
Un eveniment de mare însemnătate 
in istoria relațiilor romino-sovietice

oporul nostru a 
urmărit cu bucu
rie, cu un viu in
teres vizita de 
aproape două săp- 
tămîni pe caro

delegația de partid și guver
namentală a R. P- Romine 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a făcut-o în 
Uniunea Sovietică. Această 
vizită se Înscrie ca un eveni
ment de mare însemnătate în 
istoria relațiilor romîno-sovie- 
tice. In urma acestei vizite a 
devenit și mai puternică tra
diția relațiilor frățești dintre 
cele două popoare.

Oamenii sovietici l-au intim- 
pinat pe solii poporului romîn 
cu o caldă prietenie, manifes- 
tîndu-și în numeroase prile
juri simpatia și prețuirea față 
de țara noastră, față de po
porul romîn. Intîlnirile pe 
care le-a avut delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Romîne cu oamenii so
vietici, pretutindeni in Uniu
nea Sovietică, la Moscova, în 
eroicul Leningrad, in Kiev și 
Tibilisi s-au transformat în 
permanență într-o mare săr
bătoare a prieteniei dintre po
poarele noastre.

In tot timpul vizitei lor în 
marea Uniune Sovietică, oas
peții romîni au admirat mun
ca clocotitoare, uriașul avînt 
cu care oamenii sovietici în
tâmpină cel de al XXII-lea 
Congres al P.C-U-S. Proiectul 
de Program al P.C.U.S., 
gram al construirii 
mului în U.R.S.S., 
o contribuție 
Ia dezvoltarea 
marxist-leniniste, 
mare însemnătate 
și practică internațională. Po
porul romîn urmărește cu 
fierbinte admirație și vede pe

pro- 
comunis- 

constituie 
excepțională 

învățăturii 
avînd o 

teoretică
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Produse electrotehnice mai bune, 
mai ieftine

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea „Elecfro- 
aparataj" din Capitală desfășoară 
cu însuflețire întrecerea socialistă 
în cinstea zilei de 23 August.

Despre realizările obținute dc* 
colectivul întreprinderii în această 
direcție ne-a vorbit tovarășul 
Gheorghe Cosmin, inginerul șei 
al întreprinderii.

— In ultima vreme în întreprin
dere au fost reproiectate o serie 
de aparate rotative, contactoarele 
în aer și ulei, aparatele cumpănă 
și altele. In același timp, noi am 
început să executăm tratamentul 
termic al resoartelor, al electro- 
magnefilor etc., tot în vederea 
îmbunătățirii calității. Toate aces
tea ne-au permis să obținem o 
serie de rezultate importante în 
producție. Astfel, în primul se-

La Hunedoara

DEVA (de la coresponden
tul nostru)- Furnaliștii secției 
a Il-a furnale din cadrul Com
binatului siderurgic Hunedoa
ra s-au angajat să elaboreze 
în cursul acestui an, peste 
prevederile planului de pro
ducție, cantitatea de 16-000 
tone fontă de bună calitate. 
Intensificând întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 23 Au
gust, introducînd în procesul 
de producție o serie de mă
suri tehnico-organizatorice, 
cum ar fi: ridicarea temperatu
rii aerului insuflat în furnale 
și reducerea cu aproximativ 
50 la sută a timpului de sta
ționare a furnalelor pentru re
parații, ei au reușit să-și rea
lizeze acest angajament cu 4 
luni și 20 de zile înainte de 
termen, adică în noaptea de 
10 spre 11 august-

Succese importante au ob-

Fruntașii uzinei
Pe mulfi tineri fruntași de la Ci

zmele „losif Ranghej" din Arad 
îi cunoști mai întîi de la panoul 
fruntașilor instalat la intrarea în 
uzină. Croitoru Octavian, strungar, 
Mateuță Axinte, turnător, Marina 
loan, frezor, Demian Ion, inginer, 
sînf numai cifiva din cei peste 
200 de tineri fruntași cîți are uzina.

...Secția strungărie. Boboc 
Gheorghe își face bilanțul. In ul
tima lună : 100 lei economii; pla
nul a fost realizat în proporție de 
123 la sută. In ultimul an, fiecare 
piesă a lui a fost de cea mai bună 
calitate. Alături de el sînt și ti
nerii Precup Tiberiu și Gure De- 
zideriu, care dau numai piese de 
calitate superioară. întreg colec
tivul secției a realizat de la în
ceputul anului economii de circa 
6.400 kg metal.

...Secția turnătorie. Moțiu Le- 
onfin conduce o brigadă formată 
din zece muncitori. In carnetul 
său au fosf trecute ultimele re
zultate obținute în întrecerea so
cialistă. Planul lunii iulie a fost 
depășit cu 24 la sută, rebutul a 
scăzut sub coeficientul admis. Tî- 
nărul Axinte Mateuță, a cărui fo
tografie am văzut-o la panoul 
fruntașilor lucrează aici. Nu nu
mai el este fruntaș : întreaga bri
gadă în care lucrează el este 
fruntașă pe uzină.

P. LIDIA 

drept cuvint o imagine a pro
priului său viitor in istoricele 
izbînzi obținute de poporul 
sovietic in construirea desfă
șurată a comunismului, in în
făptuirea grandioaselor sarcini 
ale septenalului. Măreția idei
lor comunismului apare cu 
deosebită strălucire omenirii 
prin succesele epocale ale po
porului sovietic, obținute în 
realizarea planului septenal, se 
întruchipează în dezvoltarea 
vertiginoasă, neîntreruptă a 
forțelor de producție, in avîn- 
tul fără precedent al științei 
și tehnicii, în ridicarea consi
derabilă a bunăstării materia
lo și a nivelului de cultură a) 
oamenilor sovietici. Zborul 
navelor cosmice „Vostok 1“ și 
„Vostok 2“ a stirnit admirația 
întregii omeniri, care a văzut 
în aceste victorii o expresie a 
forței și vitalității socialismu
lui. Victoriile Uniunii Sovieti
ce în construcția comunismu
lui se datoresc înțelepte! con
duceri a gloriosului P.C.U.S., a 
Comitetului său Central leni
nist și a guvernului sovietic în 
frunte cu eminentul fruntaș al 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale — tova
rășul N. S. Hrușciov.

Oamenii sovietici, conducă
tori de partid și de stat din 

au exprimat cuvinte 
căldură față de țara 

și-au
pentru însemnatele 
obținute de poporul 

dezvoltarea econo-

U-R-S-S. l 
pline de 
noastră ; 
bucuria 
succese 
romîn în 
miei și culturii, în ridicarea 
nivelului său de trai-

Relațiile de colaborare și 
întrajutorare tovărășească sta
tornicite între țările lagărului 
socialist sînt o puternică pir- 
ghie care accelerează progre
sul fiecărei țări socialiste. Lu- 
înd cuvîntul la mitingul prie-

manifestat

de cosi a fost redus 
realizîndu-se econo-

mestru preful 
cu 5 la sută, 
mii în valoare de aproximativ 
500.000 de lei peste sarcina pla
nificată.

La ot’țirere? c.oesior succese o 
contribuie prefioasă au adus-o 
tinerii încadrați în brigăzi do pro
ducție ale tineretului. Da exemplu 
tinerii montatori din brigada con
dusă de Tudor Baba au adus eco
nomii de la începutul anului șl 
pînă acum în valoare de aproxi
mativ 7.000 de lei lunar, iar bri
găzile conduse da tinerii Ion Silea 
de la secția cazangerie, Nicolae 
Roman da la matrițerie și llie 
Radu de la prese mecanice au 
depășit planul lunar de producție 
cu 10 la sută în medie.

toc-

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. a 2-a)
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T. MIRONESCU

Fabrica de țevi din Roman.

Un nou lot de țevi se află

pe rampa de încărcare.

Foto : N. STELORIAN

Telegramă

PHENIAN

nivelului

în intere-

și coreean 
relații de

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

ION
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare RomineZile de vacanță In tabăra pionierilor șl școlarilor de la Bucium, legiunea lași.
Foto t AGERPREI

ținut fumaliștii acestei secții 
în reducerea consumului de 
cocs, realizîndu-se în trimes
trul II, de pildă, o economie 
de peste 20 kg cocs pe tona de 
fontă- Ei au redus de aseme
nea declasatele în medie de 
la începutul anului și pînă a- 
cum, cu circa 20 Ia sută față 
de procentul admis. Aseme
nea fapte au contribuit într-o 
mare măsură la realizarea u- 
nor economii la prețul de cost 
planificat în valoare de peste 
4 600-000 lei.

teniei frățești romino-sovietfca 
de la Moscova, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
arătat s t,Pentru țara noastră 
o importanță hotăritoare a 
avut și are colaborarea cu 
Uniunea Sovietică, cu care a- 
vem relații largi, multilatera
le, ce s-au dezvoltat continuu, 
în toate domeniile. An de an 
a crescut sfera relațiilor eco
nomice și a schimburilor co
merciale, U.R.SS. ocuipînd 
primul loc în comerțul exte
rior al țării noastre- Aceste 
schimburi se dezvoltă pe baza 
unei egalități desăvîrșite și a 
unul perfect echilibru.

Partidul Muncitoresc Ro
mîn, poporul nostru^ acordă 
cea mai înaltă prețuire spri
jinului frățesc primit din par
tea Uniunii Sovietice în cadrul 
acestor relații".

Comunicatul cu privire la 
vizita delegației romîne în 
UR.S.S., exprimând unitatea 
deplină de vederi a partidelor 
marxist-lenlniste și guverne
lor țărilor noastre in toate 
problemele relațiilor romîno- 
sovietice, ale construirii socia
lismului și comunismului și 
ale vieții internaționale — 
constituie un remarcabil do
cument al prieteniei romîno- 
sovietice, pus în slujba cauzei 
întăririi continue a unității 
întregului lagăr socialist, a 
menținerii păcii în lume. To
varășul 
Hrușciov 
miting al 
sovietice
„Ne bucură faptul 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice și Partidul Mun
citoresc Român a existat 
întotdeauna o deplină identi
tate de vederi, atît în proble
mele construcției socialiste și 
comuniste, cit și în problemele 
politicii externe, ale mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale- Unitatea partide
lor noastre se bazează pe fi
delitatea față de învățătura 
revoluționară a lui Marx, En-

Nikita 
a arătat 
prieteniei 
de la

Sergheevici 
la marele 

romîno- 
Moscova: 
că între

„Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a 2-a)
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VÂ PREZENTĂM AZI:

Institutul de mine
Gheorghe Gheorghiu-Dej “

din Petroșani
Din centrul orașului, tinărul 

cu geamantanul in mînă porni 
să urce drumul spre institut.. 
După ce îl purtă printr-o fru
moasă pădure de salcimi, săl
cii pletoase ți conifere, dru
mul îl lăsă pe coama unei 
coline împădurite. Printre 
trunchiurile brazilor zări pa
vilionul institutului.

— Pare o adevărată stațiu
ne de odihnă, își spuse tînă- 
rul cu admirație.

— Vreți să vizitați institu
tul ? — îl intim- "■ 
pină un tînăr flFirV 
în uniformă. Vă I [J ly

Institutul de 
mine e o crea
ție a regimului nostru, 
luat ființă în anul 1956 
denumirea de Institutul 
bunelui.

— De ce s-a înființat 
mai la Petroșeni ?

— Pentru că aici este 
mai mare centru minier 
patriei și deci aici ni se poa
te asigura o pregătire practi
că multilaterală. Noi venim 
zilnic în contact cu producția 
minieră, cu muncitorii mi
neri.

— Acest pavilion mare ce 
cuprinde ?

— Este pavilionul de învă-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
lineretului w

MuncitorOrgan Central al Uniunii Tineretului

Anul XVII, seria II nr. 3810 4 PAGINI — 20 BANI Marți 15 august 1961

b

i-

■■■ ■ .. .

i ■.

$

LI

Brăila. In port se face revizia navelor.
Foto: „CASA SClNTEII“

țămînt. Aripa aceasta este a 
facultății de mine ți a secții
lor ei: exploatarea minei și 
prepararea cărbunelui și a 
minereurilor. In partea opusă 
este cea de a doua facultate 
a institutului, facultatea de 
electromecanică minieră cu 
secțiile de mașini și utilaj 
minier.

Cei doi tineri, primul viitor 
student, celălalt deja familia
rizat cu institutul, trecură 
prin amfiteatrele spațioase, 

luminoase, prin sălile de lec
tură, prin cele de proiectare 
înzestrate cu tot ceea ce e ne
cesar.

—• Am intrat în lumea la
boratoarelor. Avem 11 labora
toare : de fizică, chimie, mi
neralogie și petrografie, elec
trotehnică generală, mașini 
electrice, mașini miniere, pre
parare, topografie etc.

Noul venit privea cu mirare 
în dreapta și în stingă apara
tele moderne, mașinile com
plicate, machetele, planșetei

i» >>

Declarația guvernelor 
statelor participante

la Tratatul de la Varșovia

■ d

yi ■\ >

întreaga bogăție a acestor la
boratoare bine dotate.

Din laboratoare, vizita a 
continuat în sala cinematogra
fului ți In biblioteca institu
tului.

— Vizionăm nu numai filma 
de specialitate, diafilme sau 
documentare, ci și filme artis
tice.

— Cam cîte volume are bi
blioteca ? — întrebă noul ve
nit, intrînd în sala de lectură.

— Peste 85.000. Literatură, 
cărți ideologice, 
politice, tehnice. 
Aici avem posi- 

? bilitatea să con-
sultăm reviste da 
specialitate so

site din Uniunea Sovietică, ță
rile de democrație populară ți 
din alte țări ale lumii.

Pe neașteptate, tinerii au 
ajuns prin pavilionul unde se 
servește masa, la căminul con
fortabil al studenților. In apro
pierea căminului se află 
șantier.

— Acolo se construiește 
nou corp de învățămînt.

Tovarășului KIM IR SEN, 
președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

și președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare 
Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN, 
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Coreei, 
în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
al Consiliului de Miniștri și al 
întregului popor romîn vă 
transmitem dv. și poporului 
frate coreean un călduros sa
lut și cele mai sincere felici
tări.

în anii care au trecut de 
la eliberarea sa, poporul co
reean a obținut, sub conduce-

BERLIN 13 (Agerpres). - 
La 13 august, agenția A.D.N. 
a dat publicității la Berlin ur
mătoarea Declarație a guver
nelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia :

„Guvernele statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia se străduiesc de mulți 
ani să obțină o reglementare 
pașnică cu Germania. Ele por
nesc de la faptul că această 
problemă s-a copt de mult și 
nu mai suferă nici o amînare. 
După cum se știe, guvernul 
U.R.S.S., cu consimțămîntul 
și sprijinul deplin al tuturor 
statelor care fac parte din Or
ganizația Tratatului de la 
Varșovia, a propus guvernelor 
țărilor care au participat la 
războiul împotriva Germaniei 
hitleriste să încheie Tratatul 
de pace cu cele două state ger
mane și pe această bază să 
soluționeze problema Berlinu
lui occidental, acordîndu-i-se 
statutul de oraș liber demili
tarizat. Această propunere ți
ne seama de situația reală 
care s-a creat în perioada 
postbelică în Germania și în 
Europa. Propunerea nu este 
îndreptată împotriva interese
lor cuiva și urmărește numai 
înlăturarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial 
și întărirea păcii mondiale.

Guvernele puterilor occiden
tale nu s-au arătat pînă acum 
dispuse ca, în urma unor tra
tative între toate țările intere
sate, să se ajungă la soluțio
narea de comun acord a aces
tei probleme. Mai mult decît 
atît, la propunerile de pace 
ale țărilor socialiste, puterile 
occidentale răspund cu inten
sificarea pregătirilor militare, 
cu ațîțarea isteriei de război 
și cu amenințarea de a folosi 
forța militară, 
oficiali ai unor 
ale N.A.T.O. au 
rirea efectivului 

Reiprezentanți 
țări membre 
anunțat spo- 
forțelor lor

rea Partidului Muncii din 
Coreea, importante succese în 
dezvoltarea economiei și cultu
rii șl în ridicarea 
său de trai.

Popoarele romîn 
dezvoltă cu succes 
prietenie și colaborare tovără
șească, a căror temelie o con
stituie nobilele principii ale 
internaționalismului socialist. 
Ne exprimăm convingerea că 
aceste relații se vor adinei an 
de an, spre folosul ambelor 
noastre popoare și 

armate șj existența unor pla
nuri de mobilizare militară 
parțială. în unele țări mem
bre ale N.A.T.O. s-au dat 
chiar publicității planurile 
unei invazii militare a terito
riului R.D.G.

Folosindu-se de lipsa unui 
tratat de pace forțele agresi
ve accelerează militarizarea 
Germaniei occidentale și întă
resc într-un ritm accelerat 
Bundeswehrul, înzestrîndu-1 
cu armele cele mai moderne. 
Revanșarzii vest-germani pre
tind fățiș să le fie puse la 
dispoziție arma nucleară și 
arma rachetă. Guvernele pu
terilor occidentale, stimulînd 
pe toate căile înarmarea Ger
maniei occidentale, încalcă 
grosolan cele mai importante 
acorduri internaționale care 
prevăd distrugerea militaris
mului german și împiedicarea 
renașterii sale în indiferent 
ce formă.

Puterile occidentale nu nu
mai că nu au depus eforturi 
în vederea normalizării situa
ției în Berlinul occidental, dar 
continuă să-1 folosească in
tens ca centru de activitate 
subversivă împotriva R.D.G. 
și a tuturor celorlalte țări ale 
comunității socialiste, 
xistă nici un loc pe 
pământesc unde să fie 
trate atâtea centre de 
și de activitate subversivă a 
unor state străine și unde ele 
să poată activa atît de nestin
gherit ca în Berlinul occiden
tal. Aceste numeroase centre 
subversive trimit în R.D.G. a- 
genți pentru a comite diferite 
acte de diversiune, 
spioni și instigă 
dwșmătyxvMț „ să 
acte de sabotaj și 
în Republica Democrată Ger
mană.

Cercurile conducătoare din 
Republica Federală Germană 
și organele de spionaj ale ță- 

Nu e- 
globul 

concen- 
spionaj

recrutează 
elementele 
organizeze^, 
diversiune

sul cauzei comune: întărirea 
continuă a marii unități a la
gărului socialist^ chezășia pro
gresului țărilor noastre și a 
apărării păcii în lume.

La marea dv- sărbătoare, 
urăm poporului coreean noi și 
mari succese în opera de con
struire a socialismului, 
realizarea năzuințelor 
sacre — reunificarea țării pe 
bază pașnică și democratică — 
și în lupta pentru apărarea 
păcii în Extremul Orient și în 
lumea întreagă.

GHEORGHE MAURER,

CITIȚI ÎN PAGINA A 2-a 
Uniunea Tineretului 

Muncitor — 
organizație unică 
revoluționară a 

tineretului muncitor 
din R.P.R. U.T.M. - 

continuatoarea 
tradițiilor eroice 

ale U.T.C. 
Conducerea 

de către partid — 
principiul 

fundamental 
al activității U.T.M.

(In ajutorul organizațiilor 
da bază U.T.M.)

celorlalte țări ale

rilor N.A.T.O. se folosesc de 
situația existentă In prezent 
în ce privește circulația la 
granița Berlinului occidental 
pentru a submina economia 
Republicii Democrate Ger
mane. Prin înșelăciune, corup
ție și șantaj, organe guverna
mentale și concerne militare 
din R.F.G. determină o anu
mită parte șovăielnică a lo
cuitorilor din R.D.G. să plece 
în Germania occidentală. A- 
cești oameni înșelați sînt siliți 
să se înroleze în Bundeswehr, 
sânt recrutați pe scară largă 
în organele de spionaj din dife
rite țări, pentru a fi retrimiși 
în R.D.G. ca spioni și diver- 
sioniști. Pentru o asemenea 
activitate de diversiune împo
triva Republicii Democrate 
Germane și a altor state so
cialiste a fost creat chiar un 
fond special. Cancelarul vest- 
german Adenauer a cerut re
cent guvernelor N.A.T.O. să 
mărească acest fond. Este ca
racteristic faptul că activita
tea subversivă pornită din 
Berlinul occidental s-a inten
sificat în ultima vreme, adică 
tocmai atunci cînd Uniunea 
Sovietică, R.D.G. și celelalte 
țări socialiste au făcut propu
neri pentru o reglementare 
pașnică neîntîrziată cu Ger
mania. Această activitate sub
versivă nu numai că aduce 
prejudicii Republicii Demo
crate Germane, dar afectează 
interesele ' ' “ '
lagărului socialist. Față de 
tendințele agresive ale forțe
lor reacționare din Republica 
Federală și ale aliaților ei din 
N.A.T.O., țările participante 
la Tratatul de la Varșovia nu 
pot Vî nu ia măsurile necesa
re pentru a asigura securita-: 
tea lor și înainte de toate 
securitatea Republicii Demo
crate Germane, aceasta în în
suși interesul poporului ger
man.

Guvernele statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via. propun Camerei Populare 
și guvernului R.D.G., tuturor 
oamenilor muncii din Repu
blica Democrată Germană să 
introducă la granițele cu Ber
linul occidental măsuri de na
tură să împiedice în mod cert 
activitatea subversivă împo
triva țărilor lagărului socia
list și prin care să se asigure 
în jurul întregului teritoriu al 
Berlinului occidental, inclusiv 
la granița sa cu Berlinul de
mocrat, o pază sigură și un 
control eficient. Firește că a- 
ceste măsuri nu trebuie să a- 
fecteze actualul sistem de cir
culație și de control al comu
nicațiilor dintre Berlinul occi
dental și Germania occiden
tală.

Guvernele statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via înțeleg desigur că măsu
rile de apărare luate la grani
ța Berlinului occidental creea
ză populației anumite neajun
suri. Dar vina pentru situația 
creată revine exclusiv puteri
lor occidentale și înainte de 
toate Republicii Federale Ger. 
mane. Dacă granița Berlinu
lui occidental a fost lăsată 
pînă acum deschisă, aceasta 
s-a făcut în speranța că pu
terile occidentale nu vor abu
za de bunăvoința guvernului 
R.D.G. Fără a ține seama de 
interesele poporului german și 
ale populației din Berlin, ele 
au folosit însă sistemul actual
mente în vigoare la granița 
Berlinului occidental în sco
purile lor perfide, subversive, 
întărirea pazei și controlului 
la granița cu Berlinul occiden
tal trebuie să pună capăt ac
tualei situații anormale.

Totodată, guvernele țărilor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia consideră necesar să 
sublinieze că rămânerea în 
vigoare a acestor măsuri înce
tează de îndată ce va fi înfăp
tuită reglementarea pașnică 
cu Germania și pe această 
bază vor fi soluționate proble
mele care își așteaptă rezol
varea".

Au îndeplinit înainte 
de termen planul 

de foraj
Luptind pentru a întimpina ziua 

de 23 August cu realizări deose
bite în forarea rapidă și economi
că a sondelor, colectivul trustului 
de explorări geologice al Minis
terului Industriei Petrolului și Chi
miei a îndeplinit înainte de ter
men planul de foraj pe primele 
opt luni din acest an. Pînă la 10 
august sondorii din unitățile trus
tului au forat peste planul la zi 
22.158 metri. Totodată ei au rea
lizat, în numai șapte luni din a- 
cesf an, prin reducerea prețului 
de cost, economii suplimentare 
în valoare de pesta 4 milioane 
lei.



MUNCĂ INTENSĂ
PE OGOARE!
Lucrări concomitente

Mecanizatorii din G.A.S. Vă- 
deni, raionul Brăila, regiunea 
Galați, lucrează intens în a- 
ceste zile folosind la maxi
mum capacitatea de lucru a 
tractoarelor pentru a efectua 
cit mai multe arături de vară. 
Știind că această lucrare ho
tărăște în mare parte soarta 
recoltei anului viitor, 
mecanizatori de la 
gospodărie au reușit

tinerii 
această 

să efec-

tueze pînă la data de 12 au
gust 722 ha arături de vară, 
în același timp o atenție deo
sebită la această gospodărie a 
fost acordată culturilor duble 
care s-au însămînțat pe o su
prafață de 250 ha. La această 
lucrare s-au evidențiat tinerii 
mecanizatori Ion Tuglea, Ion 
Știrbu, Alexandru Lulea.

AL. MAZILU

TINEREȚEA ARTEI

Arăturile de vară înseamnă
mari sporuri de recolte

îndepărtatul 
Oaș pînă la extre
mitatea sudică a 
mănoasei astăzi 
cîmpii dobrogene,

și c»l mai însuflețit, cel mai 
plin de semnificație, e acela 
cai» începe cu cuvintele i 

„Mulțumim din inimă 
Partidului...' 

în finală au ajuns cei mai 
buni. Dar din mai bine de o 
jumătate de milion de parti
cipant! se înțelege că n-au 
putut fi selecționați mai pu
țini de unsprezece mii 1 Un
sprezece mii de artiști ama
tori — cîntareți, dansatori, in
strumentiști, membri ai brigă
zilor artistice de agitație 
(echipele de teatru se vor în
trece abia peste cîteva săp-

Emil Țațără, virtuosul acor- 
deonist laureat al celui de-al 
II-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților, e in
giner agronom la G.A.S. 
„Alexandru Sabia" din Mî- 
năstirea — iar în sală sînt 
ingineri, brigadieri de la gos
podăriile de stat, muncitori 
de la „Semănătoarea"... Cei 
240 de coriști din Fierbinți- 
Urziceni au venit însoțiți 
entuziaștii lor „suporteri" 
Urziceni, din Fetești, din 
răganul colectivizat... 
Domnica Manga, elevă 
utemistă, sensibila interpretă

de 
din 
Bă-
Pe 
Și

In programul brigăzii. Am ad. 
mirat minunatei» dansuri din 
Oaș și nu mai puțin ne-au 
îneîntat geamparalale, brtiale 
d» p» Olt, horele executate 
de taratele din Pietroșeni- 
Zimnicea, din Giurgiu, din 
Glina. Am aplaudat cu toată 
convingerea momentele sati
rice ale brigăzilor artistice de 
agitație din raioanele Grivița 
Roșie, Nicolae Bălcescu, 
Lehliu și Afumați, de la 
nele „Mao Tze-dun“.

în numai două zii».

aceste zile din preajma 
de a țapteeprezecea a-

în regiunea Banat, in timp ce 
se treieră păioasele de pe ulti
mele suprafețe, efectuarea arătu
rilor adinei de vară se află în toi. 
în numeroase gospodării colecti
ve și gospodării de stat din regi
une s-au obținut în acest an spo
ruri de 400—700 kg cereale la 
hectar de pe suprafețele arate 
din vară. Evidența operativă ara
tă că pînă în ziua de 10 august 
pe întreaga regiune se efectuase
ră mai bine de 65 la sută din 
arăturile planificate. Această lu
crare agrotehnică de mare însem
nătate economică a fost executa
tă in proporție de 70 la sută pe 
suprafețele eliberate de păioase 
aie G.A.S. și de 61 la sută

co-

Cu hărnicie 
de buni 

gospodari

din suprafețele gospodăriilor 
leciive și întovărășirilor.

în acele raioane în care a 
folosită întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor prin organizarea 
schimburilor duble și a schimbu
rilor prelungite, arăturile sînt mult 
avansate. In raionul Lipova, de 
pildă, planul la arături este rea
lizat în proporție de 77 la sută, 
raionul Arad 76,5 la sută, Sînnico- 
lau Mare 71 la sută.

S-a consfafat că în numeroase 
G.A.S.-uri din regiune ca cele din 
comunele Șiria, Pecica, Semlac, 
Teremia Mare etc., ca și în gos
podăriile colective din Cărpiniș, 
Otvești, Rudma și altele in care 
aratul a început și s-a desfășurat 
paralel cu secerișul, lucrările sînt 
terminate.

Raioanele Lugoj și Timișoara, 
care au aceleași condiții bune de 
muncă, sînt însă rămase în urmă. 
Organizațiile U.T.M. din unitățile 
socialiste din aceste raioane tre
buie să ia măsuri grabnice pen
tru mobilizarea futuror mecaniza
torilor tineri la grăbirea arături
lor adînci pe întreaga suprafață 
prevăzută. Este bine ca în schim
bul II să lucreze șefii de brigăzi 
și pontaforii precum și să se re
cruteze pentru schimbul doi trac
toriști din gospodăriile colective 
deservite.

fost

Emgjgmmgaag umpli U'JDiuy cuc,
J de la podgoriile 

Moldovei pînă la cetatea in
candescentă a Reșiței, întrea
ga țară freamătă în cîntec și 
joc, întregul pămînt al patriei 
s-a învesmîntat în vălul dia
fan al poeziei. Se desfășoară 
finala celui de-al Vl-lea con
curs al fomațiilor de artiști 
amatori. Acestea sînf roadele 
revoluției culturale inițiate de 
partid, expresia fericirii po
porului la șaptesprezece ani 
de la eliberare. Acolo unde 
— nu sînt nici două decenii 
de atunci — stăpînea bezna 
și analfabetismul, luminează 
astăzi zeci de mii de sămine 
culturale și cluburi muncito
rești.

Iată de ce la finala celui 
de-al Vl-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori 
cîntecul cel mai des intonat,

Finala celui de al Vl-lea Concurs al echipelor artistice de amatori
tămîni) — se perindă în ace
ste zile pe scena Teatrului 
Consiliului Central al Sindi
catelor. Unsprezece mii de 
artiști amatori, iată o desfă
șurare d© forțe artistice im
presionantă, iată o adevăra
tă sărbătoare a artei popu
lare 1

Din primele ore ale dimi
neții și pînă spre miezul nop
ții, sala teatrului se dove
dește neîncăpătoare, ropotele 
de aplauze izbucnesc cu a- 
ceeași însuflețire, atmosfera e 
de un entuziasm... mai torid 
deoît vara bucureșteartă în 
plină dezlănțuire. Și cum n-ar 
fi așa, cînd între scenă și 
sală rampa încetează să fie 
o barieră ?

a „Baladei" lui Ciprian Po- 
rumbescu, o ascultă cu emo
ție colegii 
Alexandria, 
iești și din 
pe minerul 
vel Teodor, 
cum să nu-1 
torii de la „Republica", de la 
„Kirov", de la „23 August" ?...

Concursul e abia la început. 
Am aplaudat pînă acum bri
gada artistică de agitație din 
Săsar, care cuprinde nu nu
mai actori, cîntareți, poeți, ci 
și un cineast amator — pe lă
cătușul Vasile Cotea, ale că
rui imagiiii filmate în adîncul 
pămîntului au fost intercalata

ei nu numai din 
ci și din Bucu- 

toate orașele. Iar 
maramuroșan Pa- 
fruntaș în muncă, 

aclame munci-

am trăit douăzeci și patru de 
ore de muzică, de poezie, de 
dans...

Am citat cu totul la întim- 
plare formațiile și interpreții 
de mai sus : cine vor fi cei 
mai buni dintre cei mai buni 
va hotărî juriul la sfîrșitul 
pasionantei întreceri artistice. 
După maramureșeni, după ar
tiștii amatori ai regiunii și 
orașului București, după do
brogeni, vor urma moldovenii, 
oltenii, 
țară 
prin 
său

bănățenii - întreaga 
aducînd, prin cîntec, 

joc și poezie, prinosul 
de slavă Partidului.

c»l»i 
niversăii a eliberării, pe sce
na Teatrului Consiliului Cen
tral al Sindicatelor se desfă
șoară cu avînt sărbătoarea 
tinereții artei.

NICOLAE MARGEANU
★

în cursul zilei de duminică, 
prin fața juriului și a specta
torilor s-au perindat peste 30 
de formații artistice din ora
șul București, 
artistice de 
de dansatori, 
cum și numeroși soliști vocali, 
instrumentiști și dansatori.

Regiunea Dobrogea a fost 
reprezentată în 
luni dimineața, 
ale sindicatelor 
prinderi industriale, precum și 
ale colectiviștilor din diierite 
localități ale regiunii, 
după-amiază au intrat în 
curs formațiile artistice 
regiunii Suceava.

Numeroși iubitori ai 
noastre populare asistă la 
spectacolele pe care forma
țiile artistice participante la 
faza finală le prezintă în a- 
ceste zile la teatrele de 
vară „23 August-1, Arenele Li
bertății, la cel din Parcul 
„I. V. Stalin", precum și pe 
estradele special amenajate 
in Piața Republicii și Piața

(Urmare din pag. l-a)

Simpozioncu tema:

„Cultura romînească peste hotare

coruri, brigăzi 
agitație, echipe 

orchestre pre.

faza finală, 
prin formații 
unor între-

Luni 
con- 

ale

artei

pe 
sa 
î» 

ti

GA.C. „7 Noiembrie" Co- 
cargeaua, raionul Fetești. încă 
nu se arătaseră zorii. Cu 
toate astea, biroul președin
telui colectivei era plin de 
oameni. Erau brigadierii. Pri
mea fiecare indicații și pleca 
grăbii spre locul de muncă. 
Pentru că acum, in aceste 
zile, sînt o mulțime de tre
buri de făcut. Acolo unde pînă 
de curînd tălăzuia griul 
1.300 de hectare continuă 
brăzdeze tractoarele. Zi 
noapte, în două schimburi,
nerii mecanizatori din brigă
zile conduse de Ion Frasin și 
Gheorghe Ionel de la S.M.T. 
Fetești continuă să are. Pînă 
acum ei au făcut arături a- 
dinci pe 850 de hectare Și au 
însămînțat în cultură dublă 
porumb furajer pe 180 de hec
tare- Ei pregătesc de aseme
nea 220 de hectare pe\care se 
'va însămânța secară masă- 
verde. Nu stau nici o clipă 
nici tinerii conductori de ate
laje ai colectivei. O parte din 
ei transportă gunoi de grajd 
care este băgat sub brazdă 
odată cu arătura, iar alții 
transportă borceagul, lucerna 
furajeră. Pe întrecute se lu
crează și la ultimele 
pentru porumb-siloz. 
4500 de tone de porumb 
tat în faza de coacere
ceară vor fi insilozate in ace
ste gropi, cu o capacitate de 
aproape 7.000 m.c.

gropi 
Peste 
recol- 
lapte-

N. BARBU

pavilion pentru noi labora
toare și un cămin studențesc 
confortabil. De altfel, a con
tinuat studentul, economia 
noastră națională in plină dez
voltare va primi cu fiecare an 
tot mai multe cadre ingine
rești de specialitate minieră. 
Pînă acum institutul nostru 
care, după cum ai văzut, este 
foarte tînăr, a dat aproape 
800 de ingineri. In viitor 
numărul lor va fi cu mult mai 
mare.

Tînărul nou venit încerca 
mereu să pună o întrebare în
soțitorului său și parcă nu în
drăznea. In cele 
prinse curaj.

— Știți, eu sînt 
sport, de excursii, 
în timpul liber...

— N-avea teamă.
sport, lată sala de ... . ___
pusă la punct, care poate ri
valiza cu cea a Institutului de 
cultură fizică.

Acum este in curs de ame
najare chiar lingă această 
sală, un mare stadion sportiv 
care va permite practicarea tu
turor sporturilor. Avem nu nu
mai condiții, spunea studentul 
cu mindrie, dar și rezultate : 3 
echipe care joacă în categoria 
A. Cea de rugbi, cea de hand
bal și cea de volei. Echipa de 
fotbal este in campionatul re- 
giona l.

Studentul mai avea de gind 
să-i vorbească noului său cu
noscut despre gradul înalt de 
pregătire al colegilor, despre 
importantele lor lucrări in do
meniul automatizării, despre 
valoroasele cadre didactice 
care sp străduiesc să asigure 
o pregătire superioară studen
ților etc dar...

- Restul le vei vedea cind 
vei deveni student. Acum fată 
colegii tăi de la cursurile de 
pregătire, se îndreaptă împre
ună cu profesorul spre sala de 
cursuri. Du-te cu ei și... fii 
atent. Pregătește-te cu sirgu- 
ință. Examenele de admitere 
sînt aproape...

din urmă

amator de
bineînțeles

Poți face 
sport bine

(S.U.A.), M. Repina

P. Buonincontro (Italia), 
Draeger (R. D. Germană), 
Maurer (R. F. Germană), 
Truszkowski (R. P. Polonă), 
J. Huskova (R. S. Ceho
slovacă), F. Bakes (R. P. Un
gară), D. Falk (Suedia), G. K. 
Meadows 
(U.R.S.S.).

Dr. F. 
a citit în 
suri de Mihai Beniuc în tra
ducere proprie.

Participant)! au prezentat 
date asupra modului în care 
se predau limba și literatura 
romînă în universitățile din 
străinătate. (Agerpres)

Duminică după amiază a a- 
vut loc din inițiativa partici- 
panților la cursurile de vară 
de limbă și literatură, istorie 
și artă a poporului romîn or
ganizate de Universitatea 
„C. I. Parhon" la Sinaia un 
simpozion cu tema : „Cultura 
românească peste hotare".

La simpozion au luat cuvîn- 
tul specialiști în filologie ro
mînă, profesori, cercetători și 
oameni de litere din mai 
multe țări.

Au făcut comunicări profe
sorii E. Tappe (Anglia), L. 
Mourin (Belgia), A. Rosen- 
stand (Danemarca),

Kallmann (Austria) 
limba germană ver-

PATRAȘCU PETRA 
membră a orchestrei de man
doline de la Direcția regio

nală navală-Constanța.

BELCÎU ILIE
membru al orchestrei de man
doline de la Direcția regio

nală navală-Constanța

MîHALCEA COLOIAN 
fluieraș, G.A.S.-Stupina, regiu

nea Dobrogea.
Desene de ; V. VASÎLIU

Vasile Roaită: Vedere spre 
mare.

Foto : V. ORZA
A. BOARU

Un eveniment de mare însemnătate 
A in istoria relațiilor romîno-sovietice

(Urmare din pag. l-a)
gels, Lenin, pe principiile in
ternaționalismului proletar".

După cum se subliniază in 
comunicat, partidele marxist- 
leniniste din cele două țări 
consideră că datoria lor su
premă este de a întări și în 
viitor — prin toate mijloacele 
— unitatea statelor socialiste, 
a partidelor comuniste și mun
citorești-

Uniunea Sovietică, țara noas
tră. împreună cu toate țările 
lagărului socialist promovează 
cu consecvență principiile co
existenței pașnice, lup tind cu 
fermitate pentru destinderea 
incordării internaționale. Țara 
noastră, care-și aduce o con
tribuție activă Ia menținerea 
și întărirea păcii sprijină cu 
hotărîre propunerile istorice 
ale Uniunii Sovietice, îndrep
tate spre realizarea dezarmării 
generale și totale, șe pronunță 
ferm pentru încheierea Trata
tului de pace cu cele două 
state germane și transformarea 
Berlinului occidental într-un

oraș liber, demilitarizat. După 
cum se arată în comunicatul 
comun, „guvernele Reoublicii 
Populare Romîne și Uniunii 
Sovietice s-au consultat în 
prealabil asupra unor proble
me legate de încheierea Tra
tatului de pace cu Germania. 
Ele declară solemn, așa cum 
se prevede și in comunicatul 
Consfătuirii recente a primilor 
secretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste 
și muncitorești din țările par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia, că în politica lor 
vor continua să, se călăuzească 
de interesele păcii și că ame
nințările din partea cercurilor 
imperialiste ale S-U.A. și ale 
celorlalte țări membre ale 
N.A.T.O. nu le vor opri în în
făptuirea politicii de pace".

Poporul nostru aprobă din 
toată inima rezultatele bogate 
în roade ale vizitei făcute în 
Uniunea Sovietică de delegația 
de partid și guvernamentală 
a R. P Romine Oamenii 
muncii din țara noastră au in

tîmpinat cu mare bucurie ves
tea invitării in R. P Romînă a 
unei delegații de partid șj gu
vernamentale a Uniunii Sovie
tice și personal a tovarășului 
Nikita Scrgheevici Hrușciov. 
Inalții oaspeți sovietici vor fi 
primiți în țara noastră cu 
bucurie, cu căldură așa cum 
sint primiți prietenii cei mai 
buni, frații. Cu acest prilej, 
oamenii muncii din țara noas
tră vor demonstra încă odată 
imensa lor dragoste pentru 
marea țară a constructorilor 
comunismului.

Poporul nostru este încre
dințat că vizita delegației de 
partid și guvernamentale a 
R P R. în Uniunea Sovietică 
are o mare însemnătate pen
tru continua întărire a priete
niei frățești dintre poporul 
romîn și cel sovietic, a cola
borării rodnice și multilate
rale dintre țărțle noastre. a 
unității și coeziunii lagărului 
socialist, în lupta pentru 
triumful păcii, socialismului și 
comunismului in lume.

Uniunea Tineretului Muncitor—organizație unică 
revoluționară a tineretului muncitor din R.P.R. 
U.T.M.-continuatoarea tradițiilor eroice ale U.T.C.

Conducerea de către partid — principiul 
activității U.T.M.fundamental al

fste un titlu de 
șcinste și mindrie 
/pentru fiecare tî- 
/ năr de a fi mem- 
j bru al Uniunii Ti

neretului Munci- 
ztfîr - organizație unică revo
luționară a tineretului din Re
publica Populară Romînă, 
care, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, luptă 
pentru înfăptuirea celor mai 
nobile idealuri ale poporului 
muncitor și pe care partidul 
o consideră drept rezervă a 
sa, drept ajutorul său apro
piat și de nădejde.

în viața nouă a patriei noa
stre socialiste, Uniunea Tine
retului Muncitor, vlăstarul iu
bit al partidului, ocupă un loc 
însemnat. Ea șl-a cîștigat dra
gostea Și prețuirea întregului 
POP-O1'. ■ ___ .. -5S*'

în raportul prezentat la al 
IlI-lea Congres al P.M.R. to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a arătat: „Uniunea Tine
retului Muncitor, ajutor cre
dincios și de nădejde al 
partidului, cuprinzînd astăzi 
peste 1.800.000 de membri, 
desfășoară o bogată activitate 
de educare comunistă și de 
organizare a maselor tineretu
lui. Alături de întregul popor 
muncitor, minunatul tineret al 
patriei noastre, muncind în . 
producție și învățînd în școli / 
și institute, participă cu entu
ziasm la lupta pentru dezvol-j 
tarea economiei și culturii, a-l 
ducînd o contribuție de prețl 
la obținerea tuturor victorii- \ 
lor noastre". în salutul C-C. j 
al P.M.R. adresat Congresu- / 
lui al IlI-lea al U.T.M. se / 
subliniază că Uniunea Tinere-1 
tului Muncitor, desfășurând o 
intensă muncă organizatorică \

de și politico-educativă,și politico-educativă, devenind 
o largă organizație de masă a 
tineretului muncitoresc, țără
nesc și studios îndeplinește cu 
tot mai mult succes rolul de 
ajutor credincios și de nă
dejde al partidului în educa
rea comunistă a tinerei gene
rații. Aceste înalte aprecieri 
ne însuflețesc și mai mult în 
muncă și învățătură, în nă
zuința noastră de a aduce un 
aport mereu mai mare la în
făptuirea sarcinilor trasate de 
partid. _____
/U.T.M. continuă, în condi
țiile construirii socialismului 
în patria noastră, tradițiile 
eroice ale Uniunii Tineretului 
Comunist. în focul luptelor

’ doar la mici revendicări eco
nomice. Cu tărie și consec
vență s-a ridicat U.T.C. împo
triva organizațiilor fasciste și 
legionare, demascînd diver
siunile burgheziei. Avînd tot
deauna în față exemplul co
muniștilor, uteciștii s-au do
vedit fii demni ai partidului, 
ai proletariatului din țara 
noastră, în marile bătălii de 
clasă. Uniunea Tineretului Co
munist a mobilizat mase largi 
de tineret la glorioasele lupte 
revoluționare din 1933 pre
cum și la alte acțiuni organi
zate și conduse de comuniști, 
în anii întunecați ai sânge
roasei dictaturi fasciste și ai 
criminalului război antisovie-

In ajutorul organizațiilor 
de bază U» T. M.

revoluționare împotriva odio
sului regim burghezo-moșie- 
resc, Partidul Comunist din 
Romînia a treat, curînd după 
înființarea sa, Uniunea Tine
retului Comunist. Punînd Ja 
temelia întregii sale activități 
învățătura marxist-leninistă, 
principiul conducerii de către 
partid, U-T.C. a militat cu 
abnegație și eroism pentru în
făptuirea liniei politice a 
partidului și pentru îndepli
nirea întocmai a sarcinilor 
încredințate. îndrumată de 
partid, U.T.C. s-a ridicat cu 
hotărîre împotriva trădători
lor social-democrați de dreap
ta, care căutau să spargă uni
tatea de acțiune a tineretului 
muncitor, să-l îndepărteze de 
P.C.R., să reducă acțiunile lui

■ tic, U.T.C. a participat activ, 
sub conducerea Partidului Co
munist, la ridicarea poporului 
nostru împotriva fascismului, 
pentru doborîrea dictaturii 
antonesciene și eliberarea ță
rii de sub jugul hitlerist. Ală
turi de comuniști, uteciștii au 
fost în primele rînduri ale 
luptei maselor populare pen- 

i tru victoria insurecției armate 
I de la 23 August. 1944 inițiată 
1 și condusă de gloriosul 
! Comunist din Romînia. 
ț durile U.T.C. - s-au 
luptători devotați trup 
flet cauzei clasei muncitoare, 
patrioți înflăcărați, neînfri- 
cați în fața dușmanului. Vor 
jrămîne veșnic vii în inima 
poporului și a tineretului nos
tru asemenea figuri luminoase .

Partid 
în rîn- 
format 
și su-

de eroi uteciști ca: Vasile 
Roaită, Filimon Sîrbu, Olga 
Bancic, Justin Georgescu, 
Constantin Godeanu și alții- 
Pilda abnegației și eroismului 
cu care uteciștii au îndeplinit 
sarcinile încredințate de partid 
în condițiile ilegalității consti
tuie un exemplu strălucit pen
tru noi, tineretul de azi, 
munca pe 
pe frontul 
liste.

Imediat 
1944, U.T.C. a trecut în lega
litate. Pînă în vara lui 1945, 
cînd și-a încetat activitatea, 
U.T.C.-ul a contribuit activ 18 
lupta pentru instaurarea regi
mului democrat popular, pen
tru democratizarea țării, în
făptuirea reformei agrare și 
refacerea economiei naționale, 

în perioada care a urmat? 
au activat o serie de organi
zații separate ale tineretului 
(Uniunea Tineretului Munci
toresc, Tineretul Sătesc, Uniu
nea Asociațiilor Elevilor din 

t Romînia, Uniunea Națională a 
j Studenților din Romînia etc.) 
i care au obținut unele realizări 
l în mobilizarea tinerei genera- 
\ ții la lupto poporului nostru
\ pentru făurirea unei vieți noi. J

Plenara C.C'~ al P.M.R. di ii' 
’ decembrie 1948 a apreciat că 
i dizolvarea U.T.C., crearea mai 
I târziu a organizațiilor sepa
rate de tineret a constituit — 
cu toate realizările obținute 
de aceste organizații — o pie
dică în calea dezvoltării nor
male a mișcării revoluționare 

Ide tineret, o piedică în calea 
înfăptuirii cu succes a sarci
nilor legate de organizarea și 
educarea revoluționară a ma- 

/ selor tineretului muncitor.
Sub conducerea și îndru

în 
care o desfășurăm 

construcției socia-

după 23 August

marea partidului, pe baza 
Rezoluției Plenarei C.C. al 
P.M.R. 
privire 
lui în 
a avut
lui 1949 Congresul de consti
tuire a Uniunii Tineretului 
Muncitor. A fost astfel înlătu
rată fărâmițarea forțelor ti
neretului în diferite organiza
ții, făurindu-se unitatea orga
nizatorică deplină a tineretu
lui muncitor pe baza marx- 
ism-leninișmului.
/’Creată de Partidul Muncito- 
/resc Român, Uniunea Tinere- 
/ tului Muncitor este ajutorul 
( și rezerva partidului. Ea este 
[N organizația revoluționară, u- 

! > nicâ, de masă a tineretului 
i \ muncitor, organizație politică 
. \ care luptă pentru înfăptuirea;

politicii partidului, ducîndu-șij 
întreaga activitate sub condu-1 
cerea. îndrumarea și controlul! 
partidului. Caracterul revolu
ționar al U.T.M. rezidă din 
înseși țelurile înalte pentru 
care luptă și pe care i le-a 
dat partidul — de a contribui 
la transformarea revoluționa
ră a societății, la făurirea so
cialismului și comunismului 
în patria noastră. U.T.M. este 
organizația unică a tineretu
lui muncitor, ea este singura 
organizație politică a întregu
lui nostru tineret. U.T.M. este 
organizație de masă, deoarece 
cuprinde în rîndurile sale ma
sele largi ale tinerilor mun
citori, țărani muncitori, elevi 
studenți și intelectuali din ța 

i ra noastră. • -
De la înceț__

sale. U.T.M. s-a 
{ ca o organizație 
i de luptă, capabilă să ajuți 
j la educarea tineretului în spi 
\rit comunist, să-1 mobilizeze 

/ -alături de întregul popor, la 
/ (minunata operă de făurire a 
/ /socialismului în patria noas-

• 1ră, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn. Tine- 

Irii au muncit cu entuziasm 
pentru îndeplinirea primelor 
planuri anuale de stat, au 
contribuit la construirea de o- 
biective industriale, au pornit 
cu pasiune la cucerirea cetății 

^științei și culturii. /
'Făurincî Uniunea Tineretu
lui Muncitor, partidul a por
nit de la principiile leniniste 
cu privire Ia organizația re
voluționară a tineretului. Ex- 
plicînd în ce constă rolul or-

din decembrie 1948 cu 
la activitatea partidu- 
rîndurile tineretului, 
loc la începutul anu-

jj^utul activități 
manifesta 
combative

ganizației tineretului ca aju-* 
tor și rezervă a partidului, 
Lenin arăta că fiecare tînăr 
care intră în Uniunea Tine
retului și-a luat sarcina să a- 
jute partidul la construirea 
comunismului și sublinia că, 
unind învățătura cu munca, 
Uniunea Tineretului trebuie să 
formeze din rîndurile sale co
muniști — schimbul' vechii 
gărzi comuniste.; Dînd răspuns 
întrebării — ce (trebuie să în
vețe și cum trebuie să în
vețe tineretul comunist, tine
retul care participă la con
struirea socialismului — Vla
dimir Ilici Lenin a arătat că 
Uniunea Tineretului și în ge
neral întregul tineret trebuie 
să învețe comunismul. Dar ce 
înseamnă aceasta ? A învăța 
comunismul înseamnă a ne 
însuși învățătura marxist-le
ninistă, politica partidului în 
strânsă legătură cu practi
ca, transformîndu-le într-o 
călăuză a muncii noastre de 
fiecare zi. A învăța comunis
mul înseamnă a ne însuși 
comorile științei. tehnicii, 
culturii, a ne forma ca 
oameni culți, cu o înaltă pre
gătire profesională ți a pune 
toate cunoștințele în slujba 
muncii practice pentru con
struirea vieții noi.

Partidul Muncitoresc Romîn 
a pus de la început în fața 
U.T.M. sarcina de a deveni 
o școală de constructori ai so
cialismului. însușirea temei
nică de către utemiști, de că
tre întregul tinere* a politicii 
partidului, lupta pentru trans
punerea ei în viață — acesta 
este conținutul întregii activi
tăți a organizației noastre, a- 
ceasta este principala sarcină 
a fiecărui utemist.

Prin întreaga sa activitate. 
Uniunea Tineretului Muncitor 
urmărește să-i ajute pe ti
neri să-și însușească politica 
partidului, să înțeleagă sensul 
dezvoltării societății noastre, 
să cunoască realizările regi
mului nostru democrat-popu
lar, în contrast cu trecutul în
tunecat din vremea regimului 
burghezo-moșieresc. pentru a 
putea prețui astfel și mai 
mult cuceririle revoluționare 
ale poporului nostru, să înțe
leagă uriașa însemnătate a 
construcției socialiste pentru 
viața, pentru viitorul fericit 
al fiecăruia.

învățătura marxist-leninistă 
este o puternică armă de

transformare revoluționară a 
lumii, a societății. Marxism- 
leninismul este o călăuză si
gură în acțiune, care dă cla
ritatea țelului, dă capacitatea 
de orientare în orice împre
jurări, oricît de complexe ar 
fi ele. Una din îndatoririle de 
căpetenie ale U.T.M., este pro
pagarea învățăturii marxist- 
leniniste în masa tinerilor.

Prin toată activitatea sa, 
prin multitudinea de forme și 
metode statornicite în munca 
sa (adunările generale, învăță- 
mîntul politic de organizație, 
activitatea cultural-artistică și 
sportivă, etc) U.T.M. urmă
rește să facă din fiecare tînăr 
un om cu o conștiință socia
listă înaintată, cu concepții 
materialist-științifice despre 
lume, un luptător înflăcărat 
pentru socialism și comunism.

întreaga activitate educati
vă pe care o desfășoară orga
nizațiile U.T.M. urmărește să 
contribuie la dezvoltarea în 
rîndurile tineretului a atașa
mentului nețărmurit față de 
partid, a dragostei înflăcărate 
față de patrie, a sentimentelor 
nobile ale internaționalismu
lui proletar. U.T.M. ajută 
partidul să cultive și să dez
volte la tineri asemenea tră
sături ca atitudinea nouă, so
cialistă față de muncă și avu
tul obștesc, simțul răspunde
rii față de îndatoririle cetățe
nești, cinstea, curajul, spiritul 
colectivist. Organizația noa
stră se preocupă să sădească 
adînc în rîndurile tineretului 
conștiința datoriei de a lupta 
pentru întărirea statului de
mocrat-popular, de a respecta 
și apăra legile statului, de a 
întări continuu prietenia fră
țească dintre tinerii romîni și 
tinerii din rîndurile minorită
ților naționale, de a-și aduce 
aportul înflăcărat la întărirea 
capacității de apărare a pa
triei. Obiectivul activității po
litico-educative a U T.M. este 
acela de a contribui activ la 
făurirea convingerilor comu
niste, la formarea și consoli
darea tuturor trăsăturilor po
litico-morale specifice omului 
nou al societății socialiste în 
t-îndurile tinerei generații^ 
/ Realizarea mărețului pro\ 
gram elaborat de cel de al 
IlI-lea Congres al P.M.R. cere 
din partea întregului popor 
imuncitor mobilizarea energii
lor și capacităților sale crea
toare, face necesară ridicarea

fpe o treapta superioară a ac
tivității conștiente a maselor, 
ridicarea conștiinței lor la ni
velul sarcinilor desăvîrșirii 
construcției socialiste. Tocmai 
de aceea Congresul al IlI-lea 
al partidului a acordat o 
mare importanță creșterii și 
dezvoltării pe mai departe a 
conștiinței socialiste a oameni
lor muncii, educației comu
niste a tineretului. Congresul 
a subliniat faptul că după ce 
a fost creată baza economică 
a socialismului în țara noas
tră, dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, a 
moralei socialiste, a atitudinii 
noi față de muncă, față de 
bunurile obșteșți și îndatori
rile sociale, combaterea și li
chidarea rămășițelor ideolo
giei și moralei burgheze din 
conștiința oamenilor, formarea 
și întărirea trăsăturilor mora
le ale omului nou, membru al 
societății socialiste, dobîndește 
o însemnătate capitală în ac
tuala etapă. Un rol deosebit 
în acest sens îl au de îndepli
nit Organizațiile de masă, or
ganizații care cuprind 
durile lor mase largi 
meni, vîrstnici și 
Uniunii Tineretului 
tor îi revine un rol important, 
de răspundere atît în făurirea 
convingerilor politico-morale 
comuniste la fiecare tînăr, cit 
și în combaterea manifestări
lor nesănătoase ce mai apar 
la unii tineri. --------------

Una~3Tn~trăsăturile specifi
ce ale activității organizației 
noastre este aceea că se ocu
pă de educarea generației ti
nere, generație care acum pă
șește în viață, care acum își 
însușește idealurile mărețe ale 
socialismului, își formează ca
litățile politico-morale, con
vingerile politice. De aceea și 
conținutul întregii activități a 
U.T.M.. prin toate formele 
sale specifice, tinerești, tre
buie să ajute la realizarea a- 
cestei importante misiuni.

Uniunea Tineretului Munci
tor — se arată în Statutul 
U.T.M. — crește constructori 
înflăcărați ai socialismului, 
sinceri, modești, care să-și în
chine cu abnegație întreaga 
viață înaltei cauze a partidu
lui șî poporului muncitor. Uni- 

i unea Tineretului Muncitor 
cere membrilor săî să lupte 
neobosit pentru traducerea în 
viață a hotărîrîlor partidului 
și guvernului, să muncească

în rîn- 
de oa- 
tineri. 

Munci-
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30 de ani de luptă
cititori cîteva

___ ___ __ w__ ______ __ în cei 30 de
ani de apariție am răsfoit zii&le acestea — la arhi- 

veie Institutului de Istorie a Partidului — colecția „Scînteii" 
de-a lungul anilor.

...Ani deschis prima mapă, „Scînteia" Anul 1-1931. Dea
supra primului număr ilegal, data — 15 august 1931. Te 
cuprinde o emoție puternică atunci cînd privești filele tra
se cu șapirograful, puțin îngălbenite de vreme. Și gîndul 
aleargă la ziua aceea de august, de acum 30 de ani, la 
greutățile de neînchipuit care au stat în calea apariției 
„Scînteii" noastre dragi în anii ilegalității. în pofida săl
baticei prigoane burghezo-moșierești, „Scînteia” ilegală 
apărea mereu mai combativă, lovind mai puternic în duș
mănii poporului muncitor.

Răsfoind numerele ziarului din anii de apariție ilegală, 
precum și pe cele de după 23 August 1944, vezi limpede că 
lupta „Scînteii" a fost și este parte integrantă din lupta 
partidului pentru libertate și fericirea celor ce muncesc.

1a dorința de a prezenta tinerilor noștri 
crâmpeie din lupta dusă de „Scînteia” 
m ■» 4 -Im m -Jvwf.Atf «T1

In anii de cruntă ilegalitate „Scînteia" a ținut eus stea
gul luptei împotriva exploatării burghezo-moșierești ți a 
iost o tribună curajoasă de demascare a uneltirilor crimi
nale antisovietice, a fascismului.

De la 23 August 1944 și pînă azi, „Scînteia" a fost șl 
este în primele rînduri ale luptei pentru făurirea unei vieți 
noi a oamenilor muncii, pentru construirea socialismului în 
patria noastră.

Nu există rînd în Scînteia din oare să nu respire dra
gostea și grija partidului pentru poporul muncitor. Mereu 
și mereu, prin iiecare articol, prin fiecare corespondență 
publicată” „Scînteia" a militat și militează pentru interesele 
oamenilor muncii. Cu deosebită atenție s a preocupat „Scîn
teia" de problemele, năzuințele și 
nerații. In paginile „Scînteii" de la 
astăzi, se oglindește dragostea și 
partidului pentru tineret.

Despre toate acestea ne vorbesc 
de facsimile pe care le publicăim.

frămîntările tinerei ge- 
primele numere și pînă 

grija părintească a

șl cele cîteva montaj*
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Tovarășul Corneliu Mă- 
nescu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Române, a 
adresat cu prilejul celei de-a 
16-a aniversări a eliberării 
Coreei, tovarășului Pak Song 
Ciol. ministrul Afacerilor Ex
terne al R.P.D. Coreene, o te
legramă prin care transmite 
cordiale felicitări $1 urări de 
noi succese în activitatea sa, 
pusă în slujba păcii, apărării 
cuceririlor socialismului în 
R.P.D. Coreeană și realizării 
năzuințelor naționale ale po
porului coreean de reunifica- 
re, pe bază pașnică și demo
cratică, a patriei sale..—_»----

«Zilele filmului 
din R.P.D. Coreeană"

In cadrul „Zilelor filmului 
din R.P.D. Coreeană", organi
zate cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Coreei, 
luni seara a avut loc la cine
matograful „Patria" din Capi
tală un spectacol de gală cu 
filmul artistic „Prologul rezis
tenței" și filmul documentar 
„Phenianul înfloritor".

La spectacol au luat parte 
tor. C. Prisnea, adjunct al mi
nistrului Invățămintului și 
Culturii, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai 
I.R.R.C.S., oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Kim Ben- 
Dik, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, și mem
bri ai ambasadei, precum și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

O part» din pagina I-a a primului numai al „Scînteii".

îaia riuunie a aoua ăin arucoieie prin care „scînteia 
ilegală a arătat semnificația, învățămintele eroicelor lupte 
muncitorești din ianuarie—februarie 1933 și a chemat la 
luptă împotriva terorii dezlănțuite de autoritățile burghezo- 

moșierești.

««pru MtfCtnHor P<trtkh)h>i in Ho ■! , 1 p,ntru alianțe
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In acest montaj vedem cîteva titluri ale unora din nu
meroasele materiale prin care Scînteia" milita Împotriva 

fascizării țării și a pregătirii războiului antisovietic.

M wesasassasassis si
SARCINILE IMEDIATE ALE TINERILOR COMUNIȘTI

SAR j

„ zAptăsâna lin urtaă a itinej
a trecut în e agercașa lupte 

siiface 4insi sărace din i

Titlurile a două din articolele în care „Scînteia" ilegală se 
ocupa de problemele tineretului.

fără preget pentru cucerirea 
științei, tehnicii și culturii îna
intate și să-și pună toate cu
noștințele lor în slujba mun
cii practice, creatoare pentru 
construirea socialismului. '

Așa cum se arată în docu
mentele celui de al III-lea 
Congres al U.T.M., principala. 
sarcină a noastră este de a 

~ participa cu toate forțele, cu 
tot talentul și energia la în
făptuirea mărețelor obiective 

/ ale planului de șase ‘ani adop- 
/ tat de Congresul partidului, 

pentru dezvoltarea economiei 
și culturii, creșterea bunăstă- 

j rii celor ce muncesc, întărirea 
( și înflorirea patriei. Una din 
'(îndatoririle de frunte ce stau 
un fața U.T.M. este de aseme
nea de a contribui într-o mă
sură și mai mare la ridicarea 
nivelului învățămîntului de 
toate gradele, la legarea lui 
strînsă de practică, la pregă
tirea temeinică a tineretului 
studios pentru muncă, pentru 
viață, la creșterea unor cadre 
de nădejde, constructori ai so
cialismului.

într-adevăr, cît de largi, cît 
de luminoase sînt perspecti
vele ce se deschid în fața or
ganizațiilor U.T.M., a utemiș- 
tilor, a întregului tineret pen
tru cît mai multe inițiative în 
muncă, pentru dezvoltarea ne
încetată a activității creatoare! 
„Tineretul nostru — a arătat 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej în raportul prezentat la 
Congresul al III-lea al P.M.R.
— are în fața sa un vast cîmp 
de activitate pentru afirmarea 
nestăvilită a energiei sî entu
ziasmului său creator, pentru 
înfăptuirea celor mai îndrăz
nețe năzuințe închinate ferici
rii poporului și înfloririi pa
triei".

însuflețită de această pers
pectivă, Uniunea Tineretului 
Muncitor ajută tineretul să-și 
organizeze și să-și desfășoare 
în așa fel munca, învățătura, 
incit să fie la înălțimea im
portanței perioadei istorice 
pe care o străbate acum po
porul nostru. Cum ne putem 
îndeplini mai bine a.eastă 
înaltă menire ? în primul 
rînd prin devotamentul fără 
margini față de politica 
P.M.R. Aceasta înseamnă că, 
în orice sector al construcției 
noastre socialiste am activa
— în uzină, pe ogoare, în in-

stituții sau în școală — să 
studiem și să înțelegem te
meinic politica științifică a 
partidului, să ne formăm un 
înalt nivel de cultură, adică 
să ne formăm ca oameni îna
intați, cu profunde convingeri 
comuniste. Conștiința noas
tră socialistă, t 
noastre comuniste 
nii'este în primul 
munca 
pentru înfăptuirea 
trasate de partid.

Partidul ne învață că dacă 
vrem să mergem mereu îna
inte, spre noi înfăptuiri în 
dezvoltarea economiei și cul
turii socialiste, în ridicarea 
nivelului nostru de trai, tre
buie să obținem produse in
dustriale și agricole din ce în 
ce mai multe, de mai bună 
calitate și mai ieftine.

A îndeplini și a depăși sar
cinile de producție, de creș
tere a productivității muncii, 
de reducere a prețului de 
cost și de îmbunătățire a ca
lității produselor — iată prin
cipala îndatorire a fiecărui 
tînăr din industrie. în cen
trul atenției fiecărei organi
zații U.T.M., a fiecărui tînăr 
care muncește în industrie, 
trebuie să stea munca harni
că. plină de inițiativă pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe 1961, preocuparea pentru 
pregătirea celor mai bune 
condițiuni în vederea îndepli
nirii planului pe anul 1962. 
Introducerea largă a celor 
mai noi cuceriri ale tehnicii 
în fabricile și uzinele noastre, 
aplicarea metodelor tehnolo
gice avansate cere din partea 
fiecăruia dintre noi eforturi 
perseverente pentru ridicarea 
continuă a calificării profe
sionale. spre a stăpâni pe de
plin tehnica modernă in per- 
manent progres. ----—

avîntată,

convingerile 
! să se mă

rind prin 
creatoare 
sarcinilor

Montajul acesta reprezintă o seamă de titluri ce oglindesc 
prezenta vie, activă a „Scînteii" în lupta poporului nostru 
pentru făurirea vieții noi, pentru construirea socialismului.

Vizitele delegatei 
parlamentare cipriote 
Membrii delegației parlamentu

lui cipriot în frunte cu dr. Emi
lios Frangos, care se află în țara 
noastră la invitația Grupului na-, 
țional romîn din Uniunea inter
parlamentară, au tăcut duminică 
o călătorie în regiunea Dobrogea. 
Oaspeții au vizitat orașul Cons
tanța și noile construcții din sta
țiunile de pe litoral.

Luni dimineața, deputății cf- 
prioți revenind în Capitală, au 
vizitat Combinatul poligrafic „Casa 
Scînteii", fabrica de confecții și 
tricotaje — București, precum și 
«inele metalurgice „23 August".

Acad. Mihail Ralea, președin
tele Comitetului de conducere al 
Grupului național romîn din Uni
unea interparlamentară, a oferit 
luni seara, în cinstea membrilor 
delegației parlamentului cipriot, o 
masă la restaurantul „Pescăruș".

Au luat parte deputați tn 
M.A.N., membri ai Grupului, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Ștefan Iureș

Seminarul internațional 
al redactorilor presei

între 16—20 august 1961 va 
avăa loc la București, cel de-al 
doilea Seminar internațional al 
redactorilor presei studențești or
ganizat de Uniunea Asociațiilor 
Studenților din R.P.R., în colabo
rare cu U.I.S. In centrul dezba
terilor participanților la Seminar 
te vor afla problemele privind : 
„Rolul presei studențești în dez
voltarea cooperării și înfăptuirea 
unității în mișcarea mondială stu
dențească, în lupta pentru apăra
rea intereselor fundamentale ale 
studenților, în promovarea în rîn- 
dul studenților a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
Intre popoare". Participanții la 
seminar vor avea posibilitatea să 
facă un schimb de păreri, să dis
cute probleme legate de tema 
pusă în dezbaterea seminarului 
cît și metode de cooperare con
cretă între publicațiile studențești, 
schimburile de informații, 
riale etc.

Seminarul de la București 
nif un deosebit interes în 
rile organizațiilor și publicațiilor 
tineretului universitar de pe toate 
continentele. O primă dovadă a 
acestui interes a lost asentimen
tul deplin pe care participanții la 
cel de-al Vl-lea Congres al Uni
unii Internaționale a Studenților, 
ținut în octombrie 1960 la Bagdad 
și l-au dat pentru organizarea u- 
nei dezbateri internaționale asu
pra rolului presei studențești.

Un interes la fel de viu pentru 
seminar au manifestat delegațiile 
uniunilor naționale studențești pre
zente la ultima ședință a Comi
tetului Executiv al U.I.S. care a 
avut loc recent în Cuba. Pînă a- 
cum, la seminar și-au anunțat par
ticiparea reprezentanți ai peste 50 
de organizații studențești din mai 
mult de 40 de țări din întreaga 
lume.

Pentru a răspunde năzuințelor 
și intereselor vitale ale tineretu
lui universitar, pentru a-și înde
plini cu adevărat misiunea, presa 
studențească de pretutindeni este 
datoare să slujească nobilele 
idealuri ale păcii și colaborării în
tre popoare. Rolul jucat de presa 
studențească în dezvoltarea coo
perării și realizarea unității în 
mișcarea internațională a tinere
tului universitar este în mod di
rect determinat de poziția ziare
lor studențești față de problema 
fundamentală a păcii și războiu
lui și se vădește în modul în cere 
acestea abordează problemele de 
cea mai mare importanță ale con
temporaneității — dezarmarea

mate-

• stîr- 
rinău-

studențești
generală și totală, interzicerea ar
melor nucleare, sprijinirea luptei 
popoarelor pentru independență 
și lichidarea sistemului colonial, 
rezolvarea problemei germane, 
promovarea în rîndurile tineretu
lui și studenților a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare.

Organizînd pentru a doua oară 
o reuniune internațională a redac
torilor presei studențești, U.A.S.R. 
își alirmă încă odată poziția sa 
constructivă în problemele dez
voltării cooperării și realizării uni
tății în mișcarea studențească mon
dială — poziție ce decurge din 
politica de pace a statului nos
tru, deplin și ferm susținută de în
tregul popor și, în rîndurile aces
tuia, de tineretul nostru universi
tar.

Primul seminar internațional al 
redactorilor presei studențești or
ganizat de U.A.S.R. a avut loc la 
Sinaia în iulie 1958 și a reunit rn 
jurul aceleiași mese reprezentanți 
ai unor organizații și ziare studen
țești din 19 țări ale Europei, Asiei, 
Africii și Ameripii Latine, 
generală a s. '
tată în 
legația 
ziarului
s it ară" 
bit de 
final al seminarului, adoptat 
unanimitate a subliniat ideile pri
vitoare la funcția social-politică a 
ziarului studențesc, 
zinca diversionistă 
lui universitar", a 
buție prețioasă la

Tema 
î seminarului, dezvol- 

raportul prezentat de de- 
romînă, sub titlul „Rolul 
studențesc în viața univer- 
a suscitat discuții deose- 
interesante. Comunicatul 

în

a respinr lo- 
a „apolitismu- 
adus o confri- 
definirea rolu-

lui ziarului studențesc în lupt» 
pentru apărarea păcii, în lupta 
pentru susținerea intereselor fun
damentale ale studențimii.

Seminarul organizat anul aces
ta va constitui, fără îndoială, un 
prețios aport la dezvoltarea coo
perării între tineretul universitar 
de pretutindeni, o nouă contribu
ție studențească la cauza păcii. 
Totodată, seminarul va fi un mi
nunat prilej pentru numeroși re
prezentanți ai presei studențești 
din întreaga lume de a cunoaște 
realizările poporului nostru In anii 
puterii populare și munca plină de 
elan a poporului nostru, condus 
de partid pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în patria 
noastră. Ei vor vizita Capitala, 
vor face excursii prin țară, se vor 
întîlni cu studenți romîni, vor cu
noaște institutele de învățămint 
superior, condițiile de viață și 
studiu create studenților de sta
lul democrat-popular.

★
In cursul zilelor de duminică și 

luni au sosit la București, pentru 
a lua parte la lucrările seminaru
lui, reprezentanți ai U.I.S., ai re
vistei „Studenții lumi", precum și 
ai unor organizații și publicații 
studențești din U.R.S.S., R. D, 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, Costa Rica, 
Franceză, Japonia, 
Rico, Portugalia.

Oaspeții au fost

Cuba, Sutana 
Panama, Porto

întîmpinafi de
membri ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R. și redactori ai revistei 
„Viața studențească".

S-a terminat „Cursa Scînteii"
învingător: Aurel Șelaru (Dinamo)

-ț’
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TORENTUL DE FOC
A foet o beznă oarbă, de nepătruns, aceea. 
De cînd ținea? De veacuri. Dura de veșnicii 
Un gest tăcu partidul — ți scăpără Scînteia... 
Tot trupul nopții, ars, se răsuci.

£1 mișca, in combustibil de tip contemporan, 
Ciocanul pneumatic șl combina.

Pînă să-ți lingă tiara bezmetică, arsura. 
Scântei unite-n flăcări ți devenind pojar 
Au pus in clocot ura pietrificată. Ura 
Porni, șuvoi de lavă, la tipar.

îngălbenită foaie, modestă, din muzee, 
E albia, e matca torentului. Viu, el 
încinge timpul nostru 
Acum el coace piini.

prin silnica Scinteie 
topește-oțel

o secerâ-un ciocan.Și luminind statornic
Pe frontispicii care solemn răsirîng lumina.

le

mico-organizatorică a gospo
dăriilor agricole colective, la 
sporirea însemnată a produc
ției agricole vegetale și ani
male, să-și însușească bogate 
cunoștințe agro-zootehnice.

Cum își pot aduce elevii 
și studenții contribuția lor la 
lupta întregului popor pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
puse de partid ? Principala 
îndatorire a tineretului stu
dios este însușirea temeinică 
a comorilor științei și cultu
rii, în strinsă legătură cu 
practica. Toți elevii și studen
ții trebuie să se străduiască 
să-și formeze o asemenea pre
gătire încît să devină cadre 
valoroase în frontul construc- 
iei socialiste. ________

tudiind documentele, ho- 
tărîrile partidului și guvernu
lui, fiecare dintre noi trebuie 
sâ-și pună mereu întrebarea: 
cu ce contribum noi concret 
la îndeplinirea sarcinilor 
reies din 
și hotărîri 

Educînd 
tul luptei 
pentru 
partidului, 
muncă ] 
sarcinilor 
U.T.M. își 
de onoare 
care i l-a

Dar mal presus de toate, sălaș incandescent 
E dragostea mulțimii. Precum la vechea Isleră 
Separi greu în Scînieia propriul ei torent 
De forțele pe care ea le iscă.

Constructorii acestei lumi noi pe-un vechi pământ 
Trec în geografie măreața ta idee
Iar
Cu

marșul lor eroic se iace iar cuvint 
țara-n cor iți mulțumesc, Scinteie 1

țin numărătoarea cuvintelor nu potSă_
Cum nui ml-e cu putință pe cer să număr astre. 
In vaste constelații le-am memorat — un tot 
Arzind pe cerul conștiinței noastre.

A XlV-a ediție a tradiționalei 
întreceri de ciclism „Cursa Scîn
teii" la al cărei final am fost mar
tori duminică seara pe stadionul 
Republicii, s-a bucurat de un re
marcabil succes. Cicliștii compe
titori și-au disputat cu multă ar
doare întîietatea, reușind medii 
orare bune deși în fiecare etapă 
au avut de înfruntat nu numai se
cundele și kilometrii dar mai ales 
canicula unui august torid. Oame
nii muncii au salutat cu multă căl
dură în fiecare oraș sau comună 
caravana ciclistă, urîndu-le sporti
vilor mult succes. In fiecare floare 
dăruită cicliștilor era și o mărturie 
a dragostei față de organizatorul 
competiției, ziarul „Scînieia".

Cea de a 'vi-a etapă ': Curtea 
de Argeș—Pitești—București a 
fost, cum era și firesc, cea mai dis
putată. In cele patru ore de rulaj 
avea să se hotărască cîștrgăforul 
cursei, al etapei, cel mai bun sprin
ter și cel mai bine pregătit, mai 
talentat dintre debutanți. Așadar, 
motive bine întemeiate pentru noi 
hărțuieli, noi tentative de evada
re din pluton. Purtătorul „tricoului 
galben", dinamovistul Aurel Șe- 
laru, se dovedise încă din prima 
etapă un tactician subtil, gata în 
orice moment pentru o trenă 
„forte" condus de un antrenor 
foarte priceput N. Voicu și ajutat 
în momentul cuvenit de coechi
pieri bine pregătiți.

Toate aceste... argumente aveau 
un cuvint greu de spus la înscri
erea dinamovistului A. Șelaru prin
tre 
De

cîștigători’i „Cursei Scînteii". 
partea cui va fi victoria în a-

ceasta ultimă etapă ? I. Ardeleanu, 
deși debutant se arăta în mare 
vervă : cucerise victoria în penul
tima etapă, se dovedise un re
marcabil sprinter (conducea deta
șat în clasamentul celor mai buni 
sprinteri). Nu mai puțin favorit 
era Moiceanu (victorios în două 
etape) sau Ariton, de asemenea 
un bun sprinter, Neagoe, Voinea, 
sau Dobrescu care beneficiau de 
locurile 2—3 și respectiv 4 în cla
samentul celor 5 etape. O „eva
dare" ar fi răsturnat multe... cal
cule, configurația fișelor de ar
bitraj. Plutonul știa bine acest 
lucru fapt pentru care a anihilat 
cu multă insistență tentativele 
unor... fugari. în apropierea stadi
onului Republicii, Gabriel Moi
ceanu „păcălește" împreună cu 
S. Arilon plutonul înscriindu-șî 
pentru a treia oară numele prin
tre cîștigătorii etapelor „Cursei 
Scînteii". O mențiune deosebită 
în ultima întrecere se cuvine și 
debutantului Constantin Popescu 
(I.T.B.) care a susținut adesea în- 
tr-un ritm viu trena plutonului și a 
alergat cu baieul spart pe ultimii 
zece kilometri. „Amănuntul" a- 
cesta ne dovedește din partea tî- 
nărului ciclist bucureștean o re
marcabilă putere de 
și dîrzenie.

„Cursa Scînteii" a 
de Aurel $elaru așa 
samenful sprinterilor 
Jilor locul de onoare a revenit 
cu merit talentatului ciclist Ion 
Ardeleanu.

luptă, voința

fost cuceriți 
cum în de
și debufan-

socialistă. Intrarea în partid 
— se spune în Hotărârea Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.R. din 1954 cu privire la 
activitatea U.T.M. — trebuie 
să însemne pentru fiecare 
utemist un moment de coti
tură în viața sa, iar pentru 
organizațiile U.T.M. să fie o 
mîndrie și o năzuință fierbin
te de a da partidului noi con
tingente de comuniști-

Cea mai fierbinte dorință a 
fiecărui utemist este aceea 
ca prin întreaga lui activita
te în producție, la învățătură, 
in pregătirea politică și ideo
logică să se dovedească a fi 
demn să facă parte din rîn
durile P.M.R. —. detașamen
tul de avangardă al clasei 
muncitoare, conducătorul iu
bit al întregului popor în 
lupta pentru făurirea socie
tății socialiste și comuniste, 
îndeplinindu-și rolul de re
zervă a partidului, U.T.M. 
recomandă pe cei mai buni 
utemișfi care cer să fie pri
miți în rîndurile Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Organizația noastră a pri
mit din partea partidului sar
cina de a îndruma și a se 
ocupa nemijlocit de cela mai 
tinere vlăstare ale țării — 
pionierii •—, de a crește în 

\ spirit patriotic și intemațio- 
nalist generațiile de copii — 
viitorii constructori ai comu
nismului în patria noastră.

Uniunea Tineretului Mun
citor se ocupă de asemenea, 
din însărcinarea P.M.R., de 
îndrumarea activității Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
din Romîni a.

U.T.M. își
treaga activitate 
cerea Partidului 
Romîn. Partidul 
unea Tineretului 
o organizație de
mată să înlesnească 
gărzii proletariatului educarea 
comunistă a tinerei generații 
și formarea de rezerve de ca
dre tinere. Numai partidul, 
înarmat cu învățătura mar- 
xist-leninistă și înmănun- 
chind tot ce este mai bun și 
mai înaintat în sinul poporu
lui nostru muncitor, poate 
conduce toți oamenii muncii, 
întreaga operă de construire 
a socialismului, poate uni ac
tivitatea tuturor organizații-

tezei mar- 
privire la 

al partidului 
privire la

nea-

partid 
con-

V. RANGA

Cursa

Foto : V. RANGA

Cicliștii rulează pe traseul ultimei 
Scînteii"',

grijă și dragoste, de îndru
marea și orientarea activită
ții U.T.M., de toate probleme
le njuncii organizației 
str«.

Organele locale de 
îndrumă și controlează
creț, în permanență, activita
tea organizațiilor U.T.M., a- 
jutîndu-le să-și întărească ac
tivitatea, să folosească cele 
mai eficace mijloace de edu
care comunistă a tineretului, 
de mobilizare a tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid, să dezvolte 
la tineri spiritul de inițiativă, 
entuziasmul în muncă.

în fiecare organizație de 
bază U.T.M., noi, utemiștii, 
simțim grija și atenția deo
sebită cu care se preocupă 
comuniștii de creșterea noa
stră, de formarea noastră ca 
oameni înaintați, folositori 
societății socialiste.

Este o mare fericire pentru 
noi utemiștii, pentru toți tine
rii, că jmpreună cu întregul 
popor muncim pe tnarele șan
tier al construcției socialis
mului, pentru fericirea și bu
năstarea celor ce muncesc, 
șub conducerea încercatului 
și înțeleptului partid al co
muniștilor.

A ii membru al Uniunii 
Tineretului Muncitor, ajuto
rul apropiat al Partidului 
Muncitoresc Romîn, este un 
titlu de cinste și de mîndrie 
pentru fiecare tînăr.

Pregătindu-se să intre în 
U.T.M., fiecare tînăr trebuie 
să fie adine pătruns de în
semnătatea pasului pe care-1 
face, conștient de răspun
derea pe care și-o asumă. 
Muncind, aetivînd în cadrul 
U.T.M., fineții se formează ca 
luptători dîrzi și ] 
pentru înfăptuirea 
partidului, politica 
poporului muncitor, 
există satisfacție mai 
bucurie mai deplină 
aceea de a te ști ostaș 
nădejde pe frontul 
unei vieți minunate
Iui popor.

Nu există mîndrie 
rie mai mare decît aceea de 
a-ți consacra toate forțele în
făptuirii mărețelor idealuri 
ale celor ce muncesc, con
struirii socialismului și comu
nismului în patria noastră.

lor de masă, îndrumîndu-le. 
U.T.M., ca organizație de 
masă a tineretului muncitor, 
face parte din sistemul dicta
turii proletariatului, fiind una 
dintre „curelele de transmi
sie" ale partidului, care face 
legătura între partid și ma
sele largi ale tineretului'mun
citor. A servi cu devotament 
interesele poporului, a năzui 
să lupți pentru victoria cauzei 
mărețe a socialismului în pa
tria noastră înseamnă a res
pecta șl apăra cu sfințenie 
principiul conducerii de către 
partid, a-ți dedica toate for
țele înfăptuirii politicii parti
dului.

Revizioniștii de pretutin
deni au lansat atacuri furi
bunde împotriva 
xist-leniniste cu 
rolul conducător 
în general și cu
conducerea de către partid a 
mișcării de tineret în special, 
înceroînd să îndepărteze tine
retul de partid, să rupă și să 
opună organizația de tineret 
partidului. Asemenea concep
ții urmăresc să abată tinere
tul și organizația sa de la 
lupta consecventă, revoluțio
nară, făcînd astfel jocul duș
manilor de clasă. U.T.M., ca 
și toate organizațiile marxist- 
lerținiste ale tineretului, ■ 
combătut și combate concep
țiile revizioniștilor, apărînd 
ca lumina ochilor principiul 
marxist-leninist al conducerii 
tineretului și a organizației 
lui revoluționare de către 
partid.

Conducerea de către partid 
este principiul fundamental 
care stă la baza întregii acti
vități a U.T.M. Organele și 
organizațiile U.T.M. sînt di
rect subordonate organelor și 
organizațiilor de partid res
pective : Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Munci
tor este subordonat Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, comite
tele regionale ale U.T.M. — co
mitetelor regionale de partid, 
comitetele raionale U.T.M. — 
comitetelor raionale de partid, 
organizațiile de bază U.T.M. 
— organizațiilor de bază 
P.M.R.

Conducerea partidului se 
preocupă în permanență, eu

ce 
aceste documente

tineretul în spiri- 
pline de abnegație 

înfăptuirea politicii 
mobilizîndu-1 la 

pentru îndeplinirea 
trasate de partid, 
îndeplinește rolul 

și răspundere pe 
încredințat Parti- 

icitoresc Romîn. .......
Organizația noăsîră îi edu

că pe utemișfi, pe tineri în 
spiritul luptei neîmpăcate îm
potriva a tot ce lovește în in
teresele construcției socialis
te. Combativitatea revoluțio
nară, vigilența ascuțită față 
de foștii legionari, față de ori
ce elemente și manifestări 
dușmănoase — iată trăsături 
care trebuie să caracterizeze 
pe fiecare utemist, pe fiecare 
tînăr. U.T.M. îi educă pe ute- 
miști, pe tineri să ia poziție 
fermă, necruțătoare împotri
va oricăror știrbiri aduse pro
prietății socialiste?* avutului 

asigure | obștesc, să zădărnicească Și 
să zdrobească orice uneltiri 
îndreptate împotriva regimu-

. lui democrat-popular.
i Organizația noastră, ca a- 
ljutor de nădejde al partidu- 
Jlui, este totodată și rezerva 
principală din care partidul 
își complectează neîncetat 
rîndurile și pregătește cadre 

ț vrednice pentru construcția

maneni progres. . -------
- Plenara t!.d. . M. R. diiîl
30 iunie—1 iulie a.c. a sta- \ 
bilit măsuri deosebit de im
portante menite să 
realizarea cu succes a sarci
nilor trasate de Congresul al 
III-lea al P.M.R. în domeniul 
construcției socialiste la sate 
și al dezvoltării agriculturii. 
Fiecare tînăr care muncește 
în agricultură are datoria să 
contribuie la terminarea pro
cesului de colectivizare, la 
continua consolidare econo-

desfășoară în- 
sub condu- 
Muncitoresc 

a creat Uni- 
Muncitor ca 
masă, che- 

avan-

pricepuți 
politicii 
fericirii 
Și nu 

mare, 
decît 

de 
făuririi 

întregu-

și bucu-

Succese ale atletilor noștri peste hotare
Atletele din R- P- Română 

Lia Manoliu și Maria Diți-Dia- 
conescu au repurtat frumoase 
victorii în concursul interna
țional de la Istanbul la care 
au participat sportivi din Tur
cia. Italia, R. F. Germană și 
R. P. Bulgaria. Lia Manoliu 
s-a dovedit cea mai bună dis-

cobolă aruncând la 53,27 m- 
Pe locul doi s-a clasat tot o 
româncă, Olimpia Cataramă, 
cu 50,81 m. Proba de arunca
rea suliței a fost dominată de 
Maria Diți-Diaconescu, care a 
avut cea mai bună aruncare 
de 54,86 m.

Cu prileful celei de a 16-a aniversări 
a eliberării Coreei, direcția 

rețelei cinematografice și difuzării 
filmelor organizează la cinematograful 

«Maxim Gorki"

!> Zilele filmului din R.P.D. Coreeană"
cu următoarele filme

Neînfricata 15 august
Fenix 16
Prologul rezistentei 17 R



BERLIN 13 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite :

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane 
a adoptat următoarea Hotă
rîre :

„Pe baza declarației guver
nelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia și a 
Hotărîrii Camerei Populare, 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane 
decide :

Interesele menținerii păcii 
cer să se pună capăt uneltiri
lor revanșarzilor și militariști- 
lor vest-germani și prin înche
ierea Tratatului de pace cu 
Germania să se deschidă ca
lea spre menținerea păcii și 
renașterea Germaniei ca stat 
iubitor de pace, antiimperia- 
list, neutru. Punctul de vedere 
al guvernului de la Bonn, po
trivit căruia cel de-al doilea 
război mondial nu s-a termi
nat încă, echivalează cu pre
tenția de a da frîu liber pro
vocărilor militariste și măsuri
lor de război civil. Această 
politică imperialistă care se 
duce sub masca anticomunis
mului, este o continuare a 
țelurilor agresive ale imperia
lismului fascist german din 
timpul celui de-al treilea 
Reich. Din înfrîngerea Germa
niei hitleriste în al doilea 
război mondial, guvernul de 
la Bonn a tras concluzia că 
trebuie să încerce încă o dată 
politica de jaf a capitalului mo
nopolist german și a genera
lilor săi hitleriști prin renun
țarea la o politică de stat na
țională germană și prin trans
formarea Germaniei occiden
tale într-un stat membru al 
N-A.T-O., într-un stat satelit 
al S.U.A.

Această nouă amenințare la 
adresa poporului german și a 
popoarelor europene din par
tea militarismului german a 
putut să se transforme intr-un 
pericol serios pentru că, în 
Republica Federală vest-ger- 
mană și în orașul de front 
Berlinul occidental, prevederi
le de bază ale acordurilor de 
la Potsdam referitoare la dis
trugerea militarismului și 
nazismului au fost încălcate 
continuu.

în Germania occidentală s-a 
intensificat politica revanșar
dă cu pretenții teritoriale din 
ce în ce mai mari față de 
Republica Democrată Germa
nă și față de statele vecine cu 
Germania, politică ce este în 
strînsă legătură cu înarmarea 
accelerată și înzestrarea cu 
armament atomic a Bundes- 
wehrului vest-german. Guver

Aspect din timpul unei demonstrații a locuitorilor din Dinslaken (R. 
împotriva creerii unui poligon pentru Bundeswehr în apropi erea orașului.

BERLIN 13 (Agerpres). 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G. 
și prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., a rostit o cuvîntare 
în fața muncitorilor de la Uzi
na de cabluri „Oberspree" din 
Berlin. El a subliniat necesi
tatea încheierii Tratatului de 
pace german și a rezolvării 
problemei Berlinului occiden
tal. A aștepta, a declarat 
W. Ulbricht, ar însemna a 
face posibil ca poporul ger
man să fie atras într-un 
război pe care intenționează 
să-l ațîțe imperialiștii și mili- 
tariștii.

Sarcina clasei muncitoare 
germane și a tuturor oameni
lor muncii din Germania, a 
tuturor germanilor iubitori de 
pace este de a zădărnici pla
nurile ațîțătorilor la război 
vest-germani. în aplauzele 
furtunoase ale muncitorilor, 
W. Ulbricht a declarat: în 
timp ce militariștii vest-ger
mani amenință cu războiul, 
noi spunem cu hotărîre și fer
mitate: a sosit de mult timpul 
să fie încheiat Tratatul de 
pace, a sosit de mult timpul 
ca acești domni să fie băgați 
în cămașă de forță.

Interesele imperialiștilor de 
la Bonn, a spus în continuare 
W. Ulbricht. n-au nimic 
mun cu 
german, 
tuturor 
este de a

co- 
interesele poporului 
Iată de ce sarcina 
germanilor cinstiți 
lupta împreună pen

„Berlinezii spun: o hotărîre justă!"

D.

zia-

Cu iuțeala fulgerului a fă
cut ocolul Berlinului știrea că 
la granița cu Berlinul occi
dental se instituie o pază de 
nădejde și un control eficient. 
Încă dis-de-dimineață s-a e- 
puizat întregul tiraj al ziaru
lui „Neues Deutschland", care 
a publicat în prima pagină 
Declarația guvernelor statelor 
participante la Tratatul de 
la Varșovia și Hotărîrea Con
siliului de Miniștri al R. " 
Germane.

Debitanții care vînd 
re sînt parcă barometre 
înregistratori ai opiniei publi
ce. Ei sînt doar primii care 
cunosc reacția vie, nemijloci
tă, a cititorilor la fiecare e- 
veniment nou.

— Ce spun oamenii despre 
Hotărîrea guvernului R. D. 
Germane ? ■— l-am întrebat 
pe debitantul Ervin Muller.

— Nouă, berlinezilor, ne 
place să medităm cum trebuie, 
să cumpănim toate, mai ales 
atunci cînd se iau hotărîri 
atît de importante și de răs
pundere, a răspuns el. — Pot 
spune însă că cei care cum
părau astăzi ziare exclamau: 
„In sfîrșit!“, „O hotărîre jus
tă

Am auzit aceeași părere și

nul Adenauer pregătește în 
mod sistematic un război civil 
împotriva Republicii Demo
crate Germane. Cetățenii Re
publicii Democrate Germane 
care vizitează Germania occi
dentală șînt tot mai mult 
expuși persecuțiilor teroriste. 
Organizațiile de spionaj vest- 
germane și vest-berlineze ade
menesc sistematic cetățeni 
din Republica Democrată 
Germană și organizează un 
adevărat tîrg de oameni.

După cum rezultă din docu
mente oficiale guvernamen
tale și din declarația-program 
a conducerii partidului U.C.D.- 
U.C.S. această politică agre
sivă și activitate de sabotaj 
urmărește înglobarea întregii 
Germanii în blocul militar 
occidental N.A.T.O. și extin
derea dominației militariste 
din Republica Federală și asu
pra Republicii Democrate 
Germane. Prin tot felul de 
manevre înșelătoare ca de 
pildă „alegeri libere", milita- 
riștii vest-germani vor mai 
întîi să-și extindă baza mili
tară pînă la Oder pentru ca 
apoi să înceapă un război de 
mari proporții. Revanșarzii și 
militariștii vest-germani abu
zează de politica de pace în 
problema germană promovată 
de U.R.S.S. și statele partici
pante la Tratatul de la Varșo
via pentru ca printr-o pro
pagandă deșănțată ostilă, prin 
ademenirea oamenilor la acte 
diversioniste să aducă preju
dicii nu numai R. D. Germane, 
ci și altor state ale lagărului 
socialist.

Ținînd seama de toate a- 
cestea Consiliul de Miniștri al 
Republicii Democrate Germa
ne. în conformitate cu hotărî
rea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
hotărăște să adopte următoa
rele măsuri pentru asigurarea 
păcii în Europa, pentru apă
rarea Republicii Democrate 
Germane și în interesul secu
rității statelor lagărului socia
list :

Pentru împiedicarea activi
tății ostile a forțelor revan
șarde și militariste din Ger
mania occidentală și Berlinul 
occidental, se introduce la 
granițele Republicii Democra
te Germane, inclusiv Ia grani
ța cu sectoarele occidentale 
ale marelui Berlin, controlul 
care se exercită de obicei la 
granițele oricărui stat suve
ran. La granițele Berlinului 
occidental trebuie să se asi
gure o pază de nădejde și un 
control eficient pentru a în

tru pacea și libertatea poporu
lui, pentru Tratatul de pace 
german. încheierea tratatului 
de pace va bara calea milita
rismului vest-german și va 
deschide calea spre reunifica- 
rea Germaniei. în actuala si
tuație nu există o altă ieșire. 
Nici guvernul de la Bonn, nici 
P.S.D.G. n-au reușit să pro
pună o altă cale.

Referindu-se apoi la lucră
rile Consfătuirii primilor se
cretari ai Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste 
și muncitorești din țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, W. Ulbricht a rele
vat că la această consfătuire 
au fost discutate toate proble
mele principale ale colaboră
rii economice dintre R.D.G. și 
Uniunea Sovietică, precum și 
pregătirea tratatului de pace.

în aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți, W. Ulbricht a 
declarat că în caz de necesi
tate forțele armate ale Uniu
nii Sovietice și armata popu
lară națională vor apăra fron
tiera R.D.G. împotriva mili- 
tarișților de la Bonn.

W. Ulbricht a chemat la 
luptă pentru tratatul de pace, 
pentru lichidarea focarelor in
cendiului de război din Ber
linul occidental și din Germa
nia occidentală și pentru ca 
întregul popor german să ca
pete o dată și pentru tot
deauna posibilitatea de a trăi 
în pace.

ci umi- 
Dieter 
multe

a- 
să

pe șantierul de construcții de 
pe Stalin-Alee, intrind 
vorbă cu lăcătuși și 
care lucrau acolo.

— Vedeți, lucrăm și 
nica, a spus lăcătușul 
Musik. — Construim 
case noi pentru oamenii mun
cii. Și nu vrem să tolerăm ca 
piciorul murdar al unui 
gent-spion sau speculant 
treacă pragul nostru.

— E bine ca cei din Occi
dent să știe cine este stăpîn 
aci, a spus la rîndul său tî- 
nărul sudor Manfred Schmidt, 
ridieîndu-și ochelarii de pro
tecție de pe frunte. In hotă
rîrea guvernului nostru se 
spune limpede: Cetățenii 
pașnici ai Berlinului occiden
tal. ai Germaniei occidentale, 
oaspeții noștri străini pot 
veni la noi în mod liber. Bine 
ați venit! Dar celor care ar 
încerca să pătrundă în casa 
noastră cu șperaclu, cu inten
ții rele, le spunem astăzi : 
Stop ! Ajunge !

— Va să zică așa stau lu
crurile, a spus cu îngrijorare 
lăcătușul vîrstnic Arthur Re- 
ppin, dar se ivesc multe com
plicații. Doar am în Berlinul 
occidental rude, prieteni, cu
noștințe. Și pentru a le face

în 
sudori

cît 
este 

li-

pe teritoriul 
R.D.G. (Berlinul de- 
în ceea ce privește 
Berlinului democrat 
cetățenii Republicii 
Germane continuă să

chide calea activității sub
versive. Cetățenii Republicii 
Democrate Germane pot trece 
aceste granițe numai cu apro
bare specială. Atît timp 
Berlinul occidental nu 
transformat într-un oraș 
ber, neutru și demilitarizat, 
cetățenii capitalei R.D. Ger
mane au nevoie pentru trece
rea graniței spre Berlinul 
accidental de o aprobare spe
cială. Cetățenii pașnici din 
Berlinul occidental pot vizita 
capitala Republicii Democrate 
Germane (Berlinul democrat) 
pe baza prezentării buletinu
lui de identitate din Berlinul 
occidental- Politicienilor re
vanșarzi și agenților militaris
mului vest-german le este in
terzisă intrarea 
capitalei 
mocrat). 
vizitarea 
de către 
Federale 
rămînă în vigoare dispozițiile 
de control de pînă acum. A- 
ceste dispoziții nu se referă la 
vizitele cetățenilor altor state 
în capitala Republicii Demo
crate Germane.

Pentru călătoriile cetățeni
lor Berlinului occidental în 
străinătate pe căile de comu
nicație ale Republicii Demo
crate Germane rămîn vala
bile în continuare dispozițiile 
de pînă acum.

Această Hotărîre nu modifi
că de loc dispozițiile de pînă 
acum în ce privește comunica
țiile de tranzit prin R. D. 
Germană între Berlinul occi
dental și Germania occiden
tală.

Ministrul Afacerilor Interne, 
ministrul Transporturilor și 
primarul general al Marelui 
Berlin sînt însărcinați să ia 
măsurile necesare pentru adu
cerea la îndeplinire a acestei 
Hotărîri.

Această Hotărîre cu privire 
la măsurile de asigurare a 
păcii, de apărare a Republicii 
Democrate Germane, în spe
cial a capitalei ei, Berlin, și 
de asigurare a securității ce
lorlalte state socialiste, rămî- 
ne în vigoare pînă la încheie
rea Tratatului de pace 
Germania.

Berlin, 12 august 1961“.

BERLIN 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Știrile care 
parvin la Berlin din Germa
nia occidentală vin să confir
me că cercurile conducătoare 
de la Bonn și ale unor puteri 
occidentale sînt cuprinse de 
furie și derută.

Agențiile de presă anunță 
că ministrul Afacerilor Exter
ne al R.F.G., von Brentano 
conferă cu ambasadorii celor 
trei puteri occidentale. Cance
larul Adenauer a făcut o de
clarație în care a proferat in
vective la adresa guvernului 
R.D.G. și a scos din nou la 

sudorul
Desigur vor fi 

Dar cine este 
vină sînt cei 
la noi peste 

sabotori, a-

et vizită va trebui să cer au
torizație.

— Oare ești singurul care 
ai rude și prieteni acolo ? — 
a intervenit sudorul Fritz 
Hofmann, 
inconveniente, 
de vină ? De 
care strecoară 
graniță spioni,

Un articol de V. KUZNEȚOV 
din ziarul „Pravda"

genți de recrutare. Sau, poa
te, crezi că trebuie să tolerăm 
aceasta și pe viitor ? Nu, a- 
junge, ne este lehamite de a- 
ceste lepădături. Sîntem sătui 
pînă peste cap. Este, așadar, 
mai bine ca pînă la încheierea 
Tratatului de pace să cerem 
încă un permis decît să vedem 
în fiecare zi cum ne prici
nuiesc pagube niște indivizi 
suspecți...

Fritz Hofmann a făcut o 
scurtă pauză, iar apoi, dînd 
din mînă în direcția Berlinu
lui occidental, a adăugat 
un

cu
surîs caustic :

— Îmi închipui cum se la

0 măsură menită 
să asigure pacea și să curme 

intensificarea încordării
PUTERNICUL ECOU INTERNAȚIONAL AL HOTĂRÎRII 

ADOPTATE DE GUVERNUL R D GERMANE
VARȘOVIA 14 (Agerpres). — 

Poporul polonez sprijină cu 
hotărîre și aprobă măsurile 
pentru asigurarea păcii, apă
rarea R. D. Germane, îndeo
sebi a capitalei sale, Berlin, și 
pentru asigurarea securității 
celorlalte țări socialiste, luate 
de Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane pe baza decla
rației guvernelor statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Pentru oricine trebuie să fie 
clare și lesne de înțeles con
cluziile practice la care a a- 
juns. guvernul R. D. G. în le
gătură cu situația creată, 
scrie ziarul „ZOLNIERZ 
WOLNOSCI". Orice stat nu nu
mai că are dreptul, dar și este 
obligat să aibă grijă de secu
ritatea și suveranitatea sa și 
să ia măsurile necesare pen
tru asigurarea securității și su
veranității sale.

Scopul măsurilor luate de 
guvernul R. D. G-, scrie ziarul 
„TRYBUNA LUDU", este de 
a pune capăt intensificării în
cordării, de a curma provocă
rile primejdioase pentru cauza 
păcii. Aceste măsuri sînt în
dreptate exclusiv spre întări
rea păcii într-o regiune care a 
devenit în 
ca oricînd, 
nevralgică.

prezent, mai mult 
regiunea cea mai

*
PRAGA 14 (Agerpres). - Zia

rele cehoslovace din 14 august 
acordă o mare atenție măsuri
lor luate de guvernul R. D. G. 
la Berlin. Comentatorul ziaru
lui „RUDE PRAVO", K. Dou- 
dera, subliniază că măsurile 
luate de guvernul R.D.G. la 
granița cu sectoarele occiden
tale ale Berlinului, sînt mă
suri pe care orice stat suveran 
le ia în interesele securității 
sale.
„Statele socialiste, scrie în în

cheiere Doudera, nu numai că 
au dreptul, dar și sînt obligate 
să ia toate măsurile necesare 
pentru asigurarea dezvoltării 
lor pașnice și a păcii în în
treaga lume. Guvernul ceho
slovac si poporul cehoslovac, 
scrie autorul, sprijină pe de- 

Revanșarzii se agită...
lumină măsura recent inven
tată de el a „sancțiunilor eco
nomice" împotriva R.D.G. și 
a celorlalte țări socialiste.

Primarul Berlinului occiden
tal, Brandt, a adresat un în
demn instigator comandanți
lor puterilor occidentale din 
Berlinul occidental cerîndu-le 
„să ia măsuri energice" împo
triva acțiunilor guvernului 
R.D.G.

Cît de departe merg tendin
țele revanșarde ale acestui 
primar, vine să ateste faptul 
că Brandt numește sectorul 
democratic al Berlinului, o 

mentează cei de dincolo de 
poarta Brandenburgului ! Gu
vernul nostru a luat o hotă
rîre justă. Este judicioasă 
propunerea aliaților din Tra
tatul de la Varșovia. Și dacă 
acolo, în Occident, se face 
zarvă, aceasta înseamnă că 
măsurile noastre au nimerit 
drept la țintă !

Poarta Brandenburgului... 
Hotarul dintre două lumi. Nu
meroși curioși s-au 
dincolo, urmărind 
populară care întinde 
pe stîlpi de-a lungul 
Tot aci umblă de colo 
colo, țăcănind neîncetat apa
ratele de fotografiat și filmat, 
corespondenții vest-berlinezi 
ahtiați după senzațional. Ei 
așteaptă ceva.

Dar la poarta Brandenbur
gului domnește • liniștea. De 
bună seamă, este și mai dens 
ca de obicei fluxul de auto
mobile care se îndreaptă din 
Berlinul occidental în Berli
nul democrat. Controlul pa
șapoartelor, al actelor de iden
titate durează puțin. Funcțio
narii poliției populare, cunos- 
cuți prin corectitudinea lor, 
salută politicos pe oaspeți, 
urîndu-le petrecere plăcută în 
capitala R. D. Germane. 

plin măsurile R. D. G. întru- 
cît aceste măsuri au fost luate 
și în interesele noastre".

★

PARIS 14 - Corespondentul 
Agerpres transmite: Măsurile 
de control introduse de guver
nul Republicii Democrate Ger
mane la granițele R. D. G. 
inclusiv granița cu sectoarele 
occidentale ale marelui Berlin, 
în scopul încetării activității 
subversive a forțelor revan
șarde și militariste din Germa
nia occidentală și din Berlinul 
occidental împotriva țărilor la
gărului socialist, au fost apro
bate întrutotul de opinia pu
blică democrată din Franța.

★

LONDRA 14 (Agerpres). - 
Majoritatea ziarelor engleze 
care au apărut în dimineața 
zilei de 14 august consideră 
că odată cu măsurile de con
trol introduse de guvernul Re
publicii Democrate Germane 
la granițele R. D. G. a sosit 
momentul ca puterile occiden
tale să nu mai tărăgăneze în
ceperea tratativelor cu scopul 
încheierii Tratatului de pace 
cu Germania și a reglementă
rii situației din Berlinul occi
dental.

„Există în prezent o cale si
gură pentru a nu aluneca de 
la războiul rece la cel adevă
rat — scrie ziarul „DAILY 
MIRROR". Marile puteri tre
buie să stabilească o confe
rință între Est și Vest pentru 
rezolvarea în mod acceptabil a 
problemei Berlinului". Sublini
ind că președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov „este dornic să pună 
capăt îngrijorărilor si nedume
ririlor în legătură cu Berlinul", 
ziarul „Daily Express" cheamă 
pe conducătorii occidentali să 
adopte o atitudine asemănă
toare. „Bunul simț și interesul 
— scrie ziarul - duc la urmă
toarea concluzie : a 'sosit mo
mentul să se stea de vorbă".

parte a Germaniei occidenta
le. Nu se lasă mai prejos nici 
ministrul de Război al R.F.G.» 
Strauss, care este un maestru 
al provocărilor. Fără a se jena 
de faptul că nu este treaba 
lui, el a început să dea „dis
poziții" populației din R.D.G. 
cum trebuie să se comporte 
în situația care s-a creat.

Reprezentanții presei ponde. 
rați recunosc că în ciuda în
cercărilor autorităților vest- 
berlineze de a crea o atmos
feră de nervozitate la grani
țele dintre sectoarele Berlinu
lui, acolo domnește liniștea.

adunat
poliția

o sîrmă riculosului focar al 
graniței.

pînă

N-au decît să turbeze de 
furie dușmanii reglementării 
pașnice cu Germania și ai li
chidării situației anormale 
din Berlinul occidental. Hotă
rîrea guvernului R. D. Ger
mane cu privire la o pază de 
nădejde și un control eficient 
la frontierele dintre sectoare 
a devenit de mult actuală, a 
fost dictată de viața însăși. 
Ea urmărește însănătoșirea și 
purificarea atmosferei în ini
ma Germaniei, lichidarea pe- 

.,războiu
lui rece" care mocnește aco
lo. lată de ce hotărîrea este 
salutată de toți cei interesați 
în înlăturarea situației anor
male din Berlinul occidental, 
de cei care năzuiesc la o pace 
trainică și la securitate în 
Germania și pe întregul con
tinent european.

Poarta Brandenburgului este 
larg deschisă pentru cetățenii 
pașnici ai Berlinului occiden
tal, dar de acum înainte ea 
este ferecată cu un lacăt trai
nic și de nădejde pentru spăr
gătorii imperialiști din „ora
șul de front".

DIN R.P.D. COREEANĂ

Phenian, capitala R. P. D. Co
reene devine tot 
moașă.
clădiri

mai fru- 
în fotografie noile 
de pe Bulevardul 
„I. V. Stalin"

Călduroasa 
primire făcută 

lui A. I. Mikoian 
în Japonia

(Agerpres). — TASSTOKIO 14 
transmite : La 14 august, cu pri
lejul deschiderii la 15 august a 
expoziției comerciale și industri
ale sovietice de la Tokio, pe bor
dul unui avion special a sosit în 
capitala Japoniei A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinfe al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. Ei este în
soțit de mai multe persoane ofi
ciale.

Oamenii muncii din capitala 
Japoniei au făcut lui A. I. Mikoian 
o primire caldă și cordială.

In cuvîntarea rostită pe aero
port, A. I. Mikoian a subliniat că 
guvernul sovietic se pronunță pen
tru cea mai largă dezvoltare a le
găturilor dintre popoarele tuturor 
țărilor, pentru contacte și întîlniri 
ale. oamenilor de stat, precum și 
ale reprezentanților cercurilor 
afaceri și ai cercurilor vieții 
blice.

După cum au recunoscut 
unanimitate corespondenții japo
nezi și străini, în capitala Japoniei 
nu s-a făcut încă nimănui o pri
mire atît de ospitalieră și cordi
ală ca cea făcută la 14 august lui 
A. I. Mikoian.

Vizita oaspetelui sovietic se 
află în centrul atenției presei ja
poneze. Ziarele consacră acestei 
vizite articole de fond și edito
riale, o apreciază ca un prilej fa
vorabil pentru îmbunătățirea re
lațiilor japono-sovietice și dezvol
tarea legăturilor comerciale și e- 
conomice între cele două țări.

de 
pu

în

Sub povara 
creșterii costului viefii

de 
de

Potrivit agenției sud-coree- 
ne Dongyang Tongshin,- 
prețurile bunurilor de 

consum din Coreea de sud au 
înregistrat serioase creșteri în 
ultima vreme. Numai într-o 
singură săptămînă prețul corn, 
bustibilului a crescut cu 4,5 
la sută, prețurile la textile cu 
2,5 la sută și prețul griului cu 
2 la sută. Milioane de oameni 
sînt amenințați de foamete 
din pricina creșterii continue 
a prețurilor la bunurile 
primă necesitate, însoțită 
reducerea veniturilor.

utorităfile sud-coreene 
iau nici o măsură pentru a 
îmbunătăți asistenta medi

cală a populației. In Coreea de 
sud există un doctor la 150.000 
de locuitori, iar în numeroasa 
locuri nu există nici un spital.

Epidemiile sînt răspîndite peste 
fot în Coreea de sud. In numai 
cinci regiuni au murit din cauza

A nu

KIEV. — La 14 august N.S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a participat la con
sfătuirea primilor secretari ai 
comitetelor regionale ale Parti
dului Comunist din Ucraina, 
care s-a deschis la Kiev.

La consfătuire a fost exami
nată problema mersului lu
crărilor agricole in R.S.S. U- 
craineană.

N. S. Hrușciov a relevat in 
cuvîntarea sa că specialiștii 
din agricultură, colhoznicii și 
muncitorii de la sovhozurile 
din Ucraina au muncit bine 
și au obținut o recoltă îmbel
șugată.

ROMA. — Amintore Fan- 
fani, președintele Consiliului 
de Miniștri, și Antonio Segni, 
ministrul Afacerilor Externe, 
au luat cuvîntul în Comisia 
pentru afacerile externe a Ca
merei Deputaților, subliniind 
utilitatea recentelor tratative 
italo-sovietice.

Adunarea festivă de la Phenian
jugul dominației

Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a eliberării Coreei 
de către Armata Sovietică de sub

japoneze
PHENIAN 14 (Agerpres). — 

în seara zilei de 14 august la 
Phenian a avut loc adunarea 
festivă a reprezentanților opi
niei publice din capitală cu 
prilejul celei de-a 16-a aniver
sări . a eliberării Coreei de că
tre Armata Sovietică de sub 
jugul dominației japoneze. La 
adunare au participat condu
cători ai C.C- al Partidului 
Muncii din Coreea și ai gu
vernului R.P.D. Coreene în 
frunte cu Kim Ir Sen, pre
ședintele C C- al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R-P.D. Coreene. Prezentînd ra
portul la adunare, Kim 
membru al Prezidiului 
al Partidului Muncii din 
reea, prim-vicepreședinte 
Cabinetului de Miniștri 
R-P-D. Coreene, a arătat

Ir, 
CC. 
Co

al 
al 
că 

Uniunea Sovietică, nu numai 
că a eliberat Coreea de sub 
jugul colonial al imperialis
mului japonez, dar i-a acordat 
un ajutor uriaș în refacerea 
economiei naționale, și o aju
tă în construirea socialismu
lui. Poporul sovietic, a spus 
vorbitorul, sprijină lupta 
noastră pentru unificarea paș
nică a patriei și pentru con
struirea socialismului. Poporul 
coreean prețuiește nețărmurit 
prietenia cu poporul sovietic. 

Poporul coreean, a declarat 
Kim Ir, sărbătorește cea de-a 
16-a aniversare a eliberării în 
condițiile avîntului politic și 
de muncă din preajma celui 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, care 
va avea loc în curînd-

Realități din lumea capitalistă
Coreea de sud

febrei tifoide 200 de oameni. 
Postul de radio Seul a relatat că 
numărul cazurilor de paralizie in
fantilă este anul acesta în Coreea 
de sud de opt ori mai mare de- 
cît anul trecut.

Statisticile arată că in Coreea 
de sud există circa 2 milioane de 
bolnavi de tuberculoză, 6 milioa
ne de suferinzi de boli provocate 
de parazifi și mii de su/erinzi de 
boli venerice, de lepră și de afec
țiuni mintale.

Ziarul „Le Mon
de" anunță că in
dicele costului vie
ții a crescut în 
Franța într-o sin
gură lună — între 
1 iunie și 1 iulie 
1361 — cu aproape 
unu la sută. în spe
cial, notează ziarul, 
pe lîngă scumpirea

prețurilor la pîine, 
carne, legume și la 
alte produse ali
mentare, în luna iu
lie au crescut 
Franța taxele 
radio și chiriile.

Referindu-se 
perspectivele 
diate Monde

în 
de

la 
ime-

PARIS, 
continuă

Repre-

Republi- 
comuni-

Președintele Consiliului 
Miniștri a informat 
despre cordialitatea 
tată de autoritățile

MOSCOVA. - La 
s-a dat publicității comunica
tul cu privire la vizita în Uni
unea Sovietică a delegației 
parlamentare a Republicii Ci
pru, condusă de G. Clerides, 
președintele Camerei 
zentanților.

Parlamentarii din 
ca Cipru, se spune în 
cat, s-au convins de năzuința 
popoarelor Uniunii Sovietice 
spre colaborarea pașnică cu 
toate popoarele.

Vizita în U.R.S.S. a delega
ției parlamentare cipriote a 
contribuit la dezvoltarea rela
țiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Cipru și a con
firmat că stabilirea de rela
ții directe între parlamentari 
constituie un mijloc impor
tant de colaborare internațio
nală în interesul păcii gene
rale.

comisia 
manifes- 
sovietice. 
Moscova

a caracterizat pe- 
a trecut ca o perioa- 

și înfloririi 
care, 

de

Kim Ir 
rioada ce 
dă a dezvoltării 
fără precedent a țării 
datorită conducerii juste 
către Partidul Muncii din Co
reea și a muncii pline de 
abnegație a întregului popor, 
s-a transformat în prezent în
tr-o țară industrial-agrară, a 
cărei economie națională are 
o puternică bază de sine stă
tătoare.

Referindu-se la actuala si
tuație internațională, Kim Ir 
a declarat că imperialiștii în
cearcă acum să agraveze în
cordarea internațională și ur
zesc planuri pentru dezlăn
țuirea unui nou război. El s-a 
ocupat în această ordine de 
idei de uneltirile primejdioase 
ale imperialiștilor occidentali 
în problema germană și a de
clarat că propunerile Uniunii 
Sovietice care sînt îndreptate 
spre încheierea Tratatului de 
pace german și reglementarea 
pașnică a problemei Berlinului 
occidental, corespund pe de
plin intereselor popoarelor din 
Europa și din întreaga lume. 
Noi, a subliniat Kim Ir, spri
jinim întrutotul propunerile 
Uniunii Sovietice și hotărîrile 
consfătuirii primilor-secretari 
ai Comitetelor Centrale ale 
partidelor comuniste și mun
citorești din țările participan
te la Tratatul de la Varșovia 
în legătură cu problema ger
mană.

La adunare a rostit o cuvîn
tare de salut A. M. Puzanov,- 
ambasadorul U.R.S.S- 
R.P D. Coreeană-

în

Anglia

Se agravează situația
frontul social"

i ■

pe 
. ------ — notează

ziarul britanic „Daily He
rald" comenfînd o declarafie ofi
cială potrivit căreia guvernul con
servator va încerca să pună în 
aplicare politica sa de „înghețare 
a salariilor". Această măsură a- 
doptată in ciuda permanentei 
creșteri a costului viefii exprimă 
tendința autorităților de a arunca 
pe umerii 
făfile prin 
Angliei.

Franfa

maselor largi dificul- 
care trece economia

apreciază ca sigur 
faptul că în lunile 
care urmează indi
cele costului vieții 
va continua să 
crească ca urmare 
a scumpirilor pro
duselor alimentare 
și a diferitelor taxe 
și impozite.

în capitala Franței 
să domnească neli

niștea în legătură cu zvonuri
le care circulă cu privire la 
pregătirea unui nou puci de 
către ultracolonialiști în noap
tea de 12 spre 13 august po
liția și jandarmeria au conti
nuat să oprească și să perche
ziționeze automobilele care 
circulă pe străzile Parisului. 
La Ministerul Afacerilor In
terne s-a anunțat că în curînd 
aceste măsuri vor fi extinse 
și asupra provinciei și vor 
continua „încă cîteva nopți".

NAIROBI. — La 14 august 
a fost eliberat conducătorul 
național al Kenyei cunoscu
tul luptător pentru libertatea 
Africii, Jomo Kenyatta.

VARȘOVIA. - Agenția 
P.A P a transmis comunica
tul comun polono-tunisian în 
legătură cu vizita în R. P. 
Polonă a ministrului Afaceri
lor Externe al Republicii Tu
nisia, Saddok Mokaddem.
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