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Educarea marxistdeninistâ 
a cadrelor utemiste

Toate forțele pentru terminarea

Declarația Guvernului Sovietic 
cu privire la conferința de la Geneva

Activistul utemist are o sar
cină măreață : aceea de a munci In 
mijlocul tineretului, de a-1 educa, de 

a-1 organiza, de a îndruma tineretul, sub 
steagul organizației noastre comuniste, 
pe drumul luminos indicat de partid. 
Cadrele de activiști constituie nucleul, 
scheletul organizației noastre, constituie 
un aparat larg și numeros. De posibilită
țile, pregătirea și munca acestui aparat 
depinde în cea mai mare măsură felul tn 
care organizația noastră revoluționară, 
Uniunea Tineretului Muncitor, tși înde
plinește sarcinile de ajutor și rezervă a 
gloriosului nostru Partid Muncitoresc 
Romîn.

Condiția principală pentru ca activiș
tii utemiști să-și poată duce cu succes 
munca este ridicarea nivelului lor ideolo
gic și politic, îmbunătățirea continuă a 
pregătirii lor marxist-leniniste. „Nu în
cape nicio îndoială, spunea I. V. Stalin 
referindu-se la sarcinile activiștilor com- 
somoliști, că fără îmbinarea muncii prac
tice a activului comsomolist cu pregă
tirea sa teoretică („studiul leninismului") 
nu este posibilă niciun fel de muncă co
munistă cit de puțin conștientă în Com- 
somol".

Din păcate însă, foarte mulți activiști 
utemiști nu țin și nu vor să țină seamă 
de aceasta. Desfășurarea conferințelor re
gionale U.T.M. a arătat că numeroși acti
viști abandonează studiul teoriei marxist- 
leniniste, neglijează ridicarea nivelului lor 
cultural general și, chiar, nici nu citesc 
cu regularitate ziarele. In regiunile Bucu
rești și Pitești, de pildă, foarte puțini din
tre activiștii utemiști care la începutul 
anului de invățămint politic au fost în
scriși în diferite cursuri și cercuri, le-au 
terminat cu succes. Tov. Sumurduc I., 
fost secretar al comitetului regional 
U.T.M. Galați, pentru numeroasele sale 
absențe nemotivate și neseriozitatea ma
nifestată, a fost exmatriculat de la Uni
versitatea serală de marxism-leninism de 
pe lingă comitetul regional P.M.R. To
varășii Munteanu Maria, Nadiu loan și 
alți activiști ai comitetului regional 
U.T.M. Hunedoara au fost criticați în 
conferința regională pentru pregătirea lor 
insuficientă și pentru că nu citesc arti
colele teoretice din presă. Alți activiști 
nu citesc cu lunile nicio carte literară.

Lipsurile și slăbiciunile activității 
U.T.M., dezvăluite și analizate în arti
colul redacțional apărut în ziarul „Sein- 
teia“, au ca una dintre principalele cauze 
insuficienta pregătire ideologică a acti
viștilor utemiști, slaba lor călire politică, 
strimtul lor orizont cultural. Experiența a 
dovedit din plin că acolo unde cadrele 
de activiști nu studiază, acolo și munca 
începe să lîncezească, acolo apare forma
lismul și birocratismul, acolo nu se poate 
face cu adevărat o profundă educație co
munistă tineretului.

însușirea temeinică de către activul ute
mist a marxism-leninismului este o ches
tiune vitală pentru întreaga noastră or
ganizație. Cerințele partidului față de or
ganizația noastră fac necesară înfăptuirea 
unei adevărate cotituri în privința muncii 
de pregătire și călire ideologică a acti
vului utemist.

Activiștii utemiști au misiunea de 
cinste de a mobiliza masele tineretului 
la lupta pentru aplicarea in viață a poli
ticii partidului. Pentru aceasta însă este 
nevoie înainte de toate ca activiștii să fie 
în stare să explice și să lămurească ti

neretului linia politică a partidului De I 
aici decurge necesitatea ca In primul rlnd ! 
înșiși activiștii să studieze politica parti- I 
dului, să aprofundeze marxism-leninismul 
care constituie baza științifică a politicii . 
partidului, să studieze cu seriozitate toate . 
hotărîrile și documentele de partid.

însușirea marxism-leninismului este 
neapărat necesară pentru desfășurarea 
unei munci creatoare, pentru evitarea 
practicismului îngust. Teoria marxist- i 
leninistă luminează căile muncii practice, i 
dă activiștilor siguranță, capacitate de 
orientare, încredere in justețea scopului și 
cunoașterea căilor către acest scop. Acti- . 
viștii trebuie totodată să împletească stu- ■ 
diul teoriei cu studierea problemelor spe
cifice ale producției — dacă activează 
printre tinerii muncitori, ale agriculturii — 
dacă activează la sate, ale pedagogiei 
dacă activează tn școli, printre pionieri ; 
etc.

Tineretul iubește pe cei care știu să-I i 
înflăcăreze, să-i trezească interesul și en
tuziasmul pentru țeluri mărețe, pe cei | 
care sînt activiști demni de toată in- ' 
crederea. Tinerii vor să vadă în activiștii : 
utemiști sfătuitori înțelepți, maturi, cu 
chibzuință și experiență. Activiștii utemiști 
nu pot deveni asemenea conducători — 
organizatori de mase, asemenea sfătuitori ț 
pricepuți ai tinerilor, decît dacă se inar-; 
mează cu înțelepciunea teoriei marxist- , 
leniniste.

O calitate esențială care se cere acti-' 
vistului este aceea de a fi capabil întot-; 
deauna să seziseze noul, să vadă ceea ce 
crește și se dezvoltă și să sprijine această ' 
dezvoltare, să-și dea seama de ceea ce e 
vechi și moare și să lupte împotriva ve
chiului. Această calitate însă se poate 
forma numai prin studiul perseverent al 
marxism-leninismului, care ne dă putere 
de pătrundere, ne ajută să înțelegem 
esența fenomenelor și căile dezvoltării lor, 
care dezvoltă inițiativa și principialitatea, 
combativitatea și intransigența.

Tinînd seama de importanța studiului, 
activiștii utemiști nu trebuie să dea îna
poi în fața greutăților. Tu, tovarășe acti
vist, care citești aceste rînduri, puneți cu 
multă exigență întrebarea : oare eu țin pa
sul cu creșterea cerințelor care se pun unui 
activist, oare eu personal cresc într-a ase
menea măsură incit să nu rămîn în urma 
tineretului, oare eu studiez așa cum am 
datoria s-o fac, pentru ca munca mea să 
meargă bine ? Fii cinstit cu tine însuți 
în analiza pe care ți-o faci și trage, cu 
curaj, concluziile care trebuiesc trase, 
chiar dacă ele nu sînt prea plăcute. Nu 
te autoliniști cu răsuflata și neîntemeiata 
formulă : „n-am timp". Treci cu seriozi- : 
tate la un studiu temeinic și continuu. :

De studiul teoretic al activiștilor, de • 
felul cum ei își lărgesc orizontul cultural, I 
trebuie să se intereseze în perma- I 
nență birourile comitetelor regionale și ' 
raionale și in mod direct, primii secretari, j 
Ei trebuie să vegheze fără încetare ca ac
tiviștii să nu fie supraaglomerați cu sar
cini care să-i împiedice să studieze, în
deosebi trebuie să vegheze la respec- \ 
tarea timpului liber al activiștilor.

Intensificarea educației marxist-leniniste 
a cadrelor organizației noastre va asi-1 
gura, cu siguranță, o simțitoare ridicare 
calitativă a nivelului muncii Uniunii Ti- i 
neretului Muncitor, ca ajutor credincios i 
și rezervă prețioasă de cadre a partidu- ' 
lui nostru iubit.

;— lucrărilor agricole
; Bucuria celor din Ghimpați

LA ARIE
’ Satul Ghimpați din comuna Crovul 
t este așezat la jumătatea drumului 
ÎBucurești-Alexandria. In acest sal sînt 

mulți tineri și faptele lor de muncă 
au ajuns să fie bine cunoscute în 

I multe sate din împrejurimi Iată citeva 
din realizările tinerilor de aci

Comitetul organizației de bază U.T.M., 
al cărui secretar e tovarășul Dragomir 
Ion. a luat inițiativa organizării unei 

' arii a tineretului. Această treabă n-a 
Îfost insă ușoară. Organizați pe echipe 

de comitetul organizației U.T.M. tinerii 
au muncit cu mult elan, terminînd cu 
succes muncile de organizare a ariei. 

J Echipa utemistului Nedelcu Nicolae, a 
I’ avut sarcina cea mai grea: aceia de a 

se ocupa cu nivelarea terenului și bă- 
tătorirea Iul

Celelalte echipe, conduse de utemiș- 
tii Călin Ion, Șerban Dumitru și Bălan 
loan, au obținut de asemenea realizări 
importante.

La 20 iulie, aria tineretului a intrat 
. în funcție. Primul a treierat utemistul 
» Gheorghe Mitu sanitarul comunei, iar 
J primul snop pe coșul batozei a fost in- 
ț trodus de utemistul Ghețu Tudor se- 
» cretarul sfatului popular al comunei, 
J care a muncit alături de ceilalți tineri, 

la organizarea ariei.
De curind, satul Ghimpați a chemat 

la întrecere patriotică în muncile agri
cole de vară și predatul cotelor de ce
reale de pe arie satul Copaciu. Pină în 
prezent, ambele sate au obținut reali
zări asemănătoare la recoltat și dez- 
miriștil La treieriș însă după cum po
vestește președintele sfatului popular 
Nedu loan, țăranii muncitori din Ghim
pați le-au luat-o înainte celor din Co
paciu.

PORNESC CĂRUȚELE

Prima zi de treieriș a fost și începu
tul achitării cotelor de cereale către 
stat. Radu Cristian, țăran muncitor și-a 
predat primul din comună cota de 
grîu datorată statului.

Seara în fața sfatului popular, era 
oprită o coloană de căruțe. Prima zi de 
treieriș în comuna Crovul de care 
aparține satul Ghimpați, se încheia 
prin trimiterea spre baza de recepție a 
cotelor din noua recoltă de cereale a 
anului.

Radu Cristian, a cărui căruță era în 
față, oprise coloana și intrase în clădirea 
sfatului popular pentru a afla dacă și 
cei din comuna Bila tot din raionul 
Mihăilești cu care sînt în întrecere, 
pentru obținerea chitanței nr. 1 la pre
datul cotelor, au pornit cu cotele la 
baza de recepție.

— Ce spun, au 
acum ? — întrebă 
tulul

— Mîine încep 
J răspunse secretarul.
J — înseamnă că noi cîștigăm întrece- 
» rea — spuse vesel Radu Cristian și ieși 
j repede afară, ducînd vestea și celorlalți 
Î țărani muncitori.

Coloana de căruțe, împodobită cu 
drapele și lozinci porni spre baza de 

} recepție Drăgănești, ducînd primele 
j cote de grîu datorate statului de că- 
! tre țăranii muncitori cu gospodării in- 
I dividuale din comuna Crovul

trimis la bază pină 
el pe secretarul sfa-

deabia treieratul H

J

MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite Declarația 
Guvernului Sovietic cu privire la conferința de la Geneva.

La 21 iulie și-a incheiat lucrările conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe, convocată in conformitate cu 
hotărîrea conferinței de Ia Berlin, in vederea examinării pro
blemelor coreeană și indochineză.

Ca rezultat al lucrărilor, care au durat aproape trei luni, au 
fost semnate acorduri care pun capăt operațiunilor militare în 
Vietnam, Laos și Cambodgia. Aceste acorduri sint îndreptate 
spre rezolvarea unor probleme importante legate de restabili
rea și întărirea păcii în Vietnam. Laos și Cambodgia pe baza 
respectării independenței și suveranității, unității și integri
tății teritoriale ale celor trei state indochineze, după cum se 
spune în declarația de încheiere adoptată de către participant!! 
la conferința de la Geneva.

Prin încetarea focului în Indochina, în fața popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia se deschid posibilitățile unui avint 
economic și cultural in condiții de pace, care creează totodată 
baza pentru dezvoltarea colaborării prietenești între aceste 
popoare și Franța.

De cea mai mare însemnătate vor fi hotărîrile conferinței 
dc la Geneva cu privire la interzicerea de a se crea baze mili
tare ale unor state străine ne teritoriul statelor Vietnam, Laos 
și Cambodgia, precum și obligațiile asumate de aceste state de a 
nu participa la alianțe militare și de a nu fi folosite pentru re
luarea operațiunilor militare, sau în scopul ducerii unei poli
tici agresive.

Hotărîrea conferinței de la Geneva cu privire la ținerea 
unor alegeri libere în Vietnam in cursul lunii iulie 1956, crează 
condițiile pentru unificarea națională a Vietnamului, în con
formitate cu interesele și aspirațiile naționale ale întregului 
popor vietnamez. Această hotărîre, adoptată în urma eforturilor 
perseverente ale statelor democrat?, înseamnă o infringers,a 
forțelor agresive care au tins spre dezmembrarea Vietnamului 
în scopul de a transforma Vietnamul de sud într-un cap de 
pod al noului bloc agresiv proiectat în Asia de sud-est.

Este de asemenea de o mare însemnătate acordul privitor la 
ținerea in Laos și Cambodgia în cursul anului 1955, a unor 
alegeri generale prin vot secret și în condițiile respectării li
bertăților fundamentale, așa cum se arată în declarația de în
cheiere.

Nu se poate să nu se sublinieze că adoptarea unor hotărîrl 
atit de importante a fost înlesnită de poziția pozitivă a guver
nului francez, poziție dictată de dorința de a acționa în confor
mitate cu interesele naționale ale Franței ținîndu-se totodată 
se?mă de interesele popoarelor Indochinei.

Deși in acordurile semnate la Geneva există unele rezerve, 
nu trebuie subapreciată întreaga importanță a acestor acorduri 
chiar numai în virtutea împrejurărilor arătate mai sus, precum 
și în virtutea faptului că la conferința de la Geneva s-a reușit 
să se biruie o serie de dificultăți, ivite ca urmare a poziției 
reprezentanților S.U.A., care au încercat să împiedice încheie
rea cu succes a lucrărilor acestei conferințe. S.U.A. nu au 
vrut să participe împreună cu Franța, Anglia, U.R.S.S., R. P. 
Chineză și celelalte state la lucrările comune, care au asigurat 
restabilirea păcii în Indochina. Acordurile de Ia Geneva în
seamnă o victorie importantă a forțelor păcii și o infrîngere 
serioasă a forțelor războiului. Totodată, acordurile de la Ge
neva înseamnă recunoașterea internațională a luptei de elibe
rare națională și a marelui eroism manifestat in această luptă 
de popoarele din Indochina.

Faptul că conferința de Ia Geneva s-a încheiat prin realiza» 
rea unor acorduri între țările interesate, a dovedit din nou că 
tratativele internaționale sînt rodnice atunci cînd părțile mani
festă bunăvoință, a dovedit că problemele internaționale im
portante nerezolvate în prezent pot fi reglementate pe această 
cale.

Guvernul Sovietic salută succesele obținute la Geneva în re
zolvarea principalei probleme — restabilirea păcii în Indochina. 
Rezolvarea acestei probleme corespunde intereselor popoarelor 
care apără libertatea și independența lor națională, ca și inte
reselor tuturor popoarelor iubitoare do pace.

Alături de principala sarcină a reglementării pașnice defini
tive în Indochina, se află de asemenea sarcina urgentă a re
glementării pașnice definitive în Coreea.

Guvernul Sovietic, ca și guvernele R. P. Chineze și R. P. D. 
Coreene care au manifestat încă înainte o inițiativă nobilă în 
legătură cu încetarea focului în Coreea, au depus în ceea ce le pri
vește la conferința de la Geneva toate eforturile pentru a se 
obține soluționarea cu succes a problemei coreene.

Totuși, după cum se știe, conferința de la Geneva n-a obținui 
rezultate pozitive în această problemă din cauza piedicilor puse 
de către unele delegații și în primul rînd de către delegația 
S.U.A. Guvernul Sovietic consideră că este imperios necesar să 
se asigure rezolvarea cît mai grabnică a problemei coreene în 
interesul unificării naționale a Coreei și în interesul asigurării 
păcii în Asia și în lumea <itreagă.

Rezultatele conferinței de la Geneva confirmă convingerea 
Guvernului Sovietic că în prezent în relațiile internaționale nu 
există probleme litigioase care să nu poată fi soluționate pe calea 
tratativelor și a acordurilor îndreptate spre întărirea secu
rității internaționale, spre slăbirea încordării internaționale și 
spre asigurarea coexistenței pașnice a statelor, indiferent do 
regimul lor social.

Conferința de la Geneva și rezultatele lucrărilor el au . arătat 
rolul important care revine marelui popor chinez și statului 
său — Republica Populară Chineză — în soluționarea proble
melor internaționale litigioase. Rolul Republicii Populare Chi
neze la conferința de la Geneva a constituit o nouă dovadă a 
influenței și prestigiului ei internațional ca mare putere. Tot
odată, conferința de la Geneva a arătat odată mai mult că în
cercările cercurilor agresive ale unor state, și în primul rînd 
ale S.U.A., de a împiedica Republica Populară Chineză de a 
participa la reglementarea principalelor probleme internațio
nale, se află în totală contradicție cu interesele întăririi păcii.

Guvernul Sovietic consideră că acordurile realizate la Ge
neva cu privire la încetarea focului și restabilirea păcii în In
dochina, contribuind la slăbirea încordării internaționale, cre
ează prin aceasta condiții favorabile pentru reglementarea ce
lorlalte probleme internaționale importante nerezolvate, pri
vind nu numai Asia, ci și Europa, și în primul rînd a unor 
probleme ca încetarea cursei înarmărilor și interzicerea armei 
atomice, asigurarea securității colective în Europa și regle
mentarea problemei germane pe o bază pașnică, democrată.

Guvernul Sovietic declară că, urmînd neabătut politica sa de 
pace, el își va continua și de acum înainte, cu toată perseve
rența și hotărîrea eforturile în vederea soluționării cu succes 
a acestor probleme, soluționare ce ar constitui fără îndoială 
un pas de cea mai mare importanță pe calea slăbirii încordării 
internaționale, a întăririi păcii și colaborării internaționale.

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Să sporim producția bunurilor de larg consum
★ ★ ★ ★

LAUREAȚII UZINEI
Inginerul Henri Aslan își 

trecu mina peste părul argin
tiu încrețit mărunt cercînd 
să-și amintească frămîntarea 
și zbuciumul acelor zile, mun
ca intensă, dibuiala și îndo
ielile începutului.

Stăteam în curtea inundată 
de soarele cald a uzinelor „Cle
ment Gottwald**, și priveam 
cum sînt ambalate în lăzi spe
ciale motoarele electrice anti- 
grizutoase ce vor pleca la ex
poziția internațională de la 
Lipsea.

— ...Era prin toamna lui *51, 
— începu el să povestească — 
cînd am fost chemați la con
sfătuirea de la Petroșani. Se 
strînscseră acolo ingineri și 
tehnicieni, proiectanți și con
structori, mineri și mecanici 
din fabricile de mașini și 
motoare electrice, din uzi
nele metalurgice și din 
minele răspîndite pe toată 
Valea Jiului. Au vorbit mi
nerii și din cuvîntul lor sim
plu am înțeles clar sarcina ce 
ne revenea. Trebuia să creăm, 
să proiectăm, să construim 
motoare electrice pentru mine, 
motoare antigrizutoase. Au 
vorbit bătrînii mineri din aba
tajele Lupenilor și Petrilei 
despre necazurile lor cu mo
toarele „Brown-Bowery“ și 
cu altele venite de peste ho
tare.

îmi amintesc de unul voi
nic, cu umeri largi și fața 
înegrită de praful de cărbune.

— Am plătit cu aur greu a- 
ccste mașini — striga el cu

glasul înăbușit... Negustorii 
din Franța și Belgia ne-au în
șelat. Motoarele lor se îneacă 
și scot seîntei. Nu sînt mai 
bune decît însăși orînduirea 
vieții lor...

Am plecat de acolo cu legă- 
mînt de a construi pentru 
mineri un motor electric su
perior ce va porni crațerele, 
benzile rulante și troliile, fără 
a pune în pericol viețiile lor. 
Motoarele „antigrizutoase** 
importate din apus, prezentau 
defectul că produceau seîntei 
ceea ce în subteran înseamnă 
primejdie de moarte...

Inginerul cu păr argintiu 
vorbi mai departe. Părea că 
nu dă atenție vorbelor, că 
toată preocuparea sa era în
dreptată să observe manevra
rea plină de grijă a muncito
rilor ce ambalau în lăzi mo
toarele electrice de mină „Fa
bricat în R.P.R.“.

Au pornit — un grup de 
tehnicieni și ingineri format 
din Alexandru Berbereanu, 
Remi Herescu, Henri Aslan și 
tehnicianul Ovidiu Bizim — la 
documentarea și proiectarea 
motoarelor. Au cercetat docu
mentația motoarelor antigrizu
toase sovietice, dovedite cele 
mai bune și din studiul lor au 
creat un model nou care să 
întrunească maximul de ca
lități.

In decembrie 1952 a fost 
gata prototipul și s-a început 
procesul tehnologic pentru fa
bricarea lui în serie.

S-a obținut de la început 
forma perfectă a motorului. 
Dar greutatea lui dădea de

furcă minerilor. S-a pornit a- 
tunci lupta pentru scăderea 
greutății, s-au recalculat cu 
zgîrcenie profilele pieselor, 
ale scuturilor, ale postamen
tului.

După un timp, greutatea 
motorului de 12 kw a ajuns de 
la 362,5 kg. cît era la început, 
la 260 kg. La postament s-a 
amenajat o sanie demontabilă 
ce permitea motorului să in
tre prin cele mai înguste guii 
de mină.

întreaga serie de motoare — 
vreo 12 la număr — sînt pe 
același principiu, aproape i- 
dentice din punct de vedere 
tehnologic și multe piese de la 
un motor se pot înlocui cu 
aceleași piese de la alt motor, 
de altă capacitate.

— Un sprijin prețios l-am 
primit de la tinerii tehnicieni 
și muncitori din fabrică, spuse 
inginerul Berbereanu Alexan
dru. Ei ne-au înconjurat cu 
dragoste, ne-au ajutat din 
toate puterile la terminarea 
grabnică a prototipului, ne-au 
sugerat raționalizări in vede
rea scăderii greutății motoa
relor... Fără acest sprijin, fără 
participarea voluntară și en
tuziastă a lor la această rea
lizare, de bună seamă că am 
fi pierdut mult timp prețios.

Dar nu numai ei s-au inte
resat de lucrarea noastră ; în
treaga fabrică se frămînta, 
lucra, ne ajuta tacit, fără 
multă vorbă. Maistrul Cojo- 
caru — acum este controlor 
de calitate — ne-a adus într-o 
zi un scut presat realizat de 
el pentru motoare, mult mai

rezistent și mai ușor decît cel 
preconizat de noi. Bineînțe
les că l-am primit cu bucu
rie și am scos din proiect pe 
cel vechi. Dar despre asta se 
pot spune multe lucruri— Mo
toarele au început să se pro
ducă în serie și tot așa — ve
rificate și frumos ambalate — 
să iasă pe poarta uzinei în- 
dreptîndu-se spre Valea Jiu- , 
lui.

— „Munca noastră nu se 
oprește aici. înalta distincție I 
cu care a fost apreciată reali- I 
zarea colectivului nostru dă ' 
un avint sporit activității ce 
o desfășurăm în vederea con- 1 
struirii unei alte serii de mo- ' 
toare antigrizutoase ce va duce , 
și mai departe peste hotare un ' 
renume bun tinerii noastre 
industrii electrotehnice. Avem 
siguranța că la Tirgul Inter
național de la Leipzig, motoa
rele noastre se vor bucura de 
o buna primire. Seria ce am 
realizat-o începe de la 3,8 kw. 
și se termină la 30 kw. Viitoa
rele motoare electrice de mină 
vor avea puterea de 40-50 și 
chiar 60 kw. Afară de acea
sta vom da în scrie grupuri 
de agregate generale pentru 
microcentralele sătești, care 
vor contribui la electrificarea 
țării noastre. Acesta este răs
punsul nostru la înalta cinstire 
pe care ne-a adus-o partidul 
fi guvernul".

îndrumarea trebuie făcută 
în permanentă

SIBIU. (De la coresponden
tul nostru). — Brigăzile ute
miste de la fabrica „Avintul 
proletar" din Sibiu, desfășoară 
cu succes întrecerea socialistă.

Astfel, în primele zile ale a- 
cestei luni planul pe fabrică 
a fost depășit cu 2,6 la sută.

La secția tricotaje, graficele 
de producție indică însemnate 
depășiri de normă.

Responsabila brigăzii ute
miste nr. 3, din această sec
ție, este utemista Macovei 
Ana. Ea lucrează la cîte 8-12 
mașini de tricotat ciorapi

Folosind metodele marșrut, 
Melnicov și Voroșin, ea a reu
șit ca pină la data de 10 ale 
acestei luni să tricoteze 564 
perechi de ciorapi peste plan.

Și celelalte tinere — mem
bre ale acestei brigăzi reu
șesc să producă zilnic tot mai 
multe duzini de ciorapi decit 
le este norma. Printre tinerele 
care obțin cele mai frumoase 
succese se numără utemistele 
Marinescu Elena și Ciobanu 
Ana.

Și tinerele din brigada ute- 
mistă, condusă de Nanu Ana 
dobîndesc noi succese în 
muncă. Ele au dat in primele

10 zile ale lunii, mai mult de 
35 duzini de ciorapi peste 
plan.

Utemista Fazecaș Maria din 
această brigadă și-a întrecut 
norma cu 18 duzini de ciorapi.

★
Cu toate aceste realizări, ti

nerele acestor brigăzi nu pot 
spune că primesc sprijinul ne
cesar din partea comitetului 
organizației de bază U.T.M.

Brigăzile nu au întocmite 
programe de lucra care să 
prevadă angajamente concrete 
privind cantitatea și calitatea 
produselor, data ținerii consfă
tuirilor de producție, ordinea 
de zi a acestora etc.

Ca urmare a acestui fapt, 
brigăzile nu țin consfătuirile 
de producție în care să-și ana
lizeze activitatea.

Secretarul comitetului orga
nizației de bază U.T.M., tova
rășul Mircea Crișan, manifestă 
nepăsare față de acest lucru. 
Dacă aceste lipsuri se vor li
chida rezultatele în producție 
vor fi cu mult mai mari decit 
pină acum, iar brigăzile vor 
deveni exemple bune de ur
mat pentru întreaga fabrică.

La fabrica de tricotaje „Moldova"
IAȘI (de la corespondentul nostru). — Colectivul fabricii de 

tricotaje „Moldova" din orașul Iași s-a angajat să producă pină 
la 23 August 14.000 de tricotaje peste plan și să îmbunătă
țească totodată calitatea lor. Pentru a traduce în fapt angaja
mentele, muncitorii întreprinderii au folosit mai intens capa
citatea de lucru a mașinilor și au aplicat în număr tot mai 
mare metodele înaintate de muncă.

In secția de mașini bază. Emilia Antonache, Marcu Slava 
și altele leagă firele din mers, după metoda sovietică Melnicov 
și preiau mașinile fără a le opri. Astfel reușesc să dea mai 
repede tricotajele necesare confecționării treningurilor, flane
lelor și tricourilor.

La benzile rulante, din secția de confecții se urmărește rit
mul producției după graficul orar al Valentinei Hrisanova. La 
banda unde lucrează Ety Haimovicl zilnic se aprinde becul 
galben care vestește depășirea normei de lucra. De asemenea 
utemistele Natalia Proca și Schvartz Rene, confecționează zil
nic cu 35—40 la sută mai multe tricotaje. Numai pină la 12 iu
lie, de exemplu, tinerii au reușit să dea peste plan tricotaje 
de o calitate sporită cu 2 la sută față de cea planificată.

Folosind cu pricepere materia primă
CLUJ (de la trimisul nos

tru). — Cu cîtva timp în urmă, 
tinerii de la fabrica de încăl
țăminte „Ianoș Herbak" din 
Cluj, și-au luat noi angaja
mente în cinstea zilei de 23 
August. In afara faptului că 
și-au propus să depășească 
sarcinile de plan, ei consideră 
ca una din sarcinile lor prin
cipale, economisirea fiecărui 
decimetru patrat de piele sau 
pînză.

In cadrul consfătuirii care a 
avut loc în secția croit 1, ute
mista Kope Ileana responsa
bila de brigadă s-a angajat 
în numele brigăzii, să depă
șească sarcinile de plan cu 11 
la sută, să îmbunătățească ca
litatea cu 1 la sută și să eco
nomisească 7.000 decimetri pa- 
trați de piele. Utemistul Ben
ko Samoil, membru în brigadă, 
a chemat la întrecere pe toți 
tinerii pentru titlul de cel mai 
bun tînăr croitor cu următoa
rele puncte: depășirea sarci
nilor de plan cu 25 la sută, 
economisirea a 1.900 dm. pa- 
trați de piele, îmbunătățirea 
calității cu 1 la sută. Numeroși 
tineri croitori au răspuns la 
chemarea utemistului Benko. 
Printre ei se află Kelemen 
Martin, Gavriș Elena, Elek 
Francisk etc.

încă din primele zile au fost 
întocmite fișe pentru urmări
rea succeselor obținute de ti
neri. Fiecare se străduiește să 
obțină primul loc în întrecere 
și fiecare știe că pe Benko nu 
este chiar atit de ușor să-1 
întrecl Primele rezultate în 
cinstea zilei de 23 August au 
fost centralizate. In luna iu
nie brigada utemista condusă 
de tînăra Kope, din secția croit 
I, și-a depășit norma cu peste 
50 la sută. Folosind rațional 
materia primă utemlștii din

brigadă au economisit 12.055 
dm. patrați de piele. In prima 
lună angajamentele au fost 
depășite cu 5.055 dm. patrați 
piele. In mod deosebit s-a evi
dențiat utemistul Benkb Sa
moil, care și-a depășit norma 
cu 60 la sută și a înscris în 
contul de economii 2012 dm. 
patrați de piele.

întreaga brigadă se întrece 
acum pentru cucerirea titlului 
de cel mai bun tînăr croitor. 
In acest scop utemista Cublă- 
șan Olga a economisit 1147 
dm. patrați piele, Coroian Re
gina 1512 dm. patrați, Gavriș 
Elena 982 dm. patrați, iar Ko- 
dar Rozalia 1142 dm. patrați 
piele.

Succese de seamă au obți
nut și tinerii din brigada ute- 
mistă a lui Pastor Paraschiva 
din secția a Il-a de croit. In 
luna iunie, brigada și-a depă
șit norma cu 57 la sută, iar 
92 la sută din produsele exe
cutate de ea, au fost de cali
tate superioară. Cu toate efor
turile pe care le-au depus 
membrii brigăzii lui Kope, ti
nerii de aici au întrecut suc
cesele lor. In prima lună a în
trecerii pentru titlul de cel 
mai bun tînăr croitor, ei au 
realizat o economie de peste 
13.654 dm. patrați de piele. Nu 
există nici un tînăr din bri
gadă care să nu fi economisit 
cel puțin 700 dm. patrați de 
piele. Este demn de reliefat 
succesul obținut de utemista 
Engi Ana. Aranjînd la croit 
mai bine tiparele pentru a fo
losi la maximum pielea, ea a 
obținut economii de 3293 dm. 
patrați de piele.

Pină la 23 August a mai ră
mas puțin timp. Comitetul 
organizației de bază U.T.M. și 
personal tov. secretar Lornicz 
Francisk se ocupă în mod deo
sebit de mobilizarea tinerilor 
în lupta pentru economii.

In anii regimului democrat-popular, țara noastră a făcut pași siguri spre in
dustrializare. Numeroase fabrici au fost ridicate din temelii în această perioadă. 
Utilate cu mașini moderne, ele au creiat muncitorilor condiții optime de lucrul

In fotografia noastră, fabrica de pîine din orașul Hunedoara construită în 
anii regimului de democrație populari.

Din poșta 
de ieri

Utemistul Citea Stelian este agent agri
col în comuna Leu raionul Craiova, și se 
achită cu cinste de sarcinile care-i revin. 
El este și deputat în sfatul popular ai 
comunei. Pentru a nu înșela așteptările 
consătenilor lui care alegîndu-1 și-au pus 
toată nădejdea în el, tov. Citea muncește 
zi de zi cu abnegație — pentru a da viață 
hotărîrilor partidului și guvernului.

Discută atent cu fiecare țăran muncitor, 
Ie dă sfaturi cum sa aplice regulile agro
tehnice pentru a obține recoltă bogată.

Chiaburul Picu Radu are o batoză. Pen
tru ca să nu fie folosită și grîu! să nu fie 
treierat la timp el n-a reparat-o lăsînd-o 
în paragină pe cîmp în comuna Coșopeni 
mințind autoritățile că i-a luat-o S.M.T.- 
Cîrcea.

Această uneltire nu a scăpat însă 
ochiului vigilent al deputatului. Chiabu
rul a fost demascat de deputatul Citea 
Stelian.

Corespondent 
MARIN ȘTEFAN



A 1O-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII POLONIEI

Cuvintarea tovarășului N. A. Bulganin
rostită la 2 1 i u l i e 19 54 la Varșovia

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — P.A.P. 
transmits cuvintarea rostită la 21 iulie 
1954 de N. A. Bulganin, mareșal al Uniunii 
Sovietice, membru în Prezidiul Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la 
sărbătorirea celei de ă 10-a aniversări a 
eliberării Poloniei.

„Dragi tovarăși I

In numele Guvernului sovietic și al Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, din partea forțelor 
armate, în numele întregului popor sovie
tic vă transmit un salut călduros și vă 
felicit din inimă pe dumneavoastră și în 
persoana dumneavoastră întregul popor 
polonez cu prilejul celei de a 10-a ani
versări a instaurării puterii populare in 
Polonia. (Aplauze furtunoase, prelungite).

Permiteți-mi de asemenea să transmit 
un înflăcărat salut oamenilor muncii din 
capitala Poloniei — eroica Varșovie. Dis
trusă pină in temelii de ocupanții fasciști, 
ea a renăscut din ruine și cenușă și tră
iește astăzi o viață clocotitoare de muncă, 
constituind un exemplu concret al ener
giei creatoare a poporului polonez. (Aplau
ze prelungite).

Acum 10 ani a început noua istorie a 
Statului polon, care marchează elibera
rea națională și socială a eroicului popor 
polonez. Acum 10 ani pe păminturile polo
neze, abia eliberate, a fost constituit Co
mitetul polonez de eliberare națională — 
primul guvern muncitoresc țărănesc din 
istoria poporului dumneavoastră. El a fost 
cr*?t ca un organ legal, provizoriu al 
pi brii executive pentru conducerea lup
tei de eliberare a poporului, pentru cu
cerirea independenței și restabilirea sta
tului polonez. Programul Comitetului de 
eliberare națională a fost istoricul ma
nifest din 22 iulie 1944, care a pus bazele 
construirii unei Polonii noi, democrate și 
care a proclamat ca bază a politicii ei ex
terne alianța trainică și prietenia cu 
Uniunea Sovietică.

După cum se știe, ca urmare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, care a 
proclamat dreptul la autodeterminare pină 
la despărțire pentru toate popoarele .asu
prite înainte de autocrația țaristă, Polonia 
a devenit un stat de sine stătător. Guver
nul sovietic a recunoscut suveranitatea 
acestuia printr-un decret semnat de ma
rele Lenin și a declarat nule toate tratatele 
încheiate anterior cu privire la împărți
rea teritoriului Poloniei.

Revoluția din Octombrie a exercitat o 
uriașă influență asupra dezvoltării miș
cării revoluționare din Polonia. Dar pe 
atunci oamenii muncii din Polonia nu au 
reușit să ia puterea in miinile lor. Moșie
rii și capitaliștii au instaurat in Polonia 
un regim reacționar al mizeriei și ai lipse; 
de drepturi.

Politica internă antipopulară și politica 
externă antinaționala a cercurilor guver
nante poloneze a dus, după cum se știe. 
Polonia in septembrie 1939 la pierderea 
independenței naționale și a adus poporu
lui polonez nenumărate calamități. Ca 
urmare a ocupației germano- fasciste era 
amenințată însăși existența poporului 
polonez.

Poporul polonez iubitor de libertate a 
pornit la luptă împotriva cotropitorilor 
hitleriști. In fruntea acestei lupte s-a si
tuat Partidul Muncitoresc Polonez care a 
strins în jurul clasei muncitoare țărăni
mea muncitoare, intelectualitatea progre
sistă și pe toți patrioții adevărați ai pa
triei lor și a creat un larg Front națio
nal antifascist și democratic.

Partidul Muncitoresc Polonez a îmbinat 
lupta pentru eliberarea națională a pa
triei dragi cu lupta pentru eliberarea so
cială a oamenilor muncii polonezi, pentru 
puterea populară. Un eveniment hotărîtor 
din această perioadă a fost crearea în 
pragul anului 1944 a unui adevărat parla
ment al poporului polonez — „Krajowa 
Rada Narodowa", în frunte cu tovarășul 
Boleslaw Bierut, luptător încercat pen
tru cauza oamenilor muncii polonezi, con
ducător de seamă al Poloniei noi, inde
pendente, democrate. (Aplauze furtunoase, 
prelungite. Toți se ridică în picioare).

Krajowa Rada Narodowa și-a creat 
forțe armate proprii — Armia Ludowa — 
care a reunit detașamentele de partizani. 
In această perioadă a existat și a acționat 
activ pe frontul împotriva hitleriștilor I-a 
divizie poloneză „Tadeusz Kosciuszko", 
formată pe teritoriul Uniunii Sovietice 
din inițiativa Uniunii patrioților polonezi. 
Uniunea patrioților polonezi, întemeiată 
de emigranții revoluționari polonezi, s-a 
adresat atunci Guvernului sovietic cu ru
gămintea de a permite crearea pe teri
toriul U.R.S.S. a unei unități militare po
loneze. Intrucît poporul sovietic considera 
ajutorarea tuturor popoarelor aflate sub 
jugul fascismului german ca o datorie a sa 
internaționalistă, Guvernul sovietic a sa
tisfăcut cererea patrioților polonezi.

La 12 octombrie 1943 în apropiere de 
localitatea Lenino, la vest de Smolensk, 
divizia I-a poloneză, comandată pe atunci 
de generalul Zygmund Berling, laolaltă 
cu unitățile Armatei Sovietice, a intrat 
în luptă împotriva trupelor germano-fas- 
ciste. In această bătălie grea soldații și 
ofițerii polonezi au dat dovadă în masă 
de o vitejie ostășească excepțională și de 
eroism. Peste 300 de soldați și ofițeri din 
divizia poloneză au primit decorații mi
litare sovietice. O serie de ostași polonezi 
au fost distinși cu înaltul titlu de Erou 
al Uniunii Sovietice.

Ulterior, din unitățile poloneze nou for
mate pe teritoriul U.R.S.S. a fost consti
tuită Armata I-a poloneză. Ceva mai tîr- 
ziu, chiar pe teritoriile poloneze eliberate 
a început crearea celei de a Il-a armate 
poloneze. In vara anului 1944 Armata So
vietică, înaintînd cu succes s-a apropiat 
de frontiera de stat dintre Uniunea Sovie
tică și Polonia. Trupele sovietice laolaltă 
cu armata poloneză care acționa pe fron
tul sovieto-german au trecut peste rîul 
Bugul de vest, au trecut frontiera so- 
vieto-polonă și au pășit pe pămîntul Po
loniei. Aceasta a constituit începutul eli
berării de sub jugul ocupației germane a 
mulj chinuitului popor polonez frate.

In acele zile memorabile trupele sovie
tice au pășit pe pămîntul Poloniei însufle-
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țite de o fermă hotărîre : să zdrobească 
armatele germano-fasciste dușmane și să 
ajute poporul polonez să se elibereze de 
sub jugul cotropitorilor și să restabilească 
o Polonie independentă, puternică, și de
mocrată. (Aplauze prelungite).

Armata populară poloneză, înzestrată 
cu arme sovietice de cea mai bună cali
tate și folosind tehnica militară sovietică 
cea mai modernă a luptat vitejește, lao
laltă cu armata roșie, pentru eliberarea 
completă a Poloniei și pentru zdrobirea 
totală a cotropitorilor fasciști.

Mie mi-a revenit înalta cinste de a ti 
reprezentantul guvernului sovietic pe 
lîngă Comitetul polonez de eliberare na
țională în prima perioadă a existenței lui 
și am avut posibilitatea să văd activita
tea desfășurată în luptă de armata polo
neză. în luptele cu dușmanul, soldații și 
ofițerii polonezi, însuflețiți de țelul nobil 
al eliberării patriei lor, au luptat cu o 
vitejie excepțională, s-au manifestat ca 
ostași pricepuți și disciplinați și ca to
varăși de luptă credincioși ai armatei so
vietice. (Aplauze prelungite). Acțiunile 
pricepute și eroice ale formațiunilor și 
unităților poloneze au fost citate in re
petate rînduri în ordinele de zi ale co
mandantului suprem Iosif Vissarionovici 
Stalin. (Aplauze). Sute de ostași ai ar
matei poloneze și numeroase unități și 
formațiuni poloneze au fost decorate cu 
ordine militare sovietice.

Crearea forțelor armate poloneze, edu
cația lor politică și activitatea de luptă 
s-a făcut sub conducerea directă a unor 
militanți de seamă ai Poloniei populare, 
ca de pildă. Alexander Zawadski, Hilary 
Mine, Jakub Berman, Edward Ochab. 
Karol Swierczewski. Stanislaw Poplawski 
și alții (Aplauze prelungite).

In crearea unităților militare poloneze 
un mare merit il au Uniunea patrioților 
polonezi și Wanda Lwowna Wasilewska. 
fruntașă de seamă a acestei uniuni 
(Aplauze).

Vorbind despre eliberarea Poloniei de 
sub jugul cotropitorilor fasciști nu se 
poate să nu subliniem meritele pe care 
le-a avut în această operă nobilă remar
cabilul fiu al poporului polonez, mareșa
lul Konstantin Rokossowski. (Aplauze 
furtunoase, prelungite). Mareșalul Rokos
sowski a comandat frontul I bielorus al 
armatei sovietice care a acționat pe te
ritoriul Poloniei. în cadrul acestui front, 
umăr la umăr cu trupele sovietice au 
luptat împotriva dușmanului unitățile ar
matei populare poloneze.

Pe cîmpurile de luptă împotriva duș
manului comun se întărea prietenia po
poarelor noastre și se călea tovărășia de 
arme a forțelor armate ale Poloniei și 
Uniunii Sovietice. Această glorioasă tra
diție a prieteniei și a tovărășiei trăiește 
și acum in timp de pace, reprezentînd un 
izvor sigur de întărire a spiritului de 
luptă al ostașilor polonezi și sovietici 
(Aplauze prelungite). Sub conducerea ma
reșalului Rokossowski cresc noi cadre 
de comandă ale armatei poloneze. Și noi 
nu ne îndoim că aceste noi cadre de co
mandă își vor îndeplini cu cinste datoria 
lor ostășească față de patrie. (Aplauze 
prelungite).

Tovarăși! Nașterea Poloniei noi a în
semnat o victorie măreață a maselor mun
citoare poloneze și in același timp a fost 
un eveniment de mare însemnătate in
ternațională ; ea a constituit o dovadă 
a slăbirii sistemului imperialist mondial 
și a întăririi lagărului democratic. Mă
reața victorie a poporului polonez a fost 
salutată fierbinte de întreaga omenire 
progresistă.

Aruncind o privire retrospectivă spre 
calea parcursă de poporul polonez in timp 
de 10 ani, se poate spune cu tărie că prin
cipalul rezultat al acestui minunat dece
niu este întărirea independenței și suve
ranității Poloniei, întărirea statului po
lonez de democrație populară și avîntul 
economiei naționale, nemaivăzut încă in 
Polonia .

Războiul și ocupația germano-fascistă 
au pricinuit Poloniei uriașe pierderi și 
distrugeri. Mai mult de o treime din avu
tul național al Poloniei a fost distrus. Nu
meroase sate și orașe din țară, inclusiv 
capitala Poloniei ,au fost prefăcute în 
ruine. Au pierit circa 6.000.000 de cetă
țeni polonezi. In fața puterii populare re
prezentată prin Krajowa Rada Narodowa 
și Comitetul polonez de eliberare națio
nală se ridica o sarcină grea și complexă 
de refacere și de organizare a vieții eco
nomice a țării. După cum vă aduceți 
aminte, această sarcină trebuia să fie 
dusă la îndeplinire în condițiile unei 
lupte de clasă înverșunate, reacțiunea și 
fasciștii care acționau clandestin, inspi
rați și încurajați din străinătate, recur
geau la orice pentru a zădărnici măsurile 
sociale și economice ale puterii populare și 
pentru a obține restabilirea vechilor rân
duieli în Polonia.

Poporul muncitor polonez a zdrobit 
toate planurile reacțiunii, și într-un timp 
foarte scurt a biruit ruina provocată de 
război și a făcut un uriaș salt înainte în 
dezvoltarea economiei sale. Acest lucru a 
devenit posibil, deoarece principalele mij
loace de producție au trecut în miinile 
oamenilor muncii. > In țară au fost înfăp
tuite transformări sociale radicale, prin
tre care o largă reformă agrară și națio
nalizarea industriei mari și mijlocii, a 
transporturilor și a băncilor. Ca urmare 
a acestor transformări revoluționare, ele
mentele burghezo-moșierești au pierdut 
dominația politică și economică, iar po
porul polonez, după ce a vindecat rănile 
pricinuite de război, a dezvoltat rapid 
economia țării pe bază de plan.

Renașterea rapidă a Poloniei a fost în
lesnită de faptul că ea a avut și are prie
teni credincioși în persoana Uniunii So
vietice și a celorlalte țări din lagărul de
mocratic. Prietenia cu U.R.S.S. a ajutat 
poporului polonez să unească într-un stat 
național independent unit toate străve
chile pămînturi poloneze, inclusiv ve
chile pămînturi apusene smulse cîndva 
de cotropitorii germani.

Noi, oamenii sovietici, laolaltă cu toți 
prietenii adevărați ai poporului polonez, 
ne bucurăm în mod sincer de succesele 
voastre. Aceste succese sînt atît de evi
dente și uimitoare, îneît ele nu pot să 
fie trecute sub tăcere chiar și de acei care 
în nici un caz nu pot fi bănuiți că ar 
avea o atitudine binevoitoare față de po
porul polonez.

Pe toți prietenii Poloniei îi bucură in 
mod deosebit faptul că dintr-o țară agra

ră înapoiată Polonia s-a transformat în- 
tr-o țară industrială puternică, care după 
volumul producției industriale s-a plasat 
pe al cincilea loc în Europa, lăsînd în 
urmă Italia și ajungînd aproape Franța. 
Totodată este important să se sublinieze 
că în Polonia au fost create o serie de 
ramuri industriale care nu au existat îna
inte și că industria construcției de mașini 
a căpătat o dezvoltare deosebit de mare.

Congresul al II-lea al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, care a avut loc în 
luna martie a c., a arătat că succesele ob
ținute în industrializarea țării permit să 
se îndeplinească într-un timp scurt o 
altă sarcină foarte importantă care stă în 
fața țării voastre — sarcina unui avînt 
vertiginos al producției agricole și al 
creșterii accelerate a producției obiecte
lor de larg consum, ceea ce va ridica con
siderabil bunăstarea materială a oameni
lor muncii. Un fapt incontestabil este că 
în cei 10 ani care s-au scurs, agricultura 
Poloniei a obținut succese considerabile ; 
in prezent însă, dezvoltarea ei rămine în 
urmă față de nevoile populației și ale in
dustriei care cresc rapid. In prezent în 
țara voastră a fost elaborat un vast pro
gram de dezvoltare energică a agricul
turii. Această sarcină a fost pusă ca o 
sarcină a întregului popor, a întregului 
stat și nu incape îndoială că sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, în frunte cu Comitetul său Central, 
oamenii muncii din Polonia vor face ca 
dezvoltarea agriculturii să meargă îna
inte.

Avîntul economiei Poloniei populare 
este însoțit de înflorirea culturii polone. 
Poporul polonez a fost întotdeauna dotat 
și a adus o contribuție importantă la te
zaurul culturii mondiale. întreaga lume 
cunoaște numele unor fruntași ai științei 
și culturii polone, ca de pildă, Nikolai 
Copernik, Adam Mickiewicz, Feeder :k 
Chopin și mulți alții. Poporul sovietic a 
urmărit întotdeauna și urmărește și acum 
cu interes realizările oamenilor de știință 
și cultură polonezi din zilele noastre și le 
urează noi succese in munca lor pentru 
binele patriei .

Vorbind despre realizările Poloniei de- 
mocrat-populare, trebuie subliniat că ele 
sint in primul rind rezultatul muncii 
pline de abnegație a maselor populare 
poloneze și al participării lor la condu
cerea țării. Propagandiștii burghezi mai 
continuă încă să răspindească calomnii, 
susținind că oamenii muncii nu ar fi ca
pabili să desfășoare o activitate de stat, 
o activitate de conducere. Cit de vechi 
și stupid este acest lucru! Experiența 
Uniunii Sovietice și a celorlalte țări din 
lagărul democrat a desmințit de mult 
această minciună burgheză. In socialism 
poporul este nu numai creatorul istoriei, 
ci și adevăratul stăpin al țării lui. deoa
rece el creează și lucrează pentru sine. 
Tocmai așa stau lucrurile acum in Polo
nia. Dintr-o clasă înrobită și lipsită de 
drepturi, cum a fost in timpul Poloniei 
burghezo-moșierești, clasa muncitoare din 
Polonia s-a transformat in clasa dom - 
nantă. in forța conducătoare recunoscută 
a poporului- Țărănimea muncitoare din 
Polonia eliberată pentru totdeauna de 
sub jugul greu al expleatăr-i moș:ereș’._ 
in alianță cu clasa muncitoare, parti
cipă activ la întărirea Polonie: deznocrat- 
populare. In fața intelectualități; popu
lare din Polonia s-au deschis posibili
tăți largi pentru activitatea creatoare ia 
folosul patriei sale. Lupta pentru Îndepli
nirea planului de șase ani de construire 
a bazelor socialismului ș; pentru întări
rea cauzei păcii unește strins pe toți oa
menii muncii din Polonia, întărește unita
tea lor morală și politică.

Forța îndrumătoare și conducătoare a 
poporului polonez in opera de construire 
a socialismului este partidul revoluțio
nar marxist-leninist al clasei muncitoare 
poloneze. Mișcarea muncitorească polo
neză are vechi și glorioase tradiții de 
luptă revoluționară pentru eliberarea na
țională și socială a poporului Și astăzi, 
în ziua glorioasei aniversări a renașterii 
Poloniei, in ziua triumfului ideii nobile 
a libertății poporului, pentru care și-au 
dat viața atiția revoluționari, nu putem 
să nu ne aducem aminte de numele 
luptătorilor de seamă pentru cauza cla
sei muncitoare, Ludwik Warynski și Rosa 
Luxemburg, Felix Dzerjinski și Julian 
Marchlewski, Marcel Nowotka Și Pavel 
Finder.

Astăzi, in această zi solemnă și plină de 
bucurie, se poate spune cu drept cuvînt 
că s-au realizat cele mai scumpe visuri 
ale celor mai buni fii și fiice ale poporu
lui polonez în ceea ce privește crearea 
unei Polonii puternice și independente, 
care să fie o mamă adevărată pentru po
porul ei. (Aplauze prelungite).

Congresul al II-lea al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez a demonstrat ca
racterul de monolit al partidului și coezi
unea lui în jurul mărețului și invincibi
lului steag al lui Marx-Engels-Lenin- 
Stalin. Putem fi siguri că unitatea de 
nezdruncinat dintre Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez, guvernul popular, și între
gul popor polonez, unitatea care este 
izvorul forței și succeselor continue ale 
Republicii Populare Polone, se va întări 
și de acum înainte.

Tovarăși! Poporul Poloniei, ca și toate 
celelalte popoare, este vital interesat în 
menținerea și consolidarea păcii. Ca po
por care a trecut prin toate grozăviile 
războiului, poporul polonez știe să pre- 
țuiască pacea. De aceea el participă ac
tiv la lupta pentru pace și sprijină în 
totul politica de pace dusă de lagărul 
nostru — lagărul păcii, democrației și so
cialismului.

Deosebit de mare este primejdia pe 
care o prezintă politica de reînviere a 
militarismului german și de creare a unui 
bloc militar al celor șase state europene 
în. frunte cu revanșarzii vest-germani, 
politică dusă de cercurile guvernante din 
Statele Unite ale Americii și din Anglia. 
Conștient de primejdia pe care această 
politică o prezintă pentru cauza libertă
ții și independenței statelor europene, 
poporul polonez, ca și o serie de alte po
poare ale Europei, a dat un sprijin una
nim propunerilor Uniunii Sovietice în 
problema germană și referitor la încheie
rea unui tratat general european cu pri
vire la securitatea colectivă în Europa.

Politica de pace a țărilor lagărului de
mocrat și puternicul avînt al mișcării 
partizanilor păcii din întreaga lume au 

dus la o oarecare slăbire a încordării in
ternaționale. Anul trecut a fost semnat 
armistițiul în Coreea. Acum au fost rea
lizate primele rezultate pozitive în ceea 
ce privește restabilirea păcii în Indo
china. După cum se vede din ultimele 
știri, au fost semnate acordurile cu' pri
vire la încetarea operațiunilor militare 
în Vietnam și Laos și este așteptată sem
narea unui acord cu privire la Cambod- 
gia. Aceasta este o mare victorie a for
țelor păcii și un rezultat direct al luptei 
pentru cauza păcii pe care delegațiile 
Uniunii Sovietice, marii Republici Popu
lare Chineze și Republicii Democrate 
Vietnam au dus-o la conferința de la 
Geneva. (Aplauze prelungite).

încetarea operațiunilor militare în In
dochina ar fi putut fi realizată mult mai 
devreme, dacă diplomația americană nu 
ar fi frînat lucrările conferinței de la 
Geneva, dacă nu ar fi recurs la manevre 
de culise și nu ar fi exercitat o presiune 
grosolană asupra Franței și Angliei.

Numeroase fapte dovedesc că diploma
ția americană nu vrea să renunțe Ia po
litica ei, cunoscută ca politică „de pe po
ziții de forță". După cum știți, nu de 
mult au avut loc la Washington convor
biri anglo-americane separate, după care 
a fost publicată o declarație comună asu
pra principiilor politicii S.U.A. și Angliei. 
Există oare în aceste principii ceva nou, 
îndreptat spre o slăbire a încordării in
ternaționale ? Nu. Sînt aceleași principii 
vechi, bine cunoscute ale politicii impe
rialiste. De exemplu, sub paravanul „res
pingerii comunismului" este oferit din 
nou vechiul plan american de înrobire 
a popoarelor care au scuturat jugul im
perialist. Este de mirare că se formulează 
asemenea teze absurde ca „eliberarea" 
popoarelor, chipurile, „aflate in robie".

Absurditatea unor asemenea propuneri 
și planuri este evidentă. Au trecut de 
mult și nu se vor mai întoarce niciodată 
vremurile cînd imperialiștii făceau tot ce 
vroiau. (Aplauze prelungite). Astăzi, la
gărului agresiv i se opun 900 milioane 
de oameni strins uniți într-un front unic, 
care s-au eliberat cu adevărat și pentru 
•otdeauna de sub jugul robiei imperia
li::‘e. care au gustat bucuria unei vieți 
noi. libere și sînt ferm hotărîți să apere 
marile lor cuceriri împotriva oricăror 
tentative de ori unde ar veni ele. 
(Aplauze prelungite).

Lagărul socialismului și democrației 
este lagărul păcii. Cea mai grăitoare do
vadă in acest sens este faptul că Uniu
nea Sovietică și țările de democrație 
populară luptă de mult timp cu perse
verență pentru interzicerea armei ato
mice și cu hidrogen, considerînd că mă
reața descoperire a minții omenești — 
energia atomică — trebuie folosită nu în 
«copuri de război și distrugere, ci în 
scopurile construcției pașnice și ale ușu
rării vieții omului.

Guvernul sovietic a publicat recent o 
declarație <n care se arată că Uniunea 
Sovietică a făcut un pas real spre folo- 
>-rea pașnică a energiei atomice punînd 
in funcțiune prima centrală electrică in
dustrială pe bază de energie atomică. 
(Apiaue). Acest eveniment are o insem- 
nătate excepțională Pe bună dreptate 
scria ziarul polonez „Trybuna Ludu“ că 
ziua de 27 iunie 1954 — data punerii in 
funcțiune a acestei centrale — va fi so
cotită ca Începutul unei mari revoluții 
industriale și tehnice, a cărei însemnă
tate nici nu ne-o putem imagina astăzi.

Dar este de la sine înțeles că atita 
timp cit Statele Unite ale Americii nu 
vor renunța la folosirea armei atomice și 
cu hidrogen Uniunea Sovietică este ne
voită să posede această armă pentru ** 
nu se găsi dezarmată in caz de surpriză.

Tovarăși! Crearea și întărirea lagăru
lui socialist, a acestui puternic bastion al 
păcii și securității popoarelor, constituie 
cea mai mare cucerire a popoarelor li
bere. Noi trebuie să prețuim această cu
cerire și s-o păzim ca lumina ochilor. 
Datoria noastră sfîntă este să ascuțim vi
gilența. să întărim mai departe prin toate 
mijloacele lagărul socialismului și demo
crației. să întărim mai departe și mai 
mult prietenia noastră.

Forța lagărului nostru iubitor de pace 
constă nu numai în puterea sa economică 
și militară, ci. în primul rind, în coeziu
nea sa. Relațiile reciproce dintre țările 
noastre se bazează nu pe subordonarea 
unei țări față de alta, ci pe prietenie și 
ajutor reciproc, pe comunitate de țeluri, 
pe recunoașterea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor țărilor mari și mici.

Polonia populară este o verigă trainică 
și o parte integrantă a puternicului la
găr socialist și este legată prin legături 
de cea mai strînsă prietenie cu toate 
țările care fac parte din eL

Prietenia frățească, care s-a stabilit 
între Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Polonă este de cea mai mare 
însemnătate pentru cele două țari ale 
noastre. Se știe că relațiile reciproce din
tre Rusia țaristă și Polonia de ieri, ca 
urmare a politicii antipopulare a claselor 
exploatatoare guvernante erau pline de 
dușmănie și chiar de conflicte militare cu 
toate că între oamenii muncii din cele 
două țări nu au existat niciodată niciun 
fel de contradicții și cu toate că încă 
pe atunci între oamenii înaintați din Po
lonia și Rusia a existat o bună și trainică 
prietenie. In perioada dintre primul si al 
doilea război mondial, guvernul sovietic 
căuta să stabilească relații de prietenie 
cu Polonia, dar politica reacționară, 
antisovietică a cercurilor guveranante 
poloneze, încurajate de imperialiștii stră
ini, a împiedicat pe atunci îmbunătățirea 
relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Po
lonia.

O cotitură radicală în relațiile dintre ță
rile noastre s-a produs în anii celui de al 
doilea război mondial, în cursul luptei co
mune a popoarelor noastre împotriva duș
manului comun — fascismul german. 
Aceste noi relații au fost consacrate prin 
încheierea la 21 aprilie 1945 a Tratatului 
de prietenie, asistență mutuală și colabo
rare postbelică dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Polonă.

De atunci prietenia și colaborarea din
tre Polonia și Uniunea Sovietică se întă
resc și se lărgesc neîncetat, cuprinzînd 
toate domeniile relațiilor politice, econo
mice și culturale dintre țările noastre. 

Crește neîncetat schimbul de mărfuri din
tre Polonia și U.R.S.S., schimb care se dez
voltă pe baza avantajului reciproc. In anul 
acesta de pildă, el va crește de opt ori în 
comparație cu 1945. O însemnătate deo
sebit de mare pentru Polonia este impor
tul de mașini și utilaj industrial din Uni
unea Sovietică, a căror livrare se efec
tuează în condiții de credit pe termen 
lung.

Relațiile economice dintre Uniunea So
vietică și Polonia populară se caracteri
zează prin dorința de a se ajuta reciproc. 
Asemenea relații între popoare constituie 
o expresie vie a relațiilor de tip nou, so
cialist, între țări, diametral opuse relații
lor dintre statele imperialiste, care caută 
să se înrobească reciproc. Poporul polonez 
poate fi convins că guvernul Uniunii So
vietice va lărgi și de aici înainte colabo
rarea economică și culturală dintre țările 
noastre și va acorda Republicii Populare 
Polone ajutor prietenesc în ceea ce pri
vește asigurarea independenței și secu
rității ei. (Aplauze prelungite).

Este cu totul firesc că Polonia întărește 
și dezvoltă relațiile de prietenie și cu ce
lelalte țări din lagărul socialist — cu ma
rea Republică Populară Chineză, cu țările 
europene de democrație populară, cu Re
publica Democrată Germană. De o impor
tanță deosebit de mare pentru Polonia 
populară este stabilirea relațiilor de prie
tenie și colaborare cu Republica Demo
crată Germană, care este reazimul forțelor 
iubitoare de pace ale poporului german. 
In opoziție cu politica revanșardă a gu
vernanților de la Bonn din Germania oc
cidentală, puterea populară instaurată în 
Republica Democrată Germană întărește 
relațiile de prietenie cu Polonia pe baza 
recunoașterii frontierei prieteniei și păcii 
pe Oder și Neisse. (Aplauze). Faptul că la 
frontiera de vest a Poloniei există un stat 
german prieten constituie pentru poporul 
polonez un factor istoric de uriașă impor
tanță.

Festivitățile
LUBLIN 23 (Agerpres). — P.A.P. trans

mite : Poporul liber polonez sărbătorește 
în mod solemn cea de a 10-a aniversare 
a instaurării în țara sa a puterii demo- 
crat-populare — Ziua renașteri) Poloniei. 
Deosebit de sărbătoresc este aspectul stră
vechiului Lublin — prima capitală a sta
tului popular. Străzile și piețele lui, casele 
și întreprinderile industriale sînt pavoa
zate cu drapele naționale. Pancarte uriașe 
vorbesc despre glorioasele victorii în 
muncă ale poporului polonez pe calea 
construcției socialiste. De dimineață, mii 
de locuitori din Lublin și din împreju
rimi, îmbrăca ti în haine de sărbătoare, 
se îndreptau spre artera principală a ora
șului — strada Suburbia Cracoviei unde 
a avut loc parada militară și demonstra
ția tineretului. La ora 10 dimineața, în 
tribuna de onoare, ridicată pe strada Su
burbia Cracoviei, au luat loc Boleslaw 
Bierut. prim secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez : Alexander Zawadski. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone : Josef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri; Constantin Ro
kossowski, mareșal al Poloniei, membrii 
Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
membrii Consiliului de Stat și ai guvernu
lui. Conducătorii partidului și guvernului 
au fost salutați cu ovații furtunoase, 
prelungite.

Asistența a întîmpinat cu ovații căldu
roase pe N. A. Bulganin, mareșal al 
Uniunii Sovietice, membru în Prezidiul 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice și prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. în tribuna corpului diplomatic 
au luat loc N .A. Mihailov, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
in Polonia, șefii ambasadelor și misiunilor 
și atașații militari ai unei serii de țări, 
acreditați la Varșovia.

In tribune se aflau oameni ai științei, 
culturii și artei, fruntași în muncă din 
întreaga țară, delegația oamenilor de cul
tură sovietici, precum și alte delegații 
străine, sosite în Polonia pentru a parti
cipa la festivități. Pe străzile laterale 
s-au aliniat trupele gata de paradă.

Boleslaw Bierut, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, a rostit o cuvîntare de 
salut

Cu zece ani in urmă, a spus el, străzile 
Dublinului au răsunat de o furtună de 
exclamații de bucurie. Populația a salutat 
cu o bucurie de nedescris Armata Sovie
tică — armata eliberatoare — precum și 
unitățile armatei poloneze renăscute. Ele 
au adus libertatea și au vestit victoria,

Recepția oferită de ambasadorul R. P. Polone 
la Moscova

MOSCOVA 23 (Agerpres'). — TASS 
transmite: La 22 Iulie, W. Lewikowski, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Polone la 
Moscova, a oferit o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului polonez 
— cea de a 10-a aniversare a renașterii 
Poloniei.

Printre oaspeți, la recepție au fost de 
față: L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, 
A. I. Mikoian, V. M. Molotov, M. Z. Sa
burov, N. S. Hrușciov; M. P. Tarasov, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. ; G. F. Alexandrov, 
P. I. Antropov, V. P. Eliutin, V. P. Zo
tov, P. A. Iudin, D. I. Raizer, S. M. 
Tihomirov — miniștri ai U.R.S.S.; V. P. 
Popov, președintele Băncii de Stat a 
U.R.S.S.; A. I. Vîșinski, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al U.R.S.S.; 
A. A. Volin, președintele Tribunalului 
Suprem al U.R.S.S. ; R. A. Rudenko, 
procuror general al U.R.S.S. ; G. K. Ju- 
kov, mareșal al Uniunii Sovietice ; N. G. 
Kuznețov, amiral de flotă; N. G. Pal- 
gunov, conducătorul responsabil al agen
ției TASS ; D. T. Șepilov, redactorul șef 
al ziarului „Pravda" ; K. A. Gubin, re
dactor șef al ziarului „Izvestia" ; A. I. 
Denisov, președintele conducerii Asocia
ției unionale pentru legăturile culturale 
cu străinătatea; academicianul D. V. 
Skobelțîn, președintele Comitetului pen

Tovarăși! In cei zece ani care au trecut 
ați desfășurat o muncă uriașă, ați realizat 
mari succese, iar viitorul vă promite per
spective minunate. Polonia dispune de 
mari bogății naturale și voi aveți tot ceea 
ce este necesar pentru a folosi aceste bo
gății spre binele patriei și al oamenilor 
muncii: puterea de stat cu adevărat popu
lară, hărnicia poporului și dragostea lui 
fierbinte față de patria sa, alianța trainică 
dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare, înțelepciunea colectivă a Par
tidului, care exprimă interesele oamenilor 
muncii, o industrie dezvoltată și, în sfîrșit, 
sprijinul frățesc permanent al prietenilor 
voștri — popoarele Uniunii Sovietice și 
celelalte țări din lagărul democrat.

Astăzi, în ziua glorioasei sărbători na
ționale a Poloniei, în numele întregului 
popor sovietic, urez fierbinte poporului 
polonez noi succese în întărirea statului 
său democrat popular, în dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii, în măreața operă de 
construire a Poloniei socialiste. (Aplauze 
furtunoase prelungite.).

Trăiască Republica Populară Polonă — 
verigă trainică a puternicului lagăr al 
păcii, democrației și socialismului ! (A- 
plauze).

Trăiască eroicul popor polonez, care cu 
mină sigură construiește societatea socia
listă ! (Aplauze).

Trăiască glorioasa Oaste poloneză, care 
stă cu vigilentă în apărarea intereselor 
patriei sale ! (Aplauze).

Trăiască Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez — organizatorul și inspiratorul tutu
ror victoriilor poporului polonez! (A- 
plauze).

Trăiască prietenia veșnică și de ne
zdruncinat dintre poporul polon și poporul 
sovietic ! (Aplauze furtunoase, prelungite). 
Toți se ridică în picioare. In sală răsună 
aclamații: „Neh jie I neh jie ! neh jie !).

de la Lublin
pacea și înflorirea pământului polonez, 
care a suferit sub jugul ocupanților hitle
riști. Străvechiul Lublin a devenit prima 
reședință din istoria noastră a guvernului 
popular.

Partidul Muncitoresc Unit Polonez și 
guvernul, a subliniat în continuare Bo
leslaw Bierut, au hotărît ca în ziua celei 
de a 10-a aniversări a puterii populare 
să se confere orașului Lublin, Ordinul 
„Grunwald" clasa I, pentru a eterniza 
patriotismul populației și eroismul lupte
lor de partizani.

Boleslaw Bierut a felicitat călduros, cu 
prilejul marii sărbători, pe oamenii 
muncii din Polonia populară, pe frun
tașii în muncă din industrie și agricul
tură, pe soldații și ofițerii armatei po
loneze și pe tineret. El a transmis de 
asemenea un salut frățesc popoarelor so
vietice, oamenilor muncii din țările de 
democrație populară și tuturor luptăto
rilor pentru pace și libertate. Boleslaw 
Bierut și-a încheiat cuvintarea cu urări 
în cinstea alianței de nezdruncinat din
tre muncitori și țărani, în cinstea Fron
tului național, în cinstea prieteniei din
tre popoare, în cinstea Poloniei popu
lare.

Au răsunat salve de salut ale artile
riei. Fanfara a intonat imnul de stat al 
Republicii Populare Polone. A urmat 
parada militară. In sunetele marșului, 
prin fața tribunelor au defilat primii 
soldații și ofițerii diviziei nr. 1 „Tadeusz 
Kosciuszko" care, umăr la umăr cu Ar
mata Sovietică, au luptat pentru elibera
rea orașelor și satelor poloneze. Din toate 
colțurile au răsunat aclamații: „Trăiască 
Armata Populară Poloneză !“

Intr-o perfectă aliniere au defilat uni
tățile armatei, ale trupelor de grăniceri 
și marinarii. Pe mașini noi, minunate, 
au trecut în fața tribunelor unitățile 
motomecanizate. In aer a răsunat urui
tul avioanelor cu reacție care zburau 
deasupra orașului. La paradă au parti
cipat de asemenea unități de artilerie și 
tancuri ale forțelor armate ale Poloniei 
populare.

Parada militară de la Lublin a fost o 
demonstrație a forței și puterii crescînde 
a armatei poloneze, care stă de strajă 
muncii pașnice, constructive a poporului.

A urmat apoi demonstrația tineretului, 
care a fost deschisă de sportivi.

Toată ziua au continuat la Lublin fes
tivitățile în cinstea sărbătorii și serbă
rile populare.

Festivitățile de la Lublin au fost o 
expresie a unității și strânsei uniri a po
porului polonez în jurul Partidului Mun
citoresc Unit Polonez și al guvernului 
popular.

tru Premiile Internationale Stalin „Pen
tru întărirea păcii între popoare" ; N. S. 
Tihonov, președintele Comitetului Sovie
tic pentru apărarea păcii; I. A. Iasnov, 
președintele Sovietului din Moscova; 
generalul locotenent S. S. Satilov; funcțio
nari superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., Ministerul Comerțu
lui Exterior al U. R. S. S., Ministerul 
Culturii al U.R.S.S., Ministerul Apă
rării al U.R.S.S., reprezentanți ai vieții 
publice, oameni ai științei și culturii, ino
vatori de la întreprinderile din Moscova, 
ziariști sovietici și străini.

Printre oaspeți s-au aflat de aseme
nea șefii ambasadelor și legațiilor, acre
ditați la Moscova.

La recepție au luat de asemenea parte 
M. Popescu, ministrul Comerțului Exte
rior al Republicii Populare Romine și 
M. Novac, locțiitor al ministrului Co
merțului Exterior; și delegația Asocia
ției de prietenie polono-s'ovietică, care 
vizitează Uniunea Sovietică, în frunte cu 
S. Garstecki, precum și membri ai An
samblului de cîntece și dansuri al ar
matei polone.

W. Lewikowski, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Polone și G. M. Malenkov au 
rostit cuvîntări. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie.



Să intensificăm munca politico-educafivă 
în rîndurile tinerilor colectiviști

Conferința regională U.T.M. Arad s-a 
desfășurat în condițiile cînd tineretul din 
regiune alături de toți oamenii muncii 
din patria noastră luptă cu forțe sporite 
pentru aplicarea în viață a hotărîrilor 
plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953 pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc de la orașe și sate.

Darea de seamă prezentată conferinței 
de către comitetul regional U.T.M. a scos 
în evidență faptul că comitetele raionale 
U.T.M. și comitetul orășenesc U.T.M. 
Arad și-au îmbunătățit activitatea. Orga
nizațiile U.T.M. din regiune sub condu
cerea organizațiilor de partid au mobili
zat tineretul de la sate pentru continua 
creștere a producției agricole, animale și 
vegetale.

Un rezultat concret al muncii politico- 
educative duse de organizațiile U.T.M. din 
gospodării colective și întovărășiri agri
cole este creșterea preocupării tineretului 
pentru sporirea producției la hectar, pen
tru ridicarea valorii zilei muncă. Cu mult 
interes au ascultat delegații cuvîntul tov. 
Kondora Adalbert de la G.A.C. Macea, 
raionul Arad, care a arătat conferinței 
cum utemiștii din această gospodărie au 
luat sub patronaj griul ramificat adus din 
U.R.S.S. Din cele două spice aduse — a 
spus el — s-a ajuns astăzi ca acest grîu 
să fie cultivat pe o suprafață de 40 ari. 
Utemiștii de aici sînt în fruntea munci
lor agricole, ei au luat sub patronaj aria 
nr. 1. cu pichetul de incendiu.

Regiunea Arad are condiții deosebit de 
favorabile pentru creșterea producției 
agricole. Dar a făcut oare comitetul re
gional U.T.M. tot ce trebuia pentru mo
bilizarea tineretului la sporirea produc
ției agricole ? Darea de seamă și mai ales 
discuțiile care s-au purtat au arătat că 
nu. O lipsă esențială în munca la sate 
s-a arătat în conferință — este slaba 
muncă politico-educativă desfășurată de 
organizațiile U.T.M. pentru atragerea ti
nerilor țărani muncitori spre sectorul 
Bocialist al agriculturii. Aceasta o do
vedește numărul mic de tineri (96) care 
au intrat anul acesta în G.A.C. și în în
tovărășiri agricole. Organizațiile U.T.M. 
nu au combătut cu hotărîre svonurile și

Programele disciplinelor la care se n da examen de admitere in invâțâmintul superior
(Urmare din numerele 1621, 1622, 1623, 
1626, 1627, 1628, 1629).

Chimia
Fenomene fizice și fenomene chimice.
Amestecuri și combinații chimice. Ti

puri de reacții chimice, reacții de combi
nare, de descompunere, de substituție 
(exemple). Reacții exo și endotermice 
(exemple).

Noțiunea de element în concepția chi
miei moderne. Elemente cu caracter me
talic și caracter metaloidic (exemple).

Principiile de bază ale teoriei atomo- 
moleculare. Greutăți atomice și greutăți 
moleculare. Legea conservării masei. Ro- 
jui lui M. V. Lomonosov în chimia mo
dernă. Legea proporțiilor definite. Legea 
proporțiilor multiple. Legea volumelor 
constante. Legea periodicității. Sistemul 
periodic al lui D. I. Mendeleev.

Noțiunea de valență. Formule de struc
tură.

Ecuații chimice. Punerea în ecuație a 
reacțiilor simple. Hidrogenul. Prepararea 
și proprietățile hidrogenului. Hidrogenul 
ca reductor. Apa. Proprietățile apei.

Soluțiile. Solubilitatea în apă a gazelor, 
p lichidelor și a solidelor. Exemple de sub
stanțe practic insolubile, puțin solubile și 
ușor solubile. Soluție diluată, concentrată 
și saturată. Exprimarea cantitativă a con
centrației soluțiilor. Rezolvarea de pro
bleme referitoare la prepararea soluții
lor de concentrații diferite. Dependența 
volubilității gazelor și substanțelor solide 
tie temperatură. Separarea substanțelor 
Bolide din soluții.

Oxigenul și ozonul. Alotropie. Prepara
rea și proprietățile oxigenului. Exemple 
tie oxidări lente : respirația și coroziunea 
metalelor.

Oxizi, baze, acizi, săruri. Acizi hidracizi

Viața U. T. M.

Pe marginea conferinfei 
organizației regionale U.T.M. 

Arad

manevrele dușmănoase ale chiaburilor. 
Din această cauză mai sînt încă tineri 
și chiar utemiști care sub influența duș
manului de clasă nu se înscriau în gos
podării colective ori în întovărășiri a- 
gricole. Alteori unii tineri înapoiați îi 
opresc și pe’ părinții lor șă se înscrie în 
G.A.C. sau în întovărășiri sub motivul 
că „nu vor avea zestre** și „vor rămine 
necăsătoriți".

In cuvîntul lor delegații au criticat as
pru comitetul regional U.T.M. Arad pen
tru lipsurile avute în domeniul creșterii 
producției agricole, vegetale și animale.

Astfel delegații Dan Gheorghe de la 
S.M.T. Sîntana și Sălăjan fon de la 
G.A.C. Sîntana au criticat pe tov. Micota 
Gheorghe primul secretar al comitetului 
regional U.T.M. și pe alți membri ai co
mitetului regional pentru faptul că au 
uitat de existența unor importante uni
tăți socialiste în agricultură cum sînt 
S.lVf.T.-urile și gospodăriile agricole de 
stat unde tineretul are nevoie de ajutor 
pentru a munci mai bine, pentru a intro
duce metode avansate în muncă, pentru 
a înlătura piedicile puse de unele ele
mente birocratice și dușmănoase.

Multe din aceste lipsuri — au spus mai 
mulți delegați la conferință — își au ră
dăcina în modul defectuos de muncă al 
biroului comitetului regional. Biroul re
gional n-a desfășurat o muncă colectivă. 
In multe ocazii în biroul regional arma 
criticii și autocriticii a fost folosită în 
mică măsură fapt ce a făcut ca lipsurile 
existente să fie trecute cu vederea.

Astfel, față de comoditatea și lipsa de 
răspundere a tov. Chevereșan Constantin 
secretar al comitetului regional, biroul n-a 
luat o atitudine hotărîtă.

Sistemul acesta de muncă s-a răsfrînt 
și jos în unele comitete raionale și orga
nizații de bază U.T.M. Așa că în raioanele 

și acizi oxigenați. Bazicitatea acizilor. Me
tode de obținere a bazelor și a acizilor. 
Sărurile. Metodele cele mai însemnate de 
obținere a sărurilor. Reacții de neutrali
zare, substituție și de dublu schimb 
(exemple).

Bazele teoriei disociației electrolitice. 
Electroliți și neelectroliți. Disociația acizi
lor, bazelor și a sărurilor în soluție. Ca- 
tioni și anioni. Proprietățile ionilor. Elec
troliza.

Halogeni. Clorul. Compușii săi minerali. 
Prepararea, proprietățile și întrebuință
rile clorului. Compușii oxigenați ai clo
rului. Acidul clorhidric și sărurile sale. 
Bromul. Preparare, întrebuințări. Acidul 
bromhidric și sărurile sale. Iodul. Prepa
rare, întrebuințări. Acidul iodhidric și să
rurile sale.

Sulful. Compușii minerali ai sulfului. 
Proprietățile și întrebuințările sulfului. 
Hidrogenul sulfurat. Bioxidul de sulf. 
Noțiunea de catalizator. Acidul sulfuros. 
Trioxidul de sulf. Acidul sulfuric. Prepa
rarea industrială a acidului sulfuric 
și întrebuințările sale în tehnică. Sărurile 
acizilor sulfhidric, sulfuros și sulfuric. 
Aerul. Amoniacul. Prepararea și proprie
tățile amoniacului. Hidroxidul de amoniu. 
Săruri de amoniu. Oxizii azotului. Acidul 
azotic : prepararea, proprietăți, întrebuin
țări. Azotații. însemnătatea azotaților în 
viața plantelor, în pirotehnie și în agro
tehnică. Circuitul azotului în natură.

Fosforul. Compușii minerali ai fosforu
lui. Alotropia fosforului. Acidul fosforic. 
Anhidrida fosforică. Fosfații și însemnă
tatea lor în* agrotehnică.

Caracterizarea generală a grupei carbo
nului. Carbonul și stările sale alotropice : 
diamantul, grafitul și cărbunele amorf. 
Mangalul. Cărbunele activ. Oxizii carbo
nului. Prepararea și proprietățile lor. Aci
dul carbonic și carbonații.

Lipova, Ineu, Gurahonț și Arad unele 
măsuri importante se iau adeseori în mod 
sectar, fără participarea întregului birou. 
Iar în unele organizații de bază U.T.M. 
problemele muncii de organizație sînt re
zolvate numai de secretar fără ceilalți 
membri din comitet.

Pe bună dreptate delegatul Kondrad Ion 
prim-secretar al comitetului raional 
U.T.M. Sînicolaul Mare a criticat comi
tetul regional U.T.M. pentru lipsa de con
trol a hotărîrilor luate.

„Noi — a spus el — deseori afirmăm 
că succesul muncii depinde de controlul 
efectuat și de aplicarea în practică a ho
tărîrilor luate. Comitetul regional însă 
niciodată nu a analizat în plenarele sale 
cum se îndeplinesc hotărîrile luate ci a 
luat mereu hotărîri noi. La fel s-a în- 
tîmplat și în raioane. Așa se întîmplă și în 
organizațiile de bază".

Luînd cuvîntul în numele comitetului 
regional P.M.R. Arad tov. Glugacov Ion 
secretar al comitetului regional P.M.R. a 
dat sfaturi folositoare comitetului regio
nal U.T.M. pentru a-și îmbunătăți munca. 
El a arătat că unele organizații U.T.M. uită 
de faptul că educația comunistă este o 
educație de clasă, că unele organizații 
U.T.M. nu educă în mod permanent tine
retul ca să lupte împotriva influenței edu
cației burgheze.

In încheierea cuvîntului său tov. Glu
gacov a spus că aplicînd în viață indica
țiile date de articolul din „Scînteia" 
..Pentru continua îmbunătățire a muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor4* organizația 
regională U.T.M. trebuie să întărească 
permanent legăturile sale cu masele ti
neretului neorganizat prin primirea de 
noi membri, să intensifice activitatea po
litico-educativă în rîndul tinerelor fete.

Comitetul regional, comitetele raionale 
și organizațiile de bază U.T.M. din regiu
nea Arad au toate condițiile necesare 
pentru grabnica lichidare a lipsurilor, 
pentru ridicarea activității lor la nivelul 
marilor sarcini încredințate de partid ti
neretului în opera de construire a socia
lismului în patria noastră.

KUHTA DARIA

Gazul de apă și gazul de generator. 
Teoria structurii compușilor organici a 
lui A. M. Butlerov.

Hidrocarburi saturate aciclice : meta
nul și homologii săi. Gazele naturale. Pe
trolul și derivatele sale. Hidrocarburi ne
saturate aciclice : etilena, acetilena. Reac
ția lui M. G. Cucerov. Benzenul. Alcoolii. 
Prepararea alcoolului metilic și alcoolu
lui etilic. Folosirea alcoolului etilic pentru 
obținerea cauciucului sintetic prin me
toda lui S. V. Lebedev. Glicerina. Feno
lul. Eteri. Aldehidele: aldehida formică, 
aldehida acetică. Acizi organici: formic, 
acetic, stearic, oleic. Esteri. Grăsimi. 
Săpunuri. Aminele alifatice și aminele 
arcmatice. Reducerea nitrobenzenului la 
anilină după N. N. Zinin. întrebuințările 
anilinei în industria materiilor colorante. 
Zaharide. Monozaharide, dizaharide, poli- 
zaharide. Albumine. Proprietățile fizice 
și chimice ale albuminelor.

Siliciul. Bioxidul de siliciu. Acidul sili
cic. Silicați. Sticla.

Metale. Caracterizarea generală a me
talelor.

Metalele alcaline: Sodiul și potasiul. 
Hidroxizi de sodiu și potasiu. Clorura și 
sulfatul de sodiu și potasiu. îngrășăminte 
potasice.

Metalele alcalino-pămintoase. Magneziul 
și calciul. Preparare, proprietate, com
puși mai importanți. Duritatea apei și în
lăturarea ei.

Aluminiul. Proprietăți. întrebuințări. 
Compuși mai importanți.

Fierul. Proprietăți, întrebuințări. Com
puși mai importanți. Principalele reacții 
ce au loc in cuptorul înalt. Fontele. Oțe
lul. însemnătatea lor în economia na
țională.

(Va urma)

Tinerii din Regiunea Autonomă Ma- 
ighiară, intimpină ziua de 23 August 

cu însemnate succese in producție.

Iată-I în fotografia noastră, pe tînă- 
rul Racini Adalbert din secția gatere
I.F.I.L.  Reghin, la mașina sa de lucru.

In cinstea acestei mărețe sărbători, 
el s-a angajat să realizeze însemnate 
depășiri de normă. Pînă în prezent el 
obține zilnic în medie 60-70 la sută 
peste plan.

Foto : Agerpres

Se pregătesc pentru concursul 
de creație populară.

organizat în cinstea zilei 
de 23 August

In dorința de a aduce prinosul recu
noștinței și dragostei lor față de Uniu
nea Sovietică, peste 1000 de oameni ai 
muncii din regiunea Stalin s-au înscris 
pînă acum la concursul de creație popu
lară, organizat în cinstea zilei de 23 Au
gust.

Printre participanții la concurs se nu
mără și artiștii amatori de la fabricile 
„Vitrometan", ..8 Mai", cooperativa „21 
Decembrie", întreprinderea „Vasilescu 
Vasia" și alte întreprinderi din regiune. 
Muncitorii fabricii „Vitrometan"-Mediaș, 
de exemplu, execută diferite obiecte din 
sticlă și sculpturi. Printre inițiativele in
teresante sînt cele ale muncitoarelor de 
la întreprinderea „Nicovala" din Sighi
șoara care vor executa un glob pămîntesc 
în miniatură. Un grup de muncitori de la 
întreprinderea „Victoria" din Cisnădie 
lucrează la o machetă ce reprezintă eli
berarea Bucureștiului de către Armata 
Sovietică.

In comunele, satele și orașele din re
giune, participanții la concurs lucrează 
cu multă dragoste diferite obiecte, sculp
turi, gravuri, împletituri, execută desene, 
scriu poezii și piese de teatru.

(Agerpres)
-----•-----

INFORMAȚII
Vineri după amiază, a sosit în Capitala 

țării noastre, ca invitat al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din 
R.P.R., in cadrul „Vacanțelor păcii", pro
fesorul Max Cosyns, membru în Consi
liul Mondial al Păcii, președintele Comi
tetului național al Uniunii Belgiene pen
tru apărarea păcii.

La aeroportul Băneasa, oaspetele bel
gian a fost salutat de prof. univ. Lotar 
Rădăceanu, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii și de 
alți membri ai Comitetului.

★

Vineri dimineața au părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, Gebehard 
Rambacher (Germania occidentală) și 
Davies Ienan (Anglia), care au vizitat 
țara noastră la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

(Agerpres).

Răspundem la întrebările elfi Ieri lef

Calea, spre reglementarea definitiva 
a problemei indodiîneze

Rezultatele conferinței de la Geneva 
în problema indcchincză au stirnil un 
mare interes in rîndurile tineretului 
nostru. In legătură cu aceasta primim 
la redacție numeroase scrisori. Mai 
mulți cititori, printre care și tovară
șul Nițoiu Mihail de la fabrica de bi
ciclete „București11, ne-au cerut să 
publicăm un articol in care să înfăți
șăm prevederile acordurilor de armis
tițiu din Indochina.

Conferința de la Geneva a miniștrilor 
Afacerilor Externe a înregistrat un suc
ces remarcabil prin acordul realizat 
în problema încetării ostilităților mili
tare în Indochina. După opt ani de 
crîncen război popoarele Indochinei vor 
cunoaște pacea pe care au dorit-o atît de 
multă vreme și pentru obținerea căreia 
au luptat cu abnegație.

La baza acordului realizat la Geneva 
stă recunoașterea drepturilor naționale 
ale popoarelor indochineze, recunoaș e.ea 
luptei lor de eliberare națională și tot
odată se ține seama de interesele Fran
ței. Acordurile cu privire la încetarea 
operațiunilor militare în Vietnam, Cam- 
bodgia și Laos, prin conținutul preve
derilor lor, arată că în zilele noastre 
popoarele asuprite nu mai pot fi împie
dicate să-și realizeze năzuințele de li
bertate, că sînt invincibile acele popoare 
care și-au instaurat o putere de stat de
mocratică, că solidaritatea popoarelor 
este o forță a cărei valoare se verifică 
continuu.

I
Clauzele acordurilor sînt de două fe

luri : de ordin militar și de ordin po
litic. Vom încerca să înfățișăm pe scurt 
care sînt principalele clauze militare.

In primul rînd acordurile stabilesc în
cetarea focului de către ambele părți în 
mod simultan și pe toate fronturile. 
Termenul de încetarea focului nu este 
însă uniform ci ține seama de o serie 
de situații de fapt care fac ca timpul 
necesar pentru a se transmite ordinul 
de încetarea focului tuturor unităților in 
subordine ale celor două părți să varieze 
de la o regiune la alta, în funcție de par
ticularitățile cîmpului de luptă. De aceea 
s-au stabilit termene care variază între 
5 și 20 de zile astfel incit la sfîrșitul 
celei de a doua decade ostilitățile să în
ceteze pe toate fronturile.

Operațiunea care urmează imediat în
cetării focului este cea a regrupării for
țelor deoarece este bine știut că teatrul 
de război din Indochina se caracteriza 
prin lipsa unui front cu o linie bine preci
zată. Luptele se dădeau în diferite re
giuni, linia frontului neavînd continuitate 
așa cum, de pildă, a avut în Coreea.

Acordul de armistițiu prevede crearea 
unei linii temporare de demarcație la 
sud de paralela 17 și ceva mai la nord 
de șoseaua nr. 9. La nord de linia de 
demarcație se vor regrupa forțele armatei 
populare vietnameze, iar la sud trupele 
franceze. O zonă demilitarizată va fi creată 
la o distanță care să nu depășească 5 
km. de fiecare parte a liniei temporare 
de demarcație.

După cum se arată, zona ce va fi ad
ministrată de guvernul Republicii De
mocrate Vietnam cuprinde 13.000.000 lo
cuitori din numărul total de 22.000.000 de 
locuitori pe care-i are Vietnamul. Agen
țiile de presă străine menționează că în 
zona nordică se găsesc importantele 
orașe Hanoi și Haifon, precum și impor
tante resurse naturale cum ar fi: căr
bune, cositor, fier și zinc.

Stabilirea unei linii temporare de de
marcație nu înseamnă nicidecum împărți
rea definitivă a Vietnamului. Reprezen
tanții țărilor democrate la conferința de 
la Geneva au arătat că sprijină aspirațiile 
poporului vietnamez spre independență și 
unitate națională zădărnicind încercările 
cercurilor agresive americane care se stră
duiau să scindeze definitiv Vietnamul.

Acordul cu privire la încetarea opera
țiunilor militare în Laos ține scama de 
particularitățile existente in această țară. 
Astfel, in termen de 120 de zile de Ia in
trarea în vigoare a acordului voluntarii 
vietnamezi din Laos se vor retrage in 

Vietnam. Unitățile militare laoțiene se ref 
regrupa in zone temporare de regrupare 
in provinciile Sam Neua și Phang Saly, 
pînă la reglementarea politică.

Acordurile de armistițiu stabilesc că 
odată cu încetarea ostilităților este inter
zisă introducerea oricăror forțe armate de 
întărire precum și a oricărui fel de arma
ment, muniții și alt material de război de 
întărire. In Laos va rămine un anumit 
număr de militari francezi necesar instru
irii armatei naționale laoțiene precum și 
funcționarii a două posturi militare fran
ceze.

Ambele părți și-au luat obligația să nu 
se dedea la persecuții sau discriminări îm
potriva persoanelor sau organizațiilor care 
în timpul războiului au colaborat cu par
tea adversă. In acest sens guvernele Cam- 
bodgiei și Laosului au făcut declarații în 
care-și asumă obligația de a asigura 
libertăți democratice pentru toți cetățenii 
indiferent de opiniile politice pe care ei 
le-au avut în anii din urmă. O obligație 
importantă pe care guvernele Cambodgiei 
și Laosului și-au luat-o este aceea de a nu 
participa la niclun fel de alianță militară 
care nu corespunde principiilor Cartei 
O.N.U. sau acordului de armistițiu sau 
care include obligația de a organiza baze 
militare străine pe teritoriile celor două 
țări. Declarațiile celor două guverne 
zdruncină serios planurile agresive ameri
cane care contau pe bazele din peninsula 
indochineză.

îndeplinirea acordurilor de armistițiu s» 
face sub supravegherea și controlul unei 
comisii internaționale din care tac parte 
reprezentanți ai Indiei, R. P Polone și 
Canadei. Prezența în comisie a reprezen
tantului unei democrații populare repre
zintă un eșec pentru diplomația ameri
cană. care a încercat să împiedice pre
zența unei țări din lagărul democrat la 
controlul îndeplinirii armistițiului din In
dochina.

II
încetarea operațiunilor militare în In

dochina nu poate ti Izolată de problem» 
reglementării situației politice din cale 
trei state indochineze.

Prin acordurile încheiate la Geneva au 
tost fixate alegeri generale în luna iulie 
1956 în Vietnam, în anul 1955 în Laos și 
Cambodgia. Fixarea datei alegerilor are 
o covîrșitoare importanță politică. Prin 
aceasta se zădărnicesc planurile ameri
cane de împiedicare și tergiversare con
tinuă a rezolvării problemelor politice, așa 
cum se întîmplă în Coreea. Desigur acor
durile încheiate își vor arăta întreaga lor 
valoare prin aplicarea strictă în viață, prin 
crearea condițiilor care să facă posibilă 
fiecărui cetățean participarea la alegeri 
in mod cu totul liber. Unificarea demo
cratică a Vietnamului, precum și regle
mentarea pașnică a situației politice din 
Laos și Cambodgia se va putea realiza 
prin respectarea sinceră a stipulațiilor 
acordurilor semnate la Geneva.

încetarea operațiunilor militare din In
dochina constituie o mare victorie a for
țelor păcii. Nu trebuie pierdută însă din 
vedere niciun moment primejdia pe care 
o reprezintă uneltirile cercurilor agresive 
din S.U.A. pentru Asia de sud-est și pen
tru lumea întreagă. Faptul că delegația 
S.U.A. nu și-a dat adeziunea la acordurile 
realizate la Geneva, precum și declarațiile 
ulterioare ale unor persoane de răspun
dere din guvernul american, indică inten
ția acestuia de a continua acțiunile me
nite, în general, să învenineze relațiile 
dintre state și, în particular, sa Împiedice 
reglementarea pașnică în Indochina. In 
legătură cu aceasta trebuie menționat că 
marionetele baodaiste sînt instrumente 
docile ale politicii americane și că folosi
rea lor în scopul împiedicării aplicării 
acordurilor de armistițiu nu este exclusă.

Popoarele lumii au salutat cu bucurie 
vestea că in Indochina vor înceta ororile 
războiului. Ele consideră acordurile de la 
Geneva ca o nouă dovadă că nu există 
probleme internaționale litigioase care 
să nu poată fi rezolvate pe calea tratati
velor. Acest fapt întărește încrederea în 
justețea luptei pe care forțele păcii, și în 
primul rînd Uniunea Sovietică, o duc pen
tru a feri omenirea de calamitățile unui 
nou război.

E. O.

Critica și autocritica — armă comunistă 
de îmbunătățire a muncii

Critica și autocritica constituie o trăsă
tură caracteristică a stilului leninist în 
muncă. Partidul clasei muncitoare folo
sește critica și autocritica drept o armă 
ascuțită, în vederea îmbunătățirii muncii 
sale, în vederea dezvăluirii, combaterii și 
lichidării fenomenelor negative care apar 
în cele mai diferite domenii ale vieții 
noastre.

Conducînd organizația comunistă a tine
retului muncitor din țara noastră, Parti
dul Muncitoresc Romîn îi arată cu grijă 
calea pe care trebuie să se dezvolte, țe
lurile principale spre care să-și orienteze 
activitatea, o înconjoară cu o dragoste cu 
adevărat părintească. Uniunea Tineretului 
Muncitor este vlăstarul iubit al partidu
lui. Aceasta însă nu înseamnă nicidecum 
că partidul cocoloșește lipsurile U.T.M.- 
ului, că partidul trece cu vederea slă
biciunile sale. Dimpotrivă : partidul arată 
Uniunii Tineretului Muncitor lipsurile care 
îi frînează activitatea, dezvăluie și critică 
cu intransigență slăbiciunile organizației 
de tineret, înarmînd-o în același timp cu 
cunoașterea căilor pentru lichidarea aces
tor lipsuri și slăbiciuni. Tocmai în .aceasta 
se manifestă dragostea adevărată â parti
dului pentru U.T.M.

Articolul redacțional „Pentru continua 
îmbunătățire a muncii Uniunii Tineretului 
Muncitor" apărut de curînd în „Scînteia" 
este o expresie a grijii partidului pentru 
dezvoltarea sănătoasă a Uniunii Tineretu
lui Muncitor. In acest articol este dezvă
luită rămînerea în urmă a muncii U.T.M. 
într-o serie de domenii însemnate ale ac
tivității sale, arătîndu-se că în ansamblu 
activitatea Uniunii Tineretului Muncitor 
nu este încă la înălțimea sarcinilor puse 
de partid. Partidul ne arată că o cauză 
importantă a lipsurilor din munca U.T.M. 
o constituie înăbușirea criticii și îndeosebi 
a criticii de jos, aceasta manifestîndu-se 
și în activitatea C.C. al U.T.M.

Unul din mijloacele principale cu aju
torul căruia se poate obține ridicarea ni
velului muncii U.T.M. este înrădăcina
rea metodej criticii și autocriticii în ac
tivitatea de zi cu zi a organelor și or

ganizațiilor utemiste, folosirea continuă 
a acestei minunate arme de lichidare a 
lipsurilor.

1.
Munca politică și organizatorică a 

U.T.M. nu se poate duce în bune condi- 
țiuni dacă nu se întemeiază în fiecare mo
ment al desfășurării ei pe o profundă ana
liză și apreciere critică și autocritică a 
succeselor obținute și a lipsurilor încă 
existente.

Viața oferă numeroase exemple de ac
tiviști buni, devotați organizației, înzes
trați cu reale calități de conducători, care, 
mulțumiți de rezultatele obținute la un 
moment dat, se îngîmfă, încetinesc ritmul, 
ajung să slăbească munca lor și a celor
lalți. Automulțumirea și îngîmfarea sînt 
o frînă a muncii și ele apar acolo unde 
critica și autocritica nu sînt exercitate cu 
principialitate și exigență. Critica și auto
critica constituie o metodă comunistă de 
educare a cadrelor tocmai pentru că ea le 
mobilizează la luptă împotriva propriilor 
lor greșeli.

O calitate esențială a activistului ute- 
mist trebuie să fie aceea ca. în orice 
muncă ar fi, să știe să seziseze veriga 
slabă a acestei munci, să știe să descopere 
ce anume frînează întregul proces, unde 
este locul mai slab, pentru ca într-acolo 
să-și îndrepte eforturile și să facă întreaga 
activitate să progreseze. Această calitate 
presupune existența unui ascuțit simț cri
tic și autocritic, cu ajutorul căruia fiecare 
activist să-și analizeze propria activitate 
și pe cea a tovarășilor săi. Deosebit de pe
riculoasă este tendința, care se vădește 
încă adeseori la numeroase cadre de or
ganizație, de a vedea numai părțile bune 
ale muncii, de a observa numai succesele 
și de a trece cu vederea peste ceea ce 
nu s-a făcut sau s-a făcut prost. Tova
rășul Beznea Ion, de pildă, membru în 
biroul comitetului raional U.T.M. Med
gidia, deși a fost de mai multe ori la 
Școala medie agro-silvică de la Poarta- 
Albă, nu s-a sezisat de faptul că circa 
40 la sută din elevii de aici sînt slabi la 
învățătură, iar disciplina lasă mult de 
dorit. Unde a fost, in acest caz, spiritul 
Critic, treaz, viu, ascuțit, care trebuie să 

caracterizeze pe fiecare activist utemist ? 
Lipsa spiritului critic și automulțumirea 
nu sint de natură s*a ducă înainte munca 
organizațiilor U.T.M. Imbătarea de pe ur
ma cîtorva succese întîrzie sau împiedică 
chiar îndreptarea greșelilor care apar, 
crează condiții favorabile repetării lor în 
forme din ce în ce mai grave. „Dacă nu 
vom releva și nu vom scoate la iveală in 
mod deschis și cinstit, așa cum le stă bine 
bolșevicilor, lipsurile și greșelile din 
munca noastră, spunea I. V. Stalin, ne 
vom închide drumul care duce înainte. 
Dar noi vrem să mergem înainte. Și, toc
mai pentru că vrem să mergem înainte, 
trebuie să ne fixăm, ca o sarcină dintre 
cele mai importante, sarcina autocriticii 
revoluționare și cinstite. Altfel nu există 
mișcare înainte. Altfel nu există dezvol
tare".

Deosebit de periculoasă pentru bunul 
mers al muncii este situația care se crează 
atunci cînd într-un colectiv întreg, mai 
larg sau mai restrîns, se duce în mod tacit 
o politică de menajare reciprocă, de cru
țare, cînd fiecare se ferește să critice pe 
ceilalți prea serios pentru a nu fi, la rîn
dul lui, „deranjat" de critica celorlalți. 
Familiarismul reprezintă una din cele 
mai mari primejdii tocmai pentru că 
duce la acoperirea reciprocă a lipsuri
lor, la „spălarea rufelor în familie", la 
mușamalizarea neprincipială a greșelilor, 
la tocirea criticii. Conferința regională 
U.T.M.-Craiova, analizînd activitatea 
fostului comitet regional, a stabilit că în 
sînul vechiului birou al comitetului se 
crease tocmai o asemenea atmosferă de 
menajare reciprocă, neprielnică criticii 
și autocriticii deschisa, necruțătoare cu 
lipsurile. Așa se explică faptul că în ac
tivitatea vechiului comitet regional au 
existat vreme îndelungată lipsuri ’ atît 
de grave ca neglijarea muncii în rîndu
rile tinerilor țărani muncitori indivi
duali, în rîndurile tractoriștilor, ca 
dezinteresul aproape total față de activi
tatea tinerilor dintr-o importantă unitate 
industrială. Lipsa unei analize critice 
pătrunzătoare a muncii comitetului re
gional care să fie făcută chiar de mem
brii lui, pe de o parte, neluarea in sea
mă a criticilor, semnalelor și propuneri

lor făcute de jos cu privire la mersul 
muncii, pe de altă parte, a împiedicat 
pe membrii vechiului birou al comitetu
lui regional U.T.M.-Craiova să vadă la 
timp aceste lipsuri și să adopte măsu
rile corespunzătoare. Tolerarea lipsurilor, 
„menajarea" celui care greșește de dra
gul „prieteniei" sau pentru ca, la rîndul 
lui, și acesta să nu „critice prea tare", 
duce pînă la urmă la consecințe cu mult 
mai proaste atît pentru activist, cît și pen
tru desfășurarea muncii. Critica trebuie 
făcută cu curaj, cu maximă combativi
tate fața de lipsuri, cu exigență și prin
cipialitate, avînd siguranța că ca poate nu
mai să ajute pe cei criticați și să contri
buie la mai buna desfășurare a muncii. 
Familiarismul și toleranța neprincipială 
trebuiesc combătute fără cruțare.

Critica comunistă este fundamental o- 
pusă bîrfelii pe la colțuri, șușotelilor 
mahalagiste, făcute cu fereală, despre 
lipsurile unui activist sau ale altuia. Cri
tica trebuie să fie făcută, atunci cînd 
e necesară, cu curaj și în față, cu com
bativitate. pentru că numai în acest fel 
ea poate ajuta la lichidarea lipsurilor. 
Manifestările de mahalagism, care mai 
există la unii activiști, trebuiesc stîrpite 
de la rădăcină.

A face critică și autocritică comunistă 
nu înseamnă numai a înșira un pomelnic 
lung de lipsuri și greșeli, ale altora sau 
proprii. Autocritica și critica bolșevică 
înseamnă, după cum arată Lenin, a dez
vălui cauzele greșelilor a examina cu 
atenție mijloacele prin care acestea pot 
fi înlăturate. Numai printr-o analiză adîn- 
că a cauzelor și împrejurărilor care au 
dus la apariția unui anumit fenomen ne
gativ, activiștii învață cum să preîntîm- 
pine în viitor repetarea unor asemenea 
cauze și a unor asemenea efecte negative. 
Iar pentru înlăturarea urmărilor proaste, 
atunci cînd o anumită greșeală s-a comis 
de-acum, este necesar ca criticarea ei să 
fie însoțită de recomandarea metodelor 
concrete care pot fi aplicate pentru îmbu
nătățirea situației. Noi facem critică nu 
de dragul criticii, ci pentru ca munca 
noastră să se îmbunătățească, să se ri
dice la înălțimea sarcinilor încredințate 
de partid. Numai o asemenea critică 
poa' 3 fi în mod real eficace și construc
tivă, iar eficacitatea este una din trăsă
turile caracteristice ale criticii și autocri
ticii comuniste.

2.
O foarte mare însemnătate pentru bu

nul mers al muncii de organizație o are 
larga desfășurare a criticii de jos.

Marea importanță a criticii de jos, din 
partea maselor largi, decurge din faptul 
că tocmai aceste mas»; joacă rolul hotărî- 
tor in viața socială, că masele populare 
sint înfăptuitoarele vieții noi. Critica de 
jos este vocea acestor mase, către care 
trebuie să-și plece urechea, cu cea mai 
mare atenție și răspundere, fiecare acti
vist utemist. Exercitarea largă a criticii 
de către masele tineretului muncitor con
stituie o formă principală a participării 
acestora la viața organizației. Autocritica 
și critica de jos leagă mai puternic 
organele U.T.M. p și pe activiștii ute
miști de masele largi ale tineretului, iar 
urmările pozitive ale întăririi acestei le
gături se răsfring asupra întregii lor acti
vități.

Baza necesară pentru desfășurarea auto
criticii și a criticii de jos din partea ma
selor de utemiști o constituie respectarea 
consecventă a democrației interne de or
ganizație, care numără printre principiile 
sale fundamentale și principiul conducerii 
colective. Democrația internă de organiza
ție urmărește, în primul rînd, să asigure 
participarea cît mai largă a masei de ute
miști la viața organizației, să asigure po
sibilitatea exercitării controlului acestor 
mase asupra activității organelor condu
cătoare alese — iar aceasta nici nu 
poate fi concepută fără critica de 
jos. Critica de jos deschide calea îm
binării experienței și cunoștințelor fiecărui 
activist cu experiența și înțelepciunea ma
selor de tineri utemiști și neutemiști. Și 
este cît se poate de limpede că oricît de 
bine s-ar pricepe cei cîțiva activiști ai 
unui comitet raional, de pildă, în munca 
lor, rezultatele acestei munci pot fi mult 
mai bune dacă la organizarea și desfă
șurarea ei se ține seama de criticile și 
sugestiile tineretului. Oricît de bine ar 
analiza și ar cerceta acești activiști lip
surile unei munci, slăbiciunile ei, este 
clar că această analiză nu are decît de cîș- 
tigat dacă la ea participă mase mai largi 
de tineri, care sînt în măsură să seziseze 
în mod concret și cu competență aceste 
lipsuri, ciocnindu-se de ele în practică, 
în viața zilnică.

Conferințele regionale U.T.M. care s-au 
desfășurat în această lună, au dat prilej 
delegaților maselor de utemiști să facă o 
amplă analiză muncii comitetelor regio
nale U.T.M. Peste tot, aceste analize au 
fost caracterizate printr-un ascuțit spirit 
critic. Delegații au analizat orientarea ac
tivității fostelor comitete regionale și me
todele lor de muncă, combătînd practicile 

formaliste, birocratice, înlocuirea muncii 
vii cu tineretul printr-o preocupare exa
gerată pentru hîrtii și felurite evidențe 
etc. Această critică a fost insolită în ace
lași timp de o sumedenie de propuneri în
drăznețe, interesante, izvorîte din dorința 
de a îndrepta lipsurile de pînă acum $i 
bazate pe cunoașterea concretă a realită
ții, propuneri a căror aplicare ar putea 
duce la un însemnat avînt în munca 
U.T.M La îndemina noilor comitete re
gionale alese acum stă o adevărată co
moară — criticile exigente și propunerile 
juste făcute de delegați; depinde de ele 
ca această comoară să fie valorificată în 
practică. înțelegerea justă a lozincii co
muniste a criticii și autocriticii impune 
noilor comitete regionale, aparatului și ac
tivului lor, studierea sistematică a criti
cilor aduse de delegați desfășurării de 
pînă acum a muncii și alcătuirea unor 
planuri de muncă în care să se țină seama 
de toate criticile și propunerile juste fă
cute.

Critica de jos nu se poate dezvolta nu
mai de la sine. Pentru ca să poată deveni 
cu adevărat o forță puternică îndreptată 
împotriva a tot ceea ce e vechi și peri
mat, împotriva rămînerii în urmă și a 
greșelilor de tot soiul, trebuie să i se 
creez? bune condiții de desfășurare, tre
buie să fie încurajată. Critica de jos se 
poate desfășura din ce în ce mai larg nu
mai dacă se creează condiții ca fiecare 
utemist sau tinăr cinstit să poată critica 
cu curaj, fără nici o frică, ’ slăbiciunile 
care există în munca organelor și organi
zațiilor U.T.M. Cei care critică trebuie să 
fie încredințați, pe de-o parte, că nu vor 
avea nimic de suferit din această cauză 
și, pe de altă parte, că vor găsi sprijin 
și înțelegere din partea activiștilor ute
miști.

Partidul cere organizației noastre să sti
muleze dezvoltarea criticii de jos și să-i 
dea urmare. Activiștii utemiști trebuie să 
se străduiască neîncetat să creeze un cli
mat favorabil criticii de jos, să dezvolte 
necontenit spiritul critic al maselor tinere
tului. Bine procedează acei instructori care 
participînd la o adunare generală într-o 
organizație de bază, de pildă, cer tinerilor 
să analizeze în spirit critic activitatea co
mitetului, sâ analizeze ajutorul pe care 

(Urmare în pagina 4-a)
---- ----------------------------- - ......
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Răspunsurile lui Fam Van Dong 
la întrebările puse de redacția ziarului „Pravda“

Mesajul adresat lui Ho Și Min de către Mao Țze-dun

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
transmite:

Ziarul „Pravda" din 23 iulie publică 
răspunsurile date de Fam Van Dong, șe
ful delegației Republicii Democrate Viet
nam și vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Vietnam, la întrebările 
puse de redacția „Pravdei" după încheie
rea conferinței de la Geneva. Fam Van 
Dong a dat răspunsurile corespondenților 
„Pravdei" la Geneva în cadrul unui inter
viu în care și-a împărtășit impresiile în le
gătură cu rezultatele conferinței și și-a 
exprimat considerațiile cu privire la sar
cinile care stau in prezent in fața poporu
lui vietnamez.

Urmează textul răspunsurilor lui Fam 
Van Dong la întrebările redacției ziarului 
„Pravda":

I. Cum apreciați Dvs. rezultatele confe
rinței de la Geneva ?

Consider că conferința de Ia Geneva 
s-a terminat cu succes și a justificat spe
ranțele pe care popoarele din lumea în
treagă le-au pus în această conferință.

Conferința de la Geneva s-a încheiat 
prin semnarea unor acorduri care pun 
capăt operațiunilor militare în Vietnam, 
Cambodgia și Laos. Aplicarea prevederi
lor cuprinse în aceste acorduri, ca de pil
dă regruparea forțelor armate ale celor 
două părți, retragerea forțelor armate 
străine din nordul Vietnamului, interzi
cerea introducerii de trupe noi, a intro
ducerii de armament și efectiv militar 
străin, interzicerea construirii de baze mi
litare străine, obligațiile asumate de sta
tele indochineze de a nu participa la nici 
un fel de alianțe militare etc., împiedică 
reluarea operațiunilor militare și va des
chide calea spre stabilirea definitivă a 
păcii în statele indochineze pe baza inde
pendenței și a unității naționale, în urma 
ținerii de alegeri generale libere și demo
crate. Totodată, aplicarea prevederilor 
acestor acorduri va duce la stabilirea 
unor relații economice și culturale între 
statele Indochineze și Franța, în confor
mitate cu principiile egalității și avanta
jelor reciproce.

In cursul lucrărilor sale, conferința s-a 
lovit însă de piedici. Conferința a fost 
nevoită să învingă multe dificultăți.

Totuși, conferința a realizat succese 
mulțumită eforturilor pozitive ale state
lor care au participat la ea. Conferința 
a realizat succese în primul rind și mai 
ales datorită luptei permanente și mereu 
crescînde pentru pace, pe care o duc po
poarele din Indochina, poporul francez și 
popoarele din lumea întreagă. Succesul 
conferinței a dovedit încă odată că cauza 
păcii este invincibilă și va birui în mod 
inevitabil.

Rezultatele conferinței constituie o con
tribuție importantă la cauza păcii și se
curității în Indochina, in Asia de sud-est 
și în lumea întreagă. Ele sint o dovadă 
convingătoare a faptului că toate diver
gențele internaționale pot fi reglementate 
pe calea tratativelor.

Conferința este un pas important pe 
calea întăririi păcii, care poate bucura pe 
toți. Dar mai rămîn multe de făcut. Tre
buie să se meargă mai departe pe aceeași 
cale, pe calea păcii, să se respecte întoc
mai și în toate amănuntele acordurile în
cheiate și să se obțină mai repede stabi-

De la Tribunalul Suprem al U. R. S. S.
MOSCOVA 23 (Agerpres).—TASS trans

mite : Ziarele sovietice au publicat la 23 
iulie un Comunicat „De la Tribunalul Su
prem al U.R.S.S.".

Intre 2 și 7 iulie 1954, Colegiul Militar 
al Tribunalului Suprem al U.R.S S. a ju
decat procesul lui Riumin M. D., acuzat de 
crima prevăzută în articolul 58-7 din Co
dul Penal al R.S.F.S.R.

Ancheta judiciară a stabilit că Riumin, 
în perioada cind a deținut funcția de an
chetator șef și apoi de șef al serviciului 
de anchetă pentru cazuri deosebit de im
portante din fostul minister al securității 
de stat, acționînd ca dușman ascuns al 
Statului Sovietic, a pășit, în scopuri ca
rieriste și aventuriste, pe calea falsificării 
materialelor de anchetă, pe baza cărora 
au fost întocmite dosare provocatoare și 
au fost arestați fără nici un motiv o se

Critica și autocritica — armă comunista 
de îmbunătățire a muncii

(Continuare din pag. 3-a)

l-a primit organizația de bază respectivă 
din partea comitatului raional U.T.M. și 
chiar personal, din partea instructorului; 
după o asemenea adunare, este necesar ca 
instructorul respectiv în primul rind să 
îndrume concret comitetul organizației de 
bază asupra celor mai potrivite măsuri 
pentru îndreptarea lipsurilor semnalate și 
pe de altă parte, să transmită comitetu
lui raional criticile aduse de tineri, pro- 
punînd cu inițiativă măsurile pe care 
crede el că trebuie să le adopte raionul. 
In felul acesta, prin respectarea demo
crației interne de organizație, adunările 
U.T.M. pot deveni adevărate tribune pen- 
tru desfășurarea largă a criticii de jos și 
a autocriticii. Fără îndoială însă că folo
sirea acestei minunate arme nu trebuie 
limitată exclusiv la adunări, ci trebuie 
extinsă in tot timpul și în toate formele 
muncii — de la om la om, în scris prin 
presă, în plenarele comitetelor etc.

In lumina uriașei însemnătăți pe care 
o are în condițiile muncii noastre critica 
de jos, devine cu atît mai limpede peri
colul și caracterul dăunător pe care îl au 
chiar și cele mai mici incercări de înăbu
șire a criticii. înăbușirea criticii este o 
metodă contrarevoluționară, antipartinică; 
ea dăunează bunului mers al muncii noas
tre și servește dușmanului de clasă. Cei 
ce se tem de critică nu sînt decît niște 
fricoși demni de dispreț, care țin mai mult 
la liniștea lor personală dccît la succesul 
muncii Cei ce se tem de critică arată prin 
aceasta că pun mai presus amorul lor pro
priu decît cauza partidului, arată că sînt 
niște îngîmfați rupți de masă.

Partidul cere Uniunii Tineretului Mun
citor să lichideze orice manifestări de su
grumare a criticii de jos. Respingerea și 
înăbușirea criticii, refuzul de a-și face 
autocritica, îmbracă adeseori formele cele 
mai perfide : de la sancționarea pe linie 
administrativă, camuflată prin diferite
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— TASS • lirea păcii definitive în cele trei state ale 
Indochinei, pe baza recunoașterii dreptu
rilor naționale ale popoarelor din Indo-
chma : independența și unitatea naționala, 
libertățile democrate și stabilirea de re
lații normale între statele Indochinei și 
Franța.

II. Care sint după părerea Dvs. princi
palele sarcini care stau in prezent în fața 
Republicii Democrate Vietnam ?

Consider că printre sarcinile care stau 
în prezent în fața Republicii Democrate 
Vietnam, ca sarcini principale, trebuie 
considerate următoarele :

1. — Să se realizeze în fapt încetarea 
focului în Vietnam și în măsura în care 
ne privește ,în Khmer și Laos, avindu-se 
grijă de aplicarea rapidă și exactă a acor
durilor semnate la conferință.

2. — Să se asigure apărarea avutului și 
a vieții cetățenilor poporului nostru.

3. — Să se depună eforturi în vederea 
stabilirii păcii definitive pe baza unității 
și independenței naționale, pregătind in 
mod energic alegerile generale libere și 
democrate, după cum se subliniază în de
clarația de încheiere a conferinței și in 
acorduri.

4. — Să se traseze soluțiile pentru pro
blemele legate de refacerea țării după 
războiul de opt ani, mai.ales de îmbună
tățirea condițiilor de trai ale poporului, 
dezvoltarea relațiilor economice și cultu
rale cu celelalte state, in deosebi cu ță
rile de democrație populară, cu Uniunea 
Sovietică și Republica Populară Chineză, 
cu țările Asiei de sud-est. care sint veci
nele noastre și care ne sînt apropiate din 
toate punctele de vedere. De asemenea, 
trebuie să se aibă in vedere stabilirea de 
relații normale cu Franța, inclusiv rela
ții economice avantajoase pentru cele 
două părți.

III. Care este părerea Dvs. în ceea ee 
privește perspectivele dezvoltării relațiilor 
economice și culturale internaționale ale 
Republicii Democrate Vietnam ?

Republica Democrată Vietnam a dus 
totdeauna o politică de sprijinire și dez
voltare a relațiilor economice și culturale 
cu alte țări, in conformitate cu principiile 
respectării independenței, egalității și a 
intereselor reciproce.

Asemenea relații există între Republica 
Democrată Vietnam și Republica Populară 
Chineză.

In viitor, după încetarea focului și res
tabilirea păcii. Republica Democrată Viet
nam, eliberîndu-se de grijile ți de pagu
bele care i-au fost pricinuite de război, 
va putea să întărească și să dezvolte re
pede relațiile sale economice cu alte țări, 
mai ales cu țările de democrație popu
lară, cu U.R.S.S., cu țările Asiei de sud- 
est. Republica Democrată Vietnam inten
ționează să stabilească cu Franța relații 
de încredere și prietenie, pe bază de ega
litate și interese reciproce.

IV. Cum vedeți dezvoltarea colaborării 
Internaționale între popoarele Asiei, in lu
mina schimbărilor ce au survenit in si
tuație și care sînt legate de rezultatele 
conferinței de la Geneva ?

Succesul conferinței de la Geneva are o 
mare importanță pentru popoarele asia
tice care pot considera pe bună dreptate 
că aceste rezultate au fost obținute într-o 

rie de cetățeni sovietici, printre care re
prezentanți de seamă ai medicinei.

După cum au arătat martorii la proces, 
Riumin, folosind procedee de anchetă in
terzise prin legea sovietică, constrîngea 
pe arestați să facă declarații false că ei și 
alte persoane ar fi comis crime extrem 
de grave împotriva statului — înaltă tră
dare, sabotaj, spionaj etc.

Ancheta ulterioară a stabilit că aceste 
acuzații nu au avut nici un temei și per
soanele implicate în aceste procese însce
nate, au fost reabilitate pe deplin.

Ținînd seama de primejdia deosebită a 
activității sabotoare a lui Riumin și de 
gravitatea urmărilor crimelor săvirșite de 
el, Colegiul Militar al Tribunalului Su
prem al U.R.S.S. l-a condamnat pe Riumin 
la pedeapsă capitală — împușcare.

Sentința a fost executată.

pretexte, pînă la întreruperea repetată a 
vorbitorilor care critică, în cursul ședin
ței, de către cei care conduc ședința ; de la 
sancționarea pe linie de organizație sau 
mutarea disciplinară, pînă la „mustrarea 
prietenească", chipurile/, pentru „tonul 
prea violent" sau „forma nepotrivită" a 
criticii. Deosebit de periculoasă este per
secutarea corespondenților de presă. Acti
viștii U.T.M. trebuie să combată orice în
cercări de sugrumare a criticii știind că 
aceasta înseamnă încălcarea grosolană a 
democrației interne de organizație, să pro
moveze cu curaj critica, s-o primească cu 
încredere, cu inima deschisă. Ei trebuie 
să educe tineretul în sensul dezvoltării 
spiritului său critic, învățindu-I că a cri
tica, atunci cînd, sezisezi anumite lipsuri, 
este nu numai un drept, ci și o datorie, o 
adevărată datorie de conștiință.

3
Experiența muncii de organizație a con

firmat de nenumărate ori că rezultatul 
criticii depinde în mare măsură de felul 
cum este ea primită, de telul în care cel 
criticat iși face autocritica pentru lipsu
rile avute, pe scurt, de atitudinea celui 
care a greșit față de propriile lui greșeli 
și față de propria lui muncă.

Unii activiști sînt întotdeauna gata să 
critice pe alții, fiind în același timp pre- 
dispuși să nu „observe" propriile lor lip
suri. La conferința regională U.T.M.-Con- 
stanța, de pildă, au luat cuvîntul printre 
alții tovarășii Stoian Iosif, secretar al co
mitetului raional U.T.M.-Fetești și Chitu 
Aron, prim-secretar al comitetului raio
nal U.T.M.-Medgidia. Tovarășul Stoian 
Iosif s-a mulțumit să se refere numai la 
cîteva aspecte nesemnificative, mărunte, ale 
lipsurilor unor activiști ai comitetului re
gional. Deși darea de seamă critica aspru 
munca U.T.M. în raionul Fetești, deși el 
personal a muncit prest in ultima perioadă, 
tovaRășul Stoian s-a ferit ca de foc să facă 
o cit de mică analiză autocritică a activi
tății organizației raionale U.T.M-.Fetești 
pe care o reprezenta, ca și cînd lipsurile 
organizației regionale U.T.M. nu s-ar da
tora și slăbiciunilor numeroase existente 
tn raionul Fetești. Cu totul altă poziție a 
luat tovarășul Chițu Aron. In afară de cri
tica comitetului, el a făcut o analiză cin
stită și curajoasă a muncii în raionul 

măsură considerabilă datorită luptei lor 
pentru cauza păcii.

încetarea operațiunilor militare, care 
trebuie să ducă în curînd la stabilirea de
finitivă a păcii în Indochina, întărește pa
cea și securitatea în Asia și creează pen
tru popoarele asiatice condiții deosebit de 
favorabile pentru stabilirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie, care au existat 
întotdeauna între ele.

Consider că pentru menținerea păcii în 
Asia și în lumea întreagă, pentru apăra
rea independenței și a suveranității na
ționale, pentru o colaborare rodnică, care 
să asigure fiecărui popor asiatic ajutorul 
și sprijinul necesar pentru dezvoltarea 
sa și pentru progresul continuu, pot fi 
puse la baza relațiilor între țări cele cinci 
principii, cuprinse în declarațiile comune 
ale Republicii Populare Chineze și In
diei, Republicii Populare Chineze și Bir- 
maniei, și anume : — respectarea reci
procă a integrității teritoriale și a suve
ranității. — neagresiunea. — neamestecul 
în treburile interne ale altora, — egali
tatea și avantajele reciproce. — coexisten
ța pașnică.

V. Cum urmează să fie organizate pre
gătirile în vederea ținerii alegerilor gene
rale in Vietnam ?

Cred că pentru a pregăti ținerea alege
rilor generale în Vietnam vor fi necesare 
următoarele măsuri:

1) Respectarea strictă de către cele 
două părți a tuturor prevederilor acordu
rilor cu privire Îs încetarea operațiunilor 
militare. Aceasta constituie în multe pri
vințe condiția primordială a unor alegeri 
generale libere și democrate.

2) Convocarea în termenele fixate 
(adică în iulie 1955) a unei conferințe 
consultative a reprezentanților autorități
lor competente din cele două zone pentru 
pregătirea legii electorale și studierea tu
turor măsurilor necesare in vederea or
ganizării și controlului alegerilor gene
rale.

Cele două părți pot proceda la un 
schimb de păreri cu mult înainte de 
această dată pentru a pregăti conferința 
consultativă.

3) Garantarea eficientă a tuturor 
drepturilor personale ale cetățenilor și a 
tuturor libertăților democratice (libertatea 
preset a întrunirilor, a organizării, liber
tatea circulației etc.) pentru toți cetățenii, 
fără nici o excepție, precum și libertatea 
de activitate pentru t^ate partidele și 
pentru toate organizațiile patriotice și ob
ștești înfăptuirea acestor drepturi și a 
acestor libertăți trebuie să devină un fapt 
real din momentul intrării in vigoare a 
acordurilor cu privire la încetarea opera
țiunilor militare. Cele două părți trebuie 
să respecte obligația de a nu întreprinde 
nimic ce ar putea prejudicia exprimarea 
liberă a voinței poporului.

4) Garantarea eficientă a desfășurării 
alegerilor generale fără vreun amestec 
străin, sub nici o formă.

★
Tn încheiere aș dori ca prin Intermediul 

„Pravdei" să mă adresez fraților noștri, 
prietenilor noștri, acelora care ne animă 
pe calea succeselor, pentru a le spune 
dragostea ce le-o purtăm, încrederea de 
nezdruncinat în ei și că le doresc noi și 
mari succese in construirea acelei socie
tăți la care visează toți oamenii cinstiți.

Viitoarea sesiune 
a Consiliului F. M T. D.

PEKIN 23 (Agerpres). — TASS trans
mite :

După cum transmite postul de radio Pe
kin, Federația Tineretului Democrat din 
întreaga Chină a dat publicității o decla
rație în legătură cu convocarea la Pekin, 
în august a.c_, a sesiunii Consiliului Fe- 

f derației Mondiale a Tineretului Democrat.
Sesiunea va examina problemele privind 

mișcarea tineretului din colonii, pregăti- 
I rile în vederea convocării Congresului in

ternațional al tineretului sătesc, ținerea 
’ celei de a cincea Conferințe intemațicnale 

a tineretului și studenților și alte pro- 
I bleme.

Medgidia, dezvăluind lipsurile șt cauzele 
lor, astfel incit a reieșit clar ce trebuie fă
cut pentru îmbunătățirea situației. Iată 
două moduri de a analiza munca de or
ganizație. Se poate trage concluzia că. in 
vreme ce tovarășul Chițu Aron va putea 
conduce munca în raionul său pentru a 
obține îmbunătățirea ei, tor. L Stoian nu 
va fi in stare să facă aceasta atîta timp 
cît nu va fi in stare să descopere și să re
cunoască cu sinceritate gravele lipsuri 
existente în activitatea organizației U.TAL 
din raionul Fetește

Tot așa cum pentru ca critica să fie 
folositoare este necesar ca ea să fie în
soțită de propuneri concrete, pentru ea 
autocritica să dea roade trebuie și ea să 
fie urmată de o muncă practică, asiduă, 
de îndreptare a lipsurilor.

In această privință, in munca multor 
activiști utemiști se manifestă încă un 
cras formalism: ei ascultă cu liniște și 
calm critica, de multe ori se și declară 
de acord cu ea. insușindu-și-o și bătin- 
du-se cu pumnii in piept că niciodată nu 
vor mai proceda la fel; apoi- lasă lu
crurile exact cum au fost și înainte. Așa 
procedează, de pildă tovarășul Oprișa 
VirgiL prim secretar al comitetului oră
șenesc U.T.M -Bacău, care după ce a fost 
aspru criticat in conferința orășenească 
și de presa locală, s-a mulțumit să-și re
cunoască numai in vorbe lipsurile, iar in 
practică, s-a complăcut in aceeași inerție 
și semipasivitate ca și înainte.

Autocritica numai in vorbe neinsoțită 
de autocritică în fapte, este o simplă pă
lăvrăgeală. In esență, a-ți face autocritica 
și a lăsa lucrurile la fel ca mai înainte, 
e același lucru cu a înăbuși critica. îm
potriva autocriticii formale, de paradă, 
trebuie dusă o luptă necruțătoare, ca îm
potriva unei plăgi care trînează întreaga 
noastră muncă.

A-ți face autocritică comunistă înseamnă 
a trece imediat la îndreptarea lucrurilor, 
în practică. O asemenea autocritică va 
duce in mod real la ridicarea nivelului 
activității Uniunii Tineretului Muncitor la 
înălțimea cerințelor partidului, la înălți
mea cerințelor întregului popor munci
tor.

M. CERNEA

PEKIN 23 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

La 23 iulie, Mao Țze-dun, președintele 
Guvernului Central Popular al R. P. Chi
neze, a adresat următorul mesaj lui 
Ho Și Min, președintele guvernului R. D. 
Vietnam, felicitîndu-1 cu prilejul ajungerii 
la un acord cu privire la Indochina :

Președintelui guvernului Republicii De
mocrate Vietnam.

Tovarășe Ho Și Min,
Cu prilejul ajungerii la un acord în pro

blema armistițiului și în chestiunile de or

Ecoul internațional al încheierii armistițiului în Indochina
LONDRA 23 (Agerpres). — Majoritatea 

ziarelor engleze de diferite orientări sa
lută obținerea acordului cu privire la res
tabilirea păcii in Indochina.

Subliniind că acordul a devenit posibil 
datorită îndeosebi faptului că „popoarele 
din Franța și Anglia au lăsat să se în
țeleagă in mod clar că ele nu vor urma 
America în războiul general din Asia**, 
„Daily Worker" scrie că succesul conferin
ței de la Geneva trebuie să reprezinte un 
pas înainte pe calea spre reglementarea 
problemelor europene in primul rind a 
problemei viitorului Germaniei. Ziarul 
cheamă poporul englez să ceară guvernu
lui englez să-și aducă o contribuție la 
această problemă.

Ziarul ..News Chronicle" subliniază: 
„Conferința de la Geneva a agravat rela
țiile anglo-americane iar revenirea nu va 
fi ușoară. Rolul Statelor Unite în timpul 
tratativelor îndelungate nu a lăsat o im
presie bună și va trebui să treacă mult 
timp ca ea să fie ștearsă din amintire".

♦
STOCKHOLM 23 (Agerpres). — TASS 

transmite: Intr-un articol de fond, consa
crat încheierii acordului cu privire la în
cetarea ostilităților din Indochina, ziarul 
-Stockholms Tidningen" consideră că 
comportarea delegației S-U-A. la Geneva 
dovedește -o anumită pierdere a presti
giului" diplomatici americane și că „ar
mistițiul din Indochina va intensifica de
sigur și mai mult in lume sentimentul de 
destindere a încordării internaționale. In
tre răsărit și apus rămin de rezolvat încă 
multe probleme litigioase, dar conferința 
de la Geneva a arătat că se pot obține 
rezultate prin tratative, cind părerile sint 
exprimate in mod sincer de cei intere
sați-.

★
ROMA 23 (Agerpres!. — Postul de ra

dio -Oggi in Italia" anunță că semnarea 
armistițiului în Indochina a (ost primită 
cu manifestații de satisfacție în orașele și 
satele Italiei. Victoria forțelor care luptă 
pentru pace, pentru destinderea intema- 
țională. a fost salutată sărbătorește de po
porul italian.

Palmiro Togliatti, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian a adresat lui 
Ho Și Min. președintele R. D. Vietnam, o 
telegramă de salut în care declară că „în
tregul popor italian se bucură de marea 
victorie a cauzei păcii care încununează 
lupta eroică a poporului vietnamez" și 
-urează popoarelor din Vietnam noi suc

Ședința guvernului R. D. Vietnam Scurte știri
SANHAI 23 (Agerpres). — Agenția 

Vietnameză de Informații a transmis co
municatul asupra ședinței din 22 iulie a 
guvernului Republicii Democrate Viet
nam. consacrată realizării acordului cu 
privire Ia încetarea operațiunilor militare 
in Indochina.

La ședința prezidată de președintele 
Ho Și Min. a fost ascultat raportul dele
gației Republicii Democrate Vietnam la

Discuții cu privire la sistemul monetar din Indochina
PARIS 23 (Agerpres). — După cum 

transmite agenția France Presse, ca ur
mare a acordurilor încheiate la Geneva, 
între experți: financiari francezi și ai 
statelor asociate, pe de o parte și experții

Dejunul oferit de Ciu En-lal 
în cinstea delegațiilor Indochinei

GENEVA 23 (Agerpres). — La 22 iulie Iui Tap Fan, șeful delegației regatului
Ciu En-lai, șeful delegației R. P. Chineze 
la conferința de la Geneva a oferit un 
dejun in cinstea lui Fam Van Dong, șeful 
delegației R. D. Vietnam, a lui Fui Sana
nikone, șeful delegației regatului Laos, a

Prinzul oferit de Ciu En-lai In
GENEVA 23 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: In ziua de 22 iulie, Ciu En- 
lai, prim ministru și ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii Populare Chi-

Cio Ea-lai a primit
PEKIN 23 (Agerpres). — La 22 iulie 

Ciu En-lai. ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze, a pri-

Cambodgiei și a lui Ngo Dinh Luyen, de
legatul statului Vietnam.

Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

cinstea lui Jean Paul Boncour 
neze a oferit un prînz în cinstea lui 
Jean Paul Boncour, secretarul conferin
ței de la Geneva în perioada tratative
lor privind problema Indochinei.

pe Fui Sananikone
mit pe Fui Sananikone, ministrul de Ex
terne al statului Laos. întrevederea a 
durat 45 minute.

Ciu En-lai a primit pe Anak Agung
PEKIN 23 (Agerpres). — La 22 iulie, Anak Agung, ambasadorul Indoneziei în 

Ciu En-lai, ministrul de Externe al Re- Franța. întrevederea a durat o oră. 
publicii Populare Chineze a primit pe

Ciu En-lai a primii pe D. Copland
GENEVA 23 (Agerpres). — China Nouă 

transmite:
La 22 iulie, Ciu En-lai, premierul Con

siliului Administrativ de Stat și ministrul

Scrisoarea lui Ciu En-lai adresafă autorifăjilor e'vejiene
GENEVA 23 (Agerpres). — La 23 iulie 

înainte de a pleca din Geneva. Ciu En- 
lai premierul și ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, a adresat o scri
soare lui Max Petitpierre. șeful departa
mentului politic al Republicii Federale 
Elvețiene și Iui Charles Duboule, șeful

Ciu En-lai a sosit la Berlin
BERLIN 23 (Agerpres). —
La 23 iulie răspunzînd la invitația gu

vernului Republicii Democrate Germane, 
a sosit la Berlin Ciu En-lai, premierul

Partidului Comunist din Statele UniteInterzicerea
WASHINGTON 23 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 21 iulie subcomisia Comisiei juri

dice a Camerei reprezentanților din
S.U.A., a aprobat proiectul de lege cu pri
vire la interzicerea Partidului Comunist 
din Statele Unite. Potrivit acestui proiect 
de lege prezentat de republicanul Graham, 
membru al Camerei reprezentanților din 
partea statului Pennsylvania și președin

din politic privitoare la Indochina, în nu
mele poporului chinez și al guvernului 
R. P. Chineze adresez poporului vietnamez 
frate, guvernului R. D. Vietnam și Dum
neavoastră personal cele mai calde felici
tări.

La conferința de la Geneva, delegația 
R. D. Vietnam, făcindu-se interpretul nă
zuințelor de pace ale poporului din Viet
nam care a dus lupta sa eroică pentru in
dependență națională și libertate și care 
a repurtat victorii strălucite, a depus mari 
eforturi pentru restabilirea păcii în In
dochina și în cele din urmă a obținut un 

cese pe calea independentei, unității na
ționale și a progresului social".

De asemenea Palmiro Togliatti a făcut 
ziariștilor următoarea declarație: „Dacă 
guvernanții noștri ar fi oameni politici în
zestrați cu un spirit patriotic, el ar în
țelege că ratificarea tratatului „comuni
tății defensive europene" este ultimul lu
cru la care trebuie să se gindească în 
momentele de față".

★
DELHI 23 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Biroul Politic al Comitetului Central al 

Partidului Comunist din India a dat pu
blicității o declarație in legătură cu rea
lizarea acordului cu privire la restabilirea 
păcii în Indochina.

„Prietenii păcii — se spune în declara
ție — nu trebuie să se culce pe lauri, ci 
trebuie să manifeste aceeași vigilentă în 
privința aplicării acordului de la Geneva, 
pe care au manifestat-o in cursul confe
rinței de la Geneva. O răspundere deose
bită revine Indiei, care face parte din co
misia internațională de control asupra în
deplinirii acordului de la Geneva, inclusiv 
de control asupra alegerilor generale, ce 
urmează să reglementeze viitorul politic 
al celor trei state din Indochina".

★
NEW YORK 23 (Agerpres). — Relatările 

presei americane dovedesc că in rîndul 
cercurilor conducătoare din S.U.A. se con
stată o fățișă nemulțumire față de re
zultatele conferinței de la Geneva. Cores
pondentul din Washington al agenției 
Associated Press, Hightower, arată că 
„terminarea războiului din Indochina în 
urma tratativelor este considerată aici ca 
o victorie a comuniștilor și ca o înfrîngere 
a lumii libere" (așa denumește propaganda 
americană lagărul în fruntea căruia se 
află Statele Unite — N.R.).

Examinînd urmările acordului cu pri
vire la stabilirea păcii în Indochina, 
Hightower menționează apropiata recu
noaștere de către Franța a Republicii 

Populare Chineze. Acest lucru, subliniază 
Hightower, „va accentua presiunile în sen

sul admiterii in ultimă instanță a Chinei 
roșii în O.N.U., în ciuda opoziției Statelor 
Unite".

Corespondentul din Washington al agen
ției Associated Press, Gonzalez, relatează 
că „atunci cind în capitală au început să 
sosească informații amănunțite despre 
armistițiu, personalitățile oficiale erau 
mîhnite".

conferința de la Geneva cu privire la re
zultatele conferinței. Guvernul a trasat 
tuturor organelor noi sarcini îndreptate 
spre aplicarea armistițiului, asigurarea și 
consolidarea păcii, realizarea unității, de
mocrației și independenței țării.

In numele guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, președintele Ho Și Min a 
adresat un mesaj poporului și armatei 
vietnameze.

financiari ai R. D. Vietnam, pe de altă 
parte, urmează să înceapă fără întîrziere 
discuții cu privire la stabilirea unui sis
tem monetar provizoriu care va funcționa 
pînă la alegerile din 1956.

Afacerilor Externe al R. P. Chineze, l-a 
primit pe Douglas Copland, șeful delega
ției australiene la sesiunea Consiliului 
Economic și Social O.N.U.

guvernului cantonului Geneva, în care își 
exprimă recunoștința pentru grija și spi
ritul de colaborare de care au dat dovadă 
guvernul și poporul elvețian precum și 
autoritățile municipale și cetățenii din 
Geneva față de participanții Ia conferință 
și față de delegația R. P. Chineze, pe toată 
durata conferinței.

Consiliului Administrativ de Stat și Mi
nistru al Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze și persoa-'’'"’ care-1 
însoțesc.

tele subcomisiei juridice a Camerei repre
zentanților, Partidul Comunist și toate fi
lialele sau organizațiile lui sint private de 
toate drepturile, privilegiile și inviolabili
tățile. Orice persoană care va rămîne în 
rîndurile Partidului Comunist după 30 de 
zile de la adoptarea acestui proiect de 

lege este pasibilă de amendă în sumă de 
10 mii dolari și de pedeapsa cu închisoare 
pe termen de 10 ani. 

acord. Aceasta reprezintă o nouă mare 
victorie pentru poporul din Vietnam. 
Această victorie este de natură să contri
buie la promovarea păcii și securității co
lective în Asia și la destinderea mai de
parte a încordării internaționale.

întreg poporul chinez se va strădui ca 
împreună cu poporul din Vietnam să asi
gure înfăptuirea întocmai a acordurilor 
și menținerea și consolidarea păcii și secu
rității în Asia și în întreaga lume.

MAO ȚZE-DUN
23 Iulie 1954, Pekin.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Vestea sem
nării la Geneva a acordului cu privire la 
încetarea focului în Indochina a fost pri
mită cu satisfacție de opinia publică din 
Liban și Siria.

După cum transmite postu! de radio 
Beirut, fostul ministru al afacerilor interne 
al Siriei, Aii Buzo, a declarat că încetarea 
războiului în Indochina constituie o nouă 
dovadă a faptului că popoarele nu mai 
pot fi conduse cu ajutorul vechilor me
tode — focul și sabia. „In zilele noastre 
.— a declarat el — fiecare țară trebuie să 
se bucure de independență. Se poate ea 
Franța să tragă învățăminte din aceasta și 
să acorde independența Africii de nord".

★
PARIS 23 (Agerpres). —
Vineri după amiază in Adunarea Națio

nală franceză au continuat dezbaterile pe 
marginea expunerii făcute de primul mi
nistru Mendes-France in legătură cu resta
bilirea păcii in Indochina.

Primul a luat cuvîntul deputatul co
munist Waldeck Rochet, care a exprimat 
satisfacția resimțită de întreg poporul 
francez în urma încetării ostilităților din 
Indochina. Rochet a cerut guvernului ca 
după rezolvarea cu succes a problemei in
dochineze să treacă la reglementarea si
tuației din posesiunile franceze ale Africii 
de nord și să reducă termenul serviciului 
militar. Deputatul comunist a subliniat de 
asemenea necesitatea renunțării la trata
tul comunității defensive europene și s-a 
pronunțat în favoarea convocării unei 
conferințe internaționale pentru soluționa
rea problemei germane.

Din cele trei rezoluții prezentate Adu
nării Naționale — cea a grupurilor par
lamentare comunist și progresist, cerînd 
guvernului să ia inițiativa convocării 
unei conferințe internaționale în vederea 
soluționării problemei germane, cea a 
grupului parlamentar M.R.P., care expri
mă o serie de rezerve în ce privește acor
durile încheiate la Geneva și cea elabo
rată de deputății radicali Delbos și Vala- 
bregue — Mendes-France a cerut depu- 
taților să o adopte pe aceasta din urmă, 
care sprijină în întregime politica guver
nului său.

TrccRiclu-.se la vot Adunarea Națională 
a adoptat cu 501 voturi pentru fată de 
93 contra rezoluția prezentată de depu
tății radicali Delbos și Valabregue, acor- 
dînd astfel implicit un vot de încredere 
guvernului prezidat de Mendes-France.

• La 21 iulie, a părăsit Moscova In- 
dreptindu-se spre patrie delegația parti
zanilor păcii din Japonia, care a vizitat 
U.R.S.S. la invitația Comitetului Sovietic 
pentru apărarea păcii. înaintea plecării 
din Moscova, juristul Ono Koisi, membru 
al delegației, a declarat : „Ne-am convins 
că Țara Sovietică vrea pace și dorește sa 
trăiască în prietenie cu toate popoarele".

• Intr-un interviu acordat corespon
dentului agenției United Press, ministrul 
de Externe al Japoniei, Kațuo Okațaki, a 
declarat că Japonia nu este dispusă să se 
alăture unui pact militar al Asiei de sud- 
est cu țările occidentale adăugind că Ja
ponia consideră că trebuie să-și intensi
fice comerțul cu China populară.

• După cum anunță ziarul „New York 
Times", greva docherilor din Porto Rico 
continuă de două săptămîni. Aproape 
8.000 de docheri au declarat grevă cerînd 
mărirea salariilor. Negocierile duse cu 
societățile de navigație nu au dus pînă 
acum la nici un rezultat. Greva a parali
zat complet principalele porturi ale insu
lei San Juan, Mayaguez și Ponoe.

A apărut în limbile : rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză și spaniolă :

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!“

București. Organ al Biroului Infor
mativ al Partidelor comuniste și mun
citorești
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