți varietatea secții
lor pe ramuri de sport sau bazele spor
tive pe care le are la îndemînă colectivul 
sportiv. Dar la Flamura Roșie „Ianoș 
Herbak" atît consiliul colectivului sportiv 
cît și comitetul organizației de bază 
U.T.M. au neglijat complet aceste pro
bleme. Organizația de bază U.T.M. nu s-a 
preocupat cît de cît de mobilizarea tine
retului la această competiție. Nenumărați 
sînt tinerii de la „Ianoș Herbak" care au 
cucerit insigna G.M.A. cu 2-3 ani în urmă 
și care de atunci n-au mai călcat pe 
stadion.

Așa cum era și firesc dealtfel, această 
lipsă s-a resfrînt și asupra celorlalte eta
pe. Nu întîmplător la concursurile fazei 
regionale ținute în orașul Cluj ca și la 
Baia Mare n-au participat decît doi sau 
trei concurenți, în timp ce în Orașul 
Stalin, Craiova, Suceava și multe altele, 
numărul concurenților a trecut de 20.

★
Această competiție prin varietatea pro

belor sale este deosebit de pretențioasă. 
Ea iți cere nu numai să știi să alergi bine, 
să ochești și să arunci departe, să înoți 
și să execuți exerciții complicate de gim
nastică, dar la toate aceste probe să reali
zezi rezultate de performanță. Cucerirea 
titlului de campion al R.P.R. Ia poliatlon 
G.M.A. este apogeul unei pregătiri intense, 
a unei munci asiduie de zi cu zi, desfășu
rată științific și multilateral.

Cucerirea acestui titlu în prima sa edi
ție, în 1953, de către maestrul sportului 
Petre Zîmbreșteanu, unul dintre cei mai 
buni sportivi ai țării noastre este desigur 
dovada cea mai grăitoare. Iată de ce 
atunci cînd alăturea, de maestrul sportu
lui Petre Zîmbreșteanu se afla Elena Re
vent, campioana probelor femenine, bucu
ria sa îi era pe deplin justificată. Cuce
rind acest titlu, studenta Institutului de 
Cultură Fizică Elena Revent a realizat o 
valoroasă performanță.

Este interesant de aflat cum Elena Re
vent s-a pregătit anul acesta pentru păs
trarea acestui titlu. La fazele premergă
toare finalei, campioana n-a luat parte așa 
cum ar fi trebuit. La invitația C.C.F.S.- 
ului,_ asociația Știința a răspuns: „Nu-i 
pregătită și nu se poate compromite".

Ce se poate spune despre Elena Revent 
decît că a abandonat lupta fără niciun 
efort ? Ea a dovedit acum că nu numai 
pregătirea sa tehnică și fizică suferă d r 
că nu are suficientă tărie morală. A-ta 
cu atît mai grav cu cît Elena Revent este 
studentă la I.C.F. deci unul din viitoarele 
cadre ale mișcării noastre sportive.

Nici despre tovarășii din Consiliul Cen
tral al asociației „Știința" nu se pot spu
ne cuvinte mai de laudă. Ajutorul pe care 
ei l-au dat Elenei Revent a fost inexistent.

★
Sîmbătă și duminică cei 80 de finaliști 

ai campionatului R.P.R. de poliatlon își 
vor disputa întîietatea în cadrul unei 
lupte dîrze, pasionante, în care firește, 
cel mai bun va învinge și de data aceasta.

V. RANGA

Dezvelirea unei plăci comemorative la Craiova
într-un cadru solemn, în ziua de 22 au

gust a avut loc la Craiova dezvelirea unei 
plăci comemorative pe clădirea din str. 
Severinului nr. 9, unde în anul 1934 a 
fost judecat procesul înscenat de regimul 
burghezo-moșieresc fruntașilor luptelor 
revoluționare ale ceferiștilor din anul 1933, 
în frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej,

Cu acest prilej a luat cuvântul tov- Ro

mulus Năzdrăvan, președintele comitetului 
executiv al sfatului popular orășenesc Cra
iova care a arătat condițiile de cruntă pri
goană împotriva celor mai buni fii ai po
porului nostru — comuniștii, în care a fost 
judecat monstruosul proces.

A urmat apoi dezvelirea plăcii comemo
rative.

(Agerpres)



Viața U. T. M.

Să întărim prin toate mijloacele democrația internă de organizație
Telegrame primite cu ocazia zilei de 23 August

Tovarășului
Uniunea Tineretului Muncitor, organiza

ția revoluționară a tineretului muncitor 
din patria noastră, este rezerva de luptă 
a partidului, ajutorul său principal în edu
carea comunistă și în mobilizarea tinere
tului la lupta pentru construirea socia
lismului. Partidul îndrumă cu dragoste 
organizația comunistă a tineretului, îi 
arată scopul luptei și mijloacele pentru 
realizarea Iui, o ajută să-și îmbunătățească 
și să-și perfecționeze neîncetat munca în 
rîndurile maselor largi de tineri de la 
orașe și sate.

Conferința pe țară a U T.M, pe baza ana
lizei temeinice făcute de Hotărîrea Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. cu privire 
la activitatea Uniunii Tineretului Munci
tor, a subliniat necesitatea întăririi spiritu
lui de partid în organizație, a consolidă
rii continue a democrației interne.

Pentru a putea mobiliza forțele crea
toare ale tineretului în aplicarea sarcini
lor trasate de partid, organizațiile U.T.M. 
trebuie să-și intensifice activitatea, să dez
volte spiritul de inițiativă al utemiștilor, 
să întărească continuu democrația internă 
care constituie baza de neclintit a întregii 
vieți interne a organizației noastre.

Democrația internă de organizație este 
un puternic mijloc de antrenare a tuturor 
utemiștilor la o participare directă la viața 
de organizație, la conducerea muncii, ia 
discutarea și rezolvarea tuturor proble
melor ce stau în fața U.T.M.

Alegerea organelor de conducere de jos 
în sus este una din condițiile esențiale 
ale democrației interne de organizație. Ea 
asigură ridicarea la conducerea organiza
ției U.T.M. a celor mai vrednici, mal pri- 
cepuți și mai capabili utemiști.

In Statutul organizației noastre se arată 
că toate organele de conducere de jos și 
pînă sus, se aleg în adunări generale, con
ferințe, congrese. Organele de conducere 
ale U.T.M. sînt obligate să facă dări de 
seamă asupra activității lor, în fața orga
nizațiilor U.T.M. care le-au ales.

Fiecare utemist are dreptul să-și spună 
părerea despre problemele muncii de or
ganizație, să critice cu curaj lipsurile și 
slăbiciunile manifestate în munca cadre
lor de conducere, să se adreseze cu orice 
problemă organelor superioare, IncJusi” 
Comitetului Central.

O importanță deosebită în ce privește 
înrădăcinarea democrației interne de or
ganizație a avut-o alegerea organelor con
ducătoare U. T. M. Desfășurarea adunării 
pentru alegerea noului comitet U.T.M. de 
la fabrica „Ianoș Herbak", de pildă, a 
decurs într-un spirit sănătos. Darea de 
seamă prezentată de vechiul comitet a 
scos la iveală părțile pozitive șl negative 
ale activității organizației de bază și ale 
comitetului. La discuții au luat parte nu
meroși utemiști care au criticat activitatea 
vechiului comitet, care și-au analizat în 
spirit autocritic lipsurile proprii și au fă
cut propuneri prețioase pentru îmbunătă
țirea muncii. Același spirit sănătos, plin de 
răspundere s-a observat și în discuțiile 
asupra candidaților pentru noul organ de 
conducere.

Democrația internă de organizație asi
gură controlul utemiștilor asupra organu
lui ales; de aceea, organele de conducere, 
odată alese, au la rindul lor datoria de a 
da socoteală utemiștilor de felul cum își 
îndeplinesc sarcinile, prin dări de seamă 
prezentate în fața celor care le-au ales, 
prin adunări, sau prin presă.

Democrația internă de organizație cere 
respectarea întocmai a principiului con
ducerii colective în toate organele U.T.M. 
Principiul conducerii colective se reali
zează în primul rînd prin dezbaterea și 
elaborarea în colectiv a hotărîrilor, asi- 
gurîndu-se fiecărui utemist posibilitatea 
deplină de a contribui la elaborarea ho
tărîrilor.

Convocarea regulată a adunărilor, a ple
narelor comitetelor U.T.M., a ședințelor de 
birou are o mare însemnătate în dezvol
tarea continuă a democrației interne, în 
creșterea capacității de luptă a organiza
țiilor U.T.M.

In adunarea generală — organul su
prem de conducere a organizației de bază 
U.T.M., — se dezbat în colectiv proble
mele cele mai arzătoare ale muncii, iar 
utemiștii își pot manifesta în mod deose
bit spiritul de inițiativă și combativitate. 
Democrația internă impune ca o cerință 
elementară convocarea la termenele sta
bilite a adunărilor generale, a plenarelor,

Moțiu Aurel
prim secretar al comitetului regional 

U.T.M. Cluj

autocriticii și în special a criticii de jos 
asigură mersul nostru înainte, asigură 
continua dezvoltare și întărire a organi
zației U.T.M.

PETRU
Președintele Prezidiului Marii Adunări

pregătirea lor temeinică, antrenarea tu
turor membrilor la dezbaterea probleme
lor puse în discuție. Adunarea generală 
este o înaltă școală de educație comunistă 
atît a utemiștilor, cît și a organelor de 
conducere. Acest adevăr este confirmat 
zilnic în activitatea multor organizații de 
bază U.T.M. din regiunea Cluj. Astfel. în 
organizațiile de bază U.T.M. de la Depoul 
C.F R. Cluj, Școala Medie de Cooperație 
din Gherla, sau G.A.S. din comuna Du
mitra, s-a reușit ca adunările generale să 
fie convocate regulat, să se antreneze un 
mare număr de utemiști la pregătirea lor, 
la discuții, la rezolvarea în mod colectiv 
a problemelor ce stau la ordinea de zi.

In practica muncii de organizație mai 
sînt însă cazuri cînd adunările generale 
nu se convoacă la timp sau se țin în mod 
formal. Astfel de cazuri s-au ivit în or
ganizațiile de bază de la „Industria Sîr- 
mli“ din Cîmpia Turzli, de la fabrica de 
confecții „Flacăra" din Cluj etc. Trecînd 
cu vederea rolul educativ pe care trebuie 
să-1 aibă adunările generale și călcînd de
mocrația internă de organizație, comitetele 
U.T.M. din aceste organizații de bază nu 
antrenează majoritatea utemiștilor la dis
cutarea activă a problemelor, nu țin cont 
de părerea și experiența multor utemiști.

Democrația internă nu este compatibilă 
cu metodele de comandă. Ea pretinde nu 
numai să prezinți un punct de vedere just, 
ci să asculți și părerea celorlalți tovarăși. 
Democrația internă presupune spiritul to
vărășesc în relațiile dintre membrii orga
nizației și organelor de conducere.

Plenarele comitetelor U.T.M., adunările 
activului au o mare importanță în dez
voltarea continuă a democrației interne 
de organizație, în creșterea capacității de 
luptă a organizațiilor U.T.M. Ele dau po
sibilitatea discutării în colectiv a celor mai 
Importante probleme ale muncii U.T.M. 
Oglindind experiența multilaterală a or
ganizațiilor U.T.M. din toate domeniile, 
discuțiile din adunările de activ contribuie 
la scoaterea la iveală a lipsurilor șl gre
șelilor în muncă, precum și la prezentarea 
unor propuneri valoroase pentru îmbună
tățirea muncii. In regiunea noastră s-a 
reușit să se convoace în mod regulat adu
nările cu activul și în unele locuri ca la 
comitetele orășănești U.T.M. Cluj, Turda 
și comitetul raional U.T.M. Bistrița, adu
nările cu activul să se desfășoare la un 
nivel mulțumitor. Trebuie arătat însă că 
în cele mai multe locuri eie se țin cu o 
participare slabă, iar din lipsa de pregă
tire temeinică nu dau rezultatele nece
sare.

In ceea ce privește convocarea și des
fășurarea plenarei sînt de asemenea multe 
rămîneri în urmă. In unele. comitete raio
nale U.T.M. ca Luduș, Beclean, Cîmpeni 
și chiar la comitetul regional, plenarele 
comitetelor nu au fost convocate în mod 
sistematic. Din cauza subaprecierii impor
tanței lor, materialele prezentate în plenare 
au fost deseori întocmite în pripă, neana- 
litice și neconcrete. La pregătirea acestor 
materiale munceau deobicei cîțiva tova
răși, fără a antrena în această muncă un 
activ larg și în primul rînd pe membrii 
comitetelor respective.

De aceea, plenarele au avut deseori un 
caracter formal; ele nu dezbateau cu com
petență și în mod multilateral problemele 
muncii tineretului. Asemenea plenare se 
terminau de obicei, cu hotărîri formale, 
lipsite de profunzime, ce n-au putut duce 
la îmbunătățirea muncii.

Subaprecierea rolului plenarelor este în 
contrazicere cu spiritul democrației interne 
de organizație. Aceasta duce în mod ine
vitabil la greșeli și eșecuri în munca de 
conducere a organizațiilor U.T.M. Organele 
și cadrele de conducere U.T.M. trebuie să 
acorde atenția necesară organizării regu
late a plenarelor, să asigure participarea 
activă a tuturor membrilor comitetelor, 
să asigure aplicarea în viață a hotărîrilor 
luate.

Unele din cele mai importante condiții 
ale democrației interne de organizație 
constă în desfășurarea largă a criticii și 
autocriticii care are o mare importanță 
în educarea comunistă a utemiștilor și ti
nerilor, a cadrelor U.T.M. Așa cum ne 
învață partidul, desfășurarea criticii și

In regiunea noastră sînt multe organi
zații de bază U.T.M. în care această armă 
este folosită din plin. Una dintre aceste 
organizații este cea de la Institutul Agro
nomic din Cluj. Aici, în cadrul adunărilor 
generale, la diferite consfătuiri și în șe
dințele de comitet, problemele sînt dez
bătute cu curaj în spirit critic și autocri
tic de către membrii organizației U.T.M. 
fără a ține seama de persoane. La fel se 
prezintă situația în organizația de bază 
U.T.M. de la S.M.T. Bonțida din raionul 
Gherla și în alte organizații.

Nu poate exista o critică profundă și cu
rajoasă acolo unde nu se creează condiții 
pentru exercitarea ei, acolo unde sub o 
formă mai mult sau mai puțin fățișă cri
tica este gîtuită. Gîtuirea criticii de jos, 
nesocotirea cerințelor juste ale utemiști
lor sînt incompatibile cu metodele de 
muncă ale organizației și trebuie combă
tute cu toată tăria. In regiunea Cluj au 
fost unii activiști utemiști ca Gășpar E- 
meric, Stoenescu Gheorghe foști prim se
cretari ai comitetelor raionale U. T. M. 
Huedin și Sărmaș care respingeau criticile 
juste venite de jos. Din acest motiv, în 
munca birourilor comitetelor raionale res
pective se înrădăcinaseră familiarismul și 
birocratismul, care au slăbit întreaga mun
că din raioane. Iată un alt exemplu : în 
organizația de bază U.T.M. de la fabrica 
„Tehnofrig" din Cluj, membrii comitetu
lui organizației de bază și în deosebi tov. 
Korosi Gabriel, dînd dovadă de îngim- 
fare și dispreț față de părerile și propu
nerile utemiștilor, nu țin seamă de multe 
ori de critica justă venită de jos. în mai 
multe rînduri, comitetul U.T.M. a fost cri
ticat de utemiști pentru că nu a asigurat 
controlul asupra îndeplinirii sarcinilor de 
organizație. Dar această lipsă mai dăinuie 
și astăzi la fabrica „Tehnofrig".

Cadrele de conducere ale U.T.M. trebuie 
să asigure dezvoltarea criticii și autocriti
cii și să ia poziție fermă față de orice în
cercare de a fugi de controlul masei de 
utemiști. Invățînd de la activiștii de par
tid, utemiștii și cadrele de conducere ale 
U.T.M. trebuie să fie educate în spiritul 
principialității și al încrederii nețărmurite 
în forța creatoare a maselor de tineri, din 
experiența cărora au datoria să învețe 
necontenit.

Democrația internă de organizație este 
de neconceput fără o disciplină conștientă 
din partea fiecărui utemist. Disciplina de 
organizație izvorăște din liberul consim- 
țămînt al utemiștilor, din supunerea mi
norității față de majoritate. Ea se ba
zează pe înalta conștiință a membrilor 
organizației, pe încrederea și devotamen
tul lor față de partid și organizație. In 
aceasta constă forța de neînvins a disci
plinei comuniste, caracterul ei de disci
plină de fier Educarea utemiștilor în 
spiritul unei discipline conștiente este una 
din principalele sarcini ale organizației 
noastre.

Toate problemele muncii de organizație 
sînt discutate în colectiv și fiecare ute
mist are dreptul să-și spună părerea. Dar 
odată ce o hotărîre a fost adoptată, ea 
devine obligatorie pentru toți membrii or
ganizației respective și nici un utemist nu 
este scutit de îndeplinirea acestei hotărîri. 
In organizație nu poate să existe’ 'îtnpăr- 
țirea în „membri de elită" — pentru care 
nu este obligatorie disciplina — și „mem
bri de rînd" obligați să se supună disci
plinei. Disciplina de organizație este obli
gatorie pentru toți utemiștii, pentru toa
te organele și organizațiile U.T.M. In felul 
acesta se înfăptuiește unitatea de voință 
și acțiune a organizației șl se asigură acti
vitatea rodnică a tuturor organizațiilor 
U.T.M. și a tuturor utemiștilor.

Cadrele de conducere și fiecare utemist 
trebuie să dea dovadă de vigilență și să 
ia atitudine în fața oricărei abateri de la 
disciplina de organizație, contribuind prin 
aceasta la mărirea capacității de luptă a 
U.T.M.-ului.

Biroul comitetului nostru regional este 
hotărît să întărească prin toate mijloa
cele democrația internă de organizație, să 
lupte pentru desfășurarea largă a criticii 
și autocriticii de jos, pentru întărirea 
muncii de organizație în toate domeniile 
de activitate.

Felicitări la cea de a 10-a aniversare a eliberării Romîniei
Cu prilejul zilei de 23 August, la Insti

tutul Romîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea au sosit din partea a nume
roase asociații de prietenie cu țara noas
tră și din partea unor personalități din 
țările străine, felicitări călduroase la cea 
de a 10-a aniversare a eliberării Romî
niei.

în telegrama trimisă de Asociația 
Franța-Romînia se scrie: „Salutăm ma
rile progrese economice, sociale și cultu
rale realizate în cei zece ani și transmi
tem urări călduroase pentru strîngerea 
legăturilor de prietenie franco-romîne, în 
vederea consolidării păcii".

Salutînd poporul nostru cu prilejul ani
versării eliberării sale, Președinția Aso
ciației Italiene pentru Relațiile Culturale 
cu Republica Populară Romînă își ex
primă dorința nestrămutată de întărire a

prieteniei și păcii între poporul romîn șl 
poporul italian.

Asociația Culturală „Regards" din El
veția scrie în mesajul ei: „în această zi 
solemnă noi vă adresăm cele mai calde 
urări, transmițînd un salut frățesc tutu
ror oamenilor muncii din Republica Popu
lară Romînă. Sîntem siguri de viitoarele 
succese ale poporului romîn".

In urarea transmisă de Asociația Aus- 
tria-Romînia se spune: „Dorim oameni
lor muncii din R.P.R. succese depline în 
clădirea noii lor vieți și în întărirea prie
teniei și colaborării între popoare".

Un grup de cetățeni norvegieni care 
ne-au vizitat de curînd țara, felicită po
porul nostru cu prilejul celei de a 10-a 
aniversări, își exprimă hotărîrea de a 
lupta pentru pace, pentru progres spre bi
nele poporului norvegian, poporului ro
mîn și al tuturor popoarelor lumii.

Au mai trimis telegrame de felicitări, 
Ansamblul artistic „Secera" din Suedia, 
Comitetul Suedia-Romînia din Vasteras, 
Asociația Danemarca-Romînia, Asociația 
Finlanda-Romînia, Asociația norvegiană 
pentru strîngerea legăturilor cu democra
țiile populare, Asociația națională a par
tizanilor italieni, revista „Contemporane", 
Universitatea muncitorească din Mexic. 
De asemenea, doresc noi succese poporu
lui romîn, scriitorul și ziaristul italian, 
senatorul Tommasso Smith, senatorul 
Maurizio Valenzi și scriitorul danez Wi
liam Heincsen, fost membru de onoare 
în Comitetul pentru pregătirea celui de 
al IV-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților de la București, pictorul 
Havermans din Olanda și alții 

(Agerpres)

Sărbătorirea zilei de 23 August în țară
La Ploești

Ploești, orașul petroliștilor, a trăit clipe 
de mare bucurie. Alături de alte zeci de 
mii de oameni ai muncii din toate colțu
rile regiunii aproape 40.000 de petroliști 
și constructori de utilaj petrolifer au luat 
parte la demonstrația ce a avut loc cu 
prilejul sărbătoririi celei de a 10-a ani
versări a eliberării.

Demonstrația a fost deschisă de rafina- 
torii și distilatorii de la rafinăria nr. 1.

Cu entuziasm manifestează bravii pe
troliști de la schela Boldești, inițiatorii 
aplicării „forajului negru" — nouă meto
dă tehnologică sovietică a forajului cu 
noroi tratat cu cărbune.

Graficele uriașe, purtate de muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei de utilaj 
petrolifer „1 Mai", ilustrează dezvoltarea 
uzinei lor în cei 10 ani de muncă liberă.

Rînd pe rînd manifestează apoi oameni 
ai muncii din alte întreprinderi și insti
tuții din Ploești. Ei manifestează pentru 
prietenia veșnică dintre poporul romîn 
și marele popor sovietic, pentru partidul 
fi guvernul nostru.

în cursul după amiezii, în piețele ora
șului au avut loc numeroase manifestări 
artistice.

La Constanța
Mîndri de realizările obținute în cel 10 

ani, oamenii muncii din oraș și regiune 
au sărbătorit ziua de 23 August printr-o 
puternică și entuziastă demonstrație. Miile 
de participant la demonstrație și-au ma
nifestat recunoștința fierbinte față de Uni
unea Sovietică și hotărîrea de a urma 
neabătut politica Partidului Muncitoresc 
Romîn, ale cărei roade s-au simțit din 
plin și în acest colț al țării.

Alături de muncitorii din întreprinderi 
trec oamenii muncii de pe ogoare care da
torită ajutorului primit din partea statu
lui pot executa astăzi cu ajutorul celor 
2000 de tractoare din cele 30 de stațiuni 
de mașini și tractoare lucrările agricole 
pe mai mult de 40 la sută din suprafața 
arabilă a regiunii.

Oamenii muncii din orașul și regiunea 
Constanța și-au reafirmat cu prilejul ani
versării a 10 ani de la eliberarea patriei 
noastre hotărîrea de a dobîndi succese tot 
mai mari pe drumul deschis de 23 August 
1944.

La Petroșani
într-o atmosferă de entuziasm, oamenii 

muncii din Valea Jiului au sărbătorit cea 
de a 10-a aniversare a eliberării. La de
monstrația care a avut loc cu acest pri
lej în orașul Petroșani au luat parte peste 
15.000 de oameni ai muncii din Valea 
Jiului.

în primele rînduri manifestează grupul 
minerilor din Uricani care s-au situat 
fruntași în întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August, depășindu-și sarcinile 
de plan pînă la această dată cu 15 la sută.

Purtînd cu mîndrie numeroase ordine 
și medalii manifestează delegații de mi
neri din Aninoasa, Lupeni, Vulcan, Pe- 
trila. Lonea.

Trec în continuare muncitori construc
tori, ceferiști, actorii Teatrului de stat din 
Petroșani și alți oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile din Valea 
Jiului.

Cu puternice aplauze a fost întîmpinată 
coloana studenților Institutului de mine 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ Multi dintre stu- 
denți lucrau cu cîțiva ani în urmă, ca 
muncitori mineri.

In după amiaza zilei de 23 August în 
toate localitățile Văii Jiului au avut loc 
serbări cîmpeneștL

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei, 
permiteți-mi să transmit in numele Guvernului Republicii 
Populare Chineze, al poporului chinez și al meu personal feli
citări cordiale poporului romîn și dvs. personaL

In cei zece ani ce s-au scurs, poporul romîn, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, a obținut realizări strălucite în 
întărirea regimului de democrație populară și in opera de con-

G ROZ A
Naționale a Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
struire a socialismului. Toate aceste realizări au permis c« 
poporul romin să poată duce o viață din ce în ce mai înflo
ritoare și mai fericită, au întărit torțele păcii și ale democra
ției din lumea întreagă în frunte cu Uniunea Sovietică.

Poporul chinez urează poporului romîn succese tot mai mari 
în opera de construire a socialismului și în lupta pentru apă
rarea păcii in lumea întreagă.

MAO ȚZE-DUN

Tovarășului
GHEORGHE GHEORGHIU - D E J

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Tovarășului
S I M I O N

Ministrul Afacerilor Externe

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei, 
vă rog să primiți felicitările mele călduroase adresate Guver
nului Republicii Populare Romine și poporului romin. Urez 
poporului romîn succese tot mai mari în opera de construire 
a socialismului. Urez ca prietenia de nezdruncinat dintre Repu-

B U G H I C I
al Republicii Populore Romîne

BUCUREȘTI
blica Populară Chineză și Republica Populară Romînă să se 
întărească și să se dezvolte și mai departe în lupta comună 
pentru slăbirea continuă a încordării internaționale și pentru 
apărarea cauzei păcii in întreaga lume.

CIU EN LAI

Tovarășului
Dr. PETRU

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale

Cu ocazia sărbătorii naționale, cea de a 10-a aniversare a 
eliberării Romîniei de către eroica Armată Sovietică, vă rog, 
tovarășe Președinte, să primiți cele mai călduroase felicitări 
din partea Consiliului de Stat și a poporului polonez pentru 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Ro
mîne și poporul romin.

GROZA
o Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Poporul polonez, pătruns de un sentiment fierbinte de prie

tenie. trimite poporului frate romîn. de ziua măreței aniversări, 
urări cordiale de noi succese in construirea unui viitor fericit.

Să se intărească și să se dezvolte prietenia dintre popoarele 
noastre care, unite in lagărul păcii în frunte cu marea Uniune 
Sovietică luptă pentru apărarea păcii in lume.

ALEXANDER ZAWADSKI
Republicii Populare PolonePreședintele Consiliului de Stat al

T ovarășulul
GHEORGHE GHEORGHIU - D E I

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

La cea de a 10-a aniversare a eliberării Romîniei de către 
forțele armate ale marii Uniuni Sovietice, vă rog, tovarășe 
prim ministru, să primiți cele mai sincere urări din partea 
guvernului Republicii Populare Polone și din partea mea per
sonal adresate guvernului Republicii Populare Romîne și dvs. 
personaL

Președintele Consiliului de Miniștri

Tovarășului
Dr. PETRU GROZA

BUCUREȘTI
Colaborarea multilaterală mereu crescîndă dintre statele 

noastre constituie un factor important. în alianța mondială pen
tru pace, in fruntea căreia se află puternica Uniune Sovietică.

Fie ca activitatea guvernului Republicii Populare Romine, 
pentru binele poporului romîn și cauza păcii, să fie însoțită de 
noi succese

JOZEF CYRANKIEWJCZ
al Republicii Populare Polone

Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale o Republicii Populare Romîne

Permiteți-mi, stimate tovarășe Președinte, să vă felicit cor
dial și prin Dv. întregul popor al Republicii Populare Romîne 
la cea de a zecea aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist de către glorioasa Armată Sovietică. întregul nostru 
popor este plin de admirație și bucurie față de uriașele suc
cese obținute de poporul frate romin, in decursul celor zece 
ani, în construirea socialismului în minunata lui țară. El a 
putut obține aceste succese datorită avintuluî său entuziast in

BUCUREȘTI 
muncă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, cu aju
tore! dezinteresat al marii Uniuni Sovietice și prin colaborarea 
frățească cu celelalte țări de democrație populară. Din toată 
inima urez poporului romin noi succese în munca rodnică de 
construire a patriei socialiste și tn lupta pentru menținerea 
păcii generale.

ANTONIN ZAPOTOCKY 
Președintele Republicii Cehoslovace

T ovarășulul

GH. GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Permiteți-mi, tovarășe Președinte, să vă transmit tn numele 
guvernului Republicii Cehoslovace și al meu personal sincere 
felicitări și cel mai cordial salut cu ocazia marii sărbători — 
cea de a zecea aniversare a eliberării Romîniei de către eroica 
Armată Sovietică.

Eliberarea țării Dv. de către glorioasa Armată Sovietică a 
creat premize ca poporul romîn, sub conducerea clasei munci
toare, să poată păși cu succes pe drumul construirii socialismu-

BUCUREȘTl 
lui. In cei zece ani care au trecut, poporul romin, cu ajutorul 
dezinteresat al Uniunii Sovietice, a obținut succese deosebite 
in munca sa pașnică creatoare.

Să se dezvolte necontenit colaborarea frățească dintre po
poarele noastre, care constitue un factor important în con
struirea socialismului in țările noastre, în asigurarea păcii în 
lumea întreagă.

VILIAM SIROKI
Președintele Guvernului Republicii Cehoslovace

TELEGRAMA PREȘEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE
Excelentei Sale

Domnului PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale

BUCUREȘTI
Adresez Excelenței Voastre cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei urările mele sincere pentru fericirea Dv. 

sonală și pentru viitorul fericit al poporului romîn.
Paris, RENE COTY

per-

Excelențel Sale
Dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale a Republicii Populare Romîne

Cu mare plăcere adresez Excelenței Voastre cu ocazia 
sonală și pentru prosperitatea Romîniei.

Epipt — 23 August 1954

BUCUREȘTI
sărbătorii naționale, călduroase urări pentru fericirea Dv. per-

LEWA MOHAMMED NAGHIB 
Președintele Republicii

TELEGRAMA REGELUI BELGIEI
Excelenței Sale

Dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale a Republicii Populare Romîne 

BUCUREȘTI 
Cp ocazia sărbătorii naționale a Republicii Romîniei, adresez Excelenței Voastre sincere urări pentru prosperitatea țării.

Bruxelles — 23 August 1954, BAUDOU1N



Sesiunea Consiliului U. I. S.
TASSMOSCOVA M (Agerpres). 

transmite
Ședința 

Uniunii 
(U.I.S.) a 
marginea 
tiv al U.I.S. Ședința a fost prezidată de 
Jacques Verges, secretar al U.I.S.

Primul a luat cuvîntul dr. Mabon, pre
ședintele Uniunii Studenților din Scoția, 
care a vorbit despre activitatea multila
terală a Uniunii îndreptată spre îmbună
tățirea vieții studenților și sporirea bur
selor. Analizînd raportul de activitate al 
Comitetului Executiv al U.I.S., dr. Mabon 
și-a exprimat părerea asupra calității de 
membru al U.I.S. Unele teze din discursul 
lui Mabon au provocat o polemică la care 
au luat parte reprezentanți ai unei serii 
de organizații studențești, după care au 
continuat discuțiile pe marginea raportului 
de activitate al Comitetului Executiv al 
U.I.S.

Secretarul general al Uniunii studenți
lor din Israel, Wegman, și-a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că delegația sa 
participă la sesiune.

A fost primit cu căldură de partici
panții la sesiune delegatul Uniunii națio
nale a studenților din Vietnam, Tran Viet

din 23 august a Consiliului 
Internaționale a Studenților 

fost consacrată discuțiilor pe 
raportului Comitetului Execu-

Dung. El a aprobat eforturile UXS. în
dreptate spre lărgirea colaborării și în
tărirea prieteniei între studenți.

Reprezentantul Uniunii naționale a stu
denților din Marea Britanie, Țara Gali
lor și din Irlanda de nord, Copplestone, 
a vorbit despre activitatea Uniunii.

Delegatul studenților musulmani din 
Africa de nord care locuiesc în Franța. 
Awad Bachir, a declarat că aprobă ra
portul Comitetului Executiv al U.LS. El 
a subliniat necesitatea întăririi solidari
tății între toți studenții din lume.

Participanții la sesiune au intimpinat 
călduros apariția la tribună a conducă
toarei delegației studenților sovietici, 
Raisa Ablova, care a spus :

Sprijinim întru totul ideea colaborării 
exprimată în raportul Comitetului Execu
tiv și vom face tot ce depinde de noi pen
tru a extinde și a întări legăturile noas
tre cu Uniunile naționale și locale a’.e 
studenților, pentru a participa activ ia 
munca Uniunii Internaționale a Studenți
lor la toate măsurile ei.

Raisa Ablova a citat numeroase exemple 
llustrînd creșterea legăturilor internațio
nale ale studenților sovietici. Din păcate, 
a declarat ea, nu putem spune încă că 
dorința noastră de a stabili legături mai

strînse șl o colaborare mal strinsă se 
bucură întotdeauna de sprijin deplin în 
special din partea unor cercuri oficiale din 
S-U-A. Astfel, viza de intrare in S.U-A. a 
fost refuzată unor reprezen’.an;i ai presei 
studențești sovietice care au fost invitați 
de către un grup de redactori ai ziarelor 
studențești americane.

A fost ascultat apoi raportul comisiei 
de validare, eu privire la componența se
siunii Consiliului UIS.

Luind cuvîntul In D’imete studențJcr 
chinezi. Tien Tomin a declarat că UiS 
a dovedi: în rood cocvingător rolul im
portant pe care n are in extinderea și în
tărirea colaborării între studenții din toate 
țările.

Consider. a spcs reprezentantul studen- 
țikw din O-—an a ccâdentală. Werner, 
că preintimp marea unui nou râzbc: este 
sarcina principală a mișcării studențești 
internat.reale. Declarăm cu hotărâre că 
mațorâtaiea studentEor din RepcbUca Fe
derală Germană na are ni—c de a face 
cu nari «mu! sub orice fermi.

La discuții au luat parte de asemenea 
reprezentanții studenților din Africa occi
dentală, Bulgaria. liban. Ungaria, Brazilia 
și Finlanda.

irea c

★ ★ ★

TASSMOSCOVA 25 (Agerpres). 
transmite:

Problema colaborării internaționale în
tre studenți a stîmit un larg schimb de 
păreri la sesiunea Consiliului Uniunii In
ternaționale a Studenților (U.I.S.). Discu
țiile pe marginea acestei probleme au con
tinuat și în ședința din dimineața de 24 
august — cea de a 4-a zi a lucrărilor se
siunii — care s-a desfășurat sub pre
ședinția lui Bob Alexander Hepple (Africa 
de sud).

Primul a luat cuvîntul Kim Eng Fan, 
delegatul studenților coreeni. In țara 
noastră, a spus el, a încetat canonada ar
tileriei și exploziile bombelor. Răsună cîn- 
tecele vesele ale muncii pașnice construc
tive. Tineretul și studenții din Coreea, 
care au suportat timp de trei ani gro
zăviile războiului, își dau bine seama de 
valoarea păcii. După ce a vorbit despre 
realizările din domeniul învățămîntului în 
Republica Populară Democrată Coreeană, 
Kim Eng Fan a caracterizat situația grea 
a tineretului studios din Coreea de sud.

Susținînd ca juste sarcinile trasate în 
raportul secretarului general al Uniunii 
Internaționale a Studenților, el a decla
rat că studenții coreeni vor participa ac
tiv la realizarea acestor sarcini.

Observatorul din partea Federației Mon
diale a Asociațiilor pentru Națiunile Uni
te, Roberto Arias Perez, a salutat căldu
ros sesiunea Consiliului U.I.S.

Remarcăm cu profundă satisfacție, a 
spus delegatul Ramiro Buch, din partea 
Federației naționale a școlilor tehnice din 
Mexic, că primul loc la sesiunea Consi-

170.000 de studenți ja- 
al Federației organelor 
studențească din In- 

luat cuvântul Kosaku

liului U.I.S. îl ocupă problemele colabo
rării și consolidării alianței între studenții 
din întreaga lume. în țara noastră, rîn- 
durile partizanilor U.I.S. sînt unite și 
cresc din zi în zi. Urmîțjd hotărîrile con
greselor noastre studențești naționale ș: 
însuflețiți de apelurile celui de al m-lea 
Congres Mondial al Studenților, no; lup
tăm pentru revendicările noastre vitale.

S-a dat apoi cuvîntul lui Bbnediktscn, 
observator din partea Consiliului studen
ților din Islanda.

In numele celor 
ponezi — membri 
de autoconducere 
treaga Japonie, a
Fușida, secretar general al acestei orga
nizații. Cea mai mare parte a cuvîntării 
sale a consacrat-o problemei interzicerii 
bombelor atomice și cu hidrpgen și pre- 
întîmpinăril unui război.

Delegata Asociației studenților din 
Cambodgia care își fac studiile în Franța, 
Ieng Țhirith, a vorbit pe larg despre sta
rea învățămîntului în țara ei. Ea a ară
tat că în urma încetării războiului din 
Indochina, în fața poporului din Cambod
gia s-au deschis largi posibilități pentru 
dezvoltarea învățămîntului. Drept recuno
ștință pentru primirea călduroasă care i 
s-a făcut la Moscova, Ieng Țhirith a ofe
rit un dar delegației sovietice.

Gustavo Richter, care participă Ia se
siune _ca observator din partea Federației 
studenților Universității tehnice din Chile, 
a vorbit despre dorința sinceră a studen
ților chilieni de a stabili o strinsă legă
tură cu studenții din celelalte țări.

Nota sovietică adresată 
Departamentului de Stat al S. U. A.
MOSCOVA 25 (Agerpres). — După cum 

S-a mai anunțat în presă, în ianuarie a.c- 
a dispărut colaboratorul diplomatic al re
prezentanței sovietice în Japonia, I. A. 
Rastvorov. Presa japoneză și cea ameri
cană au anunțat încă pe atunci că el se 
află în mîinile serviciului de spionaj ame
rican.

în decurs de șase luni guvernul S.U.A. 
nu a dat nici un răspuns la cererea respec
tivă de explicații a guvernului sovietic în 
legătură cu Rastvorov și abia la 13 au
gust a comunicat că 1 s-a oferit în S.U.A. 
„azil politic".

La 23 august, ambasada U.R.S.S. la 
Washington a adresat Departamentului de 
Stat al S.U.A. următoarea notă:

„în legătură cu Nota din 13 august 1954 
a Guvernului Statelor Unite ale Amerlcii 
în care se comunică că fostului colaborator 
diplomatic al reprezentanței sovietice în 
Japonia, I- A, Rastvorov, i s-a acordat 
„azil politic" în S.U.A., Guvernul Sovietic 
consideră necesar să declare următoarele:

încă la 15 februarie a.c. Guvernul So
vietic a sezisat oficial Guvernul S.U.A. în 
legătură cu I. A. Rastvorov. în această 
sezisare se arăta că Rastvorov a dispă
rut la 24 ianuarie a.c. în ajunul plecării

sale din Tokio în U.R.S.S. și că, potrivit 
informațiilor presei japoneze și americane, 
el se află în mîinile organelor de spionaj 
americane.

în perioada care a urmat. Guvernul 
Sovietic s-a adresat în repetate rinduri 
Guvernului S.U-A. cerîndu-i explicații asu
pra locului unde se află Rastvorov. Dar. 
pîiiă la primirea din partea Guvernului 
S.U.A. a sus-menționatei Note din 13 au
gust nu au fost primite nici un fel de 
informații cu privire la Rastvorov în le
gătură cu cererile Guvernului Sovietic.

Faptul că Guvernul S.U-A. a putut abia 
după șase luni să dea un răspuns Guver
nului Sovietic la cererea sa din 15 februa
rie a.c., dovedește că organele americane 
care l-au dus pe Rastvorov din Japonia, 
au încercat timp de aproape șapte luni 
să obțină ca el să refuze să se înapoieze 
în patrie.

Guvernul Sovietic consideră acest act de 
violență săvîrșit împotriva unui colabora
tor diplomatic sovietic ca o încălcare de 
către organele americane a normelor ele
mentare îndeobște recunoscute ale dreptu
lui internațional și declară că atribuie în
treaga răspundere pentru asemenea acțiuni 
Guvernului Statelor Unite ale Americii.

Salutul oamenilor sovietici adresat populației Parisului 
_ _ _ _ la a 10-a aniversare a eliberării sale

răsculată de sub orapanții hît-

Participanții Za sesiune au fost saluta? 
de Anand Bboomkar, delegatul Federației 
studentilcr din întreaga Indie. El a ară
tat că ideile, părerile șt zritudmea sca
denților din diferite țări față de realitate 
sînt deosebite, dar derânța fermă ce a 
dezvolta legaturile de prietenie șt cclabc- 
rare duce ferm spre o apropiere între e.

în ședința de d mri.eață. ia discuții au 
mai luat parte reprezentanții organiza
țiilor stbder.teșii din Australia, Norvegia. 
Indonezia, Sudan și Iran.

In ședința din după a.-n aza zilei de 24 
august, care a fast prezidată de Mobamed 
Ben Ismail (Tunisia), s-a încheiat schim
bul de păreri pe marginea raportului Co
mitetului Executiv al UiS.

După ce au luat cuvîntul reprezentanți; 
organizațiilor studențești din Camerum F 
Mongolia, Jiri Pelikan, secretar general 
al Uniunii Internaționale a St ricitflcr. 
a rostit cuvîntul de închidere la primul 
punct de pe ordinea de zi. El și-a ex
primat mulțumirea față de faptul că dis
cuțiile pe marginea raportului de activi
tate al Comitetului Executiv al UIS. au 
fost animate și pline de conținut.

Jiri Pelikan a spus că se va ține seamă 
de critica adresată U.LS- care va fi fără 
îndoială de folos în dezvoltarea colabo
rării internaționale între studenți. In 
cursul discuțiilor au fost elucidate in spe
cial problemele dezvoltării continue a le
găturilor internaționale dintre studecțr 
sarcinile U.I.S. și ale organizațiilor stu
dențești naționale.

Consiliul a ales o comisie pentru ela
borarea unei rezoluții pe marginea pri
mului punct de pe ordinea de zi.

deosebite, dzr ±

Sosirea la New York 
a lui A. L Vișinski

TASSNEW YORK 25 (Agerpres). 
transmite:

La 24 august a sosit la New York, pe 
bordul vasului „Queen Mary". A. I- Vi
șinski. prim locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.RS S. ș: reprezentant 
permanent al Uniunii Sovietice la OJUI

A. L Vișinski a făcut următoarea de
clarație reprezentanților presei aroerâcaze 
și străine și radioului, care l-au î-.timp»- 
nat: „Sosind la New York, salut poporul 
american. Vreau să-mi exprim nineties 
că presa și radioul american vor spr-.;_ni 
eforturile tuturor oamenilor cinstiți în 
lupta pentru pace, securitate in tema ț; reală 
și prietenie între popoare. Urez po
porului american și tuturor popoare
lor lumii succes deplin ia lupta pen
tru pace. Acest lucru este foarte impor
tant pentru bunăstarea și prosperitatea 
tuturor popoarelor și a întregii omeniri*.

aegzte pro— 
pcpoareicr-

Banchet la Pekin
în cinstea delegației partidului laburist englez

Declarația d-nei Pandit 
în legătură cu drepturile 
R. P. Chineze la O. N. U.

DJAKARTA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ziarele indoneziene publică declarația 
făcută de Vijaya Lakshmi Pandit, preșe
dinta celei de a 8-a sesiuni a Adunării 
Generale O.N.U., care a sosit în Indone
zia în urma invitației guvernului îndone- 
rian

în declarația sa, Vijaya Lakshmi Pandit 
subliniază necesitatea de a se acorda Re
publicii Populare Chineze locul ce 1 se 
cuvine In O.N.U.

Ocupindu-se de problema Taivanului, 
Vijaya Lakshmi Pandit a declarat că Insula 
Taivan este un teritoriu care aparține de 
irept Republicii Populare Chineze șl tre
buie trecut sub controlul ei. Acest lucru, 
a declarat ea, va contribui la atenuarea 
încordării Internaționale.

Boicotarea produselor americane 
ia Elveția

PARIS 25 (Agerpres). — Ziarul „Paris 
Presse" relatează că în semn de protest 
împotriva majorării vamale americane pe 
importul de ceasuri elvețiene, în întreaga 
Elveție a început să se extindă o mișcare 
peotru boicotarea produselor americane. 
La Zurich, vmzările de coca-cola au scă- 
zut cu 15 ;. în restaurantele din Berna 
sînt lipite afișe mari, anunțînd suspen
darea vînzării băuturilor americane în 
: = -.r. 'ilrisrrisle cu muncitorii elve- 

i ■ iustria de ceasuri. De aseme
nea a scăzut masiv vînzarea țigărilor ame
ricane. La Bienne au fost anulate impor
tante comenzi făcute uzinelor americane 
„Gensal Motors". Marile magazine din 
Elveția de vest au dat instrucțiuni perso
nalului lor să nu mai facă reclamă pro
duselor americane. La Chaux de Fonds, 
un magazin a adus la cunoștința cliente
lei sale că nu va mai vinde ciorapi fa
bricați din nylon american.

SPORT
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Discursul lui Nehru

vorbit în continuare despre

25 Agerpres). — TASS tra.-.s-

rolul pe care urmează să-1 joace India în 
calitatea ei de președintă a Comisiei 
neutre de supraveghere a armistițiului In 
Indochina, arătind că pînă acum lucră
rile acestei conferințe lasă să se vadă po
sibilitatea unor realizări concrete.

Nehru a vorbit de asemenea despre vi
zita in India a premierului Ciu En-lai, 

în încheierea discursului său, Nehru a 
arătat că conferința care urmează să se 
întrunească la Manila sub egida S.U.A. 
pentru a discuta crearea pactului Asiei 
de sud-est nu poate contribui în nici un 
caz la întărirea securității colective și la 
destinderea încordării în relațiile inter
naționale.

Campionatele europene 
de atletism

BERNA 25 (Agerpres).
Pe stadionul Neufeld din Berna, s-a des

chis la 25 august cea de a cincea edi
ție a campionatelor europene ds atletism.

Un mare succes a repurtat cunoscutul 
atlet cehoslovac Emil Zatopek care a 
cîștigat cursa de 10.000 m. plat în timpul 
de 28’58”0. La proba de aruncarea suli
ței femei, titlul de campioană a Europei 
a fost cucerit de Dana Zatopkova (R. 
Cehoslovacă), soția lui Emil Zatopek.

O luptă foarte dîrză s-a dat în cursa 
de maraton. După parcurgerea celor 42 
km. pe pista stadionului au intrat îm
preună atletul finlandez Karventen și at
letul sovietic Grișaev. Fapt curios într-o 
cursă de maraton, victoria s-a decis la 
sprint. Atletul finlandez a cîștigat cu o 
diferență de 15 m.

Atleții romîni au participat la mal 
multe probe. Iolanda Balaș S-a calificat 
în finala probei de săritură în înălțime, 
trecînd ștacheta înălțată la 1,55 m. De 
asemenea. Ilarie Măgdaș s-a calificat în 
semi finalele probei ds 100 m. plat.

Vargas urmează să rămînă la putere sau 
să Ee înlocuit. După cum relatează cores
pondentul palatul prezidențial a fost în
conjurat de tancuri, iar în tot orașul au 
fost plasate tunuri în puncte!» strategice 
mai importante.

*
MONTEVIDEO 25 (Agerpres). — TASS 

transmite :
„Correio Da Manha", ziar cu simpatii 

proamericane, a relatat la 18 august că 
ambasadorul S.U-A. în Brazilia, James 
Kemper, a vizitat pe vicepreședintele Bra
ziliei, Cafe Filho, și l-a invitat în numele 
guvernului american să viziteze S.U.A. 
Filho a acceptat invitația. El va pleca în 
S-U-A- la 18 octombrie și va rămîne acolo 
timp de două săptămîxu. Ziarul scria că 
din momentul invitării lui Filho și pînă 
la plecarea lui „se pot petrece numeroase 
evenimente" și. în special, acesta poate 
deveni „din vicepreședinte al republicii, 
președintele ei" .

Deschisă cu mare pompă la 19 august 
la Bruxelles, conferința celor șase miniș
tri de afaceri externe ai țărilor semna
tare, ale tratatului „c.d,e.“, a luat sfîrșit la 
22 august prlntr-un eșec total. Convocată 
Ia inspirația americană, această conferin
ță a avut drept scop să pună capăt neîn
țelegerilor dintre semnatarii „c.d.e.** și să 
exercite din nou o presiune puternică 
asupra Franței și Italiei spre a sili par
lamentele acestor state să ratifice trata
tul privitor la „armata europeană". Cercu
rile guvernamentale din S.U.A. și-au pus 
mari speranțe în dezbaterile de la Bru
xelles, iar revanșarzii de la Bonn au aș
teptat cu nerăbdare conferința sperînd 
Bă-și atingă mai iute țelul: refacerea ra
pidă a Wehrmachtului sub firma „arma
tei europene". Atît la Washington cît și 
la Bonn se sconta pe înfrîngerea marilor 
greutăți de care se lovește ratificarea 
„c:d.e.“ în Franța. Reînvierea Wehrmacht
ului a întîmpinat și întîmpină după cum 
se știe o mare rezistență din partea for
țelor patriotice din Franța. Majoritatea 
francezilor vor ca patria lor să trăiască 
Independentă și să aibă securitatea de
plin asigurată.

De acest lucru n-au putut și nu pot să 
nu țină seama membrii Adunării Franceze, 
în fața acestei situații unele cercuri din 
Franța au hotărît să recurgă la amen
damente și mici modificări în textul tra
tatului „c.d.e." pentru a atenua rezis
tența parlamentului și a asigura ratifica
rea acestui tratat. Aceste amendamente, 
care nu modifică esența tratatului și nu 
împiedică de fel reînarmarea Germaniei 
occidentale, au fost aduse la Bruxelles de 
Mendes-France, primul ministru și mi
nistrul Afacerilor Externe al Franței.

Ținută cu ușile închise tocmai pentru 
a se putea duce mai lesne tîrguieli de 
culise, conferința de la Bruxelles s-a iz
bit însă din capul locului de mari difi
cultăți. Semnificativ în acest sens este și 
faptul că lucrările conferinței care tre
buiau să se termine la 20 august s-au pre
lungit pînă la 22 august din cauza gra
velor divergențe ivite între participanți.

Cancelarul de la Bonn, Adenauer, spri
jinit de americani, a reluat vechea lo-

Un eșec usturător 
al politicii americane în Europa

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 26 august 1954

zincă : întîi ratificarea șî apoi discutarea 
amendamentelor. Sub bagheta americană 
s-a creat la conferipță un adevărat bloc 
împotriva Franței.

Ziarul francez „Combat" vorbea despre 
„o conspirație în cinci contra Franței spri
jinită și orchestrată de americani și sus
ținută de partizanii francezi ai c.d.e." 

împotriva amendamentelor franceze 
chiar așa neesențiale cum au fost ele. s-a 
ridicat o întreagă furtună vădindu-se 
astfel că Washingtonul nu vrea să admită 
nici cea mai mică știrbire adusă tratatu
lui „c.d.e." și asigurării dominației mili
tarismului german în „armata europeană" 
și în „Mica Europă". Toate încercările 
menite ca, în spatele „ușilor închise" prin 
tot soiul de tîrguieli și combinații de cu
lise, să înlăture neînțelegerile și divergen
țele, au dat faliment. Ministrul afacerilor 
externe al Belgiei, Spaak, a recurs la toate 
manevrele diplomatice posibile pentru a 
atenua contradicțiile ieșite la iveală. N-a 
reușit însă. Diplomații americani au de
pus eforturi disperate pentru a evita eșe
cul conferinței. Potrivit relatărilor ziaru
lui „Journal de Dimanche", Bruce, repre
zentantul american de pe lingă „Uniunea 
europeană a cărbunelui și oțelului" a fă
cut la 21 august încercări stăruitoare de 
a exercita presiuni asupra participanților 
la conferință și în primul rind asupra lui 
Mendes-France. In aceeași zi. Dulles i-a 
adresat o notă lui Mendes-France. in care 
după relatările posturilor de radio vest- 
germane se cerea să se facă tot posibilul 
pentru ajungerea la un acord. In ultima 
fază a conferinței S.U.A. s-au amestecat 
fățiș. In noaptea de 21 spre 22 august 
Bruce și ambasadorul S-U-A. la Bruxelles- 
Alger au sosit în sala unde se ținea șe
dința. Diplomații americani au rămas 
acolo pînă aproape de sfîrșitul lucrărilor. 
Această intervenție directă a avut drept 
scop să preîntîmpine eșecul tratativelor 
și să grăbească intrarea în vigoare a 
„c.d.e.".

Eforturile au rămas însă fără rezultat 
In comunicatul dat publicității după șe
dința de închidere care a avut loc în după

amiaza zilei de 22 august se spune că „în 
ciuda discuțiilor îndelungate purtate asu
pra modificărilor, care potrivit guvernu
lui francez, trebuiau să fie aduse tratatu
lui de la Paris, nu s-a putut realiza un 
acord".

Eșecul conferinței de Ia Bruxelles re
prezintă o nouă și grea înfringere a diplo
mației americane, a politicii americane de 
creare a unui bloc militar închis de șase 
țări europene sub dominația militarismu
lui vest-german, o gravă înfringere a 
adepților coaliției agresive sub firma 
„c.d.e.". Acest lucru este recunoscut de 
ziare de cele mai diferite tendințe din în
treaga lume. Astfel corespondentul din 
Washington al agenției United Press a 
citat declarația unui „reprezentant ameri
can suspus" care a calificat rezultatele 
conferinței ca „o lovitură nimicitoare pen
tru comunitatea defensivă europeană". Ex- 
primînd îngrijorarea și totodată furia ne
putincioasă a cercurilor guvernante ameri
cane ziarul „Nev.- York Times" a scris: 
„Pentru prima oară după război, o confe
rință importantă între țări occidentale ia 
sfîrșit printr-un dezacord mărturisit".

Ziarul americanizat francez „L'Aurore" 
reprezentînd punctul de vedere al promo
torilor „c.d.e“ a calificat rezultatele con
ferinței drept „o gravă decepție" punînd 
problema „inmormîatării comunității de
fensive europene". Ziarul britanic JDai'.y 
Mail" scrie: „numai o minune mai poate 
salva „c.de.". Iar ziarul belgian ..Nation 
Beige" este de părere că rezultatele con
ferinței de la Bruxelles constituie „un. de
zastru care amenință să dărâme întregul 
edificiu lipsit de soliditate construit in ve
derea Uniunii europene".

In lumina eșecului suferit la Bruxelles 
de adopții „e de" se vede mai limpede 
șubrezenia planurilor americane în Europa. 
Eșecul conferinței de la Bruxelles arată 
încăodată că organizatorilor americani ai 
grupării militare vest europene le vine 
tot mai greu să manevreze și să ascundă 
esența agresivă și pericolul reînvierii 
Wehrmachtului.

Conferința de la Bruxelles a arătat tot-

cu reînarmarea Germaniei axidecta-e.
Desigur. nimeni nu treixue să se aștepte 

ca in urma eșecul'— de ia Bruxelles, pro
motorii jcjte* să renunțe la pțznurile lor. 
Este de prevăzut o nouă intensificare a 
presiunilor SU-A. în Europa ocrâdennrâă. 
E de prevăzut că — pentru a fi silit să 
ratifice tratatul c.de- paria mental francez 
va fi supus unor puternice presiuni ații 
de Ia Washington cit și din partea acelor 
cercuri reacționare franceze care se orien
tează după politica Wall-Siree-tuluc. De pe 
acum presa americană a și început să reia 
cu furie rmerrâițărte la adresa Franței. 
Ziarul „Chicago Tribune* a scris ; „Dacă 
parlamentul francez respinge tratatul 
atunci Germania occidentală va fi reinar- 
mată imediat în afara cxLe". Iar ziarul 
„New York Times- l-a amenințat pe Men- 
des-Frarsce că .va trebui să poarte răs
punderea tuturor consecințe-or care ar 
urma", inclusiv crearea unui Wehrmacht 
independent. Presiunea grosolană, cererile 
ultimative și celelalte metode americane 
„de convingere" se lovesc iasă de realită
țile din Franța Majoritatea națiunii fran
ceze înțelege că armata europeană impusă 
Franței de către diriguitorii de la Washing
ton nu-i va aduce decît pieirea. Influența 
politicienilor francezi care insistă asupra 
urmării politicii Washingtonului ce con
trazice interesele Franței, slăbește mereu. 
Acum, după Bruxelles, poziția acestor po
liticieni e și mai șubrezită. S-a vădit lim
pede c5. ceea ce nu se poate împăca nu 
poate fi împăcat, că reînarmarea Germa
niei occidentale și securitatea Franței — 
și nu numai a Franței — se exclud una pe 
alta. Cele întimplate la Bruxelles scot de 
asemenea mai puternic la lumină falsitatea 
„dilemei" pe care propagandiștii „c.de" 
o trimbițează cu atîta înverșunare : sau 
cde și armata europeană — sau reînvie
rea Wehrmachtului în afara c.d.e. Intere
sele securității Franței nu admit însă re
învierea militarismului german. Franța 
este interesată în împiedicarea renașterii

Wehrmachtului, de pe urma căruia a avut 
ati: de suferit, iar această renaștere nu e 
deloc inevitabilă : „Greșala primului mi
nistru (e vorba de Mendes-France n.r.) — 
declară săptăminalul burghez francez 
.Frar.ee Observateur" — constă în aceea că 
el vrea să concentreze dezbaterile in jurul 
reinarraării germane, care e socotită în 
mod greșit ca fiind inevitabilă... Problema 
apare cu totul altfel dacă în loc să ne 
invirtim în jurul reinarmării Germaniei 
vom porni de la necesitatea creării unei 
noi Europe care să depășească cu mult 
limitele -Europe; celor șase" și care să 
ofere tuturor membrilor săi, condițiile 
mei adevărate independențe**. Cercurile 
largi ale opiniei publice franceze consi- 

sistemul securității colective propus 
de UuLSS. drept cea mai bună soluție 
pentru Franța de a ieși din impasul in 
care a fost adusă de politica guvernelor 
prcioniei icace. Despre aceasta vorbește și 
erou, puternic pe care l-a avut în Franța 
declarația din 4 august a guvernului so
vietic care a propus să se organizeze în 
august saa septembrie o conferință a mi
niștrilor afacerilor externe a celor patru 
puteri — Franța, Anglia, S.U.A. și 
Unimea Sovietică — pentru a pregăti 
ceoferirita propusă anterior cu privire la 
problema securității europene.

Franța poate și trebuie să ducă o po
litică independentă, de sine stătătoare. Ea 
poate și trebuie să-și spună cuvîntul în 
problemele securității europene. La 28 
august Adunarea Națională franceză va 
începe dezbaterile privind ratificarea tra
tatului c.d_e. E un fapt cert că Franța 
continuă să aibă cuvîntul hotărîtor în 
problema armatei europene" și a c.d.e. 
„Respingerea sau aminarea înarmării 
Germaniei — arată ziarul ^e Monde" 
apropiat de cercurile diriguitoare fran
ceze — se pot realiza foarte bine în ciuda 
dorinței americanilor, tot așa cum, în 
ciuda dorinței lor. s-a realizat armistițiul 
în Indochina.- Franța continuă să fie 
putere de ocupație în Germania și fără 
consimțămîntul ei. nu se poate face nimic".

Securitatea Franței, prestigiul ei de 
mare putere depinde fără îndoială de 
măsura în care ea va ști să ducă o politică 
independentă, de hotărirea cu care se va 
opune atacurilor și presiunilor Washing
tonului menite s-o împingă în urzelile 
agresive aventuriste americane.

EM. RUCAR

ȘTIRI SPORTIVE
Miercuri după amiază, pe stadionul Re

publicii din Capitală, s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de fotbal dintre 
echipele selecționate ale orașelor Sofia și 
București.

Peste 40.000 de spectatori au asistat la 
un joc viu disputat cu faze spectaculoase 
în care jucătorii celor două echipe ati lup
tat cu însuflețire pentru victorie. La sfîr
șitul celor 90 minute de joc, nici una din 
echipe nu și-a putut crea avantajul minim 
de un gol, necesar victoriei, astfel că me
ciul s-a terminat nedecis 2—2.

încă din primele minute jucătorii ro
mîni inițiază atacuri la poarta fotbaliștilor 
bulgari însă apărarea acestora este la post 
și respinge totul. După cîteva ocazii ratate 
de atacanții echipei Bucureștiului în minu
tul 32 Vaczi deschide scorul mareînd cu 
capul peste portarul ieșit înainte. Numai 
după 3 minute, fotbaliștii bulgari egalează 
prin Igantov, care a tras placat ds la 16 
m. Pînă în minutul 45 scorul nu mai este 
modificat, astfel că prima repriză ia sfîr
șit cu rezultatul de 1-1. După pauză în 
locul lui Marian intră Nicușor. Linia de 
atac a selecționatei Bucureștiului funcțio
nează acum cu mai multă eficacitate. To
tuși, cei care modifică scorul sînt jucătorii 
bulgari în minutul 70, prin Milanov II, 
care a tras imparabil de la 20 de metri.

Fotbaliștii romîni trec în atac și domină 
insistent insă apărătorii bulgari sînt întot
deauna la locul lor. In minutul 75, în for
mația selecționatei Bucureștiului se mai 
produce o schimbare. In locul lui Vaczi 
intră Ozon, care imprimă atacului o notă 
în plus de combativitate. In minutul 80 
fotbaliștii romîni obțin o lovitură liberă. 
Execută Petchowschy care trage în zid : 
mingea revenită în teren este reluată în 
piasă de către Ozon printr-un șut pu
ternic de la 18 m. Deși atacanții romîni se 
mențin în atac, scorul nu mai este mo
dificat pînă la sfîrșitul partidei.

★
Pe Stadionul Tineretului din Constanța 

s-a desfășurat la 25 august întîlnirea in
ternațională prietenească de fotbal dintre 
echipele „Banc Ostrava" (R. Cehoslovacă) 
ți „Locomotiva" București. Victoria a re
venit fotbaliștilor cehoslovaci cu scorul de 
5^—2 (2—0).

(Agerpres)
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CINEMATOGRAFE : Patria, Gh. Dola, Vasilo 
Roaită: Suflete zbuciumate ; Republica, I. C.
Frimu, înfrățirea între popoare T. Vladl- 
mirescu: Aleko; București, Grădina „Progres’' : 
In vîrtejui dansului; Maxim Gorki: Aventurile lui 
Alioșa Ptitîn; Tineretului: Cu inima tînără; Timpuri 
Noi: La vilă. Sport sovietic nr. 4, Pionieria nr. 8, 
Conceit în păndure; Elena Pavet, Aurel Vlafcu ($os. 
Cotroceni nr. 9), Libertății: Poemul dragostei; Lu
mina: Brigada lui Ionut; Victoria: Viața în citadelă; 
Alex. Popov, Flacăra: O noapte furtunoasă. Vizita, 
Lanțul slăbiciunilor; 8 Martie: In sat la noi; -Alcx. 
Sahia: Slugă la doi stăpfni; Unirea: Omul cu 
1000 de fețe; Cultural: Viața învinge; Constantin 
David : Concertul maeștrilor artei ucrainiene;
Munca: Echipa de pe strada noastră; Arta: Pulbere 
argintie: Popular: Agentul secret ; M. Eminescu: 
Inima noastră; Miorița: Corăbiile atacă fortăre‘ele 
(Amiralul Ușakov, seria Il-a); Moșilor: Concert 
internațional; 23 August: Schubert; Donca Simo: 
Balada Siberiei; Ilie Pintilie: Flăcări deasupra Asiei; 
8 Alai: Pumnul de fier: Volga: Maeștrii baletului 
rus: 1 Mal: Soldatnl victoriei (seria Il-a); N. Băl- 
cescu: J<eto și Kote; Rahova: Petru cel Mare (seria 
Il-a); Olga Banele: Primăvara; Bcleslaw Bierut: 
Vassa Jeleznova.-
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