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Ziua Marinei 
Republicii Populare Romíné
In semn de înaltă prețuire pentru tînăra noastră marină și 

bravii săi marinari, poporul nostru muncitor și alături de el mili
tarii Forțelor noastre Armate sărbătoresc pentru prima dată 
anul acesta, Ziua Marinei Republicii Populare Romíné.

Această sărbătoare constituie un prilej de trecere în revistă 
a realizărilor obținute de regimul nostru democrat-popular în 
crearea și întărirea unei puternice flote maritime și fluviale capa
bilă să asigure transportul pe apă în condițiile construirii socia
lismului și apărarea hotarelor fluviale și maritime ale Republicii 
noastre Populare.

In urma eliberării țării noastre de către glorioasa Armată 
Sovietică, a succeselor obținute de poporul nostru muncitor, sub 
înțeleaptă conducere a Partidului Muncitoresc Romín, în opera 
de’ construire a socialismului, flota maritimă și fluvială a luat 
o largă dezvoltare.

Cu sprijinul frățesc al Üniunii Sovietice, în anii regimului 
democrat-popular s-a dezvoltat multilateral flota comercială a 
Republicii Populare Romíné. Nu numai că au fost reparate și 
înzestrate cu tehnica cea mai modernă vechile nave comerciale, 
dar au fost construite un număr însemnat de vase noi care au 
sporit cu mult posibilitățile de transport pe apă ale țării noastre. 
Animați de sentimentul dragostei nețărmurite față de patrie, vaj
nicii marinari înfruntă cu hotărîre și curaj furtunile mărilor ș; 
oceanelor, purtînd cu cinste și mîndrie pe vasele lor pavilionul 
Republicii Populare Romíné, în porturile cele mai îndepărtate ale 
lumii. Ei transportă peste mări și oceane produse ce poartă 
inscripția „Fabricat în R.P.R.”.

Ducînd cu consecvență o politică de pace, partidul și guver
nul nostru nu pot să nu țină, seama însă că în lume sínt și forțe 
care aspiră la cucerirea dominației mondiale și încearcă să dez
lănțuie un nou război mondial. De aceea, purtînd o grijă deose
bită dezvoltării flotei noastre comerciale, partidul și guvernul se 
îngrijesc cu aceeași dragoste de întărirea continuă a Forțelor 
Maritime Militare ale R.P.R.. straja de nădejde a hotarelor ma
ritime și fluviale ale patriei noastre.

In istoria dezvoltării și întăririi marinei militare romînești 
un loc de cinste îl ocupă tradiționala frăție de arme dintre mari
narii ruși și romîni.

In timpul războiului pentru independență din 1877, flota ru
să și cea romînă au dus acțiuni comune pentru distrugerea flotei 
turcești de pe Dunăre.

După 23 August 1944, relațiile de prietenie seculare romîno- 
ruse au fost reluate și ridicate pe o treaptă superioară. Vechea 
prietenie și frăție de arme romîno-rusă a renăscut pe o bază 
nouă, în forma prieteniei romîno-sovietice, în forrtia frăției de 
arme dintre glorioasa Armată Sovietică și tînăra noastră 
Armată Populară.

Faptele de arme ale marinarilor romîni săvîrșite alături de 
marinarii sovietici, în luptele duse împotriva trupelor hitleriste, 
au cimentat și mai mült această prietenie. In lupte grele, navele 
militare romíné au adus un aport prețios la izgonirea trupelor 
fasciste de pe teritoriul țării noastre.

Militarii Forțelor Maritime Militare sínt mîndri de tradițio
nala frăție de arme romîno-rusă și romîno-sovietică. De aceea 
ei luptă neobosiți pentru continuarea și dezvoltarea acestor 
tradiții.

Anii de construire a socialismului în patria noastră sínt în 
același timp ani în care se dezvoltă frăția de arme dintre glorioa
sa Flotă Maritimă Aiilitară Sovietică și tînăra noastră. Flotă 
Maritimă Militară.

Vizita escadrei sovietice, făcută în toamna anului trecut, a 
constituit un nou prilej de strîngere a frăției de arme dintre glo
rioșii marinari sovietici și marinarii romîni.

Marinarii de toate specialitățile de pe navele noastre militare 
învață de la marinarii sovietici, că numai prin muncă asiduă își 
pot însuși o înaltă pregătire de luptă.

Prietenia de nezdruncinat cu poporul sovietic și ajutorul său 
stă la temelia progresului Marinei Republicii noastre Populare.

Partidul nostru, Guvernul Republicii Populare Romíné și 
întreg poporul muncitor nu precupețesc nici un efort pentru a 
asigura marinarilor noștri militari condiții de instruire și edu
care din ce în ce mai bune.

Adînc recunoscători partidului și guvernului, poporului mun
citor, întreg personalul Forțelor noastre Maritime Militare de
pune eforturi tot mai sporite pentru a-și desăvîrși pregătirea de 
luptă și politică, pentru a întări necontenit disciplina, ordinea 
militară și vigilența.

Sărbătorirea Zilei Marinei, constituie pentru marinarii noștri 
prilej de analiză a activității lor pe drumul obținerii, de noi suc
cese în dezvoltarea și întărirea Forțelor noastre Maritime. In 
această zi vor raporta și ei partidului și guvernului despre biruin
țele obținute în perfecționarea măestriei lor marinărești.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Populare Romíné, po
porul nostru muncitor sărbătorește marina sa, militarii Forțelor 
Maritime Militare și oamenii muncii din Marina civilă și din 
șantierele de construcții navale cu încrederea deplină că ei vor 
munci cu hotărîre pentru continua dezvoltare și întărire a Mari
nei Republicii Populare Romíné, pentru întărirea scumpei noastre 
Patrii.

DIN VALEA JIULUI
In cinstea

Minerii tineri și vîrstnici 
de la mina Lupeni au întîm 
pinat deschiderea lucrărilor 
Conferinței pe țară a U.T.M. 
sub semnul luptei pentru dez
voltarea realizărilor în cin
stea Zilei minerului și a zi
lei de 23 August. Mobilizați 
de organizațiile U.T.M. și 
sindicale sub conducerea or
ganizațiilor de partid, mine
rii de la mina Luoeni au or
ganizat la 28 iulie o zi de 
producție mărită Avînd asi
gurate condiții bune de lu
cru — fapt care arată că și 
conducerile tehnice și-au fă
cut datoria —, minerii din 
Lupeni au obținut succese 
însemnate.

Realizări remarcabile a ob-

Se apropie Ziua minerului 
și ziua de 23 August. In în- 
tîmpinarea acestor sărbători 
ale poporului nostru munci
tor, întrecerea socialistă cu
noaște la mina Petrila un 
avînt tot mai puternic. O ex
presie a acestui avînt sînt și 
ralizările dobîndite de colec
tivul minei la 28 iulie.

Un însemnat aport la spo
rirea producției de cărbune 
l-a adus participarea masivă 
a muncitorilor și tehnicieni-'

lutîlnirea pionierilor din Petroșani cu marinari ai flotei R. P. R.
In ziua de .30 iulie la 

„Casa Pionierului“ din Pe
troșani a avut loc o întîlnire 
între o d^tegație de marinari 
ai flotei mhritime din Con
stanța și pionierii din Petro
șani.

Marinarul Constantin An- 
dreșel a vorbit pionierilor din

Colivia se lăsă în adine 
și după puțin timp s-a oprii 
la orizontul 10. Imbrăcați in 
salopete, minerii au ieșit 
din colivie și s-au înșirat u- 
nul după altul de-a lungul 
galeriei, gr.abindu-se spre lo
curile de muncă.

Ștefan Mihai, tinăr briga
dier fruntaș al întrecerii so
cialiste, mergea în fruntea 
grupului de mineri, urmat de 
cei doi ortapi ai săi: Ludo
vic Sasz și Grigore loja. La 
o răspîniie. ei s-au înfundat 
în galeria secundară care-i 
duce la locul lor de muncă: 
o traversată spre stratul 14.

★
Zgomotul mașinii de per

forat acoperea glasurile oa
menilor, răspindindu-se pînă 
departe in cotloanele gale
riilor.

— Aici prindem o gaură 
— strigă brigadierul și arătă 
cu degetul locul.

Ludovic Sasz nu l auzi 
din pricina zgomotului dar 
pricepu ce trebuia făcut. 
Mută mașina la o altă gau
ră. apoi la alta și la alta, 
pînă cind ortul a fost pre
gătit pentru pușcare.

. Oamenii s-au așezat să 
se odihnească citeva minute. 
Găurile erau terminate.

— Ce zici Lajos, o să c-

Conferinței oe țară a U. T. M.
ținut la 28 iulie colectivul 
sectorului II al minei, care 
și-a depășit sarcinile de plan 
cu 20 la sută. Brigada con
dusă de tînărul miner Gheor
ghe Demeter, cele conduse 
de tov. Alexandru Poboreni, 
Victor Pătrașcu. Alexandru 
Molnar și Dicu Cazacu, și-au 
întrecut în această zi sarci
nile de plan cu 10-40 la sută.

Cu avînt s-a desfășurat 
munca în ziua de 28 iulie și 
în sectorul III — sector al 
tineretului. Brigada tînărului 
miner Paul Anțilă a extras 
100 tone de cărbune peste 
planul zilnic, brigada mine
rului Dumitru Hămbășean a 
întrecut preliminarul cu 22 
la sută. Colectivul sectorului

Intr-o singură zi 
lor la muncă voluntară. A- 
cest lucru a făcut ca planul 
de producție al majorității 
sectoarelor să fie cu mult 
depășit. Astfel, colectivul sec
torului I și-a îndeplinit sar
cinile de plan în proporție de 
130j6 la sută, colectivul sec
torului III — în proporție de
137.9 la sută, colectivul sec
torului IV — în proporție de 
132,3 la sută, colectivul sec
torului V — în proporție de
136.9 la sută. Planul lucră-

Petroșani despre Ziua Mari
nei Republicii Populare Ro- 
mine. Tov. Constantin Andre- 

șel a arătat că marinei îi re
vine cinstea de a apăra 
patria și de a contribui la 
înflorirea ei economică. Ma
rinarii au dăruit pionierilor 
din Petroșani macheta unui

Delegatul tinerilor mineri din Petrila
jungem la cărbune? — între
bă Ștefan Mihai pe ortacul 
său. &

Cel întrebat nu răspunse 
imediat și privi cum în în
tunericul galeriei o lampă se 
bălăngănea încoace și-n colo.

— Artificierul!
Aducîndu-și aminte că a 

fost întrebat, Sasz răspunse 
cu o jumătate de gură.

—- De ajuns, om ajunge, 
dar nu astăzi. Piatra are 
vreo douăzeci de metri gro
sime și-i destul de tare... Om 
ajunge totuși...

— Gata-s găurile? — se 
auzi vocea puternică a arti
ficierului.

— Gata demult — răspun
seră tustrei,

— Atunci să le încărcăm, 
•fa

In bezna galeriei trei lu
minile licăreau, iluminind fe
țele minerilor pe care citeai 
încordarea așteptării. O zgu- 
duitură puternică, înăbușită, 
urmată de un nor de praf a 
spart liniștea. Apoi s-a lăsat 
o tăcere adincă.

După o pauză—din interva
lul prevăzut de normele de 
tehnica securității — tinerii 
mineri și artificierul s-au în
dreptat spre locul de muncă 
pentru control. Pușcătura 
rupsese bine: galeria inain- 

IV care întîmpină mari greu
tăți în muncă, și-a depășit 
sarcinile de plan. Aceasta 
datorită faotului că brigăzile 
minerilor Anton Bach, Ștefan 
Csalovics, Gavrilă Haidu și 
altele au obținut depășiri de 
20-50 la sută.

Numeroși tehnicieni și 
muncitori de la serviciile au
xiliare au depus o neobosită 
muncă pentru sprijinirea bri
găzilor de mineri cu mate
riale și vagonete goale. S-au 
evidențiat tov. Pavel Dînbo- 
rean. Augustin Najan, loan 
Toja, Roman Jurca, Iosif 
Gaty. Nicolae Uța, Nicolae 
Bobescu, Gheorghe Cucerzan 
si alții.

ÎOAN CHE.LBEZEAN 
corespondent

rilor de investiții miniere a 
fost depășit în această zi cu 
40 la sută, datorită muncii 
m miale a minerilor riin bri

găzile conduse de Iuliu Hai-' 
du, loan Reiss, Ladislau Hai
du, Vasile Petruș si alții.

Avîntul cu care s-a deâfă-- 
șurat munca e oglindit1 de- 
depășirea planului de produc
ție ne mina cu sute ele tone de 
cărbune. "

MAR IA MORARU 
corespondent

submarin.
Pionierii au sărbătorit la 

rîndul lor această întîlnire, 
prezentînd un mic program 
artistic urmat de un foc de 
tabără. De asemenea ei au 
înmînat marinarilor o ma
chetă reprezentînd produsele 
minei Petrila.

tase cu încă un metru sp.țe 
stratul de cărbune. ,

*Brigada fruntașului între
cerii socialiste Ștefan Mihai 
de la mina Petrila muncește 
cu spor. Aplicînd metoda 
graficului ciclic, ea. sapă ga
lerii în contul anului 1957. 
Datorită muncii sale pline 
de avînt. ea a fost distinsă, 
încă de anul trecut, cu dra
pelul de brigadă utemistă 
fruntașă pe regiune. Acest 
drapel este păstrat la loc de 
cinste in sediul comitetului 
U.T.M.

Ștefan Mihai, harnicul bri
gadier participă acum la lu
crările conferinței pe iară 
U.T.M Cu siguranță că a- 
colo va împărtăși delegaților 
din alte colțuri ale natriei 
noastre cite ceva din munca 
brigăzii sale, din succesele 
colectivului minei Petrila în 
întrecerea în cinstea zilei de 
23 August. Și-i va asigura 
pe tinerii oteluri, petroliști, 
tractoriști și de alte profe
siuni că tinerii mineri din 
Valea Jiului vor fi mereu în 
primele rinduri ale luptei 
pentru mai mult cărbune.

VIOP EL VASU 
corespondent
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Conferința pe țară a U. T. M.

• Salutul Comitetului Central al P. M. R.
Comitetul Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn salută călduros 
Conferința pe țară a Uniunii Tinere 
tului Muncitor și prin ea întregul ti
neret muncitor din patria noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor, vlăs
tarul drag al partidului, creată și edu
cată de partid, continuă glorioasele 
tradiții de luptă ale Uniunii Tineretu
lui Comunist.

Uniunea Tineretului Muncitor a 
participat activ la acțiunile politice 
ale maselor muncitoare din orașe și 
sate inițiate de partid. Ea a dat o con
tribuție însemnată la educarea comu- 

■ nistă a tinerei generații, a mobilizat 
masele de tineri muncitori de la orașe 
și sate la lupta pentru construirea so
cialismului în țara noastră. Din rîndu- 
rile tineretului educat de Uniunea 
Tineretului Muncitor s-au ridicat cadre 
bine pregătite pentru diferite ramuri 
ale economiei naționale, pentru 
diferite munci de partid și de stat. 
Prin activitatea sa creatoare pentru 
înflorirea patriei, Uniunea Tineretului 
Muncitor și-a cîștigat dragostea po
porului nostru.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn este convins că 
Uniunba Tineretului Aluncitor va de
pune toate eforturile pentru a îndrep
ta cu pricepere întreaga energie de 
care dispune tînăra generație, în sco
pul îndeplinirii sarcinilor trasate prin 
hotărîrea Biroului Polilic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea Unim 
nii Tinerelului Muncitor.

Educația comunistă a tinerei ge
nerații este cauza scumpă a întregu
lui partid. Uniunea Tineretului Mun
citor are sarcina de onoare de a fi 
principalul ajutor al partidului în ope
ra de educație comunistă a tineretu
lui, în opera de însușire creatoare și 
traducere în viață a atotbiruitoarei în
vățături a lui Marx, Engels, Lenin, 
Stalin.

Datoria utemiștilor și a tuturor ti
nerilor este să învețe, să capete de
prinderi practice, să-și însușească bo
gate cunoștințe în domeniul tehnicii 
industriale, agrotehnicii și zootehniei, 
cunoștințe științifice și de cultură ge
nerală și să le pună în practică în 
sluțba poporului.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să educe permanent tineretul în 
spiritul dragostei fierbinți și al devo
tamentului față de patrie, popor și 
partid. Prin variatele mijloace edu
cative, Uniunea Tineretului Muncitor 
trebuie să ajute tineretul patrie' noas
tre să cunoască istoria glorioaselor 
lupte de veacuri ale poporului romîn 
pentru libertate și independență na
țională, tradițiile eroice de luptă ale 
partidului comunist, conducătorul lup
telor revoluționare ale cTasei munci
toare șî ale țărănimiF muncitoare îm
potriva exploatării burghezo-moșie- 
reștiț vitejia si abnegația tinerilor co
muniști dovedită în cei peste 30 de ani 
de lupte. Uniunea Tineretului Mun
citor trebuie să educe tineretul astfel 
îricît el să cunoască temeinic și să 
iubească cu înflăcărare toate cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru, 
să lupte pentru continua înflorire a 
patriei și să fie oricînd gata să apere 
cu hotărîre libertatea și independența 
scumpei noastre patrii.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să educe tineretul în spiritul in
ternaționalismului proletar. al dra
gostei și devotamentului pentru Marea 
Uniune Sovietică, eliberatoarea șî 
prietena ponorului nostru, al priete
niei cu țările de democrație popu
lară, al solidarității cu tineretul mun
citor și studios din lumea întreagă, 
în scopul creșterii contribuției tinere
tului nostru la întărirea forțelor păcii 
din lumea întreagă.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să educe tineretul în spiritul mo
ralei comuniste, să cultive la tineri 
înaltele calități morale ale omului îna 
intat. luptător neutru socialism : vigi
lenta. combativitatea și ura neîmpă
cată față de dușmanul de clasă, cura

jul, spiritul de sacrificiu pentru apă
rarea patriei, dragostea pentru mun
că, grija pentru bunul obștesc, "Ls- 
tea și sinceritatea, respectul față de 
vîrstnici, dragostea pentru familie, 
atitudine tovărășească.

Una din cele mai importante 
sarcini ale Uniunii Tineretului Mun 
citor este de a mobiliza între
gul tineret să sprijine din toate 
puterile construcția de . stat, eco
nomică și culturală a țării. Sarcinile 
de luptă ale Uniunii Tineretului Mun
citor în perioada actuală decurg din 
hotărîrile plenarei lărgite din 19—20 
august 1953 a C.C. al P.M.R. Organi
zațiile Uniunii Tineretului Muncitor 
sînt chemate să contribuie și mai activ 
ia dezvoltarea industriei socialiste, 
agriculturii, producției bunurilor de 
consum popular, pentru ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc. 
Uniunea Tineretului Muncitor trebuie 
să antreneze mase și mai largi de ti
neri în întrecerea socialistă, să întă
rească și să mărească numărul bri
găzilor de tineret și al posturilor ute- 
miste de control, să lupte pentru ridi
carea productivității muncii, pentru 
reducerea prețului de cost și realizarea 
de econorrfîi, să se preocupe în mod 
sistematic de generalizarea și răspîn- 
direa experienței fruntașilor în produc
ție. O deosebită atenție trebuie dată 
atragerii maselor de tineri țărani 
muncitori la lupta pentru sporirea 
producției agricole, animale și vege
tale, pentru consolidarea și lărgirea 
sectorului socialist al agriculturii, 
pentru dezvoltarea schimbului între 
oraș și sat, pentru întărirea alianței 
dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, sub conducerea clasei 
muncitoare.

Organizațiile U.T.M. din școli și 
universități trebuie să lupte pentru 
bune rezultate în învățătură și în pre
gătirea profesională, pentru îmbună
tățirea muncii ideologico-educative în 
rîndul studenților și .elevilor, pentru 
întărirea disciplinei în studiu și în 
viața de toate zilele, pentru lichida
rea rămășițelor ideologiei și moralei 
burgheze din rîndul studenților și e 
levilor. Organizațiile U.T.M. trebuie 
să combată cu hotărîre manifestările 
de delăsare în învățătură.

Combătînd orice manifestare a na
ționalismului burghez, utemiștii au 
datoria de a contribui activ, prin 
exemplul propriu, la întărirea neconte 
nită a frăției și colaborării prieteneșt’ 
dintre tinerii romîni și tinerii din rîn- 
durile minorităților naționale, în lupta 
comună pentru construirea socialis
mului și întărirea Republicii Populare 
Romîne, patrfh comună a celor ce 
•nuncesc.

Trebuie dată cea mai mare atenție 
înarmării tineretului cu concepția 
științifică despre lume și societate. 
Aceasta va permite tineretului să 
lupte cu succes împotriva teoriilor re
trograde ale pseudo-științei imperia
liste, a cosmopolitismului, a misticis
mului și obscurantismului.

Uniunea Tineretului Muncitor să-și 
pună toată priceperea în munca de în
drumare a pionierilor, să găsească 
cele mai potrivite metode pentru a i 
educa în spiritul dragostei pentru 
muncă, al interesului pentru a-și în
suși cît mai multe cunoștințe și de- 
nrinderi practice și pentru a participa 
la activitatea obștească. Pionierii 
trebuie să dobîndească cele mai bune 
rezultate la învățătură. Prin compor
tarea' lor, oricînd și oriunde s-ar afla: 
la școală, în familie, în casele de 
pionieri, pe stradă, la cinema, pe tere
nurile de sport etc. pionierii trebuie 
să fie exemplu pentru toți copiii.

De mare importanță este munca 
de educare a tinerelor fete și atrage
rea lor în activitatea obștească.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să contribuie și mai mult la mun
ca de educare a ostașilor și tinerilor 
ofițeri ai armatei Republicii Populare 
Romîne, pentru ca să devină dîrji 
apărători ai cuceririlor poporului, os
tași curajoși, crescuți în spirit co

munist. Uniunii Tineretului Muncitei 
îi revine sarcina să se preocupe ne
încetat de călirea fizică a tineretului, 
de pregătirea lui pentru muncă și a- 
părarea patriei.

Pentru ca Uniunea Tineretului 
Muncitor să-și poată îndeplini cu suc
ces rolul de ajutor și rezervă a Parti
dului Muncitoresc Romîn este nece
sar ca în munca sa să domnească spî 
ritul de partid. Organele și organi
zațiile U.T.M. să-și îmbunătățească 
radical metodele și formele de ac
tivitate, să respecte în permanența 
principiul conducerii colective, să a- 
sigure dezvoltarea continuă a auto
criticii și mai ales a criticii de jos, să 
înlăture cu fermitate metodele cance- 
larist-birocratice, sectarismul, formele 
de muncă bătrînești sau de paradă. 
Uniunea Tineretului Muncitor să se 
ocupe de munca concretă, vie, cu ti
nerii, de organizarea și educarea lor 
într-un mod atractiv, potrivit specifi
cului, vîrstei și ocupației lor, potrivit 
interesului lor arzător pentru fapte 
mari, îndrăznețe, eroice, pentru știin
ță. tehnică, sport.

Uniunea Tineretului Muncitor tre
buie să studieze experiența Comsomo- 
lului în toate domeniile de activitate, 
să aplice creator această bogată ex
periență în vederea îmbunătățirii ac
tivității sale. De asemenea trebuie larg 
popularizate rezultatele bune obținute 
în muncă de diferite organizații ale 
U.T.M.-ului și organizat schimbul de 
experiență. Trebuie descoperite larg, 
cu curai, lipsurile, slăbiciunile sau 
greșelile și indicate căîle și posibili
tățile de îndreptare.

Organizațiile U.T.M. au datoria să' 
siringă și mai mult legăturile lor cu 
masele tineretului, să se întărească 
prin primirea în rîndurile lor a tine
rilor fruntași în producție și învăță
tură.

Darea de seama a
Tovarăși,

Conferința pe țară a Uniunii Tine
retului Muncitor se desfășoară în 
preajma împlinirii a 10 ani de cînd 
glorioasele armate sovietice au elibe
rat Romînia de sub jugul fascist, 
creînd condițiile pentru ca poporul 
romîn, sub conducerea partidului, să 
doboare puterea moșierilor și capita
liștilor, s,ă ia în propriile sale mîini 
soarta sa și să instaureze regimul de 
democrație’ populară. Poporul nostru 
muncitor, sub conducerea partidului 
și cu ajutorul multilateral și frățesc 
al Uniunii Sovietice, a obținut în cei 
10 ani de la eliberare însemnate suc
cese.

Cu grijă de părinte, partidul a 
creat tineretului condiții de dezvolta
re, de viață, de muncă, de învățătu- 
ră, de odihnă, cum niciodată nu le-a 
cunoscut vreo generație în istoria 
țării noastre.

Constituția țării noastre garantea
ză tineretului cele mai depline drep
turi și libertăți politice.

Pentru tineretul nostru nu poate 
exista o acțiune mai măreață, o sar
cină mai de cinste decît participarea 
cu toate forțele la lupta condusă de 
Partidul Muncitoresc Romîn pentru 
construirea socialismului, pentru ri
dicarea buneistări a poporului.

In continuare, darea de seamă sub
liniază succesele dobîndite de forțele 
lagărului păcii, în frunte cu Uniunea 
Sovietică, în lupta pentru slăbirea 
încordării internaționale și arată con
tribuția tineretului muncitor din R.P.R. 
în cadrul acțiunilor inițiate de 
F.M.T.D. și U.I.S. pentru dezvoltarea 
legăturilor de prietenie cu tinerii din 
întreaga lume.

Tovarăși,

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la activitatea 
U.T.M. constituie pentru întreaga 
noastră organizație un program de 
muncă și luptă. Partidul dă în felul 
acesta un mare ajutor mișcării revo-

Uniunea "Tineretului Muncitor tre
buie să acorde o atenție deosebită 
muncii de educare comunistă a tinere
tului de la sate. Pentru aceasta, or
ganizațiile de U.T.M. de la sate tre
buie ajutate zi de zi, în mod perma
nent; ele trebuie înarmate cu meto
dele cele mai variate, specifice satu
lui, astfel ca organizațiile de U.T.M. 
să-și exercite influența asupra între
gului tineret din sat. Luptînd pentru 
educația comunistă a tineretului să
tesc, trebuie statornicite legături mai 
puternice între tineretul de ia orașe și 
cel de la sate, stimulîndu-se schim
burile de manifestări culturale și spor
tive, excursiile în comun etc.

Uniunea Tineretului Muncitor este 
chemată să dea partidului cele mai 
bune forțe noi, tinere, și totodată să 
asigure și să întărească influența 
partidului în masele de tineri.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn este convins că 
Uniunea Tineretului Muncitor va fi 
și pe viitor un ajutor credincios al 
partidului în munca de educare comu
nistă a tinerei generații, nădejdea și 
viitorul patriei noastre, care prin ener
gia, entuziasmul creator și dinamis
mul său reprezintă un factor de sea
mă al luptei pentru continua întărire 
a statului democrat-popular, pentru 
apărarea păcii și pentru construirea 
socialismului în Republica Populară 
Romînă.

Trăiască Uniunea Tineretului Mun-, 
citor !

Trăiască tineretul Republicii Popu
lare Romîne!

Sub conducerea și îndrumarea Par
tidului Muncitoresc Romîn, înainte 
la luptă pentru victoria socialismului, 
pentru înflorirea patriei noastre 
dragi I

C. C. al U. T. M.
luționăre a tineretului nostru, apre
ciază aportul adus de Uniunea Tine
retului Muncitor la construirea socia
lismului, scoate la iveală lipsurile 
care-i frînează activitatea, cauzele 
lor și indică măsurile care trebuie 
luate pentru întărirea neîncetată a 
U.T.M.

In cei peste 5 ani de existență, U- 
niuneă Tineretului Muncitor, sub con
ducerea și îndrumarea partidului, a 
mobilizat sute de mii de tineri și ti
nere la lupta pentru dezvoltarea e» 
conomiei naționale, în industrie și a- 
gricultură, pe mari șantiere de con
strucții, a antrenat mase tot mai largi 
de tineri în lupta pentru însușirea 
științei și culturii. Sarcina de luptă 
a Uniunii Tineretului Muncitor în pe
rioada actuală este educarea și mo
bilizarea tinerei generații pentru în
deplinirea hotărîrilor plenarei C.C. al 
P.M.R. din august 1953.

Darea de seamă se ocupă apoi de 
succesele pe care organizațiile cJ.T.M. 
le-au obținut în domeniul industriei, 
agriculturii, etc.

In întîmpinarea celei de a 10-a ăs 
niversări a eliberării patriei noastre 
este necesar ca fiecare tînăr munci
tor să fie atras în întrecerea socia
listă.

Comitetele regionale și raionale 
U.T.M.. organizațiile U.T.M. din in
dustrie, sînt datoare să extindă și să 
întărească brigăzile utemiste de pro
ducție. posturile utemiste de control, 
secțiile de tineret, să antreneze un 
număr sporit de tineri în întrecerea 
pe profesii, să generalizeze mișcarea 
pentru realizarea de economii, să 
lupte pentru o calitate superioară a 
produselor.

Organizațiile de bază U.T.M. tre
buie să dezvolte în rîndurile tinere
tului atitudinea comunistă față de 
muncă și de bunurile obștești.

In rîndurile tineretului trebuie să 
se desfășoare o puternică mișcare de 
masă pentrtf însușirea tehnicii.

(Continuare în pag. 3-a)
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Conferința pe țară a U. T. M,

Darea de seamă a C. C. al U. T. M.
(Urmare din pag. 2-a)

In continuare, darea de seamă sub
liniază sarcinile care stau în fața or
ganizațiilor U.T.M din agricultură.

O condiție necesară pentru victoria 
socialismului în țara noastră este ri
dicarea nivelului cultural și al con
științei politice a oamenilor muncii. 
In această muncă, un rol de seamă 
îi revine școlii.

A crescut rolul organizațiilor U.T.M. 
din școii și institute de învățâmînt 
superior în mobilizarea elevilor și 
studenților la învățătură.

In școli mulți elevi se pregătesc 
mai sistematic, se interesează mai 
mult de aplicarea în practică a cu
noștințelor acumulate. In facultăți 
s-a’ îmbunătățit frecvența; mulți stu- 
denți manifestă un interes crescînd 
pentru studiu și obțin rezultate mai 
bune la examene.

Dar organele șl organizațiile 
UT.M. n-au desfășurat o muncă sa
tisfăcătoare pentru a cultiva în masa 
elevilor și studenților și în primul 
rînd a utemiștilor răspunderea față 
de învățătură.

Alai există încă studenți — prin
tre care fii de muncitori, utemiști și 
chiar cadre utemiste — care sînt co
dași la învățătură, rămîn corijenți 
sau chiar repetenți. La unii din a- 
ceștia există părerea nejustă că ori
ginea lor socială le-ar da dreptul să 
promoveze fără să învețe.

Lipsuri serioase există în educația 
ideologică și politică a elevilor și 
studenților.

Din păcate se pot întîlni cazuri cînd 
elevi și studenți, printre care și ute
miști, au purtări nedemne pe stradă, 
la școală, atitudini grosolane față de 
profesori, părinți, față de cei vîrst- 
nici, dovedesc lipsă de grijă față de 
bunurile din cămine și internate, se 
dedau la acte de huliganism, au ră
bufniri naționaliste, șovine.

Organizațiile U.T.M. nu dau aten
ție educării -tineretului în spiritul 
•dragostei față de profesia aleasă și 
ăl răspunderii față de stat.

Aceste lipsuri se datoresc în mare 
măsură faptului că unele organe re
gionale, cum sînt Comitetele regio
nale U.T.M. Iași, Cluj, Timișoara', 
subapreciază munca U.T.M. în rîndul 
tineretului studențesc. C.C. al U.T.M. 
a neglijat de asemenea’ munca în rîn- 
durile elevilor și studenților, n-ă ă- 
nalizat munca organizațiilor U.T.M. 
din școli și facultăți. Lipsurile care 
s-au manifestat în procesul instruc- 
tiv-educătiv din școli și facultăți se 
datoresc și Ministerului Invățămîn- 
tulu.i.

Organizațiile U.TM. au datoria să 
ajute conducerile școlilor și institu
telor superioare pentru a convinge 
pe elevi și studenți că metoda princi
pală pentru a dobîndi cunoștințe a- 
dînci și trainice este studiul indivi
dual. perseverent.

Organizațiile U.T.M. din școli și 
facultăți sînt datoare să ajute con
ducerile școlilor, facultăților, pe mem
brii corpului didactic. în îmbunătăți
rea disciplinei în școli, facultăți, că
mine și internate, precum și în viața1 
din afara școlii, să combată cu toată 
hotărîrea influențele ideologice bur
gheze.

Tovarăși,l
Sub conducerea partidului, U.T.M. 

a creat în anul 1949 organizația de 
pionieri, organizația comunistă a co
piilor din țara noastră. U.T.M. a ob
ținut unele succese în conducerea și 
îndrumarea activității organizației de 
pionieri. Rîndurile organizației de 
pionieri numără astăzi 747.913 mem
bri din cei 1.200.000 școlari între 9- 
14 ani. ’

Organizația de pionieri a devenit 
un sprijin de nădejde al școlii în e- 
ducarea comunistă a copiilor și a 
adus un aport însemnat la ridicarea 
calității învățăturii, întărirea disci
plinei în școală și organizarea tim
pului liber al școlarilor.

Deși s-au* obținut o seamă de re
zultate' frumoase în munca organi

zației de pionieri, Uniunea Tineretu
lui Muncitor n-a reușit să ridice con
ținutul activității organizației de pio
nieri la nivelul sarcinilor trasate de 
partid. Multe organe și organizații 
U.T.M. mai practică în domeniul mun
cii cu pionierii organizarea acțiuni
lor pompoase și zgomotoase.

Fiecare unitate, detașament și gru
pă de pionieri trebuie să lupte pen
tru ca toți pionierii să învețe bine și 
să fie disciplinați. Activitatea poli- 
tico-educativă a organizațiilor de 
pionieri să se desfășoare ținînd sea
ma de particularitățile de vîrstă, de 
interesele și preocupările pionierilor, 
să fie strîns legată de problemele ac
tuale ale construirii socialismului din 
țara noastră, să acorde o atenție mai 
măre educației patriotice a pionie
rilor.

Tovarăși,

Urmînd indicațiile partidului, or
ganizațiile U.T.M. au început să se 
ocupe mai mult de munca ideologică 
în rîndurile tineretului. Au fost ob
ținute unele rezultate în organizarea’ 
învățămîntului politic de Ü.T.M. și 
în îmbunătățirea calității lecțiilor și 
seminariilor.

Ca urmare a grijii partidului și 
guvernului, la noi în țară apare un 
important număr de cărți, ziare și 
publicații pentru tineret și copii.

In educarea comunistă a tineretu
lui de către organizațiile U.T.M. e- 
xistă însă mari lipsuri. U.T.M nu 
cultivă în mod permanent în rîndu
rile tineretului dorința de a-și desă- 
vîrși pregătirea politică, morală și 
fizică. Invățămîntul politic U.T.M. se 
desfășoară nesatisfăcător, rupt de 
viață, de principalele sarcini político- 
economice actuale, adeseori la un ni
vel scăzut.

In munca cu tinerii creatori din 
domeniul literaturii și artei, organi
zația noastră are lipsuri serioase.

Ziarele și revistele U.T.M.-ului 
s-au mobilizat cu întîrziere la popu
larizarea și aplicarea Hotărîrilor Ple
narei din august a C.C. al P.M.R. 
Organizațiile noastre se preocupă în 
mod cu totul insuficient de munca de 
agitație în rîndurile tineretului.

Organizațiile U.T.M. își îndepli
nesc în mod nesatisfăcător sarcina1 
de a stimula prin toate mijloacele 
lărgirea necontenită a orizontului de 
cultură generală a tinerilor, propagă 
slab printre tineri concepția mâte- 
rialist-dialectică asupra lumii, popu
larizează insuficient știință, nu com
bat cu tărie misticismul și toate con
cepțiile înapoiate, antiștiințifice. N-ă 
existat o preocupare suficientă de ă 
organiza în mod plăcut, distractiv, 
timpul liber al tineretului. Munca cul
turală în . rîndurile tineretului n-a 
îmbrăcat încă forme noi, ' tinerești, 
fiind folosite metode bătrînești, șa
blon, care obosesc și nu atrag tine
retul.

Dacă U.T.M. ă obținut în muncă 
sa unele rezultate în mobilizarea ti
neretului la opera de construire a 
socialismului și în munca de educare 
comunistă a tineretului, această se 
datorește în primul rînd conducerii 
LI.T.M. de către partid.

Un aiutor frățesc a orimit în mun
ca sa U.T.M. din partea Comsomo- 
lului. Introducerea metodelor folosite 
în muncă de comsomoliști, de orga
nizațiile de comsomol, au ajutat la 
îmbunătățirea activității U.T.M. din 
industrie, agricultură, scoli si facul
tăți.

Au crescut rîndurile U.T.M. la 
ueste 1.300.000 membri, cuprinși în 
25.143 organizații de bază..

Mergînd pe linia îndepliniri: rolu
lui său de rezervă de*cădre a parti
dului, U.T.M. a dat în această peri
oadă peste 90.000 cadre pentru di
ferite sectoare din aparatul de stat. 
De asemenea un număr însemnat de 
tovarăși au fost promovați în dife
rite munci de partid.

Munca noastră organizatorică nu 
este însă la înălțimea sarcinilor po
litice puse în fața U.T.M. de către 
partid.

Numeroase organizații de bază 
U.T.M. privesc și rezolvă în mod cu 
totul birocratic problema creșterii 
rîndurilor U.T.M. Deși fetele formea
ză jumătate din tînăra generație a 
țării, numai 27 la sută din membrii 
U.T.M. sînt fete. Principiul democra
ției interne nu este aplicat și respec
tat pretutindeni în organizațiile 
U.T.M. Nu se duce încă suficient o 
politică justă de cadre, nu se promo
vează cu curaj cadrele tinere și ca
pabile care și-au dovedit calitățile 
prin muncă.

C.C. al U.T.M. n-ă luat toate mă
surile pentru a lărgi și dezvolta me
todele și formele de muncă politică 
în vederea pregătirii utemiștilor spre 
a deveni candidați de partid.

O cauză .importantă a lipsurilor 
din U.T.M. este activitatea defectu
oasă a C.C. al U.T.M. In munca C.C. 
al U.T.M., a Biroului și Secretaria
tului său a fost încălcat principiul 
conducerii colective. Biroul nu se 
aduna sistematic și de aceea multe 
probleme importante ale muncii 
U.T.M. au fost rezolvate numai de 
către Secretariat. In mod sistematic 
s-a gîtuit critica, iar unele plenare 
ale C.C. s-au desfășurat formal, fără 
să fie luate în seamă părerile și eri- 
ticile aduse.

Secretarii și membrii Biroului C.C. 
ăl U.TM. s-au deplasat rar pe teren, 
n-au fost legați strîns de organiza
țiile U.T.M., de munca tineretului. 
Munca vie cu oamenii a fost înlo
cuită în mare parte prin munca cu 
hîrtiile. Masa utemiștilor este slab 
activizată, energia ei creatoare e de
parte de a fi folosită.

Este necesar să lichidăm lipsurile 
mări din munca organizatorică, să 
ridicăm această muncă la nivelul 
sarcinilor politice ce stau în față 
U.T.M.

U.T.M. trebuie să se întărească 
prin primirea în rîndurile sale a ti
nerilor fruntași în producție și în în
vățătură de la orașe și sate și prin 
eliminarea elementelor dușmănoase, 
descompuse, carieriste. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să strîrtgă permanent 
legăturile cu masa tineretului și să 
țină sub influența lor politică între
gul tineret.

Organizațiile U.T.M. trebuie să-și 
îmbunătățească radical metodele și 
formele de activitate, să înlăture cu 
fermitate sectarismul, metodele căn- 
celarist-birocratice, formele bătrî
nești și cele de paradă în activitatea 
organizațiilor de tineret. In organi
zațiile U.T.M. trebuie să se încetă
țenească spiritul muncii colective.

★ -
In cadrul lucrărilor din cursul zi

lei de joi ale Conferinței pe țară ai 
Uniunii Tineretului Muncitor s-au 
purtat discuții pe marginea dării de 
seamă a C.C. al U.T.M. Printre alții 
au luat cuvîntul, în cursul zilei de 
joi, tov. Sîrbu Dragomir, prim secre
tar al Comitetului regional Hunedoa
ra, Telegredeanu Maria, instructoare 
superioară de pionieri din regiunea 
Hunedoara și alți delegați la confe
rință.

Conferința pe țară a Uniunii Tine
retului Aluncitor . și'-a continuat lu
crările în cursul zilei de vineri.

Participanții la conferință au as
cultat raportul comisiei de mandate, 
după care au continuat discuțiile asu
pra dării de seamă a1 C.C al 
U.T.M.

Participanții la conferință ău pri
mit cu vii aplauze o delegație de ofi
țeri și ostași ai Forțelor Armate ale 
R.P.R. In numele militarilor Arma
tei noastre Populare, tov. general 
maior M. Burcă a adus Conferinței 
pe țară a U.T.M. un fierbinte salut.

Lucrările Conferinței au continuat 
după-amiaza.

Organizațiile U.T.M. sînt conduse 
direct de către partid. Ele au dato
ria să informeze partidul asupra 
muncii U.T.M. și să ceară în mod 
permanent ajutorul partidului. Orga
nizațiile U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, sînt chemate 
să dezvolte în rîndurile utemiștilor 
dorința de a se pregăti și de a se 
ridica din punct de vedere politic, 
ideologic, cultural și profesional, 
pentru a deveni demni să intre în 
partid.

Organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să studieze și să aplice crea
tor experiența Comsomolului în toate 
domeniile.

Totarăși,

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la activitatea ; 
Uniunii Tineretului Muncitor, salutul 
adresat Conferinței de partidul nostru 
drag, trasează căile de îmbunătățire 
rapidă a activității organizației noas
tre.

Să mobilizăm toate forțele orga
nizației noastre pentru îndeplinirea 
întocmai a sarcinilor trasate de 
partid.

Uniunea Tineretului Muncitor are 
sarcina de onoare de a fi principalul 
ajutor al partidului în opera de edu
cație comunistă a tineretului. Edu
cația comunistă a tineretului trebuie 
s-o facem antrenîndu-1 în lupta dîrză 
pentru aplicarea în viață a hotărîri
lor plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. 
din august 1953.

Politica P.M.R., hotărîrile și indi
cațiile sale reprezintă un vast pro
gram de luptă pentru U.T.M., călă
uzind organizația noastră în întrea
ga sa activitate. Urmînd indicațiile 
înțelepte ale P.M.R. și sub conduce
rea lui, U.T.M., continuatoarea glo
rioaselor tradiții de luptă ale U.T.C., 
se întărește și se călește în focul 
luptei pentru fericirea poporului și 
înflorirea scumpei noastre patrii.

Aniversarea a 10 ani de la elibe
rarea patriei, Congresul partidului, 
trebuie să fie prilejuri de noi reali
zări și succese în munca organiza
țiilor de U.T.M., în lupta pentru ri
dicarea nivelului de trai material și 
cultural al poporului muncitor.1

Pentru noi nu există onoare mai 
mare decît aceea de ä munci și luptăl 
sub conducerea iubitului nostru 
partid. Cel mai scump vis al nostru,1 
fericirea noastră, este de a ne aduce1 
contribuția la victoria cauzei mărețe 
ä partidului, construirea’ socialismu
lui în țara noastră.

(Se publică in rezumat).
★

Cu puternice aplauze, delegații și i 
invitații au salutat pe tovarășii l. 
Chișmevschi, Al. Moghioroș, Mirori 
Constantinescu, D. Coliu. N. Ceau- 
șescu, M. Dalea, care au luat loc la 
masa’ prezidiului.

Discuțiile la darea de seamă asu
pra activității C.C. al U.T.M. au con
tinuat sub conducerea* tov. Ludovic 
Fazekas. Au mai luat cuvîntul toväP 
rășii: Ion Cotigă — prim secretar 
al Comitetului regional U.TM.-Baia' 
Mare, Gelu Cahu — inginer S.R.N. 
Galați, Manole Bodnăraș — preșe
dintele C.C.F.S., Cornelia Filipaș —■ 
secretar al C.C. al U.T.M., Constantin 
Cîrțînă — activist al C.C. al U.T.M., 
Vasile Mușat — prim secretar al C.C. 
ăl U.T.M., Mihai Ștefan — miner 
fruntaș de la Petrila, Petre Gheor
ghe — reprezentantul U.T.M. la U.I.S., 
Gh. Radu — prim secretar al Comite
tului regional U.T.M. Ploești.

Cu aceasta, discuțiile asupra dării 
de seamă au luat sfîrșit.

Lucrările conferinței au continuat 
în cursul zilei de vineri.
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Opinia publică franceză se pronunță 
pentru asigurarea securității colective

Rezetatia Prezidiului Adunării Nationale

MOSCOVA (Agerpres).
Ziarul „Pravda“ publică sub sem

nătura corespondentului său la Pa
ris. Q. Rassadin, următorul articol 
intitulat „Opinia publică franceză se 
pronunță pentru asigurarea securită
ții colective“.

Nota Guvernului Sovietic, în care 
se propune convocarea unei confe
rințe pentru schimbul de păreri în 
problema creării unui sistem de se
curitate colectivă în Europa, a atras 
atenția tuturor păturilor sociale și a 
întregii prese franceze. Acest lucru 
este lesne de înțeles.

După terminarea cu succes a con
ferinței de la Geneva a ieșit deose
bit de clar la iveală că problema pri
vind asigurarea securității colective 
în întreaga Europă și locul pe care-1 
va ocupa Franța în acest sistem se 
află în momentul de față în centrul 
vieții publice din țară. Franța tre
buie să rezolve însfîrșit această pro- 
blenjă, care este legată în modul cel 
mai strîns de toate celelalte proble
me politice și economice ale realității 
franceze. De felul în care va fi regle
mentată această problemă depinde 
locul Franței pe arena internațion^ă 
și rolul pe care îl va juca în viața 
internațională.

în cercurile politice de la Paris 
se subliniază că în prezent se creea
ză condiții obiectiv favorabile rezol
vării acestei probleme. Încetarea fo
cului în Indochina scutește Franța 
de povara cheltuielilor de război care 
depășesc forțele ei. Totodată cade ne
cesitatea împrumuturilor americane 
înrobitoare, care au constituit un 
mijloc de presiune asupra Franței și 
de subordonare a politicii ei externe 
față de planurile americane în Asia 
și Europa. In felul acesta, în Franța 
se deschide posibilitatea restabilirii 
¡independenței naționale și a tuturor 
drepturilor sale ca mare putere mon
dială.

Principala piedică care stă în cale 
o constituie încercările încăpățînate 
ale cercurilor guvernante ale S.U.A. 
de a forța Franța să accepte reînvie
rea la granițele sale a wehrmachtu- 
lui agresiv german.

In prezent, Franța este supusă u- 
nor noi presiuni americane în aceas
tă problemă.

Raportul de forțe în parlamentul 
francez este însă astăzi de așa na
tură încît chiar și cei mai zeloși a- 
vocați ai „armatei europene" se în
doiesc foarte mult că tratatele mili
tariste de la Bonn și Paris în forma 
lor actuală pot fi ratificate de Fran
ța. Factorul hotărîtor constă în fap
tul că majoritatea absolută a poporu
lui francez respinge planurile de re- 
înărmare a Germaniei occidentale, 
sub orice camuflaj s-’ar ascunde ele.

Se poate spune fără exagerare că 
în atmosfera politică înfierbîntată de 
la Paris, unde în momentul de față 
întreaga presă, diferitele oartide și 
grupuri politice discută activ proble
mele securității Franței, Nota sovie
tică din 24 iulie cu orivire la secu
ritatea colectivă în Europa a stîrnit

O nouă uzină în R. P. D. Coreeană
PHENIAN (Agerpres). — Agenția 

Centrală Telegrafică Coreeană anun
ță că la Hicihon s-a terminat constru
irea uzinei de piese de schimb pentru 
automobile. La mitingul organizat cu 
acest prilej au fost prezenți Pao.Cian 
Oc și Ten Ir Len, vicepreședinți ai Ca
binetului de miniștri al R.P.D. Co
reene, Li Gîk No, vicepreședinte al 
Prezidiului Adunării Populare Supre

Grevă în
MONTEVIDEO (Agerpres). — 

TASS
La 29 iulie, textiliștii din Uruguay 

au deci; o grevă generală de 24 ore. 
Potrivit relatărilor presei, la grevă 
participă 10.000—15.000 de persoane. 

un sentiment de bucurie și ușurare 
în rîndul tuturor patrioților francezi, 
indiferent de convingerile lor politi
ce. Această Notă este apreciată aici 
ca o nouă mărturie elocventă a fap
tului că poate fi găsită o cale reală 
spre întărirea păcii în Europa, unin- 
du-se eforturile tuturor statelor eu
ropene.

Ziarul „Le Monde" care oglindește 
poziția cercurilor de afaceri franceze, 
publică un articol redacțional în le
gătură cu Nota sovietică din 24 iulie, 
în care spune: „Cremlinul și-a con
firmat întotdeauna năzuința spre re
glementarea tuturor divergențelor, 
care împart lumea în două".

„Le Alonde“ a publicat de aseme
nea o declarație a deputatului socia
list Naegelen. „Sperăm, a spus Nae- 
gelen, că Mendes-France cu presti
giul lui care a crescut atît în rîndu- 
rile opiniei publice din Franța cît și 
în rîndurile opiniei publice mondiale, 
se va pronunța pentru reluarea tra
tativelor. In prezent, atmosfera este 
mai favorabilă decît în zilele confe
rinței de la Berlin. Atîta timp cît 
problemele Europei nu vor fi din nou 
discutate, nu trebuie să se facă ni
mic, care ar putea să schimbe situa
ția într-un sens nefavorabil. Nu tre
buie scăpat din vedere nimic, care 
ar putea să îmbunătățească și mai 
mult atmosfera și să permită să se 
ajungă la un acord și mai important 
și mai larg, decît acordurile de la 
Geneva“.

Ziarele progresiste din Franța, sa- 
lutînd Nota Guvernului Sovietic, sub
liniază că în condițiile actuale pro
punerile sovietice au o importanță 
deosebită pentru națiunea franceză.

Ziarul „Liberation“ scrie: „Ni se 
propune un plan și se exprimă iiotă- 
rîrea de a examina orice alte pro
puneri. Cine va îndrăzni în Franță 
să renunțe la această șansă, care 
după conferința de la Berlin a fost 
sprijinită de Edouard Herriot, gene
ralul de Gaulle, Daladier și de ulti
mul congres al socialiștilor? Cine va 
îndrăzni să prefere reînarmarea ac
celerată a Germaniei? Și cine poate 
împiedica tratativele, dacă Franța, 
ca țara cea mai interesată, va spu
ne „da“?

Numeroase știri din presa ameri
cană dovedesc că cei de lâ Washing
ton încep să înțeleagă perseverența 
cu care opinia publică franceză în
cearcă să se smulgă din ghiarele po
liticii americane care urmărește în
jghebarea unor grupări agresive în 
Europa și să asigure independența 
națională a Franței.

Corespondentul de la Washington 
al agenției Associated Press, Highto- 
wer, expunînd punctul de vedere al 
cercurilor oficiale americane în legă
tură cu Nota sovietică din 24 iulie, 
subliniază că „principalul în această 
problemă este reacția francezilor“. In 
legătură cu aceasta ziarul „New 
York Times" exclamă patetic: „Fran
ța are în mîinîle sale cheia dezvol
tării viitoare a istoriei occidentu
lui". s - 

me a R.P.D. Coreene. Directorul uzi
nei, Ciu Ben Sen, a prezentat un ra
port despre lucrările de construcție a 
uzinei. El și-a exprimat profunda recu 
noștință față de popoarele Uniunii So
vietice, Cehoslovaciei și ale celorlalte 
țări frățești pentru uriașul ajutor ma
terial și tehnic pe care l-au acordat 
R.P.D. Coreene la construirea între
prinderii.

Uruguay
Greviștii cer mărirea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de muncă în 
întreprinderile vătămătoare sănătății, 
încetarea concedierilor samavolnice 
a muncitorilor și satisfacerea altor re
vendicări economice.

a R* D.
ȘANHAI (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații a transmis 
textul rezoluției adoptate de Prezi
diul Adunării Naționale a Republicii 
Democrate Vietnam la ședința lărgită 
din 28 iulie convocată în legătură cu 
semnarea' acordului de armistițiu în 
Indochina. La această ședință a fost 
prezentat un raport și au fost stu
diate documentele conferinței de la 
Geneva, precum și condițiile acordu
lui de armistițiu în Indochina.

Ședința lărgită a adoptat următoa
rea rezoluție :

1. Să aprobe în întregime linia po
litică și politica de pace a guvernului 
Republicii Democrate Vietnam, să-și

Ședința Comisiei mixte pentru aplicarea acordului 
de armistițiu în Vietnam

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
Vietnameză de Informații anunță că 
în dimineața zilei de 29 iulie la Tung 
Jia, Vietnamul de nord, a avut loc 
prima ședință a Comisiei mixte cen
trale, însărcinată cu aplicarea acordu
lui de armistițiu în Vietnam. Comisia 
mixtă a discutat ordinea de zi a șe
dinței următoare și a alcătuit o sub
comisie.

Din delegația înaltului comanda
ment al armatei populare vietnameze, 
condusă de generalul Van Tien Dunrr 
fac parte următoarele persoane : colo
nelul Son Hao, colonelul Le Ouau 
Dao, locotenent-colonelul Leminh, lo-

Un ziar englez condamnă provocările
LONDRA (Agerpres).
Intr-un articol redacțional, săptă- 

mînalul laburist „Tribune“ condam
nă provocările americane împotriva 
Republicii Populare Chineze în re
giunea insulei Hainan.

In articol se spune: „Din nou tre
buie repetat că Anglia, nu va parti
cipa la un război împotriva Chinei. 
Anglia nu este de acord cu argumen
tele americane împotriva acestei țări. 
Sprijinul acordat lui Cian Cai-și con
stituie o provocare continuă la adre-

Guvernul R. P. Chineze a respins categoric 
„protestul44 absurd al guvernului S. U. A.

PEKIN (Agerpres). —- China Nouă 
La 28 iulie, Humphrey Trevelyân, 

însărcinat cu afaceri al Angliei la 
Pekin, a prezentat lui Cian Han-fu, 
locțiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze, „protestul“ 
guvernului Statelor Unite. „Protes
tul“, care nu este altceva decît o de
naturare a faptelor, a fost alcătuit

Viața minerilor francezi devine din ce în ce mai grea
PARIS (Agerpres).—
Consecințele dezastruoase ale faimo

sului „plan Schuman” se fac greu re
simțite în industria carboniferă fran
ceză.

Potriv’X. relatai Je - presei occiden
tale, în trei din principalele bazine 
carbonifere ale Franței — Loara, Pas- 
de-Calais și Nord — situația s-a a- 
gravat și mai mult în ultimul timp.

Astfel, în departamentul Loara sta
tisticele guvernamentale arată că în 
ultimii ani numărul minerilor a scă
zut de la 25.000 la 15.000. Din iunie 
1953 nînă în iunie 1954 au fost con
ced iați peste 1800 muncitori. In pre
zent, 1700 mineri primesc ajutoare de 
șomaj, în timp ce cererile de lucru ne
satisfăcute ating cifra de 2300. In 
afară de aceasta, ca urmare a redu
cerii forțate a săptămînii de lucru, 
există mii de șomeri parțiali. Cu înce
pere din luna aprilie, în minele din 
această regiune nu se lucrează decît 
patru-cinci zile pe săptămînă.

La toate acestea se mai adaugă fap- 
| tul că uzinele siderurgice din răsări

Vietnam
exprime încrederea în guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam și să acor
de toată încrederea conducerii preșe
dintelui Ho Și Min.

2. Să cheme pe toți deputății Adu
nării Naționale și poporul întregii 
țări să sprijine realizarea marii vic
torii dimplomatice, să respecte cu 
strictețe acordul de armistițiu și să 
cheme în acelaș timp guvernul fran
cez să îndeplinească cinstit condițiile 
asupra cărora s-a căzut de acord.

Poporul vietnamez este ferm hotă- 
rît să înfăptuiască unitatea și să ob
țină independența și democratizarea 
întregii țări.

Participanții la adunare au adresat 
o scrisoare președintelui Ho Și Min- 

cotenent-colonelul Dong Van Cong și 
maiorul Ho Xuan Anh.

Delegația înaltului comandament 
al forțelor militare franceze din In- 
dochina, alcătuită din 6 persoane, are 
în frunte pe generalul Delteil.

Comisia mixtă centrală a dat pu
blicității următorul comunicat :

„La 29 iulie 1954, la Tung Jia a 
avut loc prima ședință a Comisiei 
mixte centrale însărcinate cu înfăptu
irea acordului de armistițiu în Viet
nam. Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă favorabilă. Comisja a adop
tat ordinea de zi a ședinței urmă
toare”.

americane
sa Chinei continentale. Mai mult de
cît atît, argumentele americanilor 
prezentate împotriva admiterii Peki
nului la O.N.U. sînt în contradicți-e 
cu principiile O.N.U. Nu trebuie să 
tolerăm ca aceste incidente să îm
piedice bunele relații cu China. Deo
camdată americanii trebuie să cu
noască adevărul: orice încercare de 
a începe un război de mare anver
gură în Asia ar însemna sfîrșitul a- 
lianței anglo-americane. Ei trebuie 
să-și modereze zelul!“ 

în urma actelor criminale comise de 
S.U.A.: violarea spațiului aerian al 
Chinei și doborîrea a două avioane 
chineze. Locțiitorul ministrului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze, 
Cian Han-fu, a respins categoric 
„protestul“ absurd al guvernului Sta
telor Unite.

tul Franței, care înainte erau aprovi
zionate cu cocs de minele din Loara, 
sînt obligate acum de către „înalta 
autoritate” a comunității cărbunelui 
și oțelului să importe cărbune din 
Ruhr.

Nici în departamentul Nord și Pas- 
de-Calais situația nu este mai bună, 
încă din luna iunie a fost reintrodu
să săptămînă de lucru de cinci zile.- 
ca în perioada celor mai grele crize 
economice. Intrucît „planul Schuman” 
îngăduie transferarea minerilor cali
ficați în munci ma'î puțin remunerate, 
administrația minelor din aceste de
partamente a hotărît să recurgă la 
acest sistem, datorită căruia salariile 
minerilor au fost simțitor micșorate.

Slaba activitate a bazinelor carbo
nifere din Nord și Pas-de-Calais are 
drept urmare concedierea în masă a 
minerilor. Numai în localitatea Lens, 
directorul grupului carbonifer din o- 
raș a declarat că 1.500 de mineri vor 
trebui concediați sau „transferați” în 
bazinele carbonifere din Lorena sau 
din Ruhr.
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