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Inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

COMUNICAT 
cu privire la întîlnirea dintre 
N. S. Hrușciov si Mao Tze-dun

SĂRBĂTORIREA
ZILEI MA RINEI R.P.R.

CONSTANȚA (De la trimisul 
nostru special). — Ca în fie
care an în prima duminică a 
lui august, Constanța, bătrînul 
nostru oraș de la Marea Nea
gră, a fost pavoazat sărbăto
rește. O nesfîrșită pădure de 
steaguri și pavilioane multico
lore au umplut de la un capăt 
la altul orașul. Pe vasele ali
niate in radia portului, soldații, 
sergenții și ofițerii în ținută de 
paradă așteaptă începerea fes
tivităților. Pe străzile orașului 
domnește o adevărată atmos
feră de sărbătoare. Pentru lo
cuitorii Constanței, ca și pentru 
întregul nostru popor, „Ziua 

jj> Marinei R.P.R." este o mare și 
0 tradițională sărbătoare populară 
() și militară. In această zi, po- 
0 porul nostru obișnuiește să facă 
0 o trecere în revistă a succese- 
() lor obținute în dezvoltarea și 
(> întărirea marinei și industriei 
() navale. Pentru marinarii mili- 
Q tari, „Ziua Marinei R.P.R." 
Q constituie un bilanț al muncii 
fl de pregătire de luptă și poli- 
Q tică, al muncii pentru creșterea 
0 numărului de militari și posturi 
0 de luptă de frunte, un bilanț în 
0 întrecerea socialistă pentru ob- 
ț) ținerea înaltei distincții „Stea- 
<2 gul roșu al C.C. al U.T.M." In 
() același timp, această zi consti- 
Q tuie pentru marinarii Forțelor 
0 noastre Maritime un prilej de 
fl manifestare a dragostei lor 
0 pentru patrie, a atașamentului 
0 fierbinte față de Partidul Mun- 
() citoresc Romîn și Guvernul 
0 Republicii Populare Romîne. 
fl încă din zorii zilei, spre rada 
\ portului Constanța, acolo unde 
\ urmau să. aibă loc festivitățile 
Y prilejuite de sărbătorirea „Zi- 
fl Ipi Marinei R.P.R.“ se îndrep- 
\ tau mii și mii de oameni. Prin- 
\ tre ei se aflau locuitori ai ora- 
\ șului, militari, oameni ai mim, 
fl cii veniți la odihnă pe litoral, 
\ oaspeți de peste hotare care-și 
\ petrec concediul în țara noa- 
x stră.
\ La ora 9, trompetiștii dau

fl
$

0

semnalul. In fața gărzii de 
onoare, pe nava școală „Mir
cea" ca și pe celelalte nave 
militare aliniate în port, se ri
dică pavilionul de luptă al for
țelor maritime militare și ma- 

nava școală 
are loc apoi 
decernare a 

al C.C. al 
fruntașă pe 

militare, sînt

Șantierul
Parcului Prieteniei 

Ruso-Romîno- Bulgare
* *

A plecat spre șantier 
cea de-a 2-a brigadă 

a tineretului din R.P.R.
In ziua de 2 august a.c. într-un 

cadru festiv s-a constituit cea 
de-a doua brigadă a tineretului 
din R.P. Romină care va partici
pa la amenajarea Parcului Prie
teniei Ruso-Romîno-Bulgare, în 
amintirea luptelor de la Grivița și 
Plevna din anul

La festivitate 
tov. Ion Cîrcei, 
al U.T.M., care 
lupta comună și prietenia 
veacuri a poporului romîn 
bulgar.

Din brigadă fac parte tineri 
diferite sectoare de activitate 
Roșu Nicolaie laborant fruntaș la 
Combinatul Chimic „1. V. Stalin" 
din orașul Victoria, sondorul 
fruntaș Damian Victor de la sche
la Boldești, regiunea Ploești,- res
ponsabilul brigăzii de tineret 
Niță Dumitru de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara,- Agapie Ni
colaie, brigadier fruntaș la G.A.C. 
„1907“ din Păușești, raionul Tg. 
Frumos, regiunea lași, studentul 
Mihalache Ștefan de la Faculta
tea de Medicină lași și multi al
ții.

Brigada a plecat spre Republi
ca Populară Bulgaria în cursul 
dimineții de 3 august.

Disfincjii acordate 
brigadierilor

1 In ziua de 3 august a avut loc 
pa șantierul Parcului Prieteniei 
Ruso-Romîno-Bulgare din orașul 
Grivița, (R. P. Bulgaria), decerna
rea distincțiilor acordate de C.C. 
al Uniunii Tineretului Muncitor 
Dimitrovist unei serii de briga
dieri care muncesc pe acest șan
tier. Cu aceeași ocazie, într-un 
cadru festiv brigada de tineri ro- 
mîni caro a lucrat pînă acum pe 
șantier a predat brigăzii nou so
sit i din țară drapelul C.C. al 
U.T.M.

După raportul tov. Benescu Pa- 
raschiv, comandantul șantierului, 
tov. Șopov, secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor Di
mitrovist, a înmînat diplomele de 
onoaro alo C.C. al Uniunii Tine
retului Muncitor Dimitrovist și in
signei» acordato brigadierilor ro- 
mîni și bulgari.

La festivitate a rostit un cuvînt 
do salut M. Roșianu, ambasador al 
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1877.
a luat cuvîntul 
secretar al C.C. 
a vorbit despre 

de 
Și

R.P.R, în R. P. Bulgaria.

din
ca :

rele pavoaz. Pe 
„Mircea", 
festivitatea de 
„Steagului roșu 
U.T.M." unității 
forțele maritime 
de față too. Ion Iliescu, secre
tar al C.C. al V.T.M., genera
lul maior Gli. Zaharia, genera
lul maior Constantin Ionescu, 
reprezentanți ai Comitetului re
gional U.T.M. și ai comanda
mentului forțelor maritime mi
litare.

Cei care anul acesta s-au si
tuat în fruntea întrecerii sînt 
utemiștii din organizația U.T.M. 
al cărei secretar este ofițerul 
Grecu Ion. Câștigarea întrecerii 
a constituit un punct de 
onoare pentrit fiecare soldat, 
sergent și ofițer utemist din a- 
ceastă unitate. Ei au pornit în 
această întrecere tinerească a- 
nimați de flacăra vie a patrio
tismului, de conștiința răspun
derii personale pentru cauza 
apărării patriei. Comuniștii din 
unitate au ajutat îndeaproape 
pe utemiști să obțină acest titlu 
de onoare și mândrie ostășească. 
Urmînd exemplul comuniștilor, 
peste 90 la sută din utemiști 
au fost declarați militari de 
frunte. Doi din membrii birou
lui U.T.M., ofițerii Grecu Ion 
și Stoica IHe, împreună cu e-, 
chipajele pe care le comandă, 
atl reușit să ridice nacele la 
titlul de navă de frunte. Dato
rită obținerii de către marea 
masă a militarilor a titlului de 
militar de frunte, misiunile ce 
au revenit unității au fost înde
plinite în condiții foarte bune. 
Merită a fi amintit faptul că 
în cadrul ultimei aplicații, ma
rinarii au acționat cu pricepere, 
rapiditate și curaj, îndeplinin- 
du-și foarte bine misiunea de 
luptă.

— Tineretul patriei noastre 
a spus printre altele tov.

unde

Ion Iliescu, după ce a fe
licitat în numele C.C. al 
U.T.M. pe marinari de ziua 
lor — e mândru că a dat țării 
asemenea ostași cu o înaltă pre
gătire de luptă și politică, gata 
oricînd de a apăra suveranita
tea și independența țării, cu
ceririle revoluționare ale po
porului nostru muncitor.

Tovarășul Ion Iliescu a în
mânat „Steagul roșu al C.C. 
al U.T.M." precum și nu
meroase Diplome de onoare ale 
C.C. al U.T.M. și premii in 
obiecte unui mare 
soldați, _ .
forțelor maritime militare care 
s-au distins în munca de pre
gătire militară și politică. Cei 
distinși cu Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.M. sînt It. major 
Grecu Ion, It. major Bota Ius
tin, caporal Moldovan Ion, It. 
major Dolinga Nicolae, soldat 
fruntaș Magyary Iosif, pluto
nier Petcu Mitică, elev Petre 
Gheorghe, It. Fibea Eugen, 
sergent Predescu loan, sergent 
Imcu Vasile, It. Iordache Con
stantin, caporal Fetea Teodor, 
soldat fruntaș Petrescu Cprnel, 
sergent Pavel Constantin.

E ora 10. începe revista na
vală. Pe nava școală „Mircea" 
urcă tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Alexan
dru Drăghici, Constantin Pîr- 
vulescu, general colonel Leon
tin Sălăjan, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Mi
hail Florescu, ministrul Indus
triei Petrolului și Chimiei, Gh. 
Gaston Marin, președintele Co
mitetului de Stat al Planifi
cării, Vasile Vilcu, prim secre
tar al Comitetului regional 
P.M.R. Constanța, Gh. D. Sa
fer, adjunct al ministrului 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, Tudose Vasiliu, pre
ședintele Comitetului executiv 
al sfatului popular regional 
Constanța.

„Steagul roșu al C. C. al 
U.T.M." a fost înmînat organi
zației U.T.M. al cărui secretar 
este ofițerul Ion Grecu. In fo

tografie garda steagului.
Foto: N. STELORIAN
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sergenți și ofițeri
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(Continuare în pag. III-a)

0 In 
fl rășul
b ral al C.C. al Partidului Comu- 
Q nist din Indonezia, a fost primit 
0 la C.C. al P.M.R. Tovarășul Aidit 
0 a fost însoțit de tovarășii Bitang 
fl Suradi, redactorul șef al publica- 
0 {iei „Rewue of Indonezia", și Re
fl wang, secretar al Comitetului 
fl provincial de partid din lava 
fl centrală.
fl La întrevedere au participat to- 
fl varășii Emil Bodnăraș, Nicolae 
<2 Ceaușescu și Alexandru 'Moghio- 
fl roș, membri ai Biroului Politic 
fl al C.C. al P.M.R., Dumitru Coliu 
x și Leontin Sălăjan, membri su- 
<2 pleanți ai Biroului Politic al C.C. 
fl al P.M.R. și Ianoș Fazekaș, se
x’ cretar al C.C. al P.M.R.

ziua de 4 august a.c. tova- 
_ D. N. Aidit, secretar gene-
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PEKiN 3 (Agerpres). — TASS transmite:
Intre 31 iulie și 3 august 1958 a avut loc la Pekin o întîlnire 

intre N. S. Hrușciov, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și președinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și Mao Țze-dun, președintele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Chinez și președinte al 
Republicii Populare Chineze.

La intilnire au participat:
Din partea sovietică — mareșalul Uniunii Sovietice R. I. 

Malinovski, ministrul Apărării al U.R.S.S.; V. V. Kuznețov, 
ministru ad-interim al Afacerilor Externe al U.R.S.S. și B. N. 
Ponomariov, membru al C.C. al P.C.U.S.;

Din partea chineză — Ciu En-Iai, premierul Consiliului de 
Stat; mareșalul Pin De-huai, locțiitor al premierului Consiliului 
de Stat și ministru al Apărării ; Cen I., locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat și ministru al Afacerilor Externe, și Van 
Țzia-sian, membru al secretariatului C.C. al P.C. Chinez.

într-o atmosferă deosebit de caldă și cordială părțile au dis
cutat multilateral problemele actuale și importante ale situației 
internaționale contemporane, problemele întăririi continue a re
lațiilor de prietenie, alianță și asistență mutuală dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Populară 
Chineză, precum și problemele luptei comune pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor internaționale și pentru apărarea păcii 
in întreaga lume, asupra cărora au constatat deplina lor uni
tate de vederi.

Cele două părți consideră unanim că U.R.S.S. și R. P. 
Chineză, împreună cu celelalte țări ale lagărului so
cialist, precum și cu toate statele și popoarele iubitoare de pace; 
au obținut succese uriașe în lupta pentru slăbirea încordării in
ternaționale și pentru apărarea păcii. Politica de pace a U.R.S.S. 
și Republicii Populare Chineze se bucură de sprijinul mereu 
crescînd și de simpatia popoarelor tuturor țărilor, india, Indo
nezia, Republica Arabă Unită și alte state și popoare din Asia, 
Africa, America și Europa, care se pronunță pentru coexistența 
pașnică, joacă pe zi ce trece un rol tot mai important in întă
rirea păcii. Forțele păcii au crescut pretutindeni nemăsurat de 
mult.

In opoziție cu această politică clară și consecventă, care cores
punde intereselor vitale ale popoarelor celor două țări ale noas
tre și ale tuturor popoarelor, cercurile imperialiste agresive în 
frunte cu grupurile monopoliste din S.U.A., continuă să acțio
neze împotriva coexistenței pașnice și a colaborării, refuză cu în- 
căpățînare să slăbească încordarea internațională, împiedică con
vocarea unei conferințe a șefilor guvernelor marilor puteri și inten
sifică pregătirile în vederea unui nou război, amenințînd pacea 
și securitatea popoarelor. Aceste forțe imperialiste acționează ca 
dușmani ai păcii, democrației, independenței naționale și socia
lismului, înjghebează blocuri politico-militare agresive, împînzesc 
globul pămintesc cu rețeaua bazelor lor militare, amestecîndu-se 
tot mai mult și mai grosolan in treburile interne ale altor țări.

Agresiunea armată întreprinsă în ultima vreme de S.U.A. și 
Anglia împotriva Libanului și Iordaniei, precum și amenințările lor 
de a folosi forța militară împotriva Republicii Irak și a Republicii 
Arabe Unite au agi avat simțitor încordarea în regiunea Orien
tului Apropiat și Mijlociu și fac să devină tot mai serioasă pri
mejdia unui război, stîrnind proteste generale și oprobiul popoa
relor tuturor țărilor. U.R.S.S. și R. P. Chineză condamnă cu as
prime acțiunile agresive grosolane ale S.U.A. și Angliei în regiu
nea Orientului Apropiat și Mijlociu, cer convocarea fără nici o 
amînare a unei conferințe a șefilor guvernelor marilor puteri 
care să discute situația din Orientul Mijlociu și Apropiat și in- 
sfșță în mod hotărît asupra retragerii imediate a trupelor S.U.A. 
din Liban și a trupelor Angliei din Iordania.

U.R.S.S. și R. P. Chineză sprijină cu hotărîre lupta dreaptă 
a popoarelor Republicii Arabe Unite, Republicii Irak și ale ce’or- 
lalte țări arabe, precum și mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor Asiei, Africii și Americii Latine.

Evenimentele din regiunea Orientului Apropiat și Mijlociu și 
din alte regiuni ale lumii confirmă că mișcarea de eliberare națio
nală este de neînvins, că veacul colonialismului a apus pentru 
totdeauna și că orice încercări de a menține și de a restaura

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.

N. HRUȘCIOV
3 august 1958
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dominația colonială, care este în contradicție cu mersul dezvol
tării istoriei, dăunează cauzei păcii și sînt sortite eșecului.

Ca rezultat al schimbului multilateral de păreri asupra unor 
probleme de cea mai mare importanță care se ridică în fața am
belor părți în Asia și Europa în legătură cu situația internațio
nală actuală, s-a ajuns la un acord deplin asupra măsurilor ce 
trebuie luate in lupta împotriva agresiunii și pentru menținerea 
păcii.

Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză vor face tot 
posibilul pentru slăbirea încordării internaționale și preîntîmpi- 
narea dezastrului unui nou război. Cele două părți declară din nou 
că trebuie respectat dreptul popoarelor tuturor țărilor de a-și ale
ge propriul lor sistem social și politic ; că statele cu sisteme so
ciale diferite trebuie să coexiste în mod pașnic în conformitate 
cu cele cinci principii cunoscute care se bucură de o largă recu
noaștere internațională; că toate problemele internaționale litigi
oase trebuie rezolvate prin mijloace pașnice, pe caiea tratative
lor ; că trebuie încurajată dezvoltarea relațiilor economice și cul
turale pe baza avantajului reciproc și a întrecerii pașnice între 
diferite țări, ceea ce contribuie la înțelegerea reciprocă dintre po
poare, corespunde întrutotul țelurilor micșorării încordării inter
naționale și menținerii păcii.

In prezent sarcina primordială pentru menținerea și întări
rea păcii este realizarea unei înțelegeri între state cu pri
vire la reducerea înarmărilor, încetarea experiențelor și interzice
rea armelor atomice și cu hidrogen, lichidarea tuturor grupărilor 
militare și a bazelor militare create pe teritorii străine și în
cheierea unui pact al păcii și securității colective.

Problema dacă războiul.. poate fi evitat nu depinde însă nu
mai de bună voința și eforturile unilaterale ale popoarelor iubi
toare de pace. Cercurile agresive ale puterilor occidentale refuză 
pină și acum să ia măsuri reale pentru menținerea păcii și, 
dimpotrivă agravează în mod nechibzuit încordarea internațio
nală, împingind omenirea la marginea unor catastrofe 
militare. Dar ele trebuie să știe că dacă maniacii imperialiști ai 
războiului vor cuteza să impună popoarelor un război, toate sta
tele și popoarele iubitoare de pace și libertate, unindu-se strîns, 
vor lichida pentru totdeauna cu agresorii imperialiști și vor 
instaura o pace veșnică în Întreaga lume.

Cele două părți constată cu mare satisfacție că între Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Chinez, între 
guvernul sovietic și guvernul Republicii Populare Chineze, intre 
popoarele țărilor noastre se dezvoltă cu succes și se afirmă tot 
mai mult relații frățești de prietenie, colaborare multilaterală și 
ajutor reciproc. Economia celor două țări se dezvoltă impetuos, 
puterea lor se întărește pe zi ce trece. Unitatea și colaborarea 
pe care ambele părți le întemeiază pe deplina egalitate in 
drepturi și pe ajutor reciproc tovărășesc, au o mare forță vi
tală. Această unitate și colaborare favorizează nu numai progre
sul rapid al celor două țări pe drumul socialismului și comu
nismului, ci și întărirea puterii lagărului socialist în ansamblu.

Cele două părți au hotărît să asigure dezvoltarea continuă prin 
toate mijloacele a colaborării multilaterale dintre țările noastre, 
să întărească și mai mult unitatea lagărului socialist, coeziunea 
cu toate statele și popoarele iubitoare de pace și au ajuns la un 
acord deplin asupra tuturor problemelor examinate.

Cele două părți sint întrutotul de acord în aprecierea sarcinilor 
care stau în fața Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Par
tidului Comunist Chinez. Unitatea de nezdruncinat a celor două 
partide marxist-leniniste va fi întotdeauna o garanție trainică a 
triumfului cauzei noastre comune.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist 
Chinez vor păzi neîncetat această unitate sfintă, vor lupta pentru 
puritatea marxism-leninismului, vor apăra principiile Declarației 
de la Moscova a partidelor comuniste și muncitorești și vor duce 
o luptă intransigentă împotriva primejdiei principale din mișcarea 
comunistă — revizionismul. Acest revizionism și-a găsit o expre
sie fățișă în programul Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Cele două părți își exprimă deplina convingere că forțele păcii 
și socialismului, care cresc pe zi ce trece, vor trece fără îndo
ială peste toate obstacolele din calea progresului și vor repurta 
o victorie măreață.

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

președintele Republicii Populare Chineze

MAO JZE-DUN
y

Cifiji în pag. IV-a 
POPOARELE TREBUIE SA CEA
RA IN MOD INSISTENT RE
TRAGEREA TRUPELOR INTER- 

VENȚIONIȘTILOR

Interviul acordat
N. S. Hrușciov unui grup 

de ziariști indieni

SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ

TINERII DE LA ORAȘE
de

Siderurgișfii Hunedoarei 
și-au îndeplinii angajamentul

fl Luni, în primul 
fl schimb de lucru oțe- 
fl larii de la Combina- 
fl tul siderurgic din 
fl Hunedoara și-au rea- 
fllizat angajamentul, 
Aluat în cinstea marii 
fl sărbători a eliberării 
fl patriei noastre, de a 
fl da peste prevederile 
fl planului 14.000 tone 
. de oțel. La îndepli-

zile manirea cu 19 
inta de termen a a- 
cestui angajament au 
adus cea mai mare 
contribuție oțelarii de 
la oțelăria Martin 
nr. 1. Datorită apli
cării la toate cuptoa
rele a inițiativei de 
sporire a producției 
de oțel pe metru pă
trat de cuptor, colec-

detivul de aci a dat 
la începutul anului și 
pînă acum peste 
prevederile planului 
12.353 tone de oțel.

Și muncitorii fabri
cii de aglomerare a 
minereului mărunt 
și-au îndeplinit 
gajamentul luat 
cinstea zilei de 
August.

an
in
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au sprijinit cu entuziasm
executarea lucrărilor agricole de vară

1z
z

Strîngerea recoltei de păioa- 
se s-a terminat în marea ma
joritate a unitățile*" agricole 
socialiste de stat și coopera
tiste, iar treierișul se apropii 
de sfîrșit. In aceste unități se 
execută acum cu intensitate 
arăturile de vară. Ca și în săp- 
tămînile trecute, mii de tineri 
s-au încadrat în acțiunea de 
muncă voluntară, conștienți 
fiind că ajutorul lor este nece
sar in iureșul stringerii la 
timp și fără pierderi a recoltei 
anului acesta.

I
In zilele de sîmbătă 2 șl du

minică 3 august cel aproape 
18.000 tineri de la orașe care 
au răspuns la chemarea orga
nizațiilor U.T.M., și-au îndrep
tat atenția spre strînsul și 
treieratul păioaselor, adunarea 
spicelor de pe miriști,- trans
portul cerealelor la bazele de 
recepție și la magazii. In une
le regiuni, însă, 
riile unde aceste 
terminate, tinerii 
în alte sectoare.

in gospodă- 
lucrări erau 

au muncit și
ii

Uzinele „Tudor Vladimirescu* din București, realizare a regimului nostru democrat-popular, au obținut, in cinstea zilei de 23 August, o nouă victorie. Uzinele fabrică in serie noi tipuri X 
de autobuse și troleibuse, Foto: D. F. DUMITRU

In regiunea Galați peste 2.500 
tineri muncitori și funcționari au 
treierat cereale din care au rezul
tat 111 tone de boabe, au strîns 
paiele de pe 45 hectare, au aju
tat la transportul cerealelor la ba
zele de recepție. Greutatea speci
fică a muncii tinerilor voluntari 
din regiune a constituit-o însă în- 
silozarea furajelor. Dornici de a 
da un ajutor concret tovarășilor lor 
de pe ogoare pentru ca aceștia 
să-și îndeplinească și să-și. depă
șească sarcinile stabilite de hotă- 
rîrea comună a C.C. al U.T.M. și 
a Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii cu privire la însilozarea 
furajelor, tinerii voluntari au ame
najat în zilele de sîmbătă și du
minică 63 gropi pentru siloz și au 
și însilozat 230 tone nutrețuri 
verzi.

Un aport deosebit în această di
recție l-au adus și tinerii din re
giunile Baia Mare și Stalin. Pe 
lîngă alte munci ca: strîngerea spi
celor, treierat, strîns fîn, prășit 
etc. cei aproape 3000 voluntari,din 
cele două regiuni au însiiozât 123 
și respectiv 170 tone furaje.

Și tinerii muncitori din regiunea 
Bacău și-au îndreptat atenția spre 
asigurarea „pășunii de iarnă" a a- 
nimalelor, amenajînd în acest scop 
mai multe gropi dc siloz cu o ca
pacitate totală de peste 8 vagoane.

In regiunea Pitești, în funcție 
de necesitățile locale, activitatea 
tinerilor voluntari a fost îndrepta
tă spre lucrările silvice. 'Astfel, cei 
peste 3.000 tineri muncitori care 
au răspuns duminică la chemarea 
organizațiilor U.T.M., au executat 
diferite lucrări în pepinierele sil
vice și în păduri, aducînd prin a- 
ceasta o economie de peste 40.000 
lei. Au fost însă comitete regio
nale U.T..M. ca cele din Timișoa
ra, lași, Craiova, care nu au în
demnat comitetele orășenești 
U.T.M. să mobilizeze tinerii mun
citori din întreprinderile industria*

(Continuare în pag. lll-a)
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La București

Campionatul 
orășenesc 
de ciclism

Duminică pe velodromul Di
namo, Ion loniță a cîștigat 
proba de 1.000 m. in cadrul cam
pionatului orășenesc de ciclism 
pe pistă.

lată-1 
cursei.

Partidul șî guvernul nostru î- 
cordă o mare atenție dezvoltării 
culturii fizice și sportului în rîn
dul oamenilor muncii.

Prin hotărîrea Comitetului Cen
tral al partidului și guvernului cu 
privire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport din R.P.R 
din 2 iulie 1957, au fost trasate 
organizațiilor de partid, organiza
țiilor de masă și organelor de stat, 
sarcini concrete pentru dezvolta
rea continuă a culturii fizice și a 
sportului. In această direcție, or
ganizațiilor U.T.M. le revin sar
cini importante în munca de educa
re a sportivilor, de ridicare a ni
velului lor politic și cultural. Pen
tru aceasta comitetele organizații
lor U.T.M. au luat o serie de mă
suri concrete pe linia educării co
muniste a sportivilor. Din inițiati
va comitetului orășenesc U.T.M. 
și cu sprijinul birourilor organiza
țiilor de bază U.T.M., au fost or
ganizate o serie de întîlniri între 
utemiști și maeștri ai sportului, lu
cru care a contribuit la atragerea 
spre sport a multor tineri, stăpî- 
niți de dorința fermă de a realiza 
performanțe valoroase spre gloria 
sportivă a patriei. Lucrul cel mai 
pozitiv constă însă în faptul că or
ganizațiile de bază U.T.M. au reu
șit în anul de învățămînt politic 
care s-a încheiat recent să cuprin
dă un număr mult mai mare de 
sportivi în diferite forme de învă
țămînt. Un exemplu în această pri
vință îl constituie comitetul U.T.M. 
de la uzinele „23 August” care a 
reușit să atragă la formele de în
vățămînt politic peste 90 la sută 
din sportivi. Unul dintre aceștia 
este strungarul Rizea Dumitru cam
pion republican de box pe anul 
1958 care a frecventat cu regula
ritate cursurile la cercul de învăță-

ORGANIZAȚIILE U. T. M. DIN BUCUREȘTI 
Trebuie să se ocupe mai mult de 

EDUCAȚIA COMUNISTĂ
a sportivilor!

P.M.R.” și a absol- 
cursul.

mînt „Istoria 
vit cu succes

De asemenea organizațiile de 
bază U.T.M. de la „Solex”, de la 
întreprinderea de mase plastice 
București, de la Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii”, de la uzi
nele „Clement Gottwald”, „Victo
ria” și altele, au adus o contribu
ție prețioasă la educarea tinerilor 
sportivi căutînd și găsind forme va
riate de atragere a lor la activi
tatea politică și culturală a orga
nizației.

O altă formă de educare comu
nistă a sportivilor noștri a fost a- 
ceea a atragerii lor la conferințele 
despre politica partidului nostru, 
despre construirea socialismului și 
lupta poporului nostru pentru apă
rarea păcii etc. De asemenea or
ganizațiile de bază U.T.M. s-au 
preocupat îndeaproape de mobili
zarea sportivilor utemiști la lec
toratul organizat de S.R.S.C. și 
U.C.F.S. Astfel numeroși spor
tivi au fost antrenați la conferințe 
ținute de compozitori, pictori, ar
tiști, oameni de știință, scriitori. 
Lucrul acesta a dus la stimularea 
interesului tinerilor sportivi față

au

de marile realizări culturale din 
țara noastră.

Organizația U.T.M. a luat și 
unele măsuri organizatorice împo
triva sportivilor utemiști care
avut abateri disciplinare. Așa de 
pildă jucătorul de fotbal Matei 
pe cînd se afla la „Progresul”- 
Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteii” a avut manifestări hu
liganice pe terenul de sport, 
a fost pus în discuția adu-, 
nării generale a organizației de 
bază U.T.M., care în afară de mă
surile cu caracter intern a făcut re
comandare colectivului sportiv să-l 
suspende din activitatea sportivă.

Cu toate realizările obținute în 
munca de educare comunistă a 
sportivilor mai sînt totuși organi
zații U.T.M. care nu se ocupă de 
modul în care își duc viața spor
tivii atît în fabrică cît și pe tere
nurile de sport.

Comitetul U.T.M. de la „Electro- 
aparataj” nu se interesează de pre
gătirea sportivilor; același lucru 
se poate spune și despre comitetul 
U.T.M. de la întreprinderea „Bu
toiul”. Organizațiile U.T.M. de 
aici manifestă o indiferență 
condamnabilă față de dezvoltarea

înaintea

0 întrecere a gimnaștiior*

î

Victoria 
haiidbaliștilor 
bucureșteni

Tinără echipă de handbal : 
„Dinamo"-București și-a înscris * 
duminică în palmares o sur- Ț 
prinzătoare dar meritată victo- • 
rie în dauna redutabilei forma- • 
fii din R.D.G. Dynamo-Berlin. i

Față de maniera în care și-au j 
adjudecat victoria și de jocul pe : 
care l-au prestat în ansamblu, i 
bucureștenii — în ciuda unei • 
oarecari lipse de rutină — se* 
anunță a fi o formație valoroa- • 
să capabilă să răstoarne multe • 
calcule in viitorul campionat • 
național în care a promovat ; 
de curînd. ;

Victoria obținută de dinamo- • 
viștii bucureșteni duminică a- : 
pare cu atît mai valoroasă cu • 
cît din formația oaspeților fac 
parte cinci jucători selecționați 
în prima formație a țării șl trei 
din formația secundă, elemente 
suficiente pentru a justifica nu 
numai valoarea formației ger- 

- mane, ci și jocul tehnic, ma-
* tur, pe care aceasta l-a pres- 
î tai de-a. lungul întilnirii. Pe te-
• ren dinamoviștii bucureșteni au 
i dovedit multă voință, în special, 
i în prima parte a întilnirii, cînd 
■ atacurile lor viguroase au pus

s

la i

LIVIU STANESCU 
(Dinamo București) 

grea încercare apărarea

s

!

_ =______  ___ oas
peților care a fost depășită in 
primele 12 minute de șase ori. 
Ulterior jocul s-a mai echilibrat, 
remarcindu-se totuși tactica 
inteligentă a bucureștenilor . 
care au știut să mențină per. î 
manent conducerea scorului in- • 
cheind partida în favoarea lor ' 
cu rezultatul 15—12 (9—5)

După meci, Alfred Weber, an
trenorul echipei Dynamo-Ber. 
lin, ne-a declarat următoarele : 
„Victoria și jocul echipei Dina- 
mo-București au constituit pen
tru mine o veritabilă surpriză. 
Fără îndoială că această for
mație a făcut un mare progres 
în ultimul timp, fapt care reie
se din jocul prestat în această 
întîlnire. Consider însă că mai 
trebuie să insiste asupra omo
genității”.

In continuarea turneului pe 
care-l întreprind în tara noas
tră handbaiiștii germani vor în- 
tîlni mărfi la Orașul Stalin for. 
mafia locală „Dinamo".

P. VICTOR

î

«

ȘCOLARI
romini și bulgari

întîlnirea internațională de gim
nastică dintre școlarii bulgari și 
romîni, desfășurată duminică în 
sala Dinamo, s-a sotdat cu victo
ria oaspeților. Fetele au evoluat 
în primele probe într-o perfectă 
egalitate. In proba de sol, însă, 
gimnastele din -țara vecină și prie
tenă evoluează excepțional și reu
șesc să preia conducerea. Repre
zentantele noastre slăbesc ritmul 
consolîndu-se parcă cu înfrînge- 
rea. Cuvîntul hotărîtor însă la 
stabilirea scorului final l-au spus 
gimnaștii bulgari. De la început 
ei se impun printr-o remarcabilă 
formă. Forța și precizia cu care 
lucrează la fiecare aparat în par
te sînt armele cu care victoria se 
pare că le surîde din plin. Com
pletate de minune, calitățile pre
gătirii fizice cu cele ale unei per
fecte pregătiri moral-volitive, vic
toria ne apare pe deplin meritată.

Cîteva lucruri despre școlarii 
noștri.

Evident, în gimnaștii bulgari, ei

au avut adversari greu de trecut. 
Dar în vreme ce reprezentativa 
oaspeților a fost deosebit de omo
genă, în formația noastră valorile 
individuale n-au fost prea apro
piate. Așa se face că deși Miclăuș 
— cel mai bun concurent — ocu
pă în toate probele locul I, cu ex
cepția probei de sol, punctajul ge
neral nu ne apare niciodată nouă 
favorabil. Aceasta pentrucă coechi-

Carnet școlar
adesea pepîerii săi se clasează 

locurile 3, 4 sau 5.
Fetele au evoluat 

de la o probă la alta, 
la sărituri și paralele 
cabil de slab la sol. Inconstanța 
reprezentantelor noastre a atîrnat 
greu în stabilirea rezultatului fi
nal. In ansamblu, întîlnirea cu 
gimnaștii bulgari a trezit mult in-

inconstant 
foarte bine 
și inexpli-

teres în rîndurile amatorilor aces
tei discipline sportive răsplătin- 
du-i »u un concurs bine organizat 
și de o ținută corespunzătoare 
unei întreceri internaționale.

mișcării sportive în întreprindere, 
față de educarea sportivilor în spi
ritul moralei comuniste. Singura 
preocupare a tovarășilor din cele 
două întreprinderi de mai sus este 
echipa respectivă de fotbal care 
trebuie să cîștige cu... „orice preț”. 
Așa se și explică lipsurile serioa
se și abaterile de la morala spor
tivă, ale fotbaliștilor de la între
prinderile „Electroaparataj” și 
„Butoiul”.

Noi trebuie să luptăm cu toată 
hotărîrea pentru combaterea mani
festărilor acelor sportivi care prin 
comportarea lor nu fac cinste or
ganizației noastre. O serie de spor
tivi utemiști încearcă să „iasă din' 
comun” purtind pantaloni oribil de 
strimți, plini de ținte și cu fre- 
zuri în stil „Cicero”. Aceste cara- 
ghioslîcuri, constituie o insultă la 
adresa celor din" jur, iar cei care 
le făptuiesc pun în „evidență” nu
mai lipsa lor de bun simț, nivelul 
lor cultural și politic foarte scă
zut. Unii sportivi, bulevardiști con- 
sacrați, reușesc să tragă chiulul de 
la programul de lucru sub pretex
tul că sînt......vîrfuri sportive”, da
torită și atitudinii de gură cască 
a unor tovarăși din organizațiile de 
bază U.T.M. împotriva acestor 
„plimbăreți” trebuie luate ne- 
întîrziat măsuri de sancționare pe 
linie de organizație ca și pe linie 
de colectiv sportiv.
Este condamnabilă atitudinea de 

împăciuitorism manifestată de or
ganizațiile de bază U.T.M. res
pective față de comportarea fot
baliștilor Constantin Dinulescu și 
V. Soare (Progresul București) 
care masoară bulevardul în orele 
de producție și-și pierd nopțile la 
chefuri. Nici. organizația de bază 
U.T.M. din care fac parte fotbaliș
tii Tătaru și Cacoveanu (C.C.A.- 
București) nu și-a făcut datoria; 
acești sportivi trebuie sancționați 
exemplar pentru atitudinea lor ne- 
justă față de femei.

Organizațiile U.T.M. trebuie să 
ia o poziție combativă față de a- 
baterile sportivilor utemiști care 
sînt îngîtnfați, care, dtnd dovadă 
de spirit dăunător, vedetist, adtic 
prejudicii prin comportarea

mișcării noastre sportive.

Organizațiile de bazî U.T.M. 
trebuie să se îngrijească cu aten
ție și de modul cum sportivii își 
îndeplinesc sarcinile de producție 
sau își însușesc învățătura predată 
la cursuri în școală și facultate.

Nu au ce cauta în rîndurile 
noastre sportivii carieriști, aceia 
care încearcă să facă din sport o 
profesie și o afacere personală.

Combaterea misticismului, a 
concepției false asupra „norocu
lui” și a „ghinionului” este una 
din problemele care nu trebuie 
neglijate. Acestor sportivi trebuie 
să li se arate că numai prin pre
gătirea lor permanentă, conștiin
cioasă, prin viața rațională, regu
lată pe care trebuie să o ducă, 
pot realiza performanțe valoroa-. 
se ; că la baza performanțelor lor 
se află munca, antrenamentul 
științific, sistematic și- continuu și 
nu „întîmplările fericite” sau no
rocul.

O grijă deosebită trebuie acor
dată încadrării sportivilor în anul 
de învățămînt politic. Aceste 
cursuri vor face ca fiecare spor
tiv să înțeleagă clar măreția sar
cinilor ce-i revin în lupta pentru 
construirea socialismului; îl vor 
ajuta în activitatea lui de fiecare 
zi, îl vor face capabil de adevăra
te acte de eroism în muncă și în 
șport.

Sportivii trebuie să fie mai stă
ruitor atrași la viața de organiza
ție. Ei trebuie să îndeplinească 
sarcihile date de organizația UTM 
ca oricare alt membru;

Comitetele raionale și organiza
țiile de bază U.T.M. trebuie să 
folosească diverse forme de edu
care patriotică a sportivilor. Prin 
conferințe, prin vizitarea monu
mentelor istorice, și prin multe al
te mijloace sportivii vor putea fi 
ajutați să cunoască trecutul de 
luptă al poporului nostru, să cu
noască eforturile și sacrificiile a- 
duse de mulți fii ai poporului nos
tru pentru gloria patriei noastre, 
pentru ca și pe această cale să în
vețe să contribuie prin performan
țele lor la creșterea gloriei spor
tive a patriei.

Tinerii sportivi trebuie să fie în 
primele rînduri ale luptei pentru 
pace, pentru colaborare internațio
nală, cuhoscîndu-se bine că spor
tul este un important mijloc de 
cunoaștere între popoare, de strîn- 
gere a legăturilor, între popoare. 
Intensificîndu-și munca de educa
re comunistă a tinerilor spor
tivi organizațiile U.T.M. vor con
tribui la ridicarea pe culmi tot 
mai înalte a gloriei sportive a 
scumpei noastre patrii, Republica 
Populară Romînă.

IOAN RAICIU
șeful comisiei pentru cultură fizică 
și sport a Comitetului orășenesc 

U.T.M.-București

Sparlachiada de vara

A TINERETULUI
In ajunul finalelor

Fază din întrecerile de handbal din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului desfășurată duminică 
pe stadionul „Dinamo"

Ne mai despart puține Zile de finalele Spartachiadei de vară 
tineretului pe anul 1958 (17 august). De la etapă la etapă, 

numărul participanților s-a micșorat tot mai mult, rămînînd in 
întrecere cei mai buni sportivi, aceia care s-au pregătit cel mai 
bine, mai atent, pentru această mare competiție de masă. 
Finalele de la București vor reuni tot ce are mai reprezentativ 
în momentul de față sportul nostru de masă. Fără îndoială că 
tinerii din Capitală au o misiune mai grea. Ei se pregătesc pe 
de o parte pentru a reprezenta cu cinste Capitala țării, iar pe 
de altă parte, ca gazde. Năzuința lor este aceea de a se com
porta foarte bine. Și, după cît se pare, ei vor da această sa
tisfacție. Cel puțin așa ne-au dovedit duminică dimineață, in 
întrecerile Spartachiadei.

Atît pe stadionul Dinamo cît și pe terenul Progresul F.B. am 
asistat la întreceri cu adevărat tinerești, caracterizate printr-o 
ardoare deosebită. La întrecerile de atletism care au avut loc 
pe stadionul Dinamo o seamă de tineri au realizat performanțe 
promițătoare ce lasă să se întrevadă că orașul București va fi 
reprezentat cu cinste in finale. Am văzut in mijlocul atleților 
mulți antrenori, sfătuindu-și elevii, preocupați ca aceștia să 
„scoată" rezultate superioare. Este firesc dacă ne gindim că 
etapa aceasta servește drept criteriu pentru selecționarea echi
pei Capitalei care va participa la finalele pe țară. Antrenorii 
Teodor lonescu (Progresul F.B.), Gh. Băieanu (colectivul Gri- 
vița Roșie) au avut motive să se bucure. Mulți dintre elevii lor 
și-au cucerit dreptul de a intra în finalele Spartachiadei. Cî
teva cuvinte despre concurenți. Utemista Smaranda Poenăreanu, 
elevă fruntașă la învățătură, s-a dovedit a fi și o bună sprin
teră. Ea a cîștigat cu ușurință proba de 80 metri junioare în 
11 sec. 2/10. Aceleași calități le-a dovedit și Anton Dhconu 
(raionul 1 Maț) care a cîștigat proba de 100 metri juniori in 
11 sec. 5/10. El s-a dovedit a fi posesorul unui finiș puternic, 
căruia ceilalți concurenți nu i-au putut rezista. Semifondistul 
Marin Spudercă (raionul Grivița Roșie) s-a prezentat cu o pre
gătire superioară, fapt care i-a permis să cîștige detașat proba 
de 1000 metri seniori. Rezultate promițătoare a realizat și ju
niorul Nicolae Ionel (raionul Tudor Vladimirescu) care a rea
lizat 6,07 metri la săritura în lungime.

Fără îndoială că cifrele oglindesc seriozitatea cu care au 
muncit atît marea majoritate a tinerilor prezenți la întrecerile 
atletice de la stadionul Dinamo cît și antrenorii lor, încă din 
fazele precedente ale Spartachiadei de vară a tineretului.

★
Oină — sportul nostru național — a produs o animație 

sebită atît printre jucători cît și printre spectatori. Așa se 
că terenul din str. Dr. Staicovici a cunoscut o afluență 
bișnuită cu prilejul fazei interregionale. In special partidele 
dintre echipele campioane ale regiunilor București—Pioești și 
Galați—București au oferit faze dinamice, de mare atracție. 
O notă discordantă au făcut jucătorii de oină din regiunea Con
stanța, care s-au comportat foarte slab, părînd neinteresați în 
obținerea unui rezultat care să le facă cinste. De remarcat că 
echipa regiunii Pioești a fost declarată învinsă în fața formației 
din Constanța deoarece s-a constatat că ploeștenii folosiseră un 
jucător nevalidat. Pe teren, echipa campioană a regiunii Pioești 
cîștigase cu scorul de 17—4!

Cu prilejul întrecerilor de oină s-au remarcat, printre alții 
jucătorii Ilie Petcu, Mitran Florea (București), Vasile Drăgoi 
Ion Bănică (Galați); Vasile Spiridon (Pioești) etc.

Iată clasamentul final al întrecerilor de oină : 
1. București 4 p. 2. Galați 4 p. 3. Pioești 2 p. 
4. Constanța 2 p. In finala de la București s-au 
calificat echipele campioane ale regiunilor Bucu
rești și Galați.
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face 
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S. SPIREAAfacerismul și corupția
cauze ale decăderii

fotbalului italian

Prin grija statului democrat- 
popular, în zilele noastre, sportul 
a devenit accesibil tuturor oame
nilor muncii, regimul nostru asi- 
gurînd în acest scop condiții ma- 

-teriale pentru o cît mai largă dez
voltare a activității sportive de 
masă, activitate menită să pregă
tească un tineret viguros, sănătos, 
capabil să-și dăruiască toate for
țele sale măreței cauze a constru
irii socialismului.

De aceea numărul iubitorilor de 
sport care participă azi în con
diții optime la antrenamente, se 
cifrează la sute de mii și crește 
pe zi ce trece. In orașul Craiova, 
oraș care în trecut cunoștea spor
tul doar prin existența citorva clu
buri profesioniste, mișcarea sporti
vă de masă a luat un considerabil 
avînt. In sprijinul acestui fapt e 
suficient să amintim că la actuala 
ediție a Spartachiadei de vară pes
te iO.OOO de tineri din orașul Cra
iova s-au întrecut în cadrul probe
lor prevăzute în 
cestei populare 
masă.

In acest oraș 
roase cluburi și 
în cadrul cărora 
intensă activitate sportivă. Statul 
democrat-popular acordă o deose
bită atenție mișcării sportive alo- 
cind uriașe sume de bani pentru 
o cit mai largă dezvoltare a ba
zei ei materiale. Sint însă, cazuri

regulamentul a- 
competiții de

activează nume- 
asociații sportive 
se desfășoară o

La închiderea ediției
Echipa R. P. R. și Gabriel Moiceanu

pe primele locuri în Turul ciclist al Iugoslaviei
BELGRAD 4 (Agerpres). — i
Cea de-a doua etapă a Turului ciclist al Iugoslaviei, desfășurată X 

luni între orașele Maribor și Zagreb (148 km) s-a încheiat cu vie- ♦ 
toria alergătorului romîn Gabriel Moiceanu,. care a învins la sprin- x 
tul final un pluton de 7 concurenți. Gabriel Moiceanu, secondat bine Ț 
de Aurel Șelaru, a lansat cîteva atacuri puternice în prima parte ♦ 
a cursei, reușind să provoace o evadare în care nu au putut să x 
participe fruntașii clasamentului. Sprintul final și victoria sa în eta-X 
pă îi aduce totodată tricoul galben. Ț

Clasamentul etapef: 1. G. Moiceanu (R. P. Romînă) a parcurși 
148 km în 3h31'28” (timp cu bonificație 3h30'28”); 2. Renz^R. F. ♦ 
Germană) ; 3. Zidan (Iugoslavia). Y

Clasamentul general individual: 1. G. Moiceanu (R, P. Romînă) X 
7h23’02”; 2. Gazda (R. P. Polonă) la 1’; 3. Petrovici (Iugoslavia). ♦

Clasamentul general pe echipe: 1. R. P. Romînă 22hl3’35”; 2. Y 
R. P. F. Iugoslavia la 1’13” ; 3. Belgia la 3’07” ; 4. R. P. Polonă; X 
5. Serbia; 6. R. F. Germană. Olanda ocupă locul 8, iar Elve'ția lo- ♦ 
șui 10, ' -ig J i î

în care, pe plan local, factorii res
ponsabili pentru tnintiirea acestor 
fonduri — comitetul orășenesc 
U.C.F.S. — nu manifestă destulă 
grijă în folosirea lor, nu veghiază 
cu destul simț de răspundere pen
tru ca aceste fonduri să fie cît mai 
judicios folosite în slujba scopu
lui căruia au fost destinate. Exem
plul unor baze sportive din Craio
va oferă cazuri din cele mai edi
ficatoare în ceea ce privește lipsa 
de grijă manifestată in folosirea 
fondurilor bănești acordate de sta
tul nostru în scopul . dezvoltării

strucție destul de înaintat datori
tă și muncii tineretului din între
prindere — a avut de suferit din 
cauza unui element necinstit care 
a comis nereguli in minuirea fon
durilor destinate construcției aces
tuia și care a fost înaintat justi
ției.

Dacă situația bazelor sportive 
se prezintă așa după cum s-a a- 
rătat mai sus, nici despre echipa
mentul sportiv existent în păstra
rea unor colective nu se pot spune 
lucruri prea bune. Sînt colective 
sportive din întreprinderi .care ma-

culturii fizice, pentru a asigura 
patriei o generație cît mai puterni
că, capabilă să răspundă oricind 
la chemările partidului și guvernu
lui.

Dezinteresul manifestat de unele 
organe U.T.M., sindicale și UCFS 
din orașul Craiova față de bunu
rile sportive duce la concluzia că 
există aici în mentalitatea anu
mitor tovarăși, ideia profund gre
șită și dăunătoare după care gri
ja față de avutul sportiv este pri
vită numai prin prizma obținerii 
rezultatelor sportive imediate și ră-

Să fie trași la răspundere 
cel ce risipesc avutul sportiv 
din orașul Craiova 9
bazei materiale a activității spor
tive.

Prin grija statului s-a alocat o 
sumă de aproape 2.000.000 lei pen
tru construcția unei săli de sport 
în orașul Craiova. Începută în a- 
nul 1956, construcția nu a putut 
fi dată in folosință nici pînă in 
prezent datorită unor defecțiuni 
existente în întocmirea proiectului 
inițial (ulterior refăcut), tergiver
sării neingăduite a lucrărilor, ne
cesității revenirii asupra unor lu
crări deja executate dar necores- 
punzătoare, etc. Pentru amenajarea 
pistei stadionului „Locomotiva" din 
localitate s-a alocat suma de 
100.000 lei. Cu toate acestea, fe
derația de specialitate a suspendat 
pe bună dreptate pista ca fiind ne
corespunzătoare din punct de vede
re tehnic. Atît „specialiștii" care 
au construit-o cît și comisia de 
recepție din localitate care a ac
ceptat în mod cu totul superficial 
lucrarea, au dovedit si in acest 
caz o neîngăduită ușurință și lipsă 
de competență în receptionarea ei, 
fapt care a dus la situația de mai 
sus. Stadionul „Electroputere" — 
în prezent într-un stadiu de con-

nifestă o condamnabilă lipsă de 
grijă față de avutul sportiv de- 
pozitindu-1 în locuri necorespunză
toare, lăsîndu-l în voia soartei și 
expunîndu-1 astfel degradării. 
Exemple de acest fel nu sînt pu
ține. E suficient să amintim doar 
colectivele întreprinderilor „Inde
pendența", „Metalul-7 Noiembrie", 
„Munca IGOC‘‘»-„Flamura Roșie”, 
„Morile Unite -iul" și altele. Nu 
este de mirare dacă peste nuțin 
timp aceste colective se vor trezi 
în situația de a nu mai putea fo
losi echipamentul pe care-1 au în 
dotare dat fiindcă acesta, datorită 
proastelor condiții de păstrare și 
folosire, se degradează rapid.

La rădăcina acestei lipse de gri
jă pentru avutul sportiv stă insu
ficientul simț de răspundere al 
organizațiilor U.T.M. și sindicale 
din aceste întreprinderi. Cei care 
au răspunderea păstrării bunurilor 
sportive trebuie să știe că grija 
pentru acest avut nu este un scop 
în sine, atît bazele materiale spor
tive cît și echipamentul, fondurile 
etc. constituind mijloacele materia
le necesare maselor largi de tineri 
pentru practicarea sportului și a

avutul sportiv. Utemiștii trebuie să 
vegheze și să contribuie la păs
trarea în cele mai bune condițiuni 
a bazelor sportive, a echipamen
tului, utilajelor etc., în vederea fo
losirii lor timp cît mai îndelungat 
și în scopurile pentru care au fost 
destinate.

Comitetul orășenesc U.T.M. Cra
iova a cărui activitate în acest do
meniu nu s-a simțit pînă în pre
zent, are datoria să cultive la or
ganizațiile U.T.M. și la utemiști 
grija față de avutul sportiv, con
tribuind nemijlocit la antrenarea 
în sport a miilor de tineri din o- 
raș. Nu trebuie manifestată nici o 
îngăduință față de acei care nu 
înțeleg să îngrijească și să păstre
ze în cele mai bune condițiuni a- 
vutul sportiv.

Comitetul orășenesc U.C.F.S., 
trebuie să ia imediat măsuri or
ganizatorice pentru a pune ordine 
în viitor în folosirea mijloacelor 
cu care este dotată mișcarea spor
tivă din Craiova.

E. PITULESCU

sunătoare. Dacă organizațiile 
LJ.T.M. se îngrijeau mai îndeaproa
pe de această problemă, nu se 
ajungea la situația pe care o ofe
ră in prezent stadionul „Locomo
tiva" care, datorită proastei între
țineri, se găsește într-o situație 
sub orice critică. Fosta sală de 
box din incinta lui a devenit o 
tristă ruină, vestiarele, ștrandul și 
celelalte instalații purtind cu toa
te amprenta nepăsării și dezinte
resului.

Grija față de bunurile sportive 
nu trebuie privită ca o chestiune 
ruptă de problema sportului în ge
neral, ci ca o problemă de bază în 
atragerea miilor de tineri la viața 
sportivă. Este inadmisibilă atitu
dinea de nepăsare, risipă și dezin
teres față de milioanele de lei pe 
care statul democrat-popular le 
acordă mișcării sportive iar cei ce 
se fac vinovați de neglijență în 
folosirea lor trebuie trași neîntîr- 
ziat la răspundere. Organizațiile 
U.T.M. din orașul Craiova au da
toria să cultive în rîndul tinerilor 
sportivi — prin conferințe și în 
adunările generale ale organizației 
de bază — spiritul grijii față de

Și absenfa echipei 
italiene la campiona
tul mondial ie fotbal 
este o ndicafie a 
decadentei acestui 
sport în Italia dato
rită spiritului comer
cial, al afacerismului 
crunt care bînluie 
viafa sportivă. Des. 
fășurarea campiona
tului italian din acest 
an a confirmat aceas
tă decadentă Cam
pionatul a fost câș
tigat de echipa ..Ju
ventus" la mare dis
tantă de celela te e. 
chipe. Dar victoria a- 
ceasta nu a fost 
fructul unui ’nat ni
vel de joc al acestei 
echipe, ci se datoreș- ' 
te prezentei în cadrul 
acesteia, a trei „ași" 
dintre care numai u- 
nul este italian. Pen
tru a achiziționa pe 
francezul Charles și 
pe sud-americanul 
Sivorl, ,,Juventus" a 
cheltuit în anul i-ecut 
aproape jumătate de 
miliard de Icre, 
de milioane de
este o sumă pe care 
un muncitor o poate 
clștiga numai dacă ar 
munci neîntrerupt 
timp de 750 de ani. 
Și dacă achiziționa-

500 
lire

rea celor doi jucători 
străini a permis e- 
chipei „Juventus" 

clștige titlul 
campion al Ita- 
— al zecelea tn 

echipei
— ea

să 
de 
Hei 
istoria echipei din 
Torino — ea nu a 
permis obținerea ni- 
ciunul progres de că. 
tre fotbalul italian, 
care, continuă să tră
iască într-o stare de

De la 
corespondentul 
Scînteii

tineretului" 
în Italia

H

mediocritate din prici, 
na criteriilor comer, 
dale și speculative 
care împiedică ' for. ‘ 
marea de noi cadre 
naționale. Intr-ade
văr. jocul obișnuit al 
echipei .,Juventus" nu 
e cu mult superior, 
celui al altor echipe 

pînă 
cam- 
„Mi. 
sau

care au mers 
în semifinalele 
oionatului, ca 
lan", „Inter" 
..Bologna".

★
N-au lipsit, nici în 

acest an, două mari 
scandaluri în lumea 
fotbalului italian. E- 
chipa „Atalanta" care 
s-a clasai penultima 
în finala campionatu
lui, a fost acuzată de 
a fi „cumpărat" o 
partidă jucată con
tra echipei „ Padova". 
S-a dispus o anchetă 
șl după toate proba- 
bilitătile „Atalanta" 
va fi pedepsită cu 
retrogradarea din di
vizia A în divizia B.

_ Acuzația de corup
ție adusă echipei „A- 
talanta" a pornit de 
la o tinără arhivară, 
logodnica centrului 
mijlocaș al „Pado
vei" tocmai jucătorul 
pe care „Atalanta" îl 
plătise pentru a con- 
tribul la învingerea 
„Padovei". Această 
tinără, în ajunul par
tidei „Atalanta-Pa- 
dova" sfătuia pe ori
ce participant ța 
„Pronosportul" ita
lian să treacă între 
învingători pe „Ata
lanta'' deoarece ea 
știe cu certitudine că 
această echipă iese 
învingătoare. Cazul 
ajunse la urechile 
conducătorilor socie- 
tățil de fotbal, care 
au făcut o anchetă;

și tlnăra în chestiune 
a recunoscut că lua
se parte la o masă 
cu logodnicul ei. ju
cător ai „Padovei" 
cu un jucător de la 
„Atalanta" și un alt 
personaj, în cursul 
căreia fusese reali., 
zat un acord. O cer
cetare ulterioară in- 
treprinsă de federa
ție. care a interogat 
toate aceste persona
je. a certificat in 
mod evident că un 
astfel de acord fuse
se încheiat și că e 
vorba, de fapt, de un 
caz de corupție. Ast
fel, „Atalanta" va fi 
pedepsită și va avea 
orobabil aceeași 
soartă — retrogra
darea — pe care au 
avut-o în trecut „U- 
dinese" și „Cetanla", 
pentru cazuri identi- 
ce de corupfie.

t)n al doilea scan
dal. în afara celui al' 
echipei „Atalanta" nu 
a fost încă lămurit, 
dar se vorbește de el 
în presă și pare pe 
cale de a fi lămurit, 
in 
ba, 
de 
trl.
un

curînd. Este vor- 
de dala aceasta, 

un trafic de arbi. 
După cît se pare, 

oarecare domn 
dintr-o societate 
fotbal a revelat 
anticipație numele ar
bitrului care trebuia 
să conducă unul sau 
altul din meciuri. 
Dacă arbitrul era „fa
vorabil" societății in-- 
teresate în acea parti
dă — bine ; dacă nu 

,era favorabil infor
matorul lăsa să se în
țeleagă că putea fi 
schimbat șt substituit 
cu un altul „mai fa
vorabil" contra plătii 
unei anumite sume I 
Acum doi ani arbitrii 
au mai avui parte de 
un scandal: s-a des
coperit că pentru un 
milion sau un milion 
șl jumătate de lire, 
un oarecare arbitru 
era dispus „să orien
teze jocul și rezulta
tul într-o anumită 
direcție". Acestea sînt 
moravuri specifice 
sportului capitalist, 
în care performanta 
sportivă este o sursă 
de afaceri și In care 
nu contează altceva 
decît veniturile stăpl- 
nilor de cluburi spor
tive.

Acestea sînt prin
cipalele cauze ale ac
tualei decadente a 
fotbalului italian.

LUIGI P1NTOR
Roma, iulie 1958

de 
cu
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TINERI
pentru terminarea treierișului
in cel mai scurt timp!

SĂRBĂTORIREA
ZILEI MARINEI R.P.R.

IN ÎNTRECERE
La fabrica de regenerat cauciuc lui U.T.M., m-a făcut atent, 

din cadrul combinatului „Zorile"- _ - d- L U T
Jilava, întrecerea socialistă

---- Acela de-acolo este Tudor 
se Surdu, unul din cei mai buni ti- 

desfășoară cu intensitate în toa- , neri din brigadă. II vedeți cu cîtă 
te sectoarele.

Pretutindeni, tinerii, care for
mează majoritatea muncitorilor, 
și-au intensificat și mai mult 
eforturile pentru a întîmpina cu 
noi succese în muncă cea de-a 14-a 
aniversare a eliberării patriei noa
stre.

Istoricul întrecerii de la acea
stă fabrică nu datează de mult. 
Fabrica este foarte tînără. Abia 
anul trecut a intrat în funcțiune.

Întregul proces de producție 
este automatizat.

In urmă cu cîtva timp, Comi
tetul organizației U.T.M. de aici 
a stat de vorbă cu tinerii Aurel 
Oblu, Marin Leordeneanu, Gheor- 
ghe Dragomir și Ion Năstase — 
toți fruntași în , producție — că
rora le-a cerut să-și spună pă
rerea în legătură cu o mai bună 
organizare a tineretului în pro
ducție și dacă n-ar fi bine 
fie create în sectoare, brigăzi 
producție ale tineretului.

Tinerii muncitori au primit 
bucurie această propunere și s-au 
organizat în două brigăzi de pro
ducție: una la sectorul I, alta la 
sectorul II.

Printr-o mai bună organizare 
a locului de muncă, brigada con
dusă de Marin Leordeneanu a reu
șit să obțină rezultate rar întîl- 
nite aici. Luna trecută ea a dat 
peste plan 41 tone cauciuc rege
nerat. Cei mai buni tineri din a- 
ceasta brigadă sint Ștefan Nițu, 
Eugen Leanca, Aurel Oblu, Tu
dor Surdu și Dobrică Aurel. Și 
cealaltă brigadă, a muncit bine. 
Cele mai bune rezultate în între- 

această
Ilie

Și 
în 
cu

cere le-au obținut în 
brigadă tinerii Ion Năstase, 
Florea, Gheorghe Dragomir 
Seicu Tudor care au dovedit 
mod practic că și-au ridicat
mult nivelul cunoștințelor profe- 

cunoscă- 
lucrează.

să 
de

CU

cu care 
con-

sionale, devenind buni 
tori ai utilajului cu care

★

Urmăream hotărîrea
muncesc tinerii din brigada 
dusă de Marin Leordeneanu. înso
țitorul meu, tov. Seicu Tudor, 
locțiitorul secretarului comitetu-

La Casa de 
cultură „Grigo- 

re Preoteasa" a

studenților bucu- 

reșteni, 

mație 

timpul
Iată

atenție urmărește rafinarea cau
ciucului pe valțuri ? înainte era 
foarte indisciplinat, nu se ținea 
de lucru. Se înhăitase cu unul 
Dumitru Bivolaru recalcitrant de

După un an de la intrarea 
în funcțiune, adică în luna 
mai 1958, producția de cau
ciuc regenerat A CRESCUT 
CU 1357 la sută, productivi
tatea muncii s-a mărit DE 15 
ORI, iar prețul de cost a fost 
redus DE 5 ORI. In aceste 
realizări cuvintul hotărîtor 
l-au avut tinerii care formea
ză majoritatea în întreprin
dere.

ultima speță, care dm cauza pur
tărilor lui urîte, iremediabile, a 
fost îndepărtat din cot’.Ctiv pen
tru a nu influența și pe alți ti
neri. Jucau amîndoi barbut după 
mașină. Pe Tudor, fiind utemist, 
l-am pus în discuția adunării ge
nerale U.T.M. care, pentru faptele 
sate grave, l-a sancționat cu vot 
de blam. Biroul organizației 
U.T.'M. s-a ocupat însă de atunci 
cu mai multă grijă de îndruma
rea lui. Acum, este unul dintre 
cei mai buni tineri din brigadă.

...Ne apropiam de locul unde 
Tudor supraveghea cu atenție 
procesul de rafinare a cauciucu
lui.

—- Cum e calitatea... ? întrebă 
însoțitorul meu.

— Foarte bună! (în același 
timp, pentru a ne convinge, flă
căul luă o foiță de cauciuc de pe 
valț, 0 apropie de gura întredes
chisă și foița pocni. Asta înseam
nă cea mai bună calitate). Loc
țiitorul secretarului îmi făcu cu 
ochiul și întrebă din nou :

— Dar cu Leordeneanu ce 
este...? văd că lipsește.

— Asta-i „secret1*...! — răspun
se zîmbitor Tudor Surdu. Am ho- 
tărît să meargă într-un schimb de 
experiență în tura de noapte pen
tru a cunoaște mai bine meto
dele de muncă ale muncitorilor

din această tură. Pentru noi asta 
este, foarte important. E de trei 
nopți acolo. I-am chemat. la în
trecere și. știți, Leordeneanu află 
cum muncesc ei, apoi ne spune și 
nouă ca șă știm ce mai avem de- 
făcut.

— Oblule...! ce ți-a spus Leor
deneanu ieri ? (Oblu e unul din 
însuflețitorii întrecerii din această 
brigadă).

— Mi-a spus 
tot mai 
rii, dar 
parte...

Eram 
sectorului 
a ținut să precizeze că deși re
zultatele obținute de cele două 
brigăzi sînt foarte apropiate — 
brigada de tineret condusă de tî- 
nărul Leordeneanu Marin se pare 
că va cîștiga și acum întrecerea.

PETRE PALIU

că pînă acum 
sîntem în fruntea întrece- 
nici ei nu sînt prea de-

aproape să plec. Maistrul 
I, tov. Mircea Opriși,

In întreaga țară au fost treierate însemnate cantități de cereale 
păioase. în regiunile București, Craiova și Constanța treierișul 
griului se apropie de sîîrșit, iar în regiunile Ploești, Galați, Pitești 
și Timișoara s-a treierat între 70—82 la sută din recolta de grîu.

Din informările primite de Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, în întreaga țară grîul și secara au fost treierate pînă la 2 
august în proporție de 64 ia sută. Regiunile Suceava, Baia Mare 
și Regiunea Autonomă Maghi ară sunt rămase in urmă în 
executarea treierișului, nereaiizind nici 16 la sută din recoda de 
grîu. Sub nivelul posibilităților existente se desfășoară treierișul 
și în regiunile Hunedoara, Bacău și Iași. Această întirziere se 
datorește faptului că în aceste regiuni transportul recoltei pe arii se 
desfășoară încă anevoios, nu sînt folosite toate batozele, iar lucrul 
la batoze se execută cu întrerupe re.

Recoltarea griului fiind aproape terminată în toate regiunile, 
sînt suficiente forțe și mijloace pentru ca în următoarele zile să 
se urgenteze treierișul, pentru ca astfel să se termine în cel mai 
scurt timp. In acest scop îndeosebi în regiunile rămase în urmă, 
trebuie luate măsuri pentru terminarea căratului snopilor la arii, 
buna organizare a cetelor de treier pentru ca treierișul să se 
execute neîntrerupt în tot cursul zilei la toate batozele și cu în
treaga lor capacitate de lucru. Pe cit mai multe arii să se con
tinue treierișul și în timpul nopții.

De asemenea trebuie luate măsuri pentru predarea chiar la ani 
a cantităților de cereale datorate S.M.T.-urilor pentru lucrările efec
tuate și a cerealelor contractate.

Orice zi nefolosită din plin la treieriș poate aduce pierderi în
semnate de recoltă.

(Agerpres)

S1MBĂTĂ ȘI DUMINICĂ

TINERII DE LA ORAȘE AU SPRIJINIT 
CU ENTUZIASM EXECUTAREA 
LUCRĂRILOR A6RIC0LE DE VARA

(Urmare din pag. l-a)

la la această importantă acțiune 
patriotică de interes obștesc. Chiar 
dacă în majoritatea unităților a- 
gricole socialiste s-a terminat re
coltatul și treierișul, au rămas 0 
mulțime de lucrări care trebuie 
urgentate și care necesită un vo
lum mare de muncă. Strîngerea 
paielor de pe miriști pentru a eli
bera terenul în vederea urgentării 
arăturilor de vară, amenajarea 
gropilor pentru siloz și însiioza-

rea furajelor, recoltarea unor cul
turi legumicole, iată numai cîteva 
obiective la realizarea cărora pot 
participa. cu succes tinerii volun
tari.

lata de ce antrenarea unui nu
măr cit mai mare de tineri mun
citori in această importantă acțiu
ne de interes obștesc este una din 
sarcinile permamente ale comitete
lor regionale și orășenești U.T.M. 
pină la terminarea stringerii tutu
ror recoltelor de pe cimp.

JUBILEUL FABRICII 
DE CIMENT „IDEAL"

Sîmbătă, colectivul fabricii de 
ciment „Ideal1* din Cernavoda, 
regiunea Constanța, a sărbătorit 
împlinirea a 60 de ani de existen
ță a fabricii. In anii regimului de-

I

Sosirea unei delegafii 
de tineri petroliști 

din R.S.S. Azerbaidjenă
Zilele acestea a sosit în țară o 

delegație de tineri petroliști din 
R. S. S. Azerbaidjană oare fac 
o vizită în țara noastră în cadrul 
schimburilor stabilite pentru acest 
an între C.C. al U.T.M. și C.C. al 
U.T.G.L.

Oaspeții vor vizita întreprinderi, 
rafinării și schele petrolifere în 
regiunile Ploești și Bacău, pentru 
a cunoaște activitatea organizații
lor U.T.M,, viața și munca tine
retului nostru din industria petro- 
lileră.

—......... '"vQ'V--1

Informații

Pe

(Urmare din pag. l-a)
Pe navă urcă de asemenea 

A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Oamenii muncii și militarii 
participanți la sărbătorirea „Zi
lei Marinei R.P.R.** întimpină 
cu entuziasm pe conducătorii 
partidului și guvernului nostru 
iubit.

Tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, însoțit de tovarășii gene
ral colonel Leontin Sălăjan, mi
nistrul Torțelor Armate ale 
R.P.R. și contraamiralul Gheor
ghe Sandu, a primit raportul 
și a trecut în revistă garda de 
onoare.

Ministrul Forțelor Armate ale 
R. P. Romine, generalul colo
nel Leontin Sălăjan, însoțit de 
tovarășii Vasile Vilcu și con
traamiralul Gheorghe Sandu, 
au trecut in revistă la bordul 
unei șalupe, navele ancorate in 
port.

S-a dat citire apoi Ordinului 
ministrului Forțelor Armate ale 
R.P.R. In semn de salut au 
fost trase 21 de salve de arti
lerie. Cîteva formații de a-, 
vioane cu reacție trec cu repe
ziciune deasupra portului, adu- 
cind marinarilor salutul avia
ției. In rada portului au in
trat cîteva bărci. E ștafeta 
A.V.S.A.P. organizată in cins
tea „Zilei Marinei R.P.R". Me
sajul ștafetei purtat dealungul 
a zeci și sute de kilometri a 
fost predat pe nava școală 
„Mircea" comandantului pa- 
răzii.

O delegație de marinari mi
litari urcă pe nava școală „Mir
cea" și inminează buchete de 
flori conducătorilor partidului 
și guvernului, raportează tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej des
pre succesele obținute de ma
rinari și despre hotărîrea lor 
de a-și perfecționa neîncetat 
măiestria militară și pregătirea 
politică pentru a fi gata ari
cind să apere cuceririle po
porului nostru pe drumul so
cialismului.

A început apoi interesanta 
paradă a ambarcațiunilor. Prin 
fața navei școală 
de-a luitgui. luciei puivucui, 
trec pe rînd ambarcațiunile 
A.V.S.A.P., ale Șantierului na
val de reparații centrale a va
selor maritime, navele de sal
vare, ale N.A.V.R.O.M. și pes- 
cadoarele. Ele raportează în 
această zi partidului și guver
nului succesele însemnate ob
ținute în cinstea „Zilei Marinei 
R.P.R.". Transportul maritim și 
fluvial, pentru a cărui dezvol
tare regimul burghezo-moșie- 
resc n-a întreprins mai nimic 
de-a lungul a zeci de ani, înde- 
plinește azi un rol important 
în efectuarea schimburilor co
merciale dintre țara noastră și 
alte veste 40 de state.

Festivitățile au continuat a- 
poi cu concursurile sportive 
marinărești. Au plăcut con
cursurile de bărci de 6+1, 
10+1 și lotci pescărești. între
cerile au fost cîștigate de băr
cile conduse de ofițerii Moro- 
ianu Vasile și Moraru Ion iar 
la lotci, a învins ce-a condusă

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre convenția între 
Guvernul Republicii Populare Ro
mine Și Guvernul Republicii Ce
hoslovace, cu privire la colabo
rarea în domeniul ocrotirii sănă
tății, semnată la București.

★
Marți 5 august, la ora 20, A. 

Grebnev, redactor-șef adjunct al 
ziarului ..Izvestia", vicepreședinte 
al asociației de prietenie’ sovieto- 
romînă, care ne vizitează țara, va 
conferenția în grădina Casei prie
teniei romîiio-sovietice A.R.L.U.S. 
despre „Dezvoltarea relațiilor cul
turale dintre U.R.S.S. și R.P.R.".

★
■ Aai sg deschide la Breaza tabă
ra de pionieri și școlari a Comi
tetului Central al Crucii Roșii din 
R. P. Romină. Timp de trei săptă- 
tnini aici își vor petrece o parte 
C ) “ ' ...................... .
rite școli, 
depusă în

„Mircea",
lungul radei portului,

nava școală „Mircea*1 marinarii își demonstrează măiestria 
de pescarul Gavrilov Sofronie. 
Deosebit de interesante au fost 
concursurile de înot și caiace, 
demonstrațiile scafandrilor, ale 
bicicletelor pe apă și demon
strațiile de schiuri pe apă. Evi
dent, cele mai atractive au fost 
însă jocurile specifice marină
rești : prinderea rațelor, purce
lul la scondru și trasul la pa
timă cu bărcile.

Manifestările organizate cu 
prilejul „Zilei Marinei R.P.R." 
au durat pînă seara tîrziu. 
După amiază a fost organizată 
o ieșire în larg cu navele „Mir
cea", „Neptun", „30 Decem
brie" și altele iar în parcurile 
și terenurile sportive ale ora
șului s-au prezentat spectacole 
și programe artistice și s-au 
organizat mari întreceri spor
tive. Pe faleză au cîntat or
chestrele marinarilor și s-a dan
sat. Seara, în rada portului s-a

organizat carnavalul bărcilor și 
minunate jocuri de artificii, 
încheierea festivităților a fost 
marcată de tradiționala retra
gere cu torțe.

Ziua Marinei R.P.R. a prile
juit de asemenea mari manife- 
stațiuni sărbătorești populare la 
Giurgiu, Galați și în alte orașe 
ale țării.

Sărbătorirea tradițională a 
„Zilei Marinei R.P.R." a con
stituit o manifestare a dragos
tei și prețuirii pe care poporul 
nostru o acordă marinarilor din 
forțele noastre maritime mili
tare care stau de strajă hotare
lor pe apă ale patriei noastre, 
ca și marinarilor din flota co
mercială, maritimă și fluvială, 
harnicilor noștri muncitori, teh
nicieni și ingineri din porturi 
și din șantierele de construcții 
navale.

mocrat-popular, utilajului fabricii 
i s-au adus importante îmbunătă
țiri tehnice. La carieră, unde în 
trecut sa lucra manual, sînt între
buințate astăzi 3 escavatoare pu
ternice. S-au îmbunătățit radical 
și condițiile de viață ale munci
torilor din fabrică, pentru care 
s-au construit, în anii din urmă, 
locuința însumînd peste 30 de a- 
partamenta pentru familiști și 2 
dormitoare pentru nefamiliști. Fa
brica are și o cantină, club, bi
bliotecă și o frumoasă bază spor
tivă proprie. Condițiile create și 
activitatea rodnică a muncitorilor 
au făcut ca anul trecut fabrica de 
ciment de la Cernavoda să pro
ducă cu 78.000 tone ciment mai 
mult decît în anul 1938. In acest 
an planul primului semestru a fost 
întrecut cu 700 tone de ciment,

vacanței.

uh grup 

de studenți ca- 

re-și petrec cîte

va clipe plăcute 
și instructive în- 

tr-una din sălile
Casei.

Asociațiile studenților împlinesc 
aproape doi ani de existență. O 
perioadă de timp relativ scurtă în 
care, totuși, printr-o susținută ac
tivitate politico-educativă, desfășu
rată sub conducerea organizațiilor 
de partid și îndrumate de către 
organizațiile U.T.M., asociațiile 
studenților au dobîndit o bogată 
experiență, s-au maturizat, aducînd 
o contribuție însemnată la munca 
de educare comunistă a studenți
lor.

Prin activitatea sa, U.A.S. din 
Universitatea „C. I. Parhon" și-a 
cucerit în mijlocul studenților un 
prestigiu și o încredere bine me
ritate.

In acest sens se pot da nume
roase date, cifre și fapte. S-ar pu
tea scrie, bunăoară, despre creș
terea calitativă a nivelului de pre
gătire' a studenților, despre activi
tatea studenților în cercurile știin
țifice, care a avut drept roade va
loroase lucrări științifice, dintre 
care, cîteva prezintă o deosebită 
importanță pentru economia națio
nală. S-ar mai putea vorbi despre 
activitatea sutelor de studenți ar
tiști amatori, cuprinși în formațiile 
artistice ale universității (dintre 
care corul și echipa de dansuri au 
ocupat primele locuri pe țară la 
concursul formațiilor artistice stu
dențești), despre sutele de sportivi 
care depun mari străduințe pen
tru a ridica prestigiul universității 
lor, în viața studențească a Ca
pitalei.

Am greși însă, ca pierzîndu-ne 
în cifre și date cu alte cuvinte 
din pricina copacilor să nu vedem 
pădurea, — să nu vedem că esen
țialul în munca asociației, în în
drumarea acesteia de către orga-

nizația U.T.M., este tocmai grija i 
pentru a asigura fiecărei acțiuni i 
un conținut politic-educativ just, i

Una din principalele sarcini în
credințate asociației studenților 1 
este aceea de a se ocupa cu grijă 1 
de activitatea profesional-științifi- ! 
că a studenților. La început, acea- I 
stă sarcină a fost înțeleasă greșit: 
o parte din studenți, chiar și o ' 
parte dintre cadrele noastre de or
ganizație au crezut că ea poate fi 
realizată, printr-o muncă pur 
profesională, prin mijloace organi- I 
zatorice, administrative. Această 
teorie profund greșită a fost com
bătută la vremea ei. Studenții tre
buiau ajutați să înțeleagă că, în 
fond, rezultatele muncii profesio
nale sînt determinate de conștiința 
politică pe care o are fiecare tînăr, 
de felul cum își înțelege fiecare 
student îndatoririle sale.

Acum cînd încercăm o analiză a 
felului cum și-au îndeplinit asocia
țiile rolul încredințat lor, n-o pu- 1 
tem face fără să vedem, mai întîi 
dacă activitatea asociațiilor a a- 
vut un asemenea conținut, urmă
rind tot timpul scopul de a contri
bui la creșterea conștiinței politice 
a studentului. Trebuie să vedem 
dacă miile de studenți care înva
ță în universitate, știu pentru ce 
învață, pentru ce se pregătesc. 
Dacă sînt conștienți că poporul 
nostru îi întreține în facultăți, le 
oferă posibilități nemaiîntîlnite de 
studiu și de trai nu pentru a de
veni niște profesioniști, excelenți 
executanți, ci oameni bine pregă
tiți, conștienți că pregătirea acea
sta nu slujește unor interese indi
vidualiste, carieriste, ci ea tre
buie închinată poporului, societă-

cialiste, nu oricum, nu cu mini
mum de efort, ci cu maximum de 
devotament și abnegație.

Organizația U.T.M. din universi
tate a acumulat o vastă experien
ță în domeniul educației politice a 
studenților. Din această experien
ță trebuie să 
a împărtășit 
denților. In

împărtășească — și 
— și asociației stu- 
primul rînd, ajuto-

^Trebuia discutat cu răbdare și lă- 
jmurit de ce trebuie să învețe, pen- 
■ tru că foarte multi din ei credeau 
’că îndeplinirea sarcinilor profe
sionale — frecventarea cursurilor, 
’Seminariilor, studiul temeinic al 
^materiilor — sînt chestiuni care 
,îi privesc exclusiv personal. Tre
buia să le demonstrăm că nu este 
^așa și chiar să-i tragem la răs
pundere pe acei, care nu-și în
țelegeau rostul lor aici. Și a- 
■cest lucru s-a făcut. L-au fă- 
put cadrele organizației U.Ț.M. 
■și de asociație. In timp, per- 
^severînd în ajutorul dat, ca
drele U.T.M. și de asociație, cu 
sprijinul celor mai buni utemiști, 
'au reușit să ridice grupa din si
tuația în care se găsea. Grupa a 
devenit fruntașă la învățătură.

; In general organizația U.T.M. a 
'făcut eforturi serioase pentru a 
'îndruma asociația pe acest făgaș 
de a forma în rîndul studenților o 
opinie sănătoasă, combativă culti- 
vînd spiritul de răspundere pen
tru felul cum muncește fiecare 
membru al colectivului. Și, în a- 
numite colective studențești, gru
pe și ani, opinia 
reușit să trezească 
student la realitate, 
bilizeze la o activitate profesio
nală perseverentă nu în virtutea

creată a 
pe fiecare 

să-l mo-

Să asigurăm activității

din vacanță 280 de
fruntași 
sprijinul

★
40 de brigăzi artistice 

*s dansuri,

elevi din dife- 
în activitatea 
Crucii Roșii.

Aproape C +
de amatori, formații de ______
cor, fanfare, și orchestre semisim- 
fonice ale sindicatelor din bazinul 
carbonifer Valea Jiului pregătesc 
programe dedicate Zilei Minerului.

științei lor. Studenții care s-au 
prezentat la examene au fost însă 
prea puțini, prea puțini sînt acei 
care la sfîrșitul celor două sesiuni 
hotăritoare, au promovat. Iată de 
ce s-a întîmplat acest lucru : or
ganizația U.T.M. n-a reușit să de
termine o schimbare structurală în 
activitatea asociației pe tărimul 
muncii profesionale. Și, din a- 
ceastă pricină, în bună parte, mun
ca de conținut, educativ-politică 
cu studenții, a fost înlocuită în 
bună măsură cu o activitate con- 
statativă în legătură cu frecvența 
la cursuri și seminarii, participa
rea la consultații, rezultatele obți
nute la examene etc. Prostul obi
cei ca munca de control și îndru
mare, să se bucure de maxi
ma noastră atenție numai în 
preajma sesiunilor, a continuat și 
anul acesta. Și anul acesta consi
liul U.A.S. pe universitate și con
siliile unor facultăți s-au mărginit 
mai ales la o muncă organizatori
că, eficace și ea, dar minimă față 
de cerințele ce se impuneau. Toa
te acestea s-au făcut unilateral, 
ignorîndu-se munca politică de 
convingere pe care asociațiile 
studențești, împreună cu. organiza
ția U.T.M.. trebuiau să o desfășoa
re în rîndul studenților.

Pe viitor va trebui să le vor-

asociațiilor

i
pre aceasta vreau să vorbesc cite 
ceva. In ultimii ani, experiența în 
organizarea activității cultural-edu
cative a crescut, au apărut forme 
noi, elemente noi de muncă. Une
ori în fuga aceasta pentru nou în 
activitatea culturală s-a ajuns să 
se piardă din vedere conținutul, 
scopul urmărit, s-a ajuns la orga
nizarea unor acțiuni culturale de 
dragul de a fi organizate. Anul 
acesta, activitatea noastră a fost. 
îndreptată tocmai pentru a spori 
eficacitatea educativ-politică a ac
tivității culturale.

In această privință este esen
țial să vedem cum reușesc a- 
ceste colective, prin activitatea 
lor, să transmită studenților 
ideile noi morale și politice, să 
contribuie la ridicarea conștiinței 
lor socialiste. Participarea la un 
spectacol, la o activitate cultura
lă, nu trebuie să însemne numai 
o delectare artistică de 2—3 cea
suri, ci în primul rînd o posibili
tate de întărire a unor calități 
morale demne de omul societății 
noastre.

In acest sens s-a manifestat 
mai multă grijă în compunerea 
repertoriului formațiilor artistice.

Pe scena clubului formațiile tea
trale ale universității au prezentat

studenților

un profund conținut politic educativ
rul nostru a constat în atra
gerea în cadrul activelor asocia
ției a celor mai buni utemiști, ti
neri cu experiență, cu prestigiu, 
exigenți, căliți politicește.

Incontestabil că acești utemiști 
au reușit în mare măsură să im
prime, să transmită în viața aso
ciației stilul de muncă al orga
nizației U.T.M. A existat preocu
parea ca în munca profesională a 
studenților, să fie folosite eficace 
mijloace educative. De pildă, la 
sfîrșitul semestrului I s-a con
statat că la grupa 103 din anul I 
— psihologie — situația studen
ților la învățătură și în general 
comportarea lor, era sub orice 
nivel. Cu oamenii aceștia nu pu
team discuta si,mplu : ,;sînteți stu- 

ții, pusă în slujba vieții noi, so- denți și trebuie să învățați".

inerției, pentru o notă de trecere. 
Credem că nu greșim, dacă apre
ciem că asociația studenților în
drumată de organizația U.T.M. și-a 
adus contribuția la ridicarea con
științei studenților, a răspunderii 
lor pentru sarcina încredințată.

Rezultatul final al anului uni
versitar, ne duce însă la concluzii 
mai profunde în legătură cu des
fășurarea unei activități de conți
nut de către asociația studenților, 
în legătură cu îndrumarea aces
teia de către organizația U.T.M.

Studenții, anul acesta, au avut 
posibilitatea să se prezinte facul
tativ la examene, în decursul celor 
trei sesiuni. 'Măsura trebuia să 
ducă la o mai bună pregătire a 
studenților, prin creșterea exigen
ței față de propria pregătire profe
sională — deci prin creșterea con-

bim studenților noștri convin
gător și cu consecvență despre 
răspunderea 
tul în care 
ajutăm să-și
comparînd-o fot timpul cu ceea ce 
se cere de ia ei, acum și mai tîr- 
ziu, cînd vor deveni specialiști. 
Munca lor se va desfășura altfel 
dacă vor avea clar în față în fiece 
clipă scopul pentru care se pregă
tesc, dacă vor fi educați în spi
ritul răspunderii morale și politi
ce pe care o au ca viitori construc
tori ai socialismului. Iată ce se 
cere de la asociația studenților, 
ce trebuie să urmărească organi
zația U.T.M. în activitatea sa de 
îndrumare a acestor asociații.

In activitatea asociațiilor stu
denților, un obiectiv de seamă îl 
constituie munca culturală. Și des-

ce o au din moinen- 
devin studenți, să-i 

judece activitatea lor,

piese ca „Roata norocului" de 
Frații Tur, legată de viața și pro
blemele studenților, „Dezertorul1* 
de M. Sorbul, „Steaua fără nume** 
de M. Sebastian etc., corul Uni
versității are un repertoriu care 
cuprinde cîntece populare romînești 
precum și o serie de bucăți valo
roase de muzică ușoară, romîneas- 
că și sovietică. Și echipa de dan
suri are în repertoriul său minu
nate dansuri populare romînești și 
sovietice.

Din inițiativa asociațiilor stu
denților și a organizațiilor U.T.M. 
din facultățile universității s-au or
ganizat în acest an școlar și în- 
tîlniri cu vechi activiști ai parti
dului, cu scriitori și artiști, cu 
profesori ai universității — cu- 
noscuți oameni de știință, con-

ferințe interesante cu privire la 
opoziția fundamentală dintre ști
ință și religie, la momente istorice 
revoluționare din lupta partidului 
și a poporului nostru, la artă și 
literatură, simpozioane pe temele : 
„Știința romîneasca peste hotare", 
„Cum să studiem", „Realizările 
științei sovietice", „Viața tineretu
lui din țările capitaliste și colo
niale", „Săptămîna facultății de 
chimie" etc., menite să-i educe pe 
studenți în spiritul patriotismului 
și internaționalismului proletar, în 
spiritul dragostei pentru meseria 
aleasă și al atitudinii înaintate, 
socialiste față de învățătură.

Desigur, rezultatul unor aseme
nea conferințe nu poate fi socotit 
în cifre. El trebuie căutat în com
portarea studenților, în atitudinea 
lor nouă față de muncă, față de 
învățătură. Oare acei 800 de stu
denți, care au muncit cu entu
ziasm timp de două săptămîni, 
în G.A.S. din regiunea București, 
aducînd o însemnată contribuție 
la strînsul recoltei, nu sînt o do
vadă că străduințele de a-i educa 
pe studenți în spiritul patriotis
mului socialist au prins viață ? 
Oare grija cu care majoritatea 
studenților îngrijesc și apără bu
nurile care le sînt puse la dispo
ziție, nu este urmarea unei mai 
profunde înțelegeri din partea lor 
a datoriei de a respecta și în 
acest fel pe acei ce le pun la dis
poziție aceste bunuri, pe acei ce 
le făuresc? Fără îndoială că da, 
și fără îndoială că rezultate ale 
unei atari activități ar mai putea 
fi enumerate.

Activitatea cultural educativă 
mai are însă și lipsuri serioase.

Trebuie spus că mai 
reuniuni, din fericire 
ține la număr, unde, 
ța unor 
există o atmosferă 
zătoare. 
permite" uneori să cînte 
decadente, iar unii studenți 
permit" să danseze dansuri deo- 

'chiate. Unii au comportări huli
ganice, atitudini nejuste față de 
studente. Aceste fapte au fost po
sibile datorită atitudinii unor 
cadre U.T.M, și ale asociației (în
deosebi la nivelul universității), 
care se mulțumesc să organizeze 
reuniunile fără să mai controleze 
cum se desfășoară, să vină în mij
locul studenților și să ia atitudi
ne combativă intransigentă împo
triva unor asemenea influențe ale 
ideologiei și moralei burgheze. 
Deficiențele semnalate în combate
rea unor manifestări străine edu-

cației tineretului nostru au mai ge
nerat și alte lipsuri — în special 
apariția tendințelor de vedetism 
în rîndul unor studenți-artiști, a 
unor manifestări de indisciplină, 
ceea ce ne determină să tragem 
concluzia că am neglijat problema 
educației celor care apar în fața 
masei de studenți ca artiști ama
tori. Pe viitor, și în acest dome
niu trebuie să ne îndreptăm aten
ția.

elemente

Orchestra

au loc 
tot mai pu- 
șub influen- 
descompuse, 
necorespun- 

„își 1 
cîntece 

.,ÎȘi

★
Fără îndoială că am făcut pro

grese serioase în munca de în
drumare a asociațiilor studenților, 
ne-am format un stil de muncă 
mai adecvat noilor sarcini. In 
practica curentă a activității 
noastre, consultarea între cadrele 
U.T.M. și cele ale asociațiilor, al
cătuirea unor planuri comune, sau 
a unor planuri care să nu se supra
pună, ci să se îmbine ori să secorn- 
plecteze armonios, au devenit o 
metodă de muncă. In prin
cipiu, activul organizației U.T.M. 
și cel al asociațiilor, au ajuns la 
înțelegerea că succesul muncii de 
educație politico-ideologică a stu
denților nu este posibil decît prin 
activitatea comună a organizațiilor 
U.T.M. și a asociațiilor, conduse 
de către organizația de partid, 
împotriva sectarismului, a celor 
care susțineau teoria delimitării 
sarcinilor organizațiilor U.T.M. și 
ale asociațiilor, a parcelării acestor 
sarcini, împotriva celor care, din 
orgoliul și dorința de a munci 
fără a fi „dădăciți", se opu
neau îndrumării de către organi
zația U.T.M., am luat o poziție 
fermă. Pe ici — pe colo, (așa cum 
s-a întîmplat uneori la facultatea 
de filozofie), asemenea atitudini au 
mai răbufnit. Au mai răbufnit 
tendințele greșite ale unor cadre 
de asociații care ignorau sarcinile 

. munch* politice, rezumîndu-se doar 
Jn'al 4a rezolvarea problemelor materia

le ale studenților (de pildă la Fa
cultatea de fizico-matematici). Toa
te acestea sînt indicii că organi
zația U.T.M. trebuie să-și intensi
fice rolul său de îndrumător față 
de asociațiile studenților și pen
tru a arăta clar tuturor studenți
lor, că asociațiile studenților au: 
fost create pentru a contribui, a- 
lături de profesori și organizația 
U.T.M., la educarea comunistă a 
studenților, la formarea unor ca
dre
prii

cu înalte trăsături morale, pro- 
intelectualului legat de popor.

asistent GH. MOCA 
secretarul comitetului U.T.M. 
al Universității „C. 1. Par- 

hon“ din București



dintre
N. S. Hrușciov și Mao Țze-dun

PEKIN 3 (Agerpres). — TASS 
transmite: Intre 31 iulie și 3 au
gust 1958 a avut loc la Pekin o 
întilnire între N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Mao Țze- 
dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez și președinte al Republi
cii Populare Chineze.

Părțile au constatat că între ele 
există o deplină unitate de vederi 
asupra problemelor actuale și im
portante ale situației internațio- 
na'e contemporane, asupra pro
blemelor întăririi continue a rela
țiilor de prietenie, alianță și asis
tență mutuală între U.R.S.S. și 
R. P. Chineză, precum și asupra 
problemelor luptei comune pentru 
rezolvarea pașnică a problemelor 
internaționale și apărarea păcii în 
întreaga lume.

După întilnire a fost semnat un 
comunicat comun.

★
PEKIN 3 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 3 august N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și Mao 
Țze-dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez și președintele Republicii 
Populare Chineze, 
Pekin comunicatul 
tratativele care au 
ci între 31 iulie și

După semnarea 
tovarășii N. S. Hrușciov și Mao 
Țze-dun s-au felicitat călduros.

La semnarea comunicatului au 
fost de față:

au semnat la 
cu privire la 
avut loc între 
3 august, 
comunicatului

Din partea sovietică — mare
șalul Uniunii Sovietice R. I. Mali
novski, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., V. V. Kuznețov,. mi
nistru ad-interim al Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. și B. N. Po
nomariov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., precum și S. F. Anto
nov, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. în R. P. Chi
neză ;

Din partea chineză — Liu Șao- 
ți, Ciu En-lai, Ciu De, Cen Iun, 
Lin Biao, vicepreședinți ai C.C. al 
P.C. Chinez, Den Siao-pin, secre
tar general al C.C. al P.C. Chi
nez, Pîn De-huai, Pîn Cijen, Cen 
I, membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Van Țzia- 
sian, Huan Ke-cen, 
Secretariatului C.C. al P.C. Chi
nez, Ian Șan-kun, 
membri supleanți ai Secretariatu
lui C.C. al P.C. Chinez.

Tov. N. S. Hrușciov și 
nele care l-au însoțit au 
Pekin în ziua de 31 iulie 
dul unui avion „TU-104".

Pe aeroport ei au fost întîmpi- 
nați de tov. Mao Țze-dun, pre
ședintele Comitetului Central al 
P.C. Chinez și președintele Repu
blicii Populare Chineze, precum și 
de tovarășii Liu Șao-ți, Ciu En- 
lai, Ciu De, Cen Iun, Lin Biao, 
Den Siao-pin, Pîn De-huai, Pîn 
Cijen, Cen I, Van Țzia-sian, Huan 
Ke-cen, Ian Șan-kun, Hu Țiao- 
mu. Oaspeții au fost întîmpinați 
de asemenea de S. F. Antonov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. în R.P. Chineză.

membri ai

Hu Țiao-mu,

persoa- 
sosit la 
pe bor-

Ecoul international 
al întîlnirii dintre 

N. S. Hrușciov șl Mao ize-dnn
INDIAS. U. A.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comunicatul cu 
privire la întîlnirea dintre N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și Mao 
Țze-dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, președintele R. P. Chineze, 
este considerat de către întreaga 
presă și de către posturile de radio 
din Statele Unite ca un eveniment 
politic de cea mai mare impor
tanță.

Este semnificativ faptul că chiar 
din primele comentarii ziarele din 
New York trec sub tăcere în cea 
mai mare parte intenția hotărîtă a 
Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Chineze de a face tot po
sibilul pentru slăbirea încordării 
internaționale și preîntîmpinarea 
unui nou război, intenție exprima
tă în comunicat,

R. A. U.
CAIRO 4 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Intr-un articol de fond ziarul 

„Al-Ahram" numește comunicatul 
sovieto-chinez „o nouă chemare la 
pace". Comunicatul, arată ziarul, 
„este o chemare la pace și coexi
stență pașnică, o chemare la în
cetarea războiului rece. Acesta 
este glasul lagărului care acțio
nează astăzi într-un front unit în 
fața agresiunii care amenință pa
cea generală".

DELHI 4 (Agerpres). — Zia
rele indiene din 4 august au pu
blicat pe primele pagini și sub 
titluri mari comunicatul cu privire 
la întîlnirea de Ia Pekin " ‘ 
N. S. Hrușciov și Mao Țze-dun.

Referindu-se la acea parte din 
comunicat în care se cere retrage
rea trupelor engleze și americane 
din Orientul Mijlociu, observatorul 
diplomatic al ziarului „Statesman" 
scrie că „comunicatul constituie 
un avertisment foarte puternic dat 
Occidentului împotriva menținerii 
actualei încordări în Orientul 
Mijlociu. Totodată el pune accen
tul pe dorința popoarelor iubitoare 
de pace de a acționa împreună în 
dorința comună de a preîntîmpina 
războiul".

R. P. BULGARIA

dintre

SOFIA 4 (Agerpres). — Ziare
le bulgare comentează pe larg în
tîlnirea dintre N. S, Hrușciov și 
Mao Țze-dun și publică în prima 
pagină textul integral al comuni
catului privind această întilnire.

Întreaga omenire a întîmpinat 
cu uriaș interes vestea întîlnirii 
dintre tovarășii N. S. Hrușciov și 
Mao Țze-dun, scrie ziarul „Narod- 
na Mladej" într-un articol de fond 
intitulat „Măreața unitate a ma
rilor popoare".

Popoarele trebuie sâ ceară
în mod insistent retragerea 
trupelor intervenționiștilor

PEKIN 3 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 3 august tov. N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. și-a 
încheiat vizita de prietenie în ca
pitala chineză și la ora 14,35 (ora 
locală) a plecat spre Moscova, 
împreună cu N. S. Hrușciov s-au 
înapoiat în patrie mareșalul Uni
unii Sovietice R. I. Malinovski, 
ministrul Apărării al U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, ministru ad-inte
rim al Afacerilor Externe și B. N. 
Ponomariov, membru al C.C. al 
P.C.U.S.

Pe aeroport tov. N. S. Hrușciov 
a fost condus de tov. Mao Țze-

dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez și președintele R. P. Chi
neze, precum și de tovarășii Liu 
Șao-ți, Ciu En-lai, Ciu De, Cen 
Iun, Lin Biao, Den Siao-pin, Ian 
Șan-kun, Hu Țiao-mu. N. S. Hruș
ciov a fost însoțit de asemenea 
de S. F. Antonov, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al U.R.S.S. în 
R. P. Chineză.

★
MOSCOVA 3 (Agerpres). — In 

seara zilei de 3 august, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Ccrsiiu- 
lui de Miniștri al U.R.S.S. și per
soanele care îl însoțesc, s-au îna
poiat la Moscova venind de la 
Pekin.

Interviul acordat de N. S. Hrușciov unui grup de
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 29 iulie, 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit un grup de ziariști indieni 
care au participat la Congresul 
Mondial de la Stockholm pentru 
dezarmare și colaborare interna
țională.

„Cel care în zilele noastre nu 
vrea să țină seama de dorințele 
de pace și libertate ale popoarelor, 
cel care dorește să continue și
acum politica colonialismului si
imperialismului, a declarat Nikita 

. Hrușciov, se va pomeni în mod 
| inevitabil aruncat peste bordul 
istoriei".

f

Răspunzînd la întrebarea care 
sint după părerea sa perspectivele 
dezvoltării relațiilor internaționa
le, N. S. Hrușciov a declarat că 
„acum este mai bine să se aștepte 
cu determinarea perspectivelor, 
pentru că relațiile dintre state se 
află într-o stare de criză". N. S. 
Hrușciov a adăugat că „nouă, oa
menilor politici, ne trebuie acum 
un timp oarecare pentru a de
termina încotro se va îndrepta 
procesul de dezvoltare a relații
lor internaționale — spre mai rău 
sau spre

Șeful 
subliniat 
Moscova

mai bine".
guvernului U.R.S.S. a 
că în timpul vizitei la 
a președintelui R.A.U.,

Afară cu imperialiștii din Orientul Mijlociu
Președintele parlamentului 

libanez cere demisia 
guvernului Sami Solii

In Iordania se intensifică 
teroarea împotriva patrioților

■ziariști indieni

BEIRUT 4 (Agerpres). — Știri 
sosite din Beirut anunță că în 
cursul zilei de 4 august în capi
tala Libanului au avut loc trata
tive între principalii lideri politici 
în scopul demiterii actualului gu
vern condus de Sami Solh. După 
cum relatează postul de radio 
Bagdad la aceste convorbiri ia 
parte și președintele parlamentu
lui libanez Adel Osseiran. El a 
anunțat că în urma refuzului 
primului ministru Sami Solh de 
a demisiona, cu toate că genera
lul Șehab a fost ales ca preșe
dinte al țării, intenționează să 
convoace de urgență o sesiune 
extraordinară a parlamentului 
pentru a acorda un vot de neîn
credere actualului 
sili în felul acesta 
ze.

Tot la 4 august 
ției Saeb Salam a avut o întreve
dere cu noul președinte al Liba
nului Fuad Șehab.

Comentînd evenimentele politi
ce care au Ioc în prezent la Bei-

guvern și a-1 
să demisione-

liderul opozi-

rut agenția France Presse anun
ță din cercuri bine informate că 
dfcmisia cabinetului Sami Solii și 
înlocuirea lui cu un guvern de 

. tranziție poate isă se producă în 
cursul următoarelor 48 de ore.

După cum transmite corespon- 
| dentul agenției, în dimineața zi- 
i lei de 4 august ministrul justiției 

Bechir Ahouar, ministrul' educa- 
țici Farid Cozma și ministrul a- 
griculturii 'Magid Arslan s-au 

, prezentat la Consiliul de Miniștri 
’ pentru a-și prezenta demisiile. Ei 

au renunțat să demisioneze ime- 
. diat deoarece — potrivit agenției 

France Presse — în sinul Cabi- 
l netului de Miniștri există tendin

ța unei demisii colective pentru a 
j ușura sarcina noului președinte al 

Libanului. La ora actuală cabine
tul de Miniștri Sami Solh, alcă- 

. tuit în mod normal din 14 per
soane, nu cuprinde decît 11 în

■ urma demisiei a trei miniștri, 
dintre care doi la începutul răs

■ coalei populare și unul după de 
barcarea

AMMAN 3 (Agerpres). — In 
Iordania, teroarea se intensifică. 
După cum relatează agenția Reu
ter la Amman are loc un proces 
politic în cadrul căruia procuro
rul militar a cerut condamnarea la

moarte a tuturor celor 60 de in
culpați. Dintre aceștia, numai 29 
se aflau în sala tribunalului, res
tul fiind judecați în contumacie. 
Cei 29 de inculpați prezenți au 
fost arestați la începutul săptă- 
mînii.

Nasser, s-a căzut de acord că tre
buie luate toate măsurile pentru a 
se asigura pacea și independența 
țărilor arabe. Intre noi nu au 
existat divergențe, a declarat N. S. 
Hrușciov, între noi a existat o 

deplină unanimitate în aprecierea 
situației care s-a creat în Orien
tul Apropiat și Mijlociu în legă
tură cu agresiunea S.U.A. și An
gliei.

Fiind întrebat despre formele 
ge care le-ar putea lua acțiunile 
comune ale popoarelor U.R.S.S., 
Indiei și, altor țări răsăritene în 
scopul menținerii păcii în lumea 
întreagă, Nikita Hrușciov a decla
rat :

„Acum principalul este ca opinia 
publică, popoarele din toate țările 
să nu îngăduie să fie înșelate de 
diferite manevre ale colonialiștilor 
și să condamne cu și mai multă 
hotărîre acțiunile agresive ale 
unor state occidentale îndreptate 
împotriva țărilor Orientului Apro
piat și Mijlociu. Popoarele trebuie 
să ceară în mod insistent retra
gerea trupelor intervenționiștilor, 
să lupte fără să-și precupețească 
eforturile pentru a se pune capăt 
pentru totdeauna metodelor impe
rialiste de rezolvare a diferitelor 
probleme internaționale.

Șeful guvernului sovietic a sub
liniat că între țările socialiste, pe 
de o parte, și fostele țări colonia-

trupelor americane.

Noul președinte al Libanului 
se pronunță pentru retragerea 

trupelor intervenționiștilor
BEIRUT 4 (Agerpres). — In 

după amiaza zilei de 4 august 
noul președinte al Libanului Fuad 
Șehab a adresat un apel poporu
lui libanez. După ce a cerut tutu
ror locuitorilor țării să muncească 
pentru restaurarea unității națio
nale, generalul Șehab a subliniat

că printre primele sale obiective 
figurează retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriul național. Pre
ședintele Șehab a declarat că baza 
viitoarei politici externe a țării va 
consta în relații de sinceritate și 
prietenie cu țările arabe surori. De 
asemenea vor fi stabilite relații de 
prietenie cu toate celelalte țări.

L
In fotografie:

Un grup de ti

neri italieni din

și engleze în 

Orientul Apro

piat și Mijlociu.

gleze împotriva 

intervenției mi

litare americane

Milano manl-

festînd in fața 

ambasadei en-

i
f O M-

le, precum și țările ce se elibe
rează de colonialism — pe de 
alta, trebuie întărite prin toate 
mijloacele relațiile atît pe linie de 
stat, cit și pe linie socială.

TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, 
a declarat N. S. Hrușciov, ÎNȚE
LEG CA ROLUL LOR ESTE DE 
A SE INTR-AJUTORA SI IN 
ACELAȘI TIMP DE A AJUTA 
ȚĂRILE CARE SE EL1BEREA- . 
ZA DE JUGUL COLONIALIȘTI
LOR SAU CARE S-AU SI ELIBE
RAT DE ACEST JUG, FĂRĂ SA 
$E AMESTECE IN TREBURILE 
INTERNE ALE ACE_STOR ȚARI.

N. S. Hrușciov a declarat că 
debarcarea trupelor americane și 
engleze în Liban și Iordania a 
urmărit atacarea ulterior a Repu
blicii Irak și lichidarea acesteia, 
dezlănțuirea războiului în această 
regiune pentru a distruge Republi
ca Arabă Unita și pentru a crea 
condițiile în vederea revenirii la 
vechea ordine colonialistă.

Dar, a adăugat N. S. Hrușciov, 
sub presiunea valului protestului 
popular agresorii sînt nevoiți să-și 
camufleze acțiunile cotropitoare. 
N. S. Hrușciov a subliniat că pe
ricolul nu a fost încă lichidat. In- 
tervenționiștii au fost deocamdată 
opriți. Ei și-au întrerupt acum 
acțiunile directe. Dar concentrarea 
de forțe continuă. In aceste con
diții, a declarat 
țările iubitoare de 
dea dovadă de o 
lența.

Referindu-se Ia 
spectivelor conferinței 
înalt după debarcarea trupelor a- 
mericane și engleze în Liban și 
Iordania, N. S. Hrușciov a decla
rat că conducătorii americani 
făcut și fac totul ca această 
tîlnire să nu aibă loc. Intrucît 
poarele exercită însă asupra 
presiuni foarte mari ei nu spun, 
în mod deschis că vor să torpi
leze întîlnirea, ci își camuflează 
eforturile în această direcție, in- 
ventînd tot felul de probleme pro
cedurale complicate.

In încheiere N. S. Hrușciov a 
declarat că economia Uniunii So
vietice, forța ei — atît cea mo
rală cît și cea materială concre
tizată în armată — nu vor fi fo
losite niciodată în detrimentul 
vreunui popor. Forțele armate ale 
U.R.S.S., a subliniat N. S. Hruș
ciov, au fost create și există pen
tru a apăra libertatea și indepen
dența țării lor, și pentru a men
ține pacea în lumea întreagă.

(Sublinierile aparțin redacției) !

N. S. Hrușciov, 
pace trebuie să 
deosebită viffi-

problema 
la

per- 
nivel

au 
în- 
po- 
lor

La închiderea ediției

In urmă cu trei săptămîni in
fanteria marină a S.U.A., prote
jată de tunurile flotei a VI-a, a 
debarcat în Liban, iar unități ae
ropurtate engleze și-au făcut a- 
pariția în Iordania. S-a comis ast
fel agresiunea tîlhărească america- 
no-engleză în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

Odată cu această agresiune toa
te resorturile propagandei impe
rialiste s-au pus în mișcare. Sco
pul: justificarea prezenței trupelor 
americane și engleze la mii și mii 
de kilometri depărtare de granițe
le S.U.A. și Angliei. Așa se face 
că scribii care au primit de la De
partamentul de Stat comanda să 
justifice agresiunea, vorbesc des
pre tot felul de motive : ba că au 
fost chemați de un președinte (care 
nu reprezintă pe nimeni) ba că 
yankeii s-ar afla în Liban ca să a- 
pere „cetățenii" americani, ba că 
Libanul și Iordania ar fi, chipu
rile, amenințate de o agresiune in
directă, (deși nu au nici un element 
concret care să dovedească aceas
ta), ș.a.m.d. In acest timp Statele 
Unite și Anglia au comis o agre
siune directă, concentrînd în Ori
entul Apropiat și Mijlociu nume
roase forțe armate.

Așa zisele argumente ale S.U.A. 
și Marii Britanii nu au convins 
însă și nu pot să convingă pe ni
meni. Dimpotrivă, ele au dat un 
subiect gras caricaturiștilor de pe 
tot globul, oferind din plin prile
juri de aluzii ironice la asemenea 
„cetățeni" americani și englezi 
care seamănă leit cu o sumedenie 
de sonde și conducte înfipte de 
monopoluri pe cuprinsul 
lui Apropiat și Mijlociu.

Cauza adevărată care 
drept mobil agresiunii 
imperialiste este tendința 
lorilor petrolifere din S.U.A. și 
Anglia de a-și menține dominația 
colonială în țările Orientului Mij
lociu și Apropiat. Cauza agresiunii 
se poate de asemenea găsi în 
eșecul total al politicii colonia
liștilor americani și englezi în 
Orientul arab, în falimentul coa
liției agresive care se cheamă pac
tul de la Bagdad și al faimoasei 
doctrine „Dulles-Eisenhower".

Cei mai diverși comentatori de 
politică internațională apreciază 
în unanimitate că nu numai Li-

Aurul negru iată mobilul agresiunii
americano-engleze în Orientul arab

banul și Iordania sînt punctele 
care interesează pe agresori, ci în
treaga lume 
restabilească 
liste, intră 
belicoase.

Aurul negru, apărarea interese
lor Rockefetlerilor și monopoluri
lor engleze este deci mobilul prin
cipal al agresiunii S.U.A. și Marii 
Britanii.

arabă, în care vor să 
rânduielile colonia- 

în planurile lor

O REGIUNE CU BOGĂȚII 
URIAȘE

Orientu-

a servit 
tîlhărești 
monopo-

tal de 1.700 milioane dolari in
vestiți. Profiturile care se obțin 
aici ajung uneori pînă la 400 la 
sută. Miliardele de dolari-profituri 
iau drumul Americii și Angliei. A- 
ceasta, în timp ce, cu toate că a- 
rabii posedă mai mult de jumă
tate din rezervele de petrol ale 
lumii, majoritatea lor nu pot să-și

șelor, corupției, și asasinatelor 
misterioase, în timp de 40 ani mo
nopolurile americane au reușit 
să oblige pe concurenții lor en
glezi, care stăpîneau înainte cea 
mai maro parte a bogățiilor Ori
entului arab să-și plece capul.

Iată cum a evoluat în 
de imixtiune, raportul de 
dintre capitalul american 
glez în extracția petrolului arab.

19 ani 
forțe 

și en-

Orientul Apropiat și Mijlociu 
ocupă atît din punct de vedere 
economic cît și strategic un loc 
important în planurile imperia
liștilor.

Dacă natura a fost vitregă în 
vegetație cu această regiune, ca 
a înzestrat-o în schimb cu uriașe 
și nebănuite bogății petrolifere. 
Cele 200 milioane tone care se ex
trag anual din subsolul Orientului 
Apropiat situează această regiune 
pe locul doi în lume. Rezervele 
prezumate se cifrează la 23 mi
liarde tone, adică o cantitate 
de petrol care ar putea pune 
în mișcare timp de peste 100 
ani 
azi 
Orientul Apropiat

toate motoarele existente 
în lume. Zăcămintele din 

t mai prezintă 
și un alt avantaj fiind un adevărat 
miracol pentru monopolurile im
perialiste Aici petrolul se găsește 
la o adîncime mică și cu un de
bit foarte mare, ceea ce reduce 
cheltuielile de explorare și exploa
tare. Dacă la aceasta se adaugă și 
prețul extrem de redus al forței 
de muncă, fiecare tonă de petrol 
extrasă ajunge să fie mai ieftină 
de 13-16 ori decît petrolul extras 
în S.U.A., de pildă.

Exploatarea cruntă a populației 
din aceste regiuni constituie însă 
în primul rînd sursa uriașelor pro
fituri care se ridică, în cazul mo
nopolurilor petrolifere americane, 
la 1 miliard dolari anual la un to-

cumpere nici măcar petrol pentru 
luminarea locuințelor.

UNCHIUL SAM ÎNLĂTURĂ 
LEUL BRITANIC

DOCTRINA ROCK FELLER" 
IN ACȚIUNE

Vacum Oii Co.“, însoțit de „Gulf 
Oil Corp" a lui Mellon. Celelalte 
trei mari societăți sînt : „Royal 
Dutch Shell" și „British Petro
leum Company" ale capitalului 
anglo-olandez și societatea fran
ceză „Compagnie Franțaise de 
Petrole". Pe țări, controlul socie
tăților petrolifere se înfățișează 
astfel: în Arabia Saudită, dojnină 
în mod absolut „ARAMCO" socie
tate a Rockefellerilor. In Irak con
trolul este în mîna societăților en
gleze : „Irak Petroleum Compa
ny" și „Mossul Petroleum Co." la 
care monopolurile americane par
ticipă cu 20 la sută. In Bahrein 
societatea „Bahrein Petroleum 
Co.“ este în întregime americană. 
In Kuweit participă cu cîte 59 la 
sută monopolurile americane și 
engleze. Iranul pînă la naționali
zarea din 1951 era sferă exclusivă 
a Angliei. După lovitura de stat 
Zahedi, omul americanilor, cedea
ză petrolul iranian „Consorțiului 
Internațional Petrolifer" la care 
participă următoarele societăți : 
„Standard Oil of New Jersey", 
„Texas Oil Co.“, ..Standard Oii 
California" și „Gulf Oil Corn" cu 
49 la sută, „Royal Dutch Shell" 
cu 14 la sută, „British Petroleum 
Co." cu 40 la sută și „Societe 
Francaise de Petrole" cu 6 la 
sută.

Rînd pe rînd în Irak, Iran, A- 
rabia Saudită, Kuweit, Bahrein 
ș.a. monopolurile americane și-au 
întins tentaculele înlăturînd tot 
ce le-a stat în cale. Dacă a fost 
nevoie, marile monopoluri petroli
fere americane au luat parte la 
ospățul aurului negru sub adă
postul tunurilor, baionetelor, cătu-

petrolul din

S.U.A.
17,0
31,0
44,4
59,0
65,0

Orientul A-Astăzi, 
propiat și Mijlociu se află în mîna 
a opt mari societăți petrolifere. 
Societățile americane sînt prezente 
prin grupul Rockefeller care este 
format din : „Standard Oil of New 
Jersey", „Standard Oil of Califor
nia", „Texas Oil Co." și „Socony

Dar dacă miliardarii și-au consi
derat o vreme sursa profiturilor 
ferită de pericol, în urma creșterii 
impetuoase a mișcării de eliberare 
națională în rîndul tuturor popoa
relor arabe existența acestui iz
vor de profituri a fost pusă sub 
semnul întrebării.

Creșterea mișcării de eliberare 
națională a popoarelor arabe a 
dus la eșecul lamentabil și total 
al doctrinei „Dulles-Eisenhower". 
După ce s-a văzut clar eșecul doc-

trinei „Dulles-Eisenhower" a ieșit 
la suprafață la 6 ianuarie 1958 cu
noscutul raport al fondului 
Rockefeller care neoficial a fost, 
botezat „doctrina Rockefeller". In
tervenția din Liban și Iordania 
este tocmai „doctrina Rockefeller" 
în acțiune, doctrină care cuprinde 
recomandări fățiș agresive către 
guvernul american : „Este nece
sar... să se creeze unități militare 
în stare să realizeze o intervenție 
rapidă..." Se preconizează chiar 
purtarea „războiului atomic limi
tat".

Și mai marii de la Washington 
au procedat întocmai. A devenit 
astfel clar pentru toată lumea că 
interesele Rockefellerilor primează 
în politica externă a Statelor 
Unite.

Petrolul, iată deci pentru ce 
Rockefellerii amenință cu bombe 
atomice popoarele care și-au scu
turat de curînd sau luptă pentru 
ca să-și scuture jugul robiei colo
niale. Pentru aurul negru sînt în 
stare de orice crimă, căci deviza 
lor este : „Toate procedeele sînt 
permise în război și în lupta pen
tru petrol".

Miroase prea de la o poștă a 
petrol atunci cînd imperialiștii a- 
mericani și englezi vor să ascun
dă adevărul asupra cauzelor agre
siunii lor în Orientul Mijlociu și 
Apropiat.

Actuala agresiune imperialistă 
din Orientul Arab este expresia 
concretă a concepției nesăbuite a 
lui Dulles și a celor care-1 diri
jează în legătură cu „politica pe 
marginea prăpastiei". Există însă o 
singură ieșire, pentru cercurile 
conducătoare occidentale din situa
ția creată — recunoașterea schim
bărilor care au avut loc în Orien
tul arab. Cauza colonialiștilor este 
pierdută, iar după cum recunoaște 
ziarul „New Y’ork Times" : „toate 
forțele armate americane și en
gleze nu sînt în stare să stingă 
acest uriaș incendiu din Orientul 
Mijlociu". Acest incendiu este miș
carea uriașă de eliberare care a 
cuprins popoarele subjugate de co
lonialiști.

Baionetela americane și engleze 
nu vor putea decît să-l întețească 
și pici decum să-l înăbușe.

C. STAN
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Declarația delegațiilor Uniunii Sovietice, 
Poloniei, Cehoslovaciei și Romîniei 

la conferința experților de la Geneva
GENEVA 4 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 4 august E. K. Fedorov, 

membru corespondent al Acade
miei .de Științe a U.R.S.S. a or
ganizat o conferință de presă 
pentru corespondenții acreditați 
pe lîngă Secția europeană a 
O.N.U. de la Geneva.

Din însărcinarea delegațiilor 
Uniunii Sovietice, Republicii 
Populare Polone, Republicii Ceho
slovace și Republicii Populare 
Romîne la conferința experților 
tehnici pentru studierea moduri
lor de detectare a exploziilor nu
cleare E. K. Fedorov a făcut ur
mătoarea declarație pentru presă: 

La 28 iulie a apărut în ziarul 
„New York Times" un articol al 
corespondentului special al aces
tui ziar, John Finney, în care se 
afirmă că „unii oameni de știință 
comuniști" s-ar pronunța pentru 
continuarea experiențelor atomice.

In acest articol Finney declară 
în special faptul că „numai în 
urma experiențelor, după cum re
cunosc acești oameni de știință, 
se va putea înlătura incertitudi
nea în ce privește posibilitatea 
detectării unor tipuri de explozii 
nuc’eare și in felul acesta se 
vor putea obține informații care 
ar avea o deosebită importanță 
pentru sistemul internațional de 
detectare a exploziilor.

Oamenii de știință din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Polonia 
și Rcmînia eare participă la lu
crările conferinței experților pen
tru elaborarea de recomandări cu 
privire Ia modul de detectare a 
exploziilor nucleare în scopul sta
bilirii controlului asupra respec
tării unui acord privind încetarea 
experiențelor cu arma nucleară, 
declară că aceste afirmații ale co
respondentului din Geneva al zia
rului „New York Times" nu co
respund realității și sînt născoci
te de la început și pînă la sfîrșit.

După cum se știe, Uniunea So
vietică, tinzind prin toate mijloa
cele spre preîntîmpinarea primej
diei războiului nuc'ear și spre 
slăbirea încordării internaționale, 
a încetat în mod unilateral expe-

riențele cu arma nucleară. In fe
lul acesta au lost create premize 
pentru încetarea generală a expe- , 

• riențelor cu arma atomică și cu ' 
hidrogen.

In prezent experții reprezentînd 
țările socialiste — U.R.S.S., Ceho
slovacia, Polonia și Rotnînia —• 
participă împreună cu colegii lor ( 
din partea țărilor occidentale la 

i elaborarea recomandărilor pentru 
guvernele respective în legătură c.u 

. metodele de detectare a exploziilor 
nucleare în vederea stabilirii con- 

. trolului asupra respectării unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

Oamenii de știință din țările so
cialiste speră că conferința va 
reuși să rezolve cu succes sarci
nile care stau în fața ci. Speran'.a 
noastră este confirmată de faptul 
că complexul de metode acustică, 
seismică, metoda de captare a ae
rului infectat, metoda folosirii 
semnalelor radio și celelalte me
tode examinate de conferința ex
perților pot să asigure întrutotul 
controlul asupra respectării unui 
acord cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară. Con
siderăm că pentru elaborarea 
sternului de detectare a 
nucleare nu există nici 
necesitate de a efectua 
nucleare.

Acesta este punctul
vedere, aceasta este convingerea 
noastră, bazată pe cercetările teo
retice și datele experimentale si 
nici un fel de alte vederi nu au 
fost expuse de către oamenii de 
știință din U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Polonia și Rominia, care participa 
la conferința experților de la Ge
neva, nici corespondentului ziaru
lui „New York Times", nici altuia, 
încercarea ziarului „New York 
Times" de a falsifica poziția noa
stră a fost necesară desigur, pen
tru a se justifica sub o formă oa
recare poziția acelora care, in po
fida cererilor opiniei publice in
ternaționale doresc să continue 
experiențele cu armele atomică și 
cu hidrogen, să continue cursa 
înarmărilor atomice, periculoasă 
pentru cauza păcii".

i- 
exploziilor 
un fel de 
experiențe

nostru de
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