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UTEMIȘTI ȘI UTfîMISTE!
Să nu precupețim nici un efort pentru an

trenarea întregului tineret la o participare 
activă în marile campanii politice și econo
mice ale partidului, în primul rînd în în
trecerea socialistă în cÎDstea lui 23 August 
1954—a zecea aniversare a eliberării patriei 
noastre 
cilor agricole de vară, în vederea dezvoltării 
economiei naționale și a ridicării nivelului 
de trai al celor ce muncesc.

și in asigurarea succesului mun-

Metode de muncă atractive, tinerești ! IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

POLENIZAREA 
SUPLIMENTARĂ ARTIFICIALĂ

Strădiândn -se să 
smulgă pămîntu- 
lui roade din ce in 
ce mai bogate, oa
menii muncii di» 
agricultură aplică

SARCINA DE LUPTA a Uniunii Ti
neretului Muncitor în perioada ac
tuală este să educe și să mobilizeze 

.întreaga tînără generație pentru traduce
rea în viață a hotărîrilor plenarei lărgite 
^a C.C. al P.M.R. din august 1953 cu pri
vire la ridicarea continuă a nivelului de 
trai material șl cultural al oamenilor 
muncii din patria noastră.

îndeplinirea cu succes a acestei sarcini 
Importante impune îmbunătățirea radi
cală a metodelor și formelor de activi
tate ăle tuturor organelor și organiza
țiilor U.T.M.

Pornind de la ideea că tineretului îi 
«înt caracteristice anumite trăsături spe
cifice, deosebite de cele ale vîrstnicilor, 
Partidul Muncitoresc Romîn învață Uniu
nea Tineretului Muncitor să țină in per
manență seama în activitatea sa, atît în 
ceea ce privește metodele și formele cît 
fi în ceea ce privește conținutul muncii, 
pe specificul virstei tinerilor.

Intr-adevăr, tineretul patriei noastre 
este dornic de fapte mărețe, eroice, el do
rește să descopere noi metode de îmbună
tățire a muncii, e avid de cunoștințe, do
rește să cucerească noi recorduri în pro
ducție, în sport, în activitatea artistică, 
dorește să aducă glorii nepieritoare pa
triei iubite.

Baza educației comuniste este munca. In 
procesul muncii, în activitatea de fiecare 
zi in folosul patriei, se formează minu
natele calități morale ale tineretului nos
tru. Organizațiile U.T.M. nu trebuie să 
uite acest lucru. Numai acordînd zi de zi 
o atenție deosebită activității tineretului 
în producție, urmărind calificarea Iui pro
fesională, sădind la tineri, pe bază de 
exemple și fapte concrete, dragostea față 
de muncă, față de întreprindere, grija 
față de avutul obștesc și alte asemenea 
calități — numai astfel se poate realiza 
temelia trainică pentru educarea tinere
tului în spiritul ideilor socialismului.

Brigăzile de producție și de calitate, pos
turile utemiste de control — forme spe
cifice activității tineretului în produc*, e 
— pot aduce o mare contribuție la ridi
carea producției și productivității muncii. 
Ia reducerea prețului de cost și îmbunătă
țirea calității produselor ele avind în 
același timp și un mare rol educativ. 
Muncind în brigăzi, participînd la activi
tatea posturilor de Control, tinerii primesc 
o educație colectivă, crește în ei senti
mentul de stăpîni ai țării, ai bunurilor 
pe care le produc, sporește elanul lor în 
muncă, dorința de a dobîndi, în ciuda tu
turor greutăților, asemenea succese care 
să ducă departe faima brigăzii, a fabricii, a 
colectivului lor de muncă. O asemenea ac
tivitate a tineretului în producție, legată 
de un țel înalt — făurirea bunăstării 
poporului muncitor — poate fi la fel de 
interesantă și atractivă, chiar mai intere
santă decît orice altă activitate. Dar nu
mai atunci va domni un adevărat spirit 
de întrecere în muncă dacă fruntașii vor 
fi înconjurați cu dragoste și stimulați, 
dacă cei rămași in urmă vor fi ajutați să-i 
ajungă pe cei fruntași.

Tineretul iubește și urmează cu încre
dere partidul nostru ; el este dornic să 
studieze și să-și însușească politica parti
dului, să cunoască trecutul său de luptă, 
minunatele exemple de vitejie și eroism 
ale comuniștilor.. Organizațiile U.T.M. au 
la dispoziție nenumărate mijloace pentru 
educarea tineretului in spiritul dragostei 
nemărginite față de partid ; ele pot orga
niza conferințe interesante despre politica 
și trecutul de luptă al partidului; întîl- 
niri ale tineretului cu activiști de partid 
din ilegalitate, recenzii la cărțile care în
fățișează munca și lupta comuniștilor în 
trecut și astăzi etc. Prin toate acestea 
organizațiile U.T.M. frebuie să sădească 
la tineri trăsăturile moralei comuniste, do
rința înflăcărată de a se pregăti pentru a 
intra în rîndurile partidului, pentru a-și 
închina toate forțele cauzei celor ce mun
cesc.

Vîrsta utemistului este cea mai potrivită 
pentru însușirea bazelor științei și tehnicii 
înaintate, pentru lărgirea orizontului 
cultural cu cunoștințe din domeniul litera
turii, muzicii, artelor plastice etc. In 
acele organizații U.T.M. care nu uită acest 
lucru și care organizează o asemenea acti
vitate accesibilă tineretului care să-i în
lesnească posibilitatea de a-și îndeplini

cerințele sale juste, acolo există și o viață 
de U.T.M. interesantă și bogată in con
ținut.

Comitetul organizației de bază U.T.M. 
de la Liceul mixt Suceava cu sprijinul 
organizației de partid și al corpului di
dactic a organizat cercuri de tineri ama
tori în care aproape toți tinerii și-au 
găsit o preocupare potrivită cu înclinațiile 
lor tinerești. De asemenea, utemiștii și ti
nerii de aci organizează excursii intere
sante, reuniuni, discuții în jurul filmelor 
vizionate și a cărților citite etc. Toate 
aceste forme tinerești de activitate le îm
bogățesc cunoștințele, îi ajută în munca de 
învățătură. Tocmai de aceea viața acestei 
organizații U.T.M. este interesantă și bo
gată în conținut iar utemiștii și tinerii 
participă cu drag Ia activitatea ei, pentru 
că, comitetul U.T.M. se străduiește să sa
tisfacă cerințele legitime ale tineretului.

Tineretului îi place dansul, cîntul. ve
selia. însuși cuvîntul tînăr îți creează o 
imagine despre ceva vesel, plin de viață. 
Tineretul iubește natura, el vrea sa cu
noască bogățiile naturale, locurile istorice 
ale patriei noastre. De ce sa nu se 
organizeze, de pildă, excursii ale tinerilor 
în munții Bucegi sau Făgăraș iar un geo
log, un geograf sau un istoric să explice 
tinerilor bogățiile solului și subsolului 
acestor munți, să le vorbească despre 
locurile de care sint legate anumite eve
nimente din istoria patriei noastre ? 
Cît de mult ar ajuta o excursie de felul 
acesta la întărirea spiritului tovărășesc 
între tineri, la dezvoltarea curajului lor! 
Cît de mult ar contribui o asemenea ex
cursie la educarea patriotică a tineretului 
și fără îndoială la înfrumusețare-, și îm
bogățirea in conținut a vieții organiza
ției respective.

Sau să luăm un alt domeniu de muncă : 
activitatea artistică de amatori care are 
un mare rol educativ în rindurile utenuș- 
tilor și tineretului. Cu toate acestea, unele 
organe și organizații U.T.M. ca cea de la 
„Flacăra Roșie** din București și altele, 
lasă activitatea cult ural-artist ici pe 
planul al doilea. Ele nu ajută pe utemiști 
și tineri să organizeze reuniuni intere
sante, seri literare, discuții despre filme F 
cărți, în t finiri cu artiști, cu scriitori etc.

Mult ar putea ajuta la îmbunătățirea 
activității artistice de amatori din fabrici, 
uzine, sate organizațiile U.T.M. din școlile 
și institutele de artă.

Mulți activiști utemiști se văicăresc că 
în organizațiile lor unii utemiști și ti
neri „nu activează ', „stau pasivi*' față de 
munca organizației U.T.M. Experiența or
ganizațiilor U.T.M. fruntașe arată că acolo 
unde există o viață de U.T.M. interesantă, 
bogată în conținut nu pot exista utemiști 
pasivi, care nu activează. Fără îndoială că 
utemiștii din organizația U.T.M. de la fa
brica „Electro-Banat** din Timișoara, — 
atîta vreme cit în organizația lor va 
exista monotonie, plictiseală, atîta vreme 
cît adunările generale vor discuta mereu 
și mereu aceleași probleme răsdiscutate 
— nu vor participa activ la viața orga
nizației.

Practica muncii de pînă acum a dovedit 
că in fiecare organizație U.T.M. există su
ficiente mijloace pentru a înfrumuseța și 
îmbogăți in conținut viața de U.T3L In 
fiecare organizație U.T.M. se pot organiza 
adunări interesante și atractive, *reuniinii. 
discuții cu scriitorii, artiștii etc. In fiecare 
organizație U.T.M. se poate organ.za o 
bogată activitate artistică și sportivă. 
Pentru aceasta este nevoie însă de o 
luptă hotărită împotriva rutinei, a sche
matismului, a metodelor rigide, bătrinești 
în munca cu tineretul.

Ținînd seama in activitatea lor de in
dicațiile date de partid prin articolul re
dacțional din „Scînteia" : „Pentru continua 
îmbunătățire a muncii Uniunii Tineretu
lui Muncitor" comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. trebuie să lupte 
pentru a încetățeni în organizațiile U.T.M. 
spiritul muncii colective, o preocupare 
permanentă pentru folosirea unor metode 
atractive de organizare și educare a tine
rilor potrivit specificului virstei 
pației lor, potrivit interesului lor 
pentru fapte mari, îndrăznețe, 
pentru știință, tehnică, sport.

și ocu- 
arzător 
eroice.

Obligațiunile C. E. C 4 Ia sută cu cîștiguri
► o nouă operațiune pentru stimularea 

depunerii economiilor la C. E, C.
Pentru stimularea depunerii economiilor la C.E.C., Consiliul de Miniștri 

autorizat Casa de Economii și Consemnațiuni ca pe lingă depunerile pe librete 
dobindă și cîștiguri, să lanseze, începînd de la 1 septembrie 1954, "
C.E.C. 4% cu ciștiguri".

Această hotărîre dă posibilitate tuturor cetățenilor de la orașe și sate să-și 
plaseze, in condiții avantajoase, surplusul de numerar, (ie depunindu-l pe librete 
de economii, fie cutnpărînd „Obligațiuni C.E.C. 4%“.

Prin cumpărarea acestor obligațiuni, care sint la purtător și care pot fi revîn- 
dute oricînd unităților sau ghișeelor C.E.C., de unde au fost cumpărate, se oferă 
deținătorilor posibilitatea de a realiza importante cîștiguri. Astfel, la tragerile de 
bază, care vor avea Ioc la fiecare 2 luni, se distribuie 3.400 ciștiguri in valoare 
totală de lei 1.691.600, în plus în fiecare an va mai avea loc o tragere suplimentară, 
la care participă obligațiunile păstrate de deținători timp de 9 luni de zile și la 
care se distribuie 4.600 ciștiguri, in valoare de lei 3.951.600.

Cîștigurile ce se acordă deținătorilor de obligațiuni reprezintă sume impor
tante, ce variază între lei 400 și 35.000.

Valoarea de bază a unei obligațiuni este de lei 200, iar a celor fracționare de 
100 și 50.
Cîștigurile se plătesc în raport cu valoarea obligațiunilor cîștigătoare, respec- 

pentru obligațiunile de lei 200, cîștiguri întregi, pentru cele de 100 lei jumătăți 
cîștiguri, iar pentru cele de 50 lei sferturi de cîștiguri.

Posibilitățile de cîștig pot fi sporite prin cumpărarea unui număr mai mare 
obligațiuni, fiecare cumpărător participînd la trageri cu toate obligațiunile ce

a 
cu 

„Obligațiuni

lei
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Cumpărarea și vînzarsa obligațiunilor, precum și plata cîștigurilor se fac 
toate unitățile C.E.C. și la ghișeele din întreprinderi și instituții.

Uri avantaj în plus ii constituie faptul că atît valoarea obligațiunilor, cît 
bîștigurile, sint scutite de orice fel de impozite.

le

la

Și

(Agerpres)

Crește avîntul în muncă al tineretului
Răcitoare Noi sortimente

corespondentul nostru), 
întreprinderea ISAJt. din Ploețti desfă-

PLOE5TI (de la 
Muncitorii de la 

soară cu^succes întrecerea socialists pentru sporirea produc
ției bunurilor de larg consum.

Pe lingă lucrările de bază — reparații de utilaj petrolifer — 
dc curind s-a proiectat executarea a peste 55 de dispozitive, 
scule și matrițe, necesare fabricării produselor de larg consum.

începînd din prima jumătate a lunii aprilie au fost înfiin
țate secții care produc sobe de bucătărie, cazane pentru rufe, 
răcitoare de ghiață tip popular etc.

La început lucrurile au mers mas greu, datorită faptului că 
nu a existat o documentație pneisâ. mai cu seamă pentru ră
ci toarele de ghiață și pentru pompele de tras apă. Cu ajutorul 
inginerilor și tehnicienilor a fost învinsă această greutate.

Nu a trecut mult timp de cir.d a început producția in serie 
a acestor produse de larg coesum.

In secția timplărie — ur.de se confecționează răcitoarele de 
ghiață tip popular, in secția t:nich:gerie ca și in secția turnă
torie. muncitorii lucrează neobosiți. Tineri ca Radu Grigore, 
Vasile Ștefan. Ivan Constantin. Zahar.a Sava sau Vasile Con- 
s'.antinescu, îndrumați de muștrii Mahler Eduard și Capro» 
Alexandru obțin noi succese.

Fină in prezent, s-au expediat pentru magazinele din Cra
iova. Pitești și Ploeștu 1.700 cazane d? rufe, lucrate din tablă 
gaivanizată. In curind se vor exprd.a JAOT cazane, ce sint deja 
fabricate, 300 sobe de gătit. W răcitoare de ghiață pentru uz 
casn.c și 30 pompe pentru tras apă tip I-Su\JL "ii, la diferite 
unități de desfacere din țară.

Muncitorii din secția producătoare de 
bunuri de larg consum de la întreprinde
rea I-SAR. Piocști și-au întreg.: angaja
mentul luat in cinstea zilei de 23 August. 
Ei vor livra ineă C500 cazane de rufe, 
320 răcitoare de ghiață. 200 pompe de tras 
apă și HO sobe âe bucătărie.

a acestei 
deosebit

TIMIȘOARA (de la corespondentul 
nostru).

In ultimele zile muncitorii de la fabri
ca „Bumbacul" din Timișoara, au obți
nut un nou succes. Ei au pus în fabrica
ție pentru oamenii muncii, noi sorti
mente : două articole noi pentru rochițe 
de seară sub denumirea de „Sabina" și 
două desene noi de pichet denumite „Re
tezat".

Muncitorii de la unitatea I 
fabrici, se preocupă în mod
pentru a produce țesături tot mai fru
moase și trainice.

In prezent aici se produce un nou pi
chet denumit „Aicsa".

Datorită faptului că noile sortimente 
sint de calitate superioară, unele din a- 
ceste stofe vor fi trimise la tîrgul de 
mostre de la Leipzig.

La producerea noilor sortimente s-au 
evidențiat în mod deosebit fruntașele în 
producție Ecaterina Bauzalter, Ana Hert- 
man și Sofia Olah.

pe scară tot mai largă metode avansate.
Una din aceste metode este polenizarea 

ficială. Prin acest procedeu se înlesnește trecerea polenului de 
la o plantă la alta.

In mod natural, polenizarea se face cu ajutorul vîntuluî sau 
a insectelor. Sint cazuri însă cînd acești factori nu pot acționa 
și atunci polenizarea nu arc loc sau se face intr-o mică mă
sură. De aceea, noi trebuie să folosim anumite metode prin care 
să ajutăm polenizarea naturală.

Dintre plantele de cultură care au nevoie 
fac parte porumbul și floarea-soarelui.
La porumb, spre exemplu, se controlează în 
lanul și cînd se observă că la jumătate din 
mătasea, iar din spicul scuturat ușor se desprinde un praf gal
ben, care nu este altceva decît polenul, este momentul prielnic 
pentru începerea adunării de polen. Procedeul este simplu. 
Intr-o pîlnie de carton, prevăzută cu două site de tifon și 
astupată Ia capătul mai subțire cu un dop de plută sau cauciuc, 
se scutură moțul de la mai multe plante de porumb și apoi, 
cu pilnia aceasta în care s-a strins polenul, se trece pe la fie
care plantă de porumb și se împrăștie polenul pe mătasea știu- 
leților.

Se recomandă ca această operație să se repete de două-trei 
ori la intervale de 6-7 zile, deoarece sint multe plante din lan 
la care mătasea apare mai tîrziu.

Adunarea polenului și presărarea lui pe mătase se face dimi
neața pe răcoare, după ce s-a luat rouă.

La floarea-soarelui, se pot întrebuința două procedee pentru 
polenizarea suplimentară artificială. Rezultate mai frumoase 
se obțin întrebuințînd următorul procedeu :

Pe un fund de lemn moale sau de carton, de mărimea unei 
pălării mijlocii de floarea-soarelui, sc întinde o blăniță de 
miel tunsă sau o bucată de catifea. Se trece cu acest disc prin 
lan și se lipește ușor de pălăriile înflorite. Mergînd așa din floa- 
rc-n floare se duce polen de la o plantă la alta și astfel pole
nizarea se face foarte bine.

Operația de polenizare suplimentară artificială la floarea- 
soarelui începe atunci cînd 30 la sulă din plante au înflorit și 
cînd a înflorit a treia parte din florile unei pălării.

Se respectă aceleași reguli ca la porumb.
Din experiențele stațiunilor de cercetări și a țăranilor mun

citori fruntași în cultura porumbului și floarei-soarelui, s-a 
constatat că sporurile dc recoltă obținute sint cuprinse între 
300-500 kg. boabe la hectar, atît la porumb cît și la floarea- 
soarelui.

O sarcină de seamă ce revine tinerilor din regiunile în care 
porumbul și floarea-soarelui au fost însămînțate mai tîrziu 
sau se găsesc intr-un stadiu de vegetație mai înapoiat datorită 
condițiilor climaterice, este aceea dc a porni neîntîrziat la exe
cutarea polenizării suplimentare artificiale. Organizațiile 
U.T.M., trebuie să ceară inginerilor și tehnicienilor agronomi 
de la secțiile agricole să dea tot sprijinul muncii de polenizare 
suplimentară și să mobilizeze cît mai mulți tineri țărani mun
citori la executarea acestei lucrări.

suplimentară artl-

de polen străin

rînduri repetate 
plante a apărut

Inițiativă și entuziasm tineresc

In lupta 
pentru economii 

SIBIU 
Acum o 
confecții 
alăturat

(de la corespondentul nostru), 
lună, muncitorii de la fabrica 
^Steaua Roșie' din Sibiu, s-au 

acțiunii patriotice de a realiza 
economii, echivalente cu prețul de cost al 
unor importante produse finite.

Intensificarea luptei pentru economii în 
cinstea conferinței pe țară a U.T.M. și a 
lui 23 August, a devenit preocuparea fie
cărui tînăr muncitor.

Brigada utemistă, condusă de Szabo Iu- 
liu, aplicind metoda graficului orar și me
toda comsomolistei Lidia Savelieva a dat 
produse de bună calitate

Cele mai importante succese au fost ob
ținute de muncitorii din secția croit. In 
secția unde lucrează și Mihai Gberhard. 
aplicindu-se inițiativa lui Nicolae Mili
tam, s-a economisit stofă, doc și alte ma
teriale pentru zeci de costume.

Pină la 20 iulie, ca rezultat al muncii 
vârstnicilor și tinerilor, au fost realizate 
economii echivalente cu prețul de cost a 
W costume.

vale:

r

L

de

îndrumat d? organizațiile 
de bază UT.M. sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, tineretul muncitor 
din raionul Răcan, regiu
nea București, muncește cu 
tot mai mult entuziasm, 
străduindu-se ca in intîm- 
pinarea celei de a X-a ani
versări a eliberării patriei 
noastre și a Conferinței pe 
țară a U.T.M. să obțină noi 
și însemnate succese. Ast
fel la atelierul de zonă 
C.F.R. Titu. tinerii munci
tori desfășoară cu avint în
trecerea pentru cucerirea 
titlului de „cel mai bun lă
cătuș".

Pe ogoare tineretul des
fășoară larg bătălia pentru 
obținerea de recolte sporite 
la hectar. în această pri
vință tineretul din școli și 
din sate a dat un puternic 
sprijin gospodăriilor agri
cole de stat. 120 tineri de

la Școala profesională me
canică din Titu, îndrumați 
de organizația de bază 
U.T.M., au ajutat gospodă
riei agricole de stat din co
muna Bălteni la recoltatul 
mazărei. stringind doar in 
puțin timp peste 3.630 kg. 
De asemenea tot Ia gospo
dăria agricolă de stat din 
Bălteni. utemiștii, pionierii 
și școlarii dip comuna Con
tești au prestat peste 600 
ore muncă voluntară, lu- 
crînd la întreținerea și re
coltarea diferitelor legume 
și zarzavaturi din gospodă
rie.

Și gospodăria agricolă de 
stat din comuna Joița a 
primit un ajutor prețios din 
partea tineretului. Mobili
zați de organizațiile de 
bază U.T.M., numeroși ute
miști, pionieri și școlari din 
comunele Săbăreni, Joița

și altele din apropiere, au 
executat peste 1560 ore 
muncă voluntară la lucră
rile de întreținere a legu
melor și la recoltatul lor.

Luptind pentru strînge- 
rea recoltei la timp și fără 
pierderi, tinerii muncitori 
de la gospodăria agricolă 
de stat din Joița, au în
ceput recoltatul de îndată 
ce cerealele au 
gă. Primul care 
combina în lan 
mistui Marin

Totodată organizațiile de 
bază U.T.M. au intensificat 
în această perioadă și acti
vitatea sportivă, antrenînd 
tineretul să cucerească in
signele G.M.A. și F.G.M.A. 
Pînă acum, în întreg raio
nul, 106 tineri au cucerit in
signa G.M.A. iar alți 44 ti
neri au luat insigna 
F.G.M.A.

l AUREAȚI
Al PREMIULUI DE STAT

(
1

O anchetă organizată 
de ziarul nostru

rLa Geneva s-a ob- 
; ținut cea mai mare 
I victorie a forțelor 
■ păcii din acest an: 
' încetarea războiului 

in Indochina- Aceasta 
n-a însemnat numai 
încetarea unuimăcel 
îngrozitor fi inutil, ci 
fi o nouă confirmare 
a justeței principiului 
potrivit căruia toate 
statele lumii, inclusiv 
marile puteri, cu 
orinduiri sociale și 
sisteme economice 
diferite, pot convie
țui fi colabora îm
preună.

Si acesta este un lucru important cere 
deschide perspective mari de îmbunătă
țire a relațiilor internaționale. Este 
timpul ca generalii agresori să iasă din 
scenă făcind loc inginerilor, constructo
rilor fi zidarilor unui miine pașnic, fe
ricit și

dat în pîr- 
a pornit cu 
a fost ute- 
C. Nicolae.

DESPRE SUCCESUL CONFERINȚEI 
DE LA GENEVA

Oamenii muncii din țara noastră au primit eu deosebită bucurie vestea sem
nării acordurilor in problema restabilirii păcii in Indochina. Pe intre» cuprinsul 
patriei in semn de satisfacție pentru această victorie obținută de forțele păcii, 
au fost ecranizate teci de mitinguri in care numeroși oameni ai muncii printre 
care si tineri, și-au afirmat simțămintele de bucurie.

In dorința de a cunoaște mai bine părerea pe care o au tinerii din țara noastră 
despre succesul tratativelor eu privire Ia restabilirea păcii in Indochina, ziarul 
nostru a organizat o anchetă in mijlocul unor tineri, de diferite profesii și preo
cupări. Redactori și corespondenți ai ziarului au stat de vorbă eu numeroși 
tineri. pnnindu-Ie următoarele întrebări :

— Ați urmărit desfășurarea evenimentelor din Indochina 2
— Ce părere aveți despre rezultatul conferinței de la Geneva ?
— Ce părere areți despre reacția din întreaga lume in legătură cu acest 

eveniment î
Toți tinerii și-au exprimat in cuvinte calde bucuria pentru succesul tratati

velor de la Geneva, credința că pacea poate învinge primejdia războiului, că prin 
eforturile unite ale popoarelor pacea poate ti menținută și consolidată.

Publicăm mai jos eiteva din răspunsurile primite de unii redactori și cores
pondenți ai ziarului nostru :

prosper.
ILIE GHEORGHE 

proiectant, LPJLO.iL
★

nostru este la zeci de mii de ki- 
de Indochina, dar vezi, vestea în- 

bucurat foarte

brazdă nouă și că ea va căpăta 
înfățișarea pâmintului liniștit, 

roditor. După lupte neînduple- 
8 ani, poporul vietnamez și-a 
dreptul la o viață liberă. El va

Satul 
lometri 
cetării războiului ne-a 
mult Sintem încredințați că acolo, peste
pămintul străbătut de tranșee, se va trage 
acum o 
treptat 
pașnic, 
cate de 
câștigat
ști să și-o facă fericită, plină de bucu
rii, căci el va fi stăpinul propriei sale 
soarte. S-a dovedit încă odată că un po
por care luptă pentru o cauză dreaptă — 
pentru independența națională - 
poate fi învins.

GHEORGHE STAN 
țăran muncitor 

din comuna Domnești 
regiunea București

★

Conferința de la Geneva care a durat 
aproape 3 luni, a luat sfîrșit. Politica de 
invoninare a relațiilor internaționale 
dusă de cercurile reacționare imperialiste 
a suferit un nou eșec. Aceasta se dato- 
rește eforturilor depuse de o seamă de de
legații in frunte cu cea a U.R.S.S. Neabă-

nu

tindu-se de la politica sa consecventă de 
pace. U R-S.S. a prezentat prin delegația 
sa propuneri concrete pentru soluționarea 
problemelor internaționale in litigiu. La 
Genr.a, Republica Populară Chineză — 
cea mai mare țară a Asiei — și-a re
luat locul alături de celelalte mari puteri. 
Dar. nu numai atît Reprezentanții R. P. 
Chineze au contribuit efectiv la succesul 
conferinței- Nu este intîmplâtor faptul că 
prima conferință internațională la care 
participă R. P. Chineză, se soldează cu o 
victorie a forțelor pârii.

MIRCEA HERFORT 
actor, Teatrul de Stat, Constanța

★

Desigur că cel mai important eveni
ment al acestor zile este încheierea pă
cii in Indochina. Imensa majoritate a 
opiniei publice mondiale își exprimă de
plina satisfacție față de încetarea răz
boiului. Aceasta pentru câ acordurile de 
la Geneva corespund speranțelor oameni
lor simpli de pe întreg globul. Oamenii 
simpli consideră succesul obținut la Ge
neva ca propriul lor succes.

Restabilirea păcii în Indochina este o 
nouă dovadă grăitoare a posibilității co
existenței pașnice a statelor cu sisteme 
sociale diferite. Armistițiul din Indo
china dă tuturor popoarelor o nouă spe
ranță și încredere in menținerea păcii.

ERNEST
Fac. Energetică

interes desfășu-

Z AH ARIA 
student, anul III,

★
Am urmărit cu mult

rarea lucrărilor conferinței de la Geneva 
și cînd am citit în ziare despre acordul 
cu privire la încetarea ostilităților în

Indochina, m-am bu
curat foarte mult. 
S-a dovedit încă oda
tă că tratativele, ca 
metodă de reglemen
tare a problemelor 
internaționale liti
gioase pot învinge po
litica falimentară a 
războiului dusa de 
cercurile conducătoa
re ale imperialismului 
american. Chiar Wil
son, ministrul Apă
rării al S.U.A., de
clară despre armis
tițiu : „Nu pot spune 
că acest lucru mă 
bucură prea mult“. 
Politicienii reacțio- 
izolați tot mai multnari americani sint 

datorită politicii lor desfășurate in scopul 
eșuării conferinței.

FLORENTINA ARION 
de la Formarea Trenurilor 

„Grivița Roșie“
★

în Indochina! Cît înseamnă 
pentru cei care de ani de zile au 
mizeria și viața amară a frontu-

Pace 
aceasta 
indurat . . ____ ________ _
lui, și-au vărsat singele și și-au schilodit 
trupurile. Pacea a triumfat asupra întune
ricului războiului. Pentru orice om cinstit 
este de neadmis poziția pe care conti
nuă să o aibe cercurile conducătoare din 
S.U.A. care încearcă cu tot dinadinsul 
ca printr-un pact al Asiei de sud est — 
să zădărnicească succesul conferinței.

Tocmai de aceea trebuie să menținem 
mereu trează vigilența noastră.

CRISTEA NICOLAE 
Soldat fruntaș

★
îmi amintesc ca acum de clipa cînd 

auzit vestea restabilirii păcii în Indo
china. Eram în curtea casei noastre și 
priveam jocul vesel al copilașilor mei. 
Era soare, flori, pace. Băieții sint încă 
mici — n-au înțeles vorbele crainicului 
de la radio și nici de ce mama lor i-a 
strins bucuroasă in brațe. M-am gîndit 
la mamele soldaților francezi căzuți pe 
pămint străin, la mamele eroilor vietna
mezi : cite lacrimi și singe n-a curs în 
zadar din pricina unui pumn de profi- 
tori-hiene mirșave ale războiului. Dar în 
Vietnam acum e pace șl mamele își adorm 
din ndu pruncii în vechile cîntece de lea
găn.

MARIA GUȚI 
gospodină, str. Alion nr. 86, 

București

SABIN DRAGO1 
compozitor 

pentru muzica la filmul „Mitrea Cocor" 
>1 „Sonata pentru vioara și plan"

BARBU T. CIMPINA 
conferențiar universitar 

pentru activitatea in colectivul de ^dactațe a 
volumelor de documente privind iștoția Rominiei

HERESCU 
inginer 

pentru activitate în colectivul care a proiectat 
și realizat seria de motoare sigure la explozie

NICOLAE NEGULESCU BE.IU 
tehnician 

pentru activitate în colectivul care a realizat 
seria unitară de transformatori de forță ,,Dinamo"

ur.de
LPJLO.iL


Viața U. T. M.

Mai aproape 
de viata și munca tineretului
Sarcina principală 

a Uniunii Tineretului 
Muncitor este educa
rea comunistă a tine
rei noastre genera
ții. Organele și or
ganizațiile U.T.M. pot îndeplini această 
sarcină nobilă și de mare răspundere'nu
mai dacă păstrează o legătură strînsă cu 
masele largi ale tineretului de la orașe și 
sate, dacă se preocupă zilnic de educația 
lui, dacă reușesc să însuflețească tînăra 
generație la fapte mari în folosul patriei.

Darea de seamă prezentată la confe
rința organizației regionale U.T.M. Oradea 
precum și delegații care au luat cuvîntul 
au scos în evidență că utemiștii și tinerii 
din regiune muncesc cu însuflețire și 
încredere pentru îndeplinirea strictă a 
hotărîrilor partidului și guvernului. în 
întrecerea socialistă, care a luat un pu
ternic avînt în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei, sînt antre
nați mii de tineri.

A crescut preocuparea organizațiilor 
U.T.M. din regiune pentru formele spe
cifice de organizare a tineretului în pro
ducție și datorită acestui fapt în ultima 
vreme a crescut numărul brigăzilor și a 
posturilor utemiste de control și s-a îmbu
nătățit întrucîtva activitatea lor.

In unele întreprinderi producătoare de 
bunuri de larg consum, utemiștii au adus 
un aport însemnat la ridicarea producției 
și productivității muncii, la realizarea de 
economii, la îmbunătățirea calității pro
duselor. Valorificînd deșeurile, tinerii de 
la fabrica de blănuri „1 Mai“ au confec
ționat hăinuțe de blană pentru copii. Aju
tați de tehnicieni, muncitorii din „secția 
tineretului" de la întreprinderea „Solida- 
ritatea“ au creat noi modele de încălță
minte. In mai multe întreprinderi a fost 
aplicată metoda comsomolistei Lidia Sa
velieva — controlul pe fiecare fază de 
operație.

Atît în darea de seamă cît și în cadrul 
discuțiilor s-a dat o mare atenție muncii 
organelor și organizațiilor U.T.M. în rîn- 
dul tineretului sătesc. In perioada mun
cilor agricole de primăvară au fost an
trenați în întrecerea socialistă și patrio
tică peste 2500 tineri și 50 brigăzi din 
sectorul socialist al agriculturii. Numeroși 
tineri din sectorul socialist și din sectorul 
individual al agriculturii au aplicat me
toda semănării porumbului, cartofilor, 
floarei soarelui, în cuiburi așezate în 
pătrat.

Ar fi însă o greșală dacă îndărătul unor 
realizări n-am observa lipsurile care mai 
există în activitatea organizațiilor U.TM. 
din regiunea Oradea, dintre care multe 
au fost scoase la iveală în darea de seamă 
și mai ales în cadrul discuțiilor. Darea de 
seamă a comitetului regional a păcătuit 
însă mai ales prin aceea că a făcut doar 
o înregistrare fotografică a stării de 
lucruri, a prezentat doar un rezumat al 
faptelor pozitive și negative, fără să facă 
o analiză temeinică a muncii în diferite 
domenii, fără să tragă concluzii suficient 
de gîndite. Iată un singur exemplu. Darea 
de seamă consideră ca un fapt pozitiv că 
pe întreaga regiune au fost confecționate 
2 milioane ghivece nutritive, dintre care 
1 milion au fost făcute de tinerii de la 
GAS Oradea. Se pune acum întrebarea: 
Dacă într-o singură gospodărie de stat ti
nerii au fost în stare să confecționeze un 
milion de ghivece nutritive, pe regiune ne 
poate mulțumi oare cifra de două mili
oane ?

Conferința a arătat că biroul comitetu
lui regional n-a acordat atenția cuvenită 
educării tineretului în spiritul atitudinii 
socialiste față de muncă, față de bunul 
obștesc.

în unele întreprinderi ca: „Ceramica11, 
mina Sărmășag, „Derna Tătăruș" și al
tele, unii tineri încalcă disciplina în pro
ducție, întîrzie și lipsesc nemotivat de la 
lucru, nu-și îndeplinesc normele, mani
festă lipsă de grijă față de utilaj — iar 
organizațiile U.T.M. se complac în acea
stă stare de lucruri. De pildă, la între

Pe marginea conferinței 
organizației regionale U.T.M. 

Oradea

prinderea „Bernat I 
Andrei“ — s-a arătat 
la conferință — în 
luna iunie, 11 tineri 
au lipsit nemotivat de 
la lucru mai multe 

zile. Manifestările de indisciplină, lipsa 
de grijă pentru utilaj, sînt încă foarte 
frecvente și în rindul tinerilor tractoriști.

Industria ușoară și alimentară ocupă 
un loc important în economia regiunii 
Oradea. Cu toate acestea — așa cum a 
reeșit la conferință — comitetul regional 
n-a acordat atenția cuvenită organizați
ilor U.T.M. din industria ușoară, care duc 
încă o slabă activitate educativă, iar ini
țiativa lor în producție este încă scăzută. 
Din păcate, la conferință s-au spus multe 
generalități, dar foarte puține lucruri 
concrete despre munca utemiștilor și ti- 
merilor din industria ușoară.

Numeroși delegați care au luat cuvîn
tul au arătat că activiștii comitetului re
gional ca și mulți activiști ai comitetelor 
raionale U.T.M. păstrează o slabă legă
tură cu terenul, cunosc puțin frămîntă- 
rile, munca și învățătura tinerilor din 
industrie, din agricultură, din școli. Mem
brii fostului birou regional, mai ales to
varășii Fichtel Gustav, fost prim secretar, 
Sofronici Gheorghe și Florian Ioan, secre
tari ai comitetului regional, s-au depla
sat foarte puțin pe teren, au participat 
rar la plenarele comitetelor raionale, la 
adunările organizațiilor de bază. Fiind 

întrebat la conferință, de ce n-a mers mai 
des pe teren tovarășul Fichtel a răspuns 
„Nu m-a împiedicat nimic să merg mai 
des pe teren, să particip la plenarele co
mitetelor raionale: m-a împiedicat doar 
proasta organizare a muncii, birocra
ția în care ne-am înfundat** .

Tov. Florian Ioan, ca și tov. Buszlai 
Tiberiu, șeful secției muncitorești-agrare 
a comitetului regional, știau prea bine că 
în munca organizațiilor U.T.M. din indus
trie, din agricultură, din comerț, există 
încă lipsuri serioase, pentru care au fost 
criticați pe bună dreptate la conferință. 
Totuși ei se urneau cu greu din birou 
crezînd, probabil, că vor putea lichida 
lipsurile „de sus“ prin cîteva directive 
„categorice". După cum s-a arătat insă 
la conferință, tovarășului Florian îi place 
grozav de mult să trebăluiască printre 
hîrtii — și asta l-a împiedicat să mun
cească mai mult cu oamenii. De altfel, 
așa cum au arătat delegații Gabor Eli- 
sabeta, Vlaj loan și alții, comitetul re
gional nu s-a descotorosit încă de obi
ceiul de a cere fel de fel de hîrtii — 
evidențe și note informative — care în
cătușează munca activiștilor utemiști. Mai 
mult decît atit: activiștii sînt deseori 
apreciați după cantitatea de hîrtie pe 
care o aduc de pe teren.

O poziție foarte ciudată a adoptat la 
conferință delegatul I. Veis prim secretar 
al comitetului raional U.T.M. Marghita. 
El a fost foarte „tare", a criticat și lip
surile din industrie, și din agricultură, și 
din activitatea culturală de masă din ra
ionul Marghita, și a găsit fel de fel de vi- 
novați. Dar un singur lucru a uitat: că 
și el, în calitate de pria secretar, are o 
contribuție la Epsuriie existente in raio
nul Marghita.

★
Hotănrea adoptată de conferință cere 

organizațiilor U.T.M. din regiunea Ora
dea și noului comitet regional să îmbu
nătățească munca de educație comunistă 
a tineretului, să acorde o atenție mai 
mare problemelor industriei ușoare și 
agriculturii. Conferința a chemat pe ute
miștii și tinerii din regiune de a da 
viață indicațiilor ce rees din articolul re
dacțional din „Scînteia", să participe mai 
activ, sub conducerea organizațiilor de 
partid, la întrecerea socialistă și patrio
tică în cinstea zilei de 23 August, să dea 
mai multe produse de larg consum, ief
tine și de bună calitate, să depună toate 
eforturile pentru strîngerea Ia timp și 
fără pierderi a recoltei — contribuind 
astfel la construirea socialismului, la fău
rirea bunăstării poporului.

ȘT. NECAMȚCHI

In anii regimului democrat-popular, 
industria producătoare de utilaj petro- 
lifer din țara noastră a cunoscut o 
mare dezvoltare. Transmisii interme
diare pentru instalații de foraj cu două 
motoare, trolii de foraj B.V. 40, reduc- 
toare de viteză pentru instalații de fo
raj electric și alte utilaje moderne îi l 
ajută pe petroliștii noștri să dea pa
triei tot mai mult țiței.

Fotografia înfățișează numeroase 
asemenea fabricate, gata pentru expe- ! 
diere. — rod al eforturilor creatoare 
ale muncitorilor de la uzinele ..1 Mai“- l 
Ploești. Foto : Agerpres

Prima fabrică de vată minerală 
din țara noastră

Cinstind cea de a 10-a aniversare a 
eliberării patriei noastre. harnicii cop- 
s truc tori de pe șantierul din comuna 
Berceni. raionul Ploești. au obținut o în
semnată victorie. Ei au terminat cu două 
luni înainte de data prevăzută lucrările de 
construcție a primei fabrici de vată mi
nerală, dm țara noastră. (Agerpres)

Două noi filme 
despre Festivalul de la București ■

De luni, locuitorii Bucureștiuiui vor pu- 1 
tea fi din nou martorii grandioaselor ma
nifestări artistice și sportive care s-au 
desfășurat în Capitala patriei noastre in 
zilele celui de al IV-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților.

La cinematografele Gorki".
..Elena Pavel** și la grădina -Vox * vor rola 
filmele „Concert internațional " și ^între
cerile sportive prietenești", producții in 
culori realizate in acest an de Studioul 
Central de filme documentare din Moscova 

i și Studioul de filme documentare și jur- 
, naie de actualități „AI. Sabia" din Bucu- 

rești.
Filmul documentar artistic „Concert in

ternațional*4 care redă manifestările artis
tice desfășurate in timpul Festivalului a 
fost realizat de regizorii sovietici : I. Ko- 
palin, T. Lavrova și regizorul remin L 

, Rodan. Directorii filmului au fost M. Bes- 
smertnii și L. Braunștein. Pentru filmul 
„întrecerile sportive prietenești", alătur*, 
de cineaștii sovietic: L Kopalin. L. Bras- 
lavski. B. Alenkin. V. Kotov si V. Nes
terov. a muncit regizorul rotnin N. Bl -

-----•-----
In form ații

Vineri a sestt din R. D O-mțnj dr 
Wemer Banner, docent La Ucrverstatea 
-Karl Marx" dm Leipzig care ne nziteazâ 
țara în cadrul convenție: de colaborare 
culturală dintre țara noastră și R. D. Ger
mană.

De asemenea, au sosit din R. D. Ger
mană ar hi tec ții Franz Reuter ș. Herbert 
Weinberger.

★
Societatea de Științe matematice și fi

zice din R-P.R. — filiala București, orga
nizează pentru candida*.:! la concursul de 
admitere în învâtămintul superior un cerc 
pentru rezolvarea de probleme date la 
examenul de admitere in am. precedent! 
Ședințele acestui cerc vor avea loc la 
Facultatea de matematică și fizică a Uni
versității „C. I. Parhon" in fiecare marți 
și vineri, ir.cepind de marți 27 iulie ax, 

I între orele 8-10 dimineața.

Programele disciplinelor la car e se va da examen de admitere in invâțamintui superior
Geografie

(Publicăm azi continuarea programei 
la Geografie din ziarul Nr. 1629).

Carpații sudici. Particularitățile struc
ture! geologice. Aspectul general al relie
fului. Subdiviziuni : Grupa Prahova-Olt, 
Munții Bucegi și culmile Leaota, Piatra 
Craiului. Munții Făgăraș. Șirul de nord 
cu Moldoveanul, Negoiul și Surul. Șirul de 
sud cu Păpușa, Iezerul, Ghițu, Frunți, 
Cozia. Caracterul specific al acestei gru
pe muntoase. Trecători: Bran, Turnu- 
Roșu — Cozia. Depresiuni : Făgăraș, Bre- 
zoi — Titești. Condițiile climatice ale 
grupei. Apele • Ialomița. Dîmbovița, Ar
geșul, Oltul și afluenții săi. Lacurile și 
importanța lor economică. Caracterul ve
getației. Animalele. Economia forestieră 
și păstoritul. Grupa Olt-Dunăre. Masivul 
Paring ; Lotrul, Cindel, Surian, Căpă- 
țînii, Masivul Godeanul, unitățile mun
toase componente. Vilcan. Retezat, Țarcul, 
Cerna, Mehedinți. Caracterele specifice 
ale constituției geologice. Relieful, clima, 
apele, vegetația și animalele. Depresiuni: 
Sibiu, Petroșani, Hațeg. Văi transversale : 
defileul Oltului, defileul Jiului, Merișor, 
culoarul Bistriței, culoarul Timiș-Cerna, 
defileul Dunării. Potențialul economic al 
acestei grupe. Caracterele generale ale 
Carpaților sudici.

Carpații apuseni. Aspectul general al 
reliefului. Structura geologică. împărțirea 
în mari unități: Munții Bihor, Gilăului, 
Trascău, Metalici, Zarand. Codrului, Pă
durea Craiului, Plopiș, Niezeș. Depresiu
nile : Abrud, Zlatna, Zarand. Beiuș, Vaș- 
cău, Șimleu. Huedin, culoarul Mureșului 
și importanța lor economică. Condițiile 
climatice ale Carpaților apuseni. Caracte
rul hidrografic al rîurilor: Crișul Repede, 
Crișul Negru, Crișul Alb, Arieșul, Mure
șul, Someșul Mic. Folosirea rîurilor pen
tru irigație, transport și energetică. Mun
ții Banatului. (Almăj, Semenic și Poiana 
Ruscă). Depresiuni. Caracterul reliefului, 
al climei, apelor, solului. Vegetația și ani
malele. Resurse naturale principale.

Regiunea subcarpatică. Poziția geogra
fică. Aspectul general al reliefului. Par
ticularitățile climei, apelor, solului, vege
tației, animalelor. Bogățiile legate de for
mațiile subcarpatice.

Podișul Transilvaniei. Caracterele gene
rale. Legătura cu celelalte unități. Tră
săturile principale ale climei, apelor, so- 
lului, vegetației. Bogățiile naturale. Sub
diviziuni.

Podișul Somesan. Delimitarea, carac
terul complex al formelor de relief. Plat
forma Clujului. Lăpușului și platforma 
Sălajului. Munții Lăpușului.

Podișul Moldovei. Delimitare, aspectul 
general al reliefului. Alcătuirea geologică 
Apele. Folosirea apelor. Solul. Caracterele 
vegetației și animalele. Resursele natu
rale.

Podișul Getic. Delimitare. Contactul cu 
celelalte unități. Caracterele specifice fi- 
zico-geogra'ice. Podișul Mehedințului. De- 
iirahare. Caracterele fizico-geografice.

Dealurile din Vest Delimitare. Trăsă
turile principale ale reliefului.

Podișul Dobroget Caracterele geologice 
fi fizico-geografice.

Cimpiile. Caractere:» generale și for
marea lor. 'Câmpia Dunării de Jos. Cim- 
pia Olteniei, Cîmpla Munteniei, Cimpia 
Taeic

DHta Dunării. Caracterele generale. 
Formarea deltei. Vegetația fi rolul ei in, 

ea peisajului. Fauna. Problemele 
economice legate de deltă. Realizări și 
prevederi in planurile de stat.

Lnneile. Luncile nurilor mari: Dunării, 
I Prutul-l. Șiretului. Ialomiței, Argeșului, 

Oltului, Jiului, Mureșului, Crișurilor, So
meșului. Formarea luncilor. Potențialul 
economic.

IU. GEOGRAFIA ECONOMICA
A R.P.R.

Structura economică a țării noastre 
înainte de 23 August 1944

Industria. Destrămarea feudalismului și 
inceputurile capitalismului în țările ro- 

I miaești. Pătrunderea capitalului străin în

economia țării și subjugarea economico- 
politică a Romîniei. Dezvoltarea industriei 
ușoare, slab utilată și risipită in unități 
mici.

Agricultura. Starea înapoiată a agri
culturii in Rominia burghezo-moșierească. 
Cauzele înapoierii: împletirea relațiilor 
feudale cu cele capitaliste, adîncirea re
lațiilor capitaliste de exploatare în agri
cultură și folosirea unui inventar agricol 
foarte înapoiat. Reformele agrare bur
gheze. Productivitatea extrem de scăzută 
la hectar în agricultura Romîniei bur- 
ghezo-moșierești, ca urmare a considera
bilei răm.îneri în urmă din punct de ve
dere agrotehnic.

Transporturile. Investițiile capitalului 
străin în crearea căilor de transport în 
Romînia, Dunărea — cale de pătrundere 
a capitalului apusean.

Comerțul. Volumul exportului și im
portului Romîniei burghezo-moșierești ; 
structura comerțului exterior (export de 
materii prime la prețuri derizorii: petrol, 
cereale, lemn etc. și import de produse 
finite la prețuri excesive).

Structura economică a R.P.R. după
23 August 1944

Importanța pclitico-economică a actului 
de la 23 August 1944. Ajutorul neprecupe
țit și multilateral al U.R.S.S. șl lupta 
Partidului Comunist Romîn pentru redre
sarea și reconstrucția economică a țării 
în urma celui de al doilea război mondial. 
Reorganizarea economiei noastre, distrusă 
de război și de jaful cotropitorilor fas
ciști. Trecerea industriei de război la cea 
de pace. Reforma agrară din 1945. Re
forma monetară. Naționalizarea principa
lelor mijloace de producție la 11 iunie 
1948. Hotărîrea din 3—5 martie 1949 a 
C.C. al P.M.R. și crearea condițiilor de 
trecere treptată la o agricultură socialistă 
(S.M.T., gospodării agricole de stat, gos
podării agricole colective și întovărășirile 
agricole).

Planurile de stat pe 1949 și 1950. Primul 
plan cincinal al R.P.R. 1951-1955. Creș
terea forțelor de producție, industrializa
rea țării, modificări în repartiția produc
ției. Politica de ridicare economică a re
giunilor înapoiate. Trecerea la înfăptui
rea planului de electrificare.

Hotărîrea C.C. al P.M.R. din 19—20 au
gust 1953 pentru dezvoltarea continuă a 
economiei naționale și ridicarea nivelului 
de trai material și cultural al oamenilor 
muncii. Legea cu privire la planul trienal 
zootehnic 1954—1958 pentru sporirea șep- 
telului, a asigurării nevoilor de consum 
ale populației, precum și satifacerea ne
voilor diferitelor ramuri ale industriei.

Populația. Datele demografice și etno
grafice legate de caracterizarea economi- 
co-geografică a țării. Structura populației. 
Densitatea populației. Structura națională 
a populației R.P.R.

Resursele subsolului legate de formele 
de relief și de structura geologică

Petrol. Localizare în regiuni de dealuri, 
în roci sedimentare. Gazele naturale: 
gaze de sondă în regiunile petrolifere, ga
zul metan. Centre importante.

Cărbuni de pămînt. Cărbuni vechi (an
tracit și huilă) localizați în regiunile mun
toase. Centre importante. Cărbuni noi 
(cărbunele brun) localizat în depresiuni 
intramontane (roci sedimentare). Bazine 
și centre importante. Lignitul legat de re
giunile de dealuri în roci sedimentare. 
Regiuni și centre importante. Turba. Im
portanța economică a cărbunilor pentru 
dezvoltarea industriei grele și electrifica
rea țării.

Metale : fierul, cuprul, aluminiul, aurul, 
argintul, mercurul. Centre mai importan
te. Alte bogății ale subsolului: Sarea, lo
calizată în regiunea subcarpatică, în for
mațiuni noi în roci sedimentare. Regiuni 
și centre mai importante. Gipsul și asfal
tul, mica, piatra de construcție. Apele 
minerale.

INDUSTRIA
Industria petroliferă. Principalele re

giuni și centre petrolifere. Chimizarea 
petrolului. Importanța economică a pe
trolului pentru dezvoltarea industriei 
R.P.R.

Metalurgia. Siderurgia. Principalele 
centre siderurgice ale țării. Metalurgia 
neferoaselor. Principalele regiuni și cen» 
tre de producție. Industria construcțiilor, 
de mașini, baza industrializării socialiste 
a țării, a mecanizării agriculturii și a dez
voltării transporturilor. Ramurile indus
triei de mașini. Regiuni și centre.

Industria chimică. Ramurile principale 
ale industriei chimice. Regiuni și centra 
mai importante.

Industria materialelor de construcții. 
Principalele materiale de construcție. Re
giuni de exploatare și centre importante. 
Avîntul în continuă creștere al industriei 
materialelor de construcție sub regimul 
nostru democrat-popular și perspectivele 
de dezvoltare.

Industria forestieră și de prelucrare a 
lemnului. Metoda rațională de exploatare 
după 23 August 1944. Principalele regiuni 
și centre ale industriei lemnului.

Industria textilă. Ramurile industriei 
textile. Regiuni și centre importante. Con
tinua dezvoltare a industriei textile după 
23 August 1944, cu ajutorul multilateral 
al U.R.S.S. și prin folosirea crescîndă a 
materiei prime din țară.

Industria alimentară. Dezvoltarea mul
tilaterală a industriei alimentare după 23 
August 1944. Ramurile industriei alimT.,1 
tare. Regiuni și centre.

Geografia agriculturii

Culturile de cereale. Principalele cerea
le cultivate. Regiuni agricole. Localizare 
geografică. Prevederile Planului de Stat 
în lumina Hotărîrilor Partidului și Gu
vernului. Culturi de plante industriale. 
Cultura legumelor. Pomicultura și viti
cultura : regiuni pomicole și viticole in 
R.P.R. Valorificarea produselor pomicole 
și viticole în industria alimentară.

Creșterea animalelor. Condițiile natu
rale care favorizează creșterea animale
lor în R.P.R. (pășuni, finețe etc.). Răspîn- 
direa geografică a animalelor. Prevede
rile Planului de Stat în lumina ultimelor 
hotăriri cu privire la dezvoltarea zooteh
niei (planul trienal zootehnic 1954——1956). 
Avicultura, apicultura, sericicultura, re
giuni și centre mai importante. Transfor
marea socialistă a agriculturii. Realizări 
în lărgirea spațiilor de cultură, în crește 
rea producției la ha.

Geografia căilor i,e comunicație și a 
transporturilor în R.P.R. Transporturi fe
roviare. Lungimea și densitatea re'/tlei 
feroviare în R.P.R. Repartizarea terito
rială a căilor ferate. Traficul de mărfuri 
și călători, deservirea producției și con
sumului. Realizările regimului de demo
crație populară în domeniul construcții
lor feroviare. Perspectivele în cadrul Pla
nului de Stat. Transporturi rutiere. Ca
tegorii de șosele. Lungimea, densitatea, 
repartiția teritorială a rețelei rutiere. Tra
ficul pe șosele. Realizările regimului de 
democrație popuplară în domeniul con
strucțiilor rutiere. Transporturi fluviale 
Dunărea, sector fluvial, sector maritim. 
Principalele porturi. Navigația pe Dună
re în trecut. Situația actuală a navigației 
pe Dunăre. Rîuri navigabile. Transportul 
maritim. Principalele linii maritime. Im
portanța portului Constanța in economia 
țării. Transporturi aeriene. Linii aeriene 
in interiorul țării, linii aeriene pe care se 
efectuează transporturi peste hotare. Im
portanța acestor transporturi în econo
mia țării. Categorii speciale de transport. 
Transporturi prin conducte (petrolifere, 
gaze naturale, apă). Localizarea geogra
fică și importanța lor economică. Teleco
municații. Importanța lor în dezvoltarea 
social-economică și culturală a țării.

Geografia comerțului exterior. Produse 
de export și import ale R.P.R. Centrele 
și regiunile producătoare de materiale 
destinate exportului. Țările cu care R.P.R. 
are relații de schimb. Consiliul economic 
de asistență mutuală. Contribuția R.P.R. 
la dezvoltarea și întărirea pieței socialiste.

împărțirea administrativ-teritorială. Ca
racterizarea economică a regiunilor ad
ministrativ-teritoriale.

(Va urma)

In ajutorul activului U. T. M. de la sate

Să sporim contribuția organizațiilor U.T.M. 
ia muncile agricole de vară

i i
Pe ogoarele patriei noastre se desfășoară 

marea bătălie a stringerii piinii poporului 
muncitor.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
R.P.R. și a C.C. al P.M.R. cu privire la 
executarea lucrărilor de îngrijire a cultu
rilor, recoltat, dezmiriștit, treierat, însă- 
mînțări și arături adînci de toamnă pre
cum și cu privire la realizarea planului 
de colectări pe 1954, a pus în fata oame
nilor muncii de la orașe și sate sarcini de 
seamă ale recoltării bogăției ogoarelor.

„Executarea la timp și în bune condi- 
țiuni a lucrărilor de îngrijire a culturilor, 
recoltat, dezmiriștit, treierat, însămîn- 
țări și arături adînci de toamnă precum și 
îndeplinirea planului de colectări la pro
dusele agricole vegetale — se spune în 
Hotărîre — au o deosebită importanță în 
lupta pentru dobîndirea unei recolte bo
gate și creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului muncitor11.

Sub conducerea organizațiilor de partid 
organizațiile U.T.M., au obținut o serie 
de succese importante în bătălia pentru 
asigurarea piinii poporului muncitor.

Tineretul a participat mai activ la lu
crările de întreținere a culturilor. Două 
sute de mii de tineri din întreprinderi, in
stituții și școli, mobilizați în zilele libere 
la lucrările de întreținere a culturilor, re
coltat legume și fructe etc., au efectuat 
pînă la data de 10 iulie 1.400.000 ore 
muncă voluntară. Regiunile Ploești, Bîrlad 
și Cluj s-au evidențiat în mod deosebit 
în mobilizarea unui mare număr de ti
neri la îngrijirea culturilor. De asemenea, 
în raionul Hîrșova, regiunea Constanța, 
tinerii au prășit 676 ha. porumb la G.A.S. 
Mulți țărani cu gospodării individuale au 
participat cu entuziasm la întreținerea 
culturilor. Tinerii din comunele Dăbuleni 
și Simian din regiunea Craiova, au aplicat 
patru prașile la porumb, așa cum prevede 
agrominimul.

îl
în ciuda succeselor obținute contribu

ția organizațiilor U.T.M. la efectuarea în-
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grijirii culturilor a fost nesatisfâcătoare, 
sub nivelul cerințelor și posibilităților de 
mobilizare. Suprafețe întinse de culturi nu 
au fost plivite. S-a remarcat in special 
lipsa de combativitate a organizațiilor 
U.T.M. in lupta împotriva unor practici 
dăunătoare la îngrijirea culturilor, cum 
sînt mușuroitul și rărițatul, care micșo
rează producția la hectar.

In multe regiuni, reparația și revizuirea 
mașinilor pentru lucrările de recoltare 
n-au fost terminate la timp, ceea ce a 
dus la întîrzierea începerii recoltării. Co
mitetele raionale n-au ajutat concret și 
n-au controlat organizațiile de bază 
U.T.M. din S.M.T. Controlul de suprafață 
practicat cu obișnuință de activiștii raioa
nelor Fetești (Constanța), Mihăilești 
(București), Filiași (Craiova) nu pot ajuta 
de loc organizațiile de bază.

O lipsă gravă a constituit faptul că în 
sectorul particular munca de reparații a 
fost slab îndrumată. Organizațiile U.T.M. 
au privit cu nepăsare faptul că unii ță
rani muncitori nu se preocupă de reparații 
sau că la cooperativa din sat lipsesc dife
rite unelte trebuincioase ca seceri, coase, 
curele pentru selectoare etc.

Sîntem în toiul lucrărilor de recoltare. 
Terminarea cît mai grabnică a stringerii 
recoltei este o sarcină principală a orga
nizațiilor U.T.M. Fiecare ceas pierdut în
seamnă mii de kg. griu mai puțin. Folo
sirea totală a capacității de lucru a ma
șinilor constituie un mijloc eficace de 
grăbire a terminării recoltării.

Peste 700 de tineri din S.M.T. lucrează 
cu două secerători la un tractor și 350 
aplică metoda Brediuk la treieriș.

Cu toate acestea comitetele regionale, 
raionale și organizațiile de bază U.T.M. nu 
mobilizează suficient pe tinerii mecaniza
tori în lupta pentru folosirea întregii ca
pacități de lucru a tractoarelor și mași
nilor. Numărul cuplajelor de secerători. 
secerători-legători este foarte redus.

Cu toate că Hotărîrea prevede clar că 
treierișul trebuie să înceapă cinci zile 
după începerea secerișului, în multe 
locuri această indicație nu este respec
tată. Transportul păioaselor la arie se face 
cu multă încetineală.

Numeroși tineri au luat asupra lor sar
cina să răspundă de organizarea ariilor, 
obținînd rezultate frumoase. Totuși mai 

sînt multe arii ale tineretului care deși 
ar trebui să fie model organizate, au încă 
multe lipsuri.

Un mare decalaj există între întin
derea secerată și aceea dezmiriștită. Or
ganizațiile U.T.M. nu s-au străduit să dea 
bătălia ca odată cu secerișul să se exe
cute și dezmiriștitul. Posibilitățile largi de 
efectuare a dezmi riști tul ui nu sînt folosite 
de S.M.T. și G.A.S. Sînt inadmisibile ca
zuri ca la S.M.T. Vînju Mare (Craiova) 
sau S.M.T. Topraisar (Constanța) și altele 
unde conducerile refuză să organizeze cu
pluri și agregate pe motivul că „nu mai 
au de lucru pentru restul tractoriștilor'*. 
Comitetele regionale și raionale U.T.M. 
n-au luat legătura cu conducerile S.M.T. 
și G.A.S. pentru a lămuri asemenea pro
bleme și nu au stimulat inițiativele cre
atoare ale tinerilor.

Slab desfășoară organizațiile U.T.M. 
munca politică la arii pentru a îndemna 
pe tinerii țărani să-și predea cotele dato
rate statului.

III
Sarcina cea mai urgentă a organizațiilor 

U.T.M. de la sate în momentul de față 
este mobilizarea întregului tineret în 
bătălia pentru asigurarea plinii po
porului muncitor. Trebuie asigurată 
participarea largă a utemiștilor și ti
nerilor țărani muncitori de la sate 
la îngrijirea pe mai departe în 
bune condițiuni a culturilor: prășitul și 
plivitul zarzavaturilor, bumbacului, sfe
clei de zahăr etc. Tinerii din G.A.S.- 
urile rămase în urmă cu aceste lucrări 
trebuie să depună toate forțele pentru a 
nu lăsa să se compromită nici o cultură. 
Organizațiile U.T.M. de la sate, trebuie să 
mobilizeze pe tinerii țărani muncitori 
care și-au terminat muncile să ajute 
aceste gospodării așa cum au făcut tinerii 
din comuna Miercurea, reg. Hunedoara.

Organizațiile U.T.M. cu sprijinul ingine
rilor și tehnicienilor agronomi au datoria 
să lămurească pe tinerii țărani muncitori 
asupra foloaselor prășitului, să le explifce 
pagubele pe care le aduc mușuroitul și 
rărițatul porumbului și floarei soarelui, 
îndeosebi in regiunile secetoase.

Multă atenție trebuie dată folosirii me
todelor agrotehnice înaintate mai cu 

seamă polenizarea artificială suplimen
tară la porumb și floarea soarelui (acolo 
unde aceste culturi sint întîrziate și se 
mai poate face), ciupitul la bumbac și cîr- 
nitul la ricin, tutun și bumbac.

Trebuiesc organizate acțiuni ale tinere
tul-:. pionierilor și școlarilor pentru com
baterea tăciunelui la porumb și pentru 
stirpirea dăunătorilor colturilor ca gîn- 
daci, șoareci de cimp etc.

Atenția principala trebuie îndreptată 
spre strîngerea în cel mai scurt timp a 
recoltei de pâioase, spre organizarea ime
diată a treierișului și dezmiriștitului, 
sprijinirea colectării, recepționării și de
pozitării produselor agricole vegetale.

Organizațiile U.T.M. trebuie să desfă
șoare larg munca politică pentru folo
sirea întregii capacități de muncă din fie
care comună și gospodărie. Nici o seceră- 
toare sau coasă, nici o forță de muncă să 
nu rămină în afara bătăliei recoltării. Ti
nerii mecanizatori au mari posibilități 
pentru sporirea productivității la recol
tare, insă aceste posibilități sint în mică 
măsură folosite. Este necesar ca organi
zațiile U.T.M. din S.M.T. și G.A.S., comi
tetele raionale U.T.M. să se ocupe cu mai 
multă răspundere de extinderea metodei 
graficului orar la seceriș.

Deosebită însemnătate are în grăbirea 
recoltării extinderea metodei de legare 
rapidă a snopilor a Alexandrei Deinega. 
Aceasta este o metodă simplă, ușor de 
aplicat atît in sectorul socialist cit și de 
către tinerii țărani muncitori cu gospo
dării individuale. Acolo unde este apli
cată ea dă rezultate deosebit de bune. 
Mulți tineri de la G.A.C. „înfrățirea" din 
Topraisar folosind această metodă au re
ușit să lege zilnic peste 400 de snopi fie
care. Organizațiile de bază U.T.M., ingi
nerii și tehnicienii agronomi sînt datori 
să explice tineretului această metodă și 
să-1 ajute în aplicarea ei.

Oricît de bine ar fi executat secerișul, 
în urma lui rămîn împrăștiate pe miriște 
nenumărate spice, ceea ce înseamnă pier
derea unei uriașe cantități de cereale. De 
aceea organizarea stringerii spicelor con
stituie o sarcină deosebit de importantă 
în vederea căreia trebuiesc antrenați pio
nierii și școlarii.

O deosebită atenție trebuie să dea co
mitetele regionale, raionale și organizațiile 
de bază U.T.M. lichidării decalajului exis
tent între seceriș și treieriș pe de o parte 
și s'eceriș-dezmiriștit pe de alta. Organiza
țiile U.T.M. trebuie să explice tineretului 
că nu e totul să seceri la timp. Pentru a pre- 
întîmpina pierderile de cereale este nece
sar să treieri recolta imediat după sece
riș. în acest scop trebuie dată cea mai 
mare atenție bunei organizări a muncii 

la arii. Organizarea ariilor după metoda 
Brediuk, folosirea graficului orar la treie
riș și cuplarea a două batoze la un trac
tor, organizarea temeinică a întrecerii 
între cete, transportarea la timp a recol
tei de pe cimp la arie — pentru a asi
gura funcționarea neîntreruptă a batoze
lor sînt lucruri de căpetenie pentru gră
birea treierișului.

Organizațiile U.T.M. trebuie să ia ini
țiativa iluminării ariilor acolo unde există 
posibilități și să organizeze schimburile 
de noapte ale tineretului.

Posturi de control formate din cei mai 
buni utemiști trebuie să îngrijească de 
securitatea ariilor, să organizeze paza de 
noapte, să ia sub patronaj pichetele de in
cendiu, organizarea gropilor pentru fu
mat, aprovizionarea cu apă și nisip etc.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri și a 
C.C. al P.M.R. din 29 mai a.c. trasează 
ca o sarcină de seamă, „executarea dez
miriștitului imediat, sau în cel mult trei 
zile după recoltat pe întreaga suprafață 
de păioase și leguminoase".

Dezmiriștitul are o deosebită importanță 
agrotehnică, asigurînd păstrarea umidi
tății în sol și distrugerea buruienilor care 
consumă o mare cantitate din hrana care 
se găsește în pămînt.

Organizațiile U.T.M. trebuie să combată 
obiceiurile înapoiate de a păstra miriștea 
pentru „pășunatul" animalelor. Inginerii 
și tehnicienii agronomi, organizațiile 
U.T.M. au datoria de a explica țăranilor 
muncitori că orice întîrziere a dezmiriști
tului, înseamnă scăderea fertilității solu
lui și o slabă recoltă în anul viitor.

Pentru a asigura cu adevărat furajele 
necesare hranei animalelor, țăranii mun
citori să fie îndrumați să semene în mi
riște plante furajere ca porumb furajer, 
sorg etc.

Lipsurile existente în bătălia stringerii 
recoltei se datoresc în cea mai mare mă
sură faptului că întrecerii socialiste și pa
triotice — metoda principală de sporire 
a producției și productivității muncii, nu 
i s-a acordat atenția cuvenită. în multe 
locuri, întrecerea a fost organizată for
mal, nu s-a urmărit îndeplinirea angaja
mentelor luate de tineri.

Intensificînd lupta întregului tineret 
muncitor pentru strîngerea recoltei în cit 
mai bune condițiuni și fără pierderi, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să sprijine te
meinic pe baza angajamentelor concrete 
întrecerea socialistă și patriotică. în gos
podăriile agricole de stat, în gospodăriile 
agricole colective, ca și în întovărășirile 
agricole pot fi organizate întreceri între 
arii, între batoze și chiar între schimbu
rile ce deservesc aceeași batoza, iar în 
comune, între sate, arii, batoze și cete. De 

asemenea, în stațiunile de mașini și trac
toare și în gospodării agricole de stat, 
organizațiile de bază U.T.M. să îndrume 
pe tinerii mecanizatori ca și acum, în bă
tălia pentru strîngerea piinii poporului 
muncitor, să desfășoare cu un avînt spo
rit întrecerea pe profesii pentru titlul de 
„cel mai bun tractorist" și „cel mai bun 
combiner".

IV
Oamenii muncii de pe ogoare sînt într-o 

perioadă de vîrf a muncilor agricole, care 
trebuiesc serios impulsionate. Elevii și 
studenții — care acum se află în va
canță — pot fi și trebuie mobilizați să 
sprijine strîngerea recoltei. Tinerii mun
citori din fabrici și uzine ca și funcțio
narii din aparatul de stat pot merge în 
timpul lor liber să ajute gospodăriile 
agricole de stat la recoltat.

La sate acum, aproape întreaga activi
tate se desfășoară la arii. Aceasta în
seamnă că la arie trebuie să fie centrul 
muncii politice dusă de organizațiile 
U.T.M. întreaga muncă politică trebuie să 
fie strîns legată de sarcinile ce stau 
perioada aceasta în fața oamenilor mun
cii de la sate. Ea trebuie desfășurată mai 
cu seamă în jurul principalelor sarcini : 
grăbirea treierișului și predarea cotelor 
îndată după treierat, chiar de la arie.

Ținînd seamă că în desfășurarea muncii 
de lămurire, exemplul personal este cel 
mai puternic mijloc de convingere, ute
miștii sînt datori să fie printre cei dinții 
la terminarea treierișului și la îndeplini
rea îndatoririlor față de stat. Tot odhtă 
fiecare utemist trebuie să fie un agitator 
înflăcărat în rîndul rudelor și vecinilor 
lui pentru a-i convinge să-și predea la 
timp cotele către stat. Pentru îndeplinirea 
acestui scop, trebuiesc folosite larg for
mele variate ale muncii politice *. lozinci, 
diferite panouri și afișe, biblioteci vo
lante, gazetele de perete ca și scoaterea 
de foi volante care să oglindească situația 
treierișului și a predării cotelor către stat, 
la diferite arii din comunele respective, 
să popularizeze pe fruntași,.

Sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. de la sate 
trebuie să intensifice educarea tineretului 
în spiritul combativității și vigilenței reț 
voluționare, demascînd orice uneltiri ale 
dușmanului de clasă.

în lupta pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și cultural al 
întregului popor muncitor, strîngerea re
coltei în cît mai bune condițiuni și pre
darea cotelor către stat are o însemnă
tate deos'ebită.

Să muncim deci cu toate forțele, eu tot 
avîntul pentru a îndeplini această impor
tantă sarcină.



Despre rezultatele îndeplinirii planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a U. R. S. S. 
pe primul semestru al anului 1954

Comunicatul Direcției Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul de Miniștri al U. R. S. S.
MOSCOVA 23 (Agerpres) — TASS 

transmite Comunicatul Direcției Centrale 
de Statistică de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la rezultatele 
îndeplinirii planului de stat de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. pe pri
mul semestru al anului 1954.

In primul semestru al anului 
voltarea industriei, agriculturii 
porturilor, creșterea construcțiilor capi
tale, lărgirea comerțului interior și exte
rior, sporirea numărului muncitorilor și 
funcționarilor și construcția culturală sînt 
caracterizate prin următoarele date :

I. îndeplinirea planului
Planul producției globale pe primul se

mestru a fost îndeplinit in industrie în 
ansamblu în proporție de 102%. Pe minis-

de producție în industrie
tere planul producției industriale globale
a fost îndeplinit după cum urmează:

Procentul îndeplinirii 
planului 

mestru
Siderurgiei al U.R.S.S.
Metalurgiei Neferoase al U.R.S.S. 
Industriei Cărbunelui al U.R.S.S.
Industriei Petrolului al U.R.S.S.
Industriei Chimice
Centralelor Electrice
Industriei Electrotehnice
Industriei Radiotehnice
Construcției
Construcției 
Construcției
Construcției 
Construcției
Construcției 
industriei materialelor de construcție al U.R.S.S. 
industriei forestiere al U.R.S.S.
industriei hîrtiei și de prelucrare a lemnului 
mărfurilor industriale de larg consum al U.R.S.S. 
industriei de mărfuri alimentare al U.R.S.S. 
industriei peștelui al U.R.S.S.
industriei produselor de carne și produselor lactate

Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
Ministerul 
întreprinderile industriale ale Ministerului căilor de comunicație 
întreprinderile industriale ale ministerului culturii al U.R.S.S. 
întreprinderile industriale ale ministerului ocrotirii sănătății 

al U.R.S.S.
Ministerul industriei locale și de combustibil și Ministerele 

industriei locale ale republicilor unionale
Cooperația meșteșugărească

Producția globală a întregii industrii a 
U.R.S.S. a crescut în primul semestru al 
anului 1954 cu 14% în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului trecut. 
In primul semestru al anului 1953 pro
ducția globală a industriei a fost cu 10% 
mai mare decît în primul semestru al 
anului 1952.

In anul 1954 s-a dezvoltat mai departe 
industria grea și a sporit neîncetat pro
ducția mărfurilor de consum popular.

A fost depășit planul semestrial la ex
tracția de cărbune, petrol, gaze naturale, 
la producția de laminate, țevi de oțel, zinc, 
aluminiu, diferite tipuri de cabluri, ben
zină, ligroină, motorină, energie electrică, 
locomotive grele, autocamioane și auto
buse, motociclete, rulmenți cu bile și cu 
role, excavatoare, buldozere de tractor, 
mașini-unelte pentru tăierea metalelor, 
tractoare, plantatoare de cartofi în cui
buri așezate în pătrat, semănători de trac
tor, combine pentru sfeclă, selectoare pen
tru cereale, cositoare autopropulsate, com
bine pentru cartofi, mașini pentru recol
tarea bumbacului, batoze complexe, becuri 
electrice, aparate electrovacumatice, în
grășăminte minerale, substanțe chimice 
toxice pentru combaterea agenților vătă
mători ai plantelor agricole, sodă caustică, 
coloranți și alte chimicale, cauciuc sinte
tic, anvelope auto, ciment, ardezie, sticlă 
pentru geamuri, hîrtie, alcool și alte tipuri 
de produse.

Au fost produse peste prevederile pla
nului semestrial următoarele mărfuri de 
larg consum: țesături de bumbac, in, lină 
și mătase, încălțăminte de cauciuc, ciorapi 
pentru bărbați și femei, aparate de radio, 
ceasornice, pianine și piane, produse zaha
roase, ceai, vin din struguri, șampanie, ți
gări, chibrituri, săpun și alte mărfuri ali
mentare și industriale.

Deși majoritatea ministerelor și indus
tria în ansamblu și-au depășit planul, 
nu a fost asigurată îndeplinirea sarcini
lor stabilite de plan la unele tipuri de 
produse. Astfel, de pildă, Ministerul si
derurgiei al U.R.S.S. nu a îndeplinit în 
întregime planul producției de fontă, Mi
nisterul industriei electrotehnice nu a în
deplinit în întregime planul producției 
la unele tipuri de generatoare și electro
motoare, Ministerul construcției de ma
șini grele — planul producției de turbine 
cu aburi și de aparataj pentru industria 
petrolului, Ministerul construcției de ma-

de
de
de
de 
de . . _
de mașini de construcție și mașini rutiere

Mașini Grele
Mașini-Unelte și Scule
Mașini de transport 
automobile, tractoare șl mașini agricole 
mașini și aparate

1954 dez- f șini agricole, Ministerul construcției de 
și trans- mașini și aparate. Ministerul construcției 

de mașini grele. Ministerul industriei fo
restiere al U.R.S.S., Ministerul industriei 
hîrtiei și de prelucrare a lemnului, deși 
au sporit producția mărfurilor de larg 
consum, nu au asigurat îndeplinirea pla
nului de producție la o serie de mărfuri.

In primul semestru al anului 1954, în
treprinderile industriei ușoare și alimen
tare au mărit producția de mărfuri, in
tr-un sortiment îmbunătățit, care se 
bucură de cererea sporită a populației. 
Astfel, la o creștere a producției de țe
sături de bumbac cu 3% în comparație 
cu primul semestru al anului 1953. pro
ducția de țesături de bumbac cu desene 
in mai multe culori a sporit de 2,1 ori 
și producția de țesături pentru mobile — 
cu 36% ; la o creștere cu 19% a pro
ducției de țesături de lină, produc
ția de țesături de lină pură pieptănată a 
crescut de 2,2 ori. de postavuri fine — de 
3,5 ori; la o creștere cu 10% a produc
ției de ciorapi 
producția de 
și femei din fibre -Kapron"

pe primul se
al anului 1954
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producției deșini de transport — planul 

vagoane de marfă. Ministerul construcție: 
de automobile, tractoare și mașini agri
cole — planul producției de autoturisme 
și a unor tipuri de mașini agricole. Mini
sterul construcției de mașini și aparate — 
planul producției de utilaj pentru indus
tria chimică și a unor tipuri de utilaj 
pentru industria textilă. Ministerul in
dustriei forestiere al U.R.S.S. nu a asigu
rat îndeplinirea planului de transportare 
a materialului lemnos de Ia expir atari. 
Ministerul industriei peștelui al UR5.S. 
nu a îndeplinit planul pescuitului.

Industria producătoare de mărfuri de 
larg consum a obținut in primul semes
tru în continuare o oarecare îmbunătă
țire a calității producției. Totuși multe 
întreprinderi aie Ministerului mărfurilor 
industriale de larg consum al UJtSS. 
ale Ministerului industriei mărfurilor 
alimentare al V.RA S, Minlsterulu: in
dustrie: produselor de came și produse
lor lactate al URSS. MmAteruha indus
triei peștelui al UJLS-S. și in special ale 
industriei locale și cooperatiste luptă 
încă insuficient pentru o calitate supe
rioară și pentru o bună finisare a măr
furilor, încalcă tehnologia de producție 
stabilită; o parte din producția lor conti
nuă să fie de calitate inferioară și intr-un 
sortiment necorespunzâtor cerințelor con
sumatorului.

Multe întreprinderi, mai ales uzine con
structoare de mașini, au continuat să 
dea produse finite intr-un ritm inegal 
— in prima decadă a luni: au lucrat la 
un nivel mai scăzut decit în decadele a 
doua și a treia, ceea ce a făcut ca in aceste 
întreprinderi să existe în 
timpi morți Ia 
să fie folosite 
capacitățile de 
buturile, să se 
mentare neproductive pentru ore supli
mentare.

Intr-o serie de ramuri ale industriei 
și în special în cele carboniferă, petroli
feră, metalurgică, chimică, de tăiere și 
stocare a lemnului, in cele ale hîrtiei. ma
terialelor de construcție, mărfurilor ali
mentare, cărnii, laptelui și peștelui, un 
□umăr însemnat de întreprinderi nu a 
îndeplinit în primul semestru al anului 
1954 sarcinile de plan in ceea ce privește 
producția.

mare măsură 
utilaj și brațe de muncă, 
intr-o măsură incompletă 
producție, să crească re- 
efectueze cheltuieli supli-

II. Creșterea producției industriale
al anului 1953 după cumIn primul semestru al anului 1954, 

producția celor mai importante tipuri de mul semestru
produse industriale a crescut față de pri-

Primul semestru al anului 1954 
în comparație cu primul semestru 

al anului 1953. In procente

urmează :
Primul semestru «1 anului 1954 
tn comparat»* cu primul *eme*’.ni 

ai anului 1953. !n procente
Fontă 106 Hîrtie 109
Oțel 109 Ciment 115
Laminate 109 Sticlă pentru geamuri 117
Țevi de oțel 112 Ardezie 121
Zinc 107 Carton gudronat 110
Plumb 115 Cărămizi 113
Cărbune 108 Case prefabricate 102
Petrol 110 Alcool 114
Benzină 109 Țesături de bumbac 103
Motorină 140 Țesături de in 110
Gaz natural 112 Țesături de lină 119
Energie electrică 111 Țesături de mătase 157
Turbine cu abur 112 încălțăminte de piele 110
Hițlroturbine mari 204 încălțăminte de cauciuc 103
Turbogeneratoare 104 Ciorapi pentru bărbați și femei 110
Hidrogeneratoare 134 Lingerie tricotată 117
Mașini electrice mari 115 Confecții tricotate 112
Electromotoare 115 Biciclete 130
Locomotive grele 131 Aparate de radio 207
Locomotive electrice grele 104 Aparate de televiziun' 288
Troleibuse 109 Patefoane 132
Autocamioane 110 Mașini de cusut 125
Autoturisme 127 Ceasornice 129
Autobuse 168 Aparate fotografice 142
Motociclete 166 Piane și pianine 124
Rulmenți cu bile și cu role 116 Frigidere pentru uz cas”-’- 316
Utilaj metalurgic 108 Aspiratoare de praf 449
Excavatoare 117 Paturi de metal 172
Mașini-unelte mari, grele Și uni- Mobilă 128

pentru bărbați și femei, 
ciorapi pentru bărbați 

a cres
cut cu 28%, din fire de lină si semilină 
— cu 48 %: la o creștere cu 17 % a pro
ducției de lingerie tricotată, producția de 
lingerie tricotată din mătase artificială 
a crescut cu 44% ; la o creștere cu 12% 
a producției de confecții tricotate, pro
ducția de confecții tricotate din lină pură 
a crescut cu 
a producției 
producția de 
cut cu »%.
ducția de mărfuri alimentare preamba- 
late intr-un ambalaj mai bun.

S-a îmbunătățit folosirea utilajului, a 
materiilor prime și a combustibilului în 
industrie. In uzinele Ministerului side
rurgie: al U.R.SS. folosirea volumului 
uttl al furnaleior s-a îmbunătățit in pri
mul semestru al an-jlu: 1954 cu 2%, in 
comparație cu primul semestru 1953; 
producția de oțel raportată la un metru 
pătrat de suprafață de vatră la cuptoa
rele Martin, a crescut cu 3%. In minele 
Ministerului industriei cărbunelui al 
l’RSS randamentul combinelor carbo
nifere Donbass al mașinilor pentru în
călcarea cărbunelui și a sterilului a spo
rit în comparație cu primul semestru ai 
anului 1953 In întreprinderile Ministe
rului industrie: petrolului al UPtS5 a 
sporit procentul de extracție a produselor 
petrolifere albe din materia primă pre
lucrată. In întreprinderile Ministerului 
centralelor electrice a scăzut consumul 
specific de combustibil pentru producerea 
energiei electrice. Ia întreprinderile Mi
nisterului industret materialelor de con
strucție al UltSi. productivitatea cup
toarelor rotative, a cuptoarelor verticale 
de ciment si morilor de ciment a sporit 
în comparație cu primul semestru al anu- 

foîosirea utila

88% U o creștere cu 10% 
de încălțăminte de piele, 
încălțăminte de lux a cres- 
A sporit de asemenea pro-

ei
u: 1953. S-a imbunitâțit

Colhozurile, stațiunile 
tractoare și sovhozurile 
succes insămintârile de

jului în întreprinderile industriei bumba
cului, linii, inului și mătăsii.

In același timp, în industrie nu sînt 
folosite încă pe deplin rezervele exis
tente ale capacităților de producție. In 
siderurgie există intr-o mare măsură 
timpi morți la furnale, cuptoare Martin 
și laminoare, in industria petrolului exis
tă mari timpi morți la forajul de exploa
tare, în industria materialelor de con
strucție există timpi morți neplanificați 
la utilajul tehnologic de bază, sînt folo
site în mod nesatisfăcător mecanismele Ia 
exploatările forestiere, sint folosite intr-o 
măsură insuficientă mașinile-unelte și 
utilajul de forjat și presat in uzinele de 
construcții de mașini.

Unele ministere desfășoară în mod ne
satisfăcător munca de introducere și de 
folosire a tehnicii noi și nu îndeplinesc 
sarcinile stabilite de plan in ceea ce pri
vește mecanizarea lucrărilor care necesi
tă un mare volum de muncă. Ministerul 
siderurgiei al U.R.S.S. introduce încet în 
producție ncua tehnică și tehnologie ne
folosind astfel posibilitățile existente de 
sporire considerabilă a productivității 
furnalelor și cuptoarelor de topirea oțe
lului ; Ministerul industriei cărbunelui al 
U.R.S.S. folosește in mod nesatisfăcător 
tehnica mineră și nu îndeplinește planul 
de organizare după graficul ciclic al lu
crărilor in abataje : Ministerul industriei 
petrolului al U.R.S S. introduce in pro
porții insuficiente metode înaintate mai 
eficace de extracție a petrolului și pune 
Ia punct prea încet noi'e procese de pre
lucrare a produselor petrolifere ; Ministe
rul industriei forestiere al U.R.S.S. nu În
deplinește sarcina conform normativu
lui stabilit pentru metoda de organizare 
după graficul ciclic a lucrărilor de ex
ploatare a pădurilor prin tăierea rasă și 
sarcina privind transportul materialului 
lemnos sub formă de trunchiuri ; între
prinderile construct oa re de mașini nu în
deplinesc in întregime planurile de pu
nere la punct și fabricarea noilor tipuri 
de mașini, mecanisme, aparate ți dispo
zitive; Ministerul industriei materialelor 
de construcție al DRS& pune încet la 
punct product:a de noi feluri de materia
le de construcție și produse eficace care 
sa reducă costul lucrărilor de construcție.

Prețul de cost al producție: industriale 
a scăzut în primul semestru al anului 
1954 cu peste 3%. dar sarcina de reducere 
a prețului de cost stabilită de pianul pe 
primul semestru al anului 1954 nu a fost 
îndeplinită. Ministerul industriei cărbune
lui al UJISS. Ministerul industriei fo
restiere al U R_S S. Ministerul siderurgiei 
al V.RSS Ministerul construcției de ma
șini de transport. Ministerul industriei 
produ-rlor de carne st prod'.'setor lac
tate a] UKSS au rămas mult in urmă 

planului de 
al prcd'jc-

1954. Căile ferate nu au îndeplinit de 
asemenea sarcina cu privire la viteza co
mercială a circulației trenurilor de marfă.

In primul semestru 1954 Ministerul flo
tei maritime și fluviale a îndeplinit pla
nul traficului de mărfuri în ansamblu 
cu 91%. In primul semestru 1954 trafi
cul de mărfuri al transportului maritim 
și fluvial a crescut cu 4% în comparație 
cu primul semestru 1953

In transportul maritim planul traficu
lui de mărfuri a fost îndeplinit cu 102% 
și planul transportului de încărcături cu

93%. In transportul fluvial planul trafi
cului de mărfuri a fost îndeplinit cu 32% 
și transportului de încărcături cu 87%.

In primul semestru 1954 Ministerul 
Transportului Auto și al Șoselelor al 
U.R.S.S. a îndeplinit planul traficului de 
mărfuri cu 103% și la transportul de în
cărcături cu 101%. Planul transportului 
de călători cu autobuze a fost îndeplinit 
cu 108%. Totuși, unele ministere ale 
transportului auto și șoselelor ale repu
blicilor unionale nu au îndeplinit planul 
transportului de călători și mărfuri.

V. Creșterea construcțiilor capitale
In primul semestru 1954 volumul inves

tițiilor capitale de stat a reprezentat 
114° față de perioada corespunzătoare a 
anului 1953. In primul semestru 1953 vo
lumul investițiilor capitale a reprezentat 
104% în comparație cu primul semestru 
1952.

In primul semestru 1954 investițiile ca
pitale au reprezentat in comparație cu 
primul semestru 1953 în siderurgie 
103%, in industria cărbunelui 123%, la 
centralele electrice 118%, în construcția dc 
mașini 116%, in industria materialelor de 
construcție 110%, in industria forestieră 
și a hîrtiei 125%, în industria ușcară și 
alimentară 148%. în transporturi 108%. 
în agricultură 153%, în comerț 230%.

In primul semestru al anului 1954 s-a 
înfăptuit pe scară largă construcția de lo
cuințe, construcția de școli, construcția de 
instituții pentru ocrotirea sănătății, gră
dinițe de copii, creșe, tabere de pionieri, 
cinematografe și alte instituții cultural- 
sociale. In primul semestru al anului 
1954 volumul investițiilor capitale în con
strucția de locuințe a reprezentat 120% 
fată de primul semestru al anului 1953.

Deși construcția capitală a crescut con
siderabil. planul semestrial de investiții 
capitale și de punere in funcțiune a ca
pacităților de producție în cadrul econo
miei naționale n-a fost îndeplinit. Au ră
mas cel mai mult in urmă cu îndeplinirea

planului Ministerul siderurgiei al U.R.S.S., 
Ministerul • metalurgiei neferoase al 
U.R.S.S., Ministerul industriei cărbunelui 
al U.R.S.S., Ministerul industriei petrolu
lui al U.R.S.S.. Ministerul industriei chi
mice, Ministerul industriei de construcție 
de mașini unelte și scule, Ministerul in
dustriei mărfurilor alimentare sl U.R.S.S. 
și Ministerul industriei peștelui al 
U.R.S.S.

Deși Ministerul agriculturii al U.R.S.S., 
Ministerul sovhozurilor al U.R.S.S. și Mi
nisterul colectărilor, au realizat o mare 
creștere a investițiilor capitale, totuși ele 
au. rămas cu mult în urmă în ceea ce 
privește îndeplinirea planului lucrărilor 
de construcție și montaj

In primul semestru al anului 1954. Mi
nisterul Construcțiilor al U.R S S. a exe
cutat cu 22% mai multe lucrări de con
strucție și montaj decît in primul se
mestru al anului 1953. iar Ministerul con
strucțiilor de întreprinderi ale industriei 
metalurgice și chimice cu 10%. totuși 
aceste Ministere n-au îndeplinit în între
gim? planul semestrial.

In primul semestru al anului 1954 la 
numeroase șantiere de conslructie s-au în
registrat mulți timpi morți și folosirea 
nesatisfăcătonre a mașinilor și mecanisme
lor, fluctuația brațelor de muncă, n-a 
fost asigurată îndeplinirea sarcinilor în ce 
privește reducerea costului construcției.

VI. Dezvo’tarea comerțu’ui interior și exterior

în ce privește 
reducere a prețului 
ției.

III. Agricultura
de mașini și 

au efectuat cu 
primăvară. Pla

nul insâmintărilor la culturile de primă
vară a fest depășit

In anul 1954 colhozurile și sovhozurile 
au însămîntat cu 9.5 milioane hectare ir.a: 
multe culturi de primăvara decit anul 
trecut. Tot odată, suprafața insâmintată 
cu culturi cerealiere de primăvară a spo
rit cu 6.4 milioane hectare. respectiv 
griu de primăvară cu 3.6 milioane hec
tare și porumb pentru boabe — cu 
756000 hectare. Suprafața insâmințată cu 
bumbac a fast lărgită cu 354.000 hectare 
Față de anul trecut s-a semănat mai 
multă sfeclă de zahăr, floarea soare
lui și alte culturi oleaginoase precum și 
ierburi anuale, râdăcinoase de nutret *> 
culturi pentru însilozare. In comparație 
cu anul trecut au fost extinse suprafețele 
insămintate cu cartofi, legume și zarza
vaturi dar planul semănăturilor de car
tofi. legume și zarzavaturi nu a fost în
deplinit în întregime. Nu a fost îndepli
nit in întregime nici planul de insămin- 
tare a inului cu fibre lungi.

In scopul extinderii semănăturilor de 
culturi cerealiere in colhozurile și sov
hozurile din regiunile Kazahstanului, Si
beriei, Uralului, regiunea Volgăi și regi
unile Caucazului de Nord urmează să se 
valorifice in anii 1954—1955 13 milioane 
hectare de păminturi virgine și înțele- 
nite. La 10 iulie 1954, aproximativ 10 mi
lioane hectare din aceste păminturi au și 
fost arate pentru recolta anului curent și 
anului viitor. In primăvara anului 1954 
conform pianului de stat, colhozurile și 
sovhozurile urmau să insămințeze pe pă- 
minturile virgine și ințelenite 2,3 milioa
ne hectare de culturi cerealiere, dar de 
fapt s-au insămințat 3,6 milioane hec
tare.

Anul acesta colhozurile și sovhozurile 
au insămințat pe arături
13 milioane hectare mai multe culturi de 
primăvară decit în anul 1953. O parte 
considerabilă a cartofilor, porumbului, 
floarei soarelui și a altor culturi prăsitoa
re a fost insămințată și sădită prin 
toda in cuiburi așezate în pătrat și 
metoda in pătrate.

In primul semestru al anului 
agricultura a primit 92.000 tractoare 
cotite în tractoare de cite 15 cai putere), 
52.000 autocamioane, 18.000 combine ce
realiere printre care 8.500 autopropulsate, 
15.000 cositoare de tractor și auto-

de toamnă cu

me- 
prin

1954 
(so

îndeplinirea 
ăe cost

propulsate, printre 
4.000 autopropulsate, 
număr 
baculu: 
clei combine pentru recoltarea inului, 
selectoare pentru cereale și alte mașini 
agricole. Agricultura a primit de aseme
nea peste 5.000 combine pentru recolta
rea cartofilor pe care industria a început 
să le producă în masă anul acesta.

In primul semestru al anului curent 
au fost aduse in regiunile de valorificare 
a păminturiior virgine și ințelenite 65.000 
tractoare (socotite in tractoare de cite 15 
cai putere), peste 9.000 combine cerea
liere și peste 6.000 autocamioane.

Creșterea utilării tehnice a agriculturii 
a permis să se mecanizeze intr-o și mai 
mare măsură lucrările de insămințare a 
culturilor de primăvară și de îngrijire a 
semănăturilor. Anul acesta in colhozuri 
insămințările culturilor de primăvară au 
fost mecanizate in proporție de 86% ; me
canizarea lucrărilor de sădire a cartofilor 
in colhozuri 
40%.

In primul 
stațiunile de 
cutat in colhozuri munci agricole expri
mate în arătură pe o suprafață cu 
26.000.000 hectare mai mare decît in pe
rioada corespunzătoare a anului trecut.

La 1 iulie 1954 numărul 
proprietate obștească a 
crescuse în comparație 
1953 după cum urmează : 
vaci — cu 10% și efectivul 
cu 5%. Insă din cauza organizării nesatis
făcătoare a iernatului oilor din colhozuri 
pe pășuni aflate la distanță, efectivul ovi
nelor a scăzut cu 3 %. In această perioa
dă in sovhozurile Ministerului sovhozu
rilor al U.R.S.S. efectivul de vaci a spo
rit cu 9%,.de porcine — cu 3% și de 
ovine — cu 2%.

Efectivul de vite proprietate personală a 
colhoznicilor, muncitorilor și funcționari
lor a sporit considerabil. In perioada din
tre 1 iulie 1953 și 1 iulie 1954 efectivul de 
vaci proprietate personală a colhoznicilor 
a sporit cu.................
nere — cu 
și de ovine

Efectivul 
țară din toate categoriile de gospodării, 
crescuse la 1 iulie 1954, în comparație 
cu 1 iulie 1953, potrivit datelor prelimi
nare, după cum urmează : vaci — cu 8%. 
porcine — cu 13% și ovine — cu 4%.

aproximativ 
și un mare 

de mașini pentru recoltarea bum- 
combine pentru recoltarea sfe-

care 
precum

a atins proporția de peste

semestru al anului curent 
mașini și tractoare au exe-

animalelor 
colhozurilor 
cu 1 iulie 
efectivul de 

de porcine —

7%, de vite cornute mari ti- 
15%. de porcine — cu 26% 
— cu 35%.
total de vite productive din

In primul semestru al anului 1954 co
merțul sovietic a continuat să se dezvolte. 
Pe baza noilor succese obținute în dez
voltarea producției industriale și agricole, 
în creșterea productivității muncii și scă
derea prețului de cost al producției, gu
vernul a efectuat la 1 aprilie 1954 o nouă 
reducere — a șaptea de la desființarea 
sistemului cartelelor — a prețurilor de 
stat cu amănuntul la mărfurile alimen
tare și industriale. Noua reducere a pre
turilor a contribuit la continua întărire a 
rublei sovietice și la ridicarea nivelului de 
trai al populației din țara noastră.

In cursul primului semestru al anului 
1954 au fost vindute populației prin re
țeaua comerțului de stat și cooperatist (in 
prețuri comparate) cu 21 % mai multe 
mărfuri decit io primul semestru al anu
lui 1853 ; totodată circulația mărfurilor cu 
amănuntul a Uniunii centrale a coopera
tivelor care desfășoară comerțul în loca
litățile rurale a crescut in aceeași peri
oadă cu 32%. In primul semestru al anu
lui 1954 planul circulației mărfurilor cu 
amănuntul prin rețeaua comerțului de stat 
și cooperatist a fost depășit

în primul semestru al anului 1954 vin- 
zarea unor mărfuri alimentare a crescut 
in comparație cu primul semestru al anu
lui 1953 după cum urmează : produse de 
carne — cu 30%, produse de pește — cu 
24 ,, unt — cu 28%, ulei vegetal și alte 
grăsimi comestibile — cu 13%, lapte și 
produse lactate — cu 21 %, zahăr — cu 
14%, produse de cofetărie — cu 14%, ceai 
— cu 19%, citrice— cu 47%.

In comparație cu primul semestru al 
anului 1953 in primul semestru al anului 
1954 a crescut considerabil vi.r.-.area ur
mătoarelor mărfuri industriale țesături 
de bumbac — cu 19%. țesături de mătase
— cu 45". . țesături de lină — cu 56%, îm
brăcăminte — cu 24%, articole de tri
cotaje — cu 24%, ciorapi și șosete — cu 
31%. încălțăminte de prie — cu 15%, 
ceasornice — cu 36%. mașini dc cusut •— 
cu 31%, mobilă — cu 37%, aspiratoare 
de praf — de peste patru ori. patefoane
— cu 33%. aparate de televiziune de peste 
două ori. aparate de radio de peste două 
ori, aparate fotografice — cu 53%. bici
clete — cu 29%. motociclete — cu 65%, 
autoturisme — cu 70%. frigidere — aproxi
mativ de trei ori. mașini de spălat de 10 
ori. In proporții considerabile a crescut 
în primul semestru al anului 19.74, în com
parație cu primul semestru al anului 1953, 
vînzarea cu amănuntul a mărfurilor cu 
scop industrial-economic : materiale lem
noase, ciment, sticlă pentru geamuri, ar
dezie, carton gudronat, cuie și tablă pen
tru acoperiș, precum și autocamioane că
tre colhozuri.

Totuși într-o serie de raioane cererea 
populației pentru unele mărfuri nu este 
incă satisfăcută în întregime.

In primul semestru al anului 1954 în do
meniul comerțului exterior a continuat 
lărgirea relațiilor economice cu străinăta
tea ; volumul schimburilor comerciale ex
terioare a crescut cu 30% în comparație 
cu primul semestru al anului trecut.

VII. Creșterea număru’ui muncitorilor și 
funcționarilor și creșterea productivității muncii
In primul semestru al anului 1954, în 

comparație cu primul semestru al anului 
1953, numărul muncitorilor și funcționari
lor din economia națională a crescut con
siderabil. In industrie, construcție și în 
transporturi numărul muncitorilor și func
ționarilor a crescut în această perioadă 
cu 1.200.000 oameni, în instituțiile do în- 
vățămînt, în instituțiile de cercetări știin
țifice și medicale cu peste 300.000 oameni, 
în comerț și în gospodăria comunală și a 
locuințelor — cu 200.000 oameni.

In agricultură, în legătură cu trecerea 
muncitorilor din brigăzile de tractoare în 
rîndurile muncitorilor permanenți și sezo
nieri ai S.M.T.-urilor, cu sporirea numă
rului muncitorilor și specialiștilor în re
giunile de valorificare a păminturiior vir
gine și ințelenite, numărul muncitorilor și 
funcționarilor din S.M.T.-uri și sovhozuri 
a crescut în comparație cu primul semes
tru al anului 1953 cu 2.300.000.

In primul semestru al anului 1954 un 
număr de 338.000 de tineri muncitori ca
lificați au absolvit școlile do pe lingă fa
brici și uzine, școlile miniere și școlile pro
fesionale pentru mecanizarea agriculturii 
și au fost trimiși să lucreze în industrie, 
construcție, transporturi și agricultură : 
dintre ei peste 228.000 de mecanizatori au 
fost trimiși în agricultură. In cadrul în vă- 
țămîntului individual, în brigăzi și la 
cursuri, au fost instruiți și și-au ridicat 
calificarea peste 3.600.000 de muncitori și 
funcționari.

In primul semestru al anului 1954 pro
ductivitatea muncii a crescut în compara
ție cu perioada corespunzătoare a anului 
trecut în industrie cu 7,5% și în construc
ție — cu 7% ; planul de ridicare a pro
ductivității muncii în industrie și con
strucție nu a fcst însă îndeplinit în în
tregime.

VIII. Construcția culturală și ocrotirea sănătății
îmbunătățit și s-a dezvoltat mai departe 
asistența medicală pentru populație care, 
după cum se știe, este acordată in U.R.S.S., 
gratuit. A fost lărgită rețeaua de spitale, 
case de nașteri, sanatorii și case de odihnă, 
a crescut înzestrarea lor cu aparataj 
pentru tratament și diagnosticare. In pri
mul semestru al anului 1954 producția de 
medicamente, utilaj și instrumente medi
cale a crescut cu 23 % în comparație cu 
primul semestru al anului trecut.

In primul semestru al anului . curent 
aproximativ 22 milioane de oameni au be
neficiat de concedii plătite, acordate anual 
tuturor muncitorilor și funcționarilor. A 
crescut numărul oamenilor muncii care 
și-au petrecut concediile în sanatorii și 
case de odihnă, in baza biletelor de odih
nă, acordate gratuit sau în condiții avan
tajoase.

★
Rezultatele îndeplinirii planului în pri

mul semestru al anului 1954, dovedesc dez
voltarea continuă a intregii economii na
ționale a U.R.S.S. și desfășurarea cu suc
ces a îndeplinirii sarcinilor celui de al 
5-lea plan cincinal de dezvoltare a 
U.R.S.S., pe anii 1951—1955.

Numărul absolvenților școlilor de 7 ani 
și ai școlilor medii, inclusiv ai școlilor ti
neretului muncitor și sătesc a fost in anul 
acesta cu 14% mai mare decît în anul tre
cut. Numărul celor care au absolvit clasa 
X-a și au primit diploma de maturitate a 
crescut în comparație cu anul trecut în 
orașe cu 69% Și la sate cu 82%.

In anul curent școlile de învătămînt Su
perior și școlile medii tehnice, urmează să 
fie absolvite de peste 550.000 de tineri spe
cialiști, incluzînd pe cei cari învață fără 
frecvență.

La sfîrșitul primului semestru al anului 
1954 numărul instalațiilor cinematografice 
a crescut în comparație cu perioada co
respunzătoare a anului trecut cu aproape 
2.000.

In comparație cu primul semestru al 
anului trecut, în primul semestru al anului 
curent a crescut numărul copiilor și ado
lescenților care își petrec odihna în tabere 
de pionieri din afara orașelor și din orașe, 
în bazele de excursii și turism sau au 
plecat în localitățile balneo-climaterice 
împreună cu grădinițele, căminele de 
copii și creșele. In localitățile rurale s-au 
deschis multe solarii pentru copii.

In primul semestru al anului 1954 s-a

IV. Creșterea transporturilor pe căile ferate, 
pe apă și cu

Planul general de încărcări medii zil
nice a fost Îndeplinit de căile ferate, în 
primul semestru 1954, pe vagoaue cu 
101%, totuși ca urmare a folosirii insu
ficiente a capacității de încărcare a va
goanelor atît în transportul feroviar cit 
și de către expeditorii 
de încărcări în tone a 
99,7%.

A fost îndeplinit și 
încărcare la metale feroase, cocs, metale 
feroase vechi, turbă, mașini agricole, 
tractoare, autocamioane. îngrășăminte 
chimice .și minerale, cereale, încărcături 
de bumbac, lină, in și cînepă, sare, zahăr, 
carne, grăsime animală, brinzeturi, ouă și 
produse lactate, ulei vegetal, legume, zar
zavaturi și fructe, cartofi, pește conserve, 
produse zaharoase, macaroane, ceai, tu
tun, produse de tutun, țesături, tricotaje, 
confecții, lingerie și alte articole de con
fecție. mobilă, săpun și articole de parfu
merie, chibrituri.

autovehicule
Nu a fost îndeplinit planul de încărcări 

Ia cărbune de piatră. In primul semestru 
s-a încărcat cu 3 milioane tone cărbune 
de piatră mai puțin decît prevedea pla
nul. Nu a fost îndeplinit în întregime de 
asemenea planul de încărcare la materia
lele lemnoase, lemne, ciment, materiale 
refractare, materiale de construcție, mine
reuri, fondanți, încălțăminte, articole 
metal pentru uzul casnic.

încărcarea medie zilnică a tuturor 
cărcăturilor pe transportul pe calea
rată a crescut în primul semestru al anu
lui 1954 cu 6% în comparație cu primul 
semestru al anului 1953.

Durata medie a rulajului vagoanelor 
de marfă a scăzut oarecum în primul se
mestru al anului 1954 în comparație cu 
primul semestru al 
sarcina de accelerare 
nelor de marfă nu a 
întregime în primul
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1954In primul semestru al anului 
crescut considerabil producția de 
de uz social-cultural și articole 
gospodăresc in întreprinderile ramurilor 
industriei grele. Totuși, Ministerul con
st, ueției de aui .nowi'e, tracicei» și ma-

a 
mărfuri 
de uz

mărfurilor, planul 
fost îndeplinit cu

depășit planul de de

în- 
fe-

anului 1953, totuși 
a rulajului vagoa- 
fost îndeplinită în 

semestru al anului
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Ecoul internațional al îndeîeril armistițiului 
din Indochina

Bucuria poporului chinez
PEKIN 24 (Agerpres). — China nouă 

transmite:
La 23 iulie, din inițiativa Comitetului 

popular chinez, pentru apărarea păcii a 
avut loc la teatrul „Tianjțiao" din Pekin 
un miting cu prilejul încheierii acordu
rilor cu privire la încheierea armistițiului 
in Indochina .La miting au luat parte nu
meroși reprezentanți ai opiniei publice și 
ai oamenilor muncii din capitala Chinei. 
A luat cuvintul Pin Cien. vicepreședintele 
Comitetului popular chinez pentru apăra
rea păcii. Poporul chinez, a spus el. salută 
cu căldură realizarea acordurilor cu pri
vire la încetarea operațiunilor militare în 
Indochina. încheierea acestor acorduri 
constituie o victorie a popoarelor din In
dochina în lupta lor de eliberare națio
nală și în același timp este o înfrîngere 
a forțelor agresive, o înfrîngere a po
liticii americane „de pe poziții de forță**.

La miting au mai luat cuvîntul Tai 
Tin-hai, Cian Bo-ciun, Liu Nin-i, Li De- 
țiuan, U Han, Mao Dun, reprezentanți al 
partidelor democratice și ai organizațiilor 
obștești din China și alții.

Participanții la miting au adoptat o re
zoluție în care salută incetarea operațiu
nilor militare in Indochina. In rezoluție 
se spune printre altele că încheierea acor
durilor constituie o nouă victorie a forțe
lor păcii, o victorie a principiilor rezol
vării litigiilor internaționale pe calea tra
tativelor.

Rezoluția cheamă poporul chinez să-și 
intensifice lupta pentru instaurarea păcii 
în întreaga lume.

Declarația Partidului Comunist 
din Marea Eritanie

LONDRA 24 (Agerpres). — La 23 iulie, 
Comitetul Executiv al Partidului Comu
nist din Marea Britanie a dat publicității 
o declarație în care se spune printre al
tele :

„încetarea focului în Indochina repre
zintă o mare victorie a cauzei păcii și o 
dovadă a faptului că tratative sincere în
tre marile puteri pot salva omenirea de 
raz boi.

Rolul pe care l-a avut la Geneva Uniu
nea Sovietică și China, demască minciuna

Ordinul de încetare a focului 
în Vietnam

ȘANl 11 2-1 (Agerpres). — După cum 
transmits Agenția Vietnameză de infor
mații, la 23 iulie generalul Vo Nguen 
Giap, comandantul suprem, al Armatei 
Populare vietnameze, în conformitate cu 
acordul cu privire la încetarea operațiu
nilor militare in Vietnam, semnat la con
ferința de la Geneva, a dat un ordin de 
încetarea focului tuturor unităților Arma
tei Populare vietnameze regulate și lo
cale, miliției populare și partizanilor din 
întregul Vietnam.

Potrivit ordinului, operațiunile militare 
încetează în Vietnamul de nord la 27 iu- 
113 1954 ora 7 dimineața (ora Republicii 
Democrate Vietnam); in Vietnamul cen
tral la 1 august 1954 ora 7 dimineața și 
in Vietnamul ds sud la 11 august 1954 ora 
7 dimineața.

Fam Van Dong 
a părăsit Geneva

GENEVA 24 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : In dimineața zilei de 24 iulie, 
Fam Van Dong, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam și 
șeful delegației vietnameze la conferința 
de la Geneva a plecat cu avionul spre 
patrie.

Fam Van Dong a fost însoțit la aeroport 
de către Huan Hua. Huan Sian și Lei 
Iin-fu, consilieri, și Li Ke-nun, membru al 
delegației R. P. Chineze la conferința de 
la Geneva.

Pe aeroport se aflau de asemenea Fen 
Suan, trimisul R. P. Chineze în Elveția. 
Wen Pen-ciu, consulul chinez la Geneva, 
F. F. Molocikov trimisul Uniunii Sovie
tice în Elveția și Charles Duboule, șeful 
Guvernului cantonului Geneva.

-----•-----

Conferința de presa 
a Iui Dulles

WASHINGTON 24 (Agerpres). — După 
cum transmite Buletinul de Știri al Ca
sei Albe, secretarul de stat american, Du- 
lles și-a consacrat întreaga conferință de 
presă ținută vineri, necesității creării cit 
mai grabnice a unui bloc militar în Asia 
de sud-est și a reinarmării Germaniei oc
cidentale.

Referindu-se la conferința de la Geneva 
care a dus la încetarea focului în Indo
china, secretarul de stat american a pre
cizat chiar de la începutul declarației 
sale : „Noi nu am subscris la rezultatele 
conferinței. Nu am făcut decît să luăm 
notă de aceste rezultate și să declarăm că 
nu vom căuta să zădărnicim prin forță 
acordul realizat".

In continuare, Dulles și-a exprimat re
gretul pentru faptul că nu a reușit să în
jghebeze mai repede pactul militar al 
Asiei de sud-est și a menționat grelele di
ficultăți întîmpinate în această direcție. 
Deși a arătat că pentru realizarea acestui 
bloc militar șe vor lua pe viitor „măsuri 
ptompte", Dulles și-a exprimat părerea 
că aceasta va necesita și pe viitor un timp 
îndelungat, date fiind dificultățile care îi 
mai stau în cale și anume „divergențele 
politice, conflictele de interese și lipsa 
unei tradiții comune" între țările Asiei. 
Potrivit relatărilor agenției France Presse, 
Dulles a declarat de asemenea că nu ar 
trebui exclusă posibilitatea includerii în 
blocul militar al Asiei de sud-est a go- 
mindaniștilor din Taiwan și a Japoniei. 
După cum s-a anunțat însă ministrul de 
externe al Japoniei Okațaki a declarat 
recent că Japonia nu este dispusă să se 
alăture unui pact militar al Asiei de sud- 
est cu țările occidentale.

Referindu-se la problema reinarmării 
Germaniei occidentale, Dulles a folosit 
din nou vechiul șantaj împotriva Fran
ței, lăsînd să se înțeleagă că dacă Adu
narea Națională Franceză nu va ratifica 
comunitatea defensivă europeană, S.U.A. 
și Anglia vor crea în Germania occiden
tală o armată care va constitui o veșnică 
amenințare pentru Franța.

«Scînteia tineretului»
Pag. 4-a 25 iulie 1954 

celor care afirmă că aceste țări doresc 
război. Ele au arătat că singura lor nă
zuință este reglementarea pașnică a tutu
ror problemelor care provoacă încorda
rea internațională.

Acum, după conferința de la Geneva, 
trebuie să urmeze un acord asupra Ger
maniei, acord care va menține pacea în 
Europa.

A venit timpul să se extindă și mai 
mult mișcarea pentru încetarea reînar- 
mării Germaniei și reînceperea tratative
lor dintre marile puteri în problema ger
mană, ținîndu-se seama de propunerile 
sovietice în legătură cu încheierea unui 
tratat cu privire la securitatea colectivă 
în Europa".

In sprijinul acordurilor de la Geneva
NEW DELHI 24 (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, în cadrul 
ședinței de deschidere a conferinței Par
tidului Congresului Național Indian, care 
are loc Ia Ajmor, a fost adoptată o rezo
luție prin care este salutată încheierea ar
mistițiului în Indochina.

In rezoluție este subliniată de aseme
nea declarația celor trei state ale Indochi- 
nei care și-au afirmat hotărîrea de a nu 
intra în nici o alianță militară și de a 
lupta pentru consolidarea păcii.

Rezoluția specifică de asemenea că Par
tidul Congresului Național Indian — ac
tualul partid guvernamental din India —■ 
sprijină participarea Indiei la Comisia 
neutră de supraveghere a armistițiului 
din Indochina.

Comentariile presei Indoneziene
DJAKARTA 24 (Agerpres). — Presa in

doneziana iși exprimă profunda mulțu
mire în legătură cu rezultatele conferin
ței de la Geneva. Ziarul „Sulu Indonesia" 
subliniază : „Acordurile realizate la Ge
neva dovedesc victoria forțelor păcii asu
pra forțelor războiului. Acum este limpede 
că deosebirea de ideologii nu poate fi un 
obstacol în calea stabilirii înțelegerii reci
proce și a păcii între diferite țări". Dato
rită armistițiului, subliniază ziarul „Pe- 
mandangan", în fața poporului Vietnamu
lui se deschid perspectivele de a se eli

Comunicatul guvernului 
Republicii Democrate Vietnam

PEKIN 24 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

La 22 iulie agenția Vietnameză de In
formații a dat publicității următorul co
municat al guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, cu privire la politica sa 
față de orașele recent eliberate :

1. Guvernul Republicii Democrate Viet
nam ocrotește viața și avutul întregii 
populații din orașele recent eliberate.

2. Guvernul apără industria și comer
țul. Toate fabricile, societățile, băncile și 
depozitele particulare sînt ocrotite. Per
soanelor particulare li se permite să-și 
continue activitatea tn producție sau co
merț.

3. Guvernul va prelua și conduce insti
tuțiile și birourile publice care înainte 
au aparținut administrației coloniale și 
marionetă.

4. Guvernul ocrotește școlile, «pitalele, 
instituțiile culturale și educative, stadioa-

Scrisoarea lui Fam Van Dong cătra Mendes-France
GENEVA 24 (Agerpres). — La 21 iulie 

Fam Van Dong. vicepreședinte al Consi
liului de miniștri și locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a 
adresat următoarea scrisoare prunului 
ministru și ministru al Afacerilor Externe 
al Franței, Mendes-France:

Domnule președinte,
Bazîndu-mă pe declarația și propunerile 

pe care le-am prezentat in numele guver
nului R. D. Vietnam la ședința plenară 
din 10 mai 1954, am onoarea să vă fac 
cunoscut că în relațiile sale economice si 
culturale cu Franța. Republica Democrată 
Vietnam se va călăuzi după următoarele 
principii:

— Persoanele care doresc să plece din- 
tr-o zonă de regrupare nu vor intimpina 
nici un obstacol din partea autorităților 
responsabile pentru acea zonă.

— In regiunile evacuate de către for
țele militare ale oricăreia dintre părți, 
potrivit prevederilor acordului cu privire 
la încetarea ostilităților, se vor acorda 
înlesnirile necesare pentru funcționarea 
serviciilor publice industriale. Se va

Mesajele adresate lui Ciu En-lai de către primii miniștri 
ai indiei, Pakistanului și Indoneziei

PEKIN 24 (Agerpres). — China nouă 
transmite :

Ciu En-lai, premierul Consiliului Ad
ministrativ de Stat al Guvernului Central 
Popular al R. P. Chineze, a primit din 
partea primului ministru al Indiei. Pandit 
Jawaharlal Nehru, următorul mesaj de 
felicitări pentru realizarea la conferința 
de la Geneva a acordului cu privire la 
Indochina:

Adresez excelentei voastre și guvernului 
dvs. cele mai sincere felicitări pentru 
acordul de la Geneva cu privire la Indo
china, in a cărui realizare dvs. ați jucat 
un rol atît de mare și important. Am spe
ranța fermă că el va fi urmat de alte 
reglementări pentru a se asigura astfel 
înflorirea pașnică a țărilor asiatice fără 
teama de război și totodată pentru a con
tribui la înlăturarea încordării interna
ționale.

PEKIN 24 (Agerpres). — China nouă 
transmite :

Ciu En-lai. premierul Consiliului Admi
nistrativ de Stat al Guvernului Central 
Popular al R. P. Chineze, a primit la 21 
iulie, din partea lui Mahommed Aii. pri-

ln legătură cu vizita
LONDRA 24 (Agerpres). — Un purtător 

de cuvînt al Ministerului de Externe bri
tanic a declarat joi. că Anglia nu a luat 
nici o inițiativă în vederea convocării 
unei conferințe a Commonwealthului pen
tru a discuta posibilitatea organizării 
unui pact militar în sud-estul asiatic.

Observatorii politici din Londra sub- 

bera pentru totdeauna de sub jugul 
străin .

Ziarul „Merdeka" scrie: „Acordul în
seamnă victoria poporului vietnamez asu
pra forțelor reacțiunii. Acest lucru este de 
asemenea de un mare folos Indoneziei, 
întrucît prin încheierea armistițiului se 
micșorează încordarea In Asia de sud- 
est".

Ziarul „Harian Rakjat" a publicat de
clarația secretarului general al C.C. al 
Partidului Comunist din Indonezia, Aidit, 
care subliniază că „semnarea acordului de 
armistițiu înseamnă triumful principiului 
tratativelor asupra principiului violenței". 
Aidit cheamă la vigilență și la intensifi
carea luptei pentru pace, „deoarece pro
vocatorii la război nu au renunțat la pla
nurile lor. Acest lucru îl dovedește pozi
ția din ce în ce mai agresivă pe care s-au 
situat cercurile guvernante ale S.U.A. și 
care se face simțită și în Indonezia".

In încheiere Aidit spune: „Succesul 
conferinței de la Geneva va avea fără în
doială o mare înriurire asupra luptei 
poporului nostru pentru alipirea Irianului 
de vest la republică, pentru lichidarea 
Uniunii olandezo-indoneziene și anularea 
acordurilor conferinței mesei rotunde".

Disperare în rîndurile lisinmaniștilor
PHENIAN 24 (Agerpres). — Știrea des

pre realizarea unui acord în problema 
restabilirii păcii în Indochina a provocat 
confuzii în rîndurile clicii trădătoare a 
lui Li Sîn Man. Agenția sud-coreeană 
Tonjian Thonsin, transmite că... „în cercu
rile guvernamentale informațiile despre 
semnarea armistițiului au fost citite cu 
un sentiment de disperare".

Potrivit relatărilor aceleași agenții KarI 
Hen Ki, conducătorul Biroului de infor
mații al guvernului lisinmanist. a făcut 
o declarație specială în legătură cu în
cheierea lucrărilor conferinței de la Ge
neva in care a cerut crearea cit mai 
grabnică a unui bloc agresiv in Extremul 
Orient sub egida S.U.A.

Aceste informații dovedesc odată mai 
mult că clica trădătoare a lui Li Sin Man 
urită de popor, se teme de pace șs caută 
să se mențină la putere prin organizarea 
unor noi aventuri militar».

nele, cinematografele, teatrele și alte in
stituții obștești.

5. Toți funcționarii publici care au ser
vit anterior în administrația marionetă, 
inclusiv membrii poliției și funcționarii 
publici din diferite cartiere ale orașelor, 
vor continua să-și ccupe posturile și să-și 
continue activitatea.

6. Pentru a asigura securitatea in orașe 
și pentru a restabili ordinea socială orice 
persoană care a tăcut Farte din trupele 
franceză și marionetă și care se ascunde 
in orașe trebuie să se prezinte adminis
trației populare.

7. Guvernul R. D. Vietnam apără viața 
și avutul cetățenilor străini., printre care 
și a celor de naționalitate franceză.

8. Guvernul ocrotește libertatea reli
gioasă a diferitelor culte. Guvernul apără 
de asemenea bisericile, templele, pa^xăele 
precum și avutul tuturor cultelor și es:- 
gură securitatea tuturor membrilor aces
tora.

respecta și ocroti proprietatea asupra avu
tului și întreprinderilor. Intrepr.-.der.ie 
comerciale și industriale care se află în- 
tr-uaa din regiunile prevăzute pentru re
gruparea forțelor fiecărei părți li se va 
permite dacă doresc, să-și continue ne
împiedicate activitatea. Pentru aceasta. Ii 
se va permite să-șt aleagă in mod liber 
asociație să-și procure șt să folosească 
neîmpiedicate bunurile motrJe și unotile 
esențiale activității Ier. și nu vor forma 
obiectul nici unor măsun discr.minatori, 
din punct de vedere lepsiativ, admi
nistrativ. fsscal sau juridic.

In cazul rechiziționăm- exproprieri: sau 
a retragerii autorizației de functirnare. se 
va ține seamă de interesele legttcme ale 
cetățenilor francezi.

Republica Democrată Vietnam declară 
de asemenea că va lua toate măsurile ne
cesare pentru ca instituțiile culturale 
franceze să-și poată continua activitatea 
și că este gata să discute cu guvernul 
francez problemele speciale care s-ar pu
tea ivi in această privință.

mul ministru al Pakistanului, un mesaj de 
felicitări pentru acordul realizat la confe
rința de la Geneva cu privii* Ia Indo
china.

PEKIN 24 (Agerpres). — China nouă 
transmite:

Cu prilejul semnării acordurilor pentru 
incetarea focului in primul mi
nistru al Indoneziei. Al: Sastroamtdjojo. a 
adresat la 23 iulie, un mesaj de felicitări 
premierului chinez. Ciu En-lai. In mesaj 
se spune i

Felicit pe excelența voastră pentru rea
lizarea unui acord Ia Geneva, acord cire a 
dus omenirea mai aproape de pacea gene- 
nală.

Transmit aceste felicitări excelentei 
voastre in numele guvernului și poporulu’ 
indonezian care sint fericiți și totodată 
resimt o ușurare acum cind pe pămin'n! 
Asiei ale cărei popoare au suferit atit de 
mult, s-a produs o cotitură spre pacea ge
nerală către care noi toți năzuim.

Fie ca acest curs favorabil al evenimen
telor să continue spre fericirea și prospe
ritatea omenirii.

lui Bedell Smith la Londra
liniază că după toate probabilitățile, în
trevederea avută joi seara de Bedell 
Smith, secretar adjunct al Departamen
tului de stat american, cu primul minis
tru Churchill, s-a referit îndeosebi la pro
blema creării unei organizații militare în 
Asia de sud-est în care după cum se știe 
între Statele Unite și Marea Britanie sînt 
divergențe.

Plecarea lut N. A. Bulganin 
din Varșovia

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 23 iulie a părăsit Varșovia 
mareșalul Uniunii Sovietice, N. A. Bulga
nin, membru în Prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care a luat 
parte la sărbătorirea celei de a 10-a ani
versări a Republicii Populare Polone.

Pe aerodrom, N. A. Bulganin a fost în
soțit de Boleslaw Bierut, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, Aleksandr Zawadzki, 
președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Polone, Jdzef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de Miniștri, 
Konstantyn Rokossowski, mareșal al Po
loniei, de membrii Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. 
Hilary Mine, Zenon Nowak, Edward 
Ocha’o, Jakub Berman, Franciszek Mazur, 
Stanislaw Radkiewicz. Wladyslaw Dwo- 
rakowski, Roman Zambrowski. Stanislaw 
Skrzerzewski, ministrul Afacerilor Ex
terne și alții.

Au mai fost de față N. A. Mihailov, 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S. în Polonia, personalul am- 

i basadei sovietice Ia Varșovia, ambasadorii 
| și reprezentanții diplomatici ai țărilor de 

democrație populară.
Pe aerodromul pavoazat cu drapelele 

de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Populare Polone, era alintată o gardă de 
onoare Fanfara a intonat imnurile de Stat 
ale U.R.S.S. și Republicii Populare Polone. 

-----•-----

iRpitrivirea parl3«e«tar)î»r frucezi 
față de ..eaauitatea 
defeasivă eerepeaeâ '

PARIS 24 (Agerpres). — Potrivit rela- 
l țărilor săptăminalului „France-Obscrva- 

teur", „compararea punctelor de vedere" 
ale adepților și adversarilor „armate: eu
ropene" propusă de Mendes-France nu a 
'.na.r.tat deloc. Săptăminalul scrie că ge
neralul Koenig a prezentat un raport vo- 
îum.nos. în care respinge :deea JOTia- 
aități: defensive europene".

Săptăminalul arată că Adunarea Națio
nală va trebui probabil să examineze ac
tualul proiect de tratat, dar in aceste con- 
diții ce! mult 280 de deputati vor vota in 
favoarea sa. in timp ce împotriva lui vor 
vota nu mai puțin de 290 deputati- Difi
cultatea — arată „France-Observateur — 
consta încă și in aceea că Constitui Repu
blici: va respinge cu siguranță tratatul 
ce la Paris cu majoritate absolută de vo
turi și atunci Adunarea Națională ar tre
bui să obțină in a doua citire majoritatea 
cocstituttonaîâ de 314 voturi pentru ca 
ratificarea să poată fi legală.

France Observateur" afirmă că Men
des-France l-a informat pe Dulles asupra 
aceste stări de lucruri in timpul vizite: 
acestuia la Paris, și că aceste cifre au 
primit pe ministrul american".

— • —

Polonia consimfe să participe 
ia Comis a neutră de suprave

ghere a armistifiului din Indochina

VARSOXTA 24 (Agerpres). — PAP. 
tramm te:

Ziarele poloneze anunță că la 22 iulie 
a. c. m aistrul afacerilor externe al 
UUSS. V. M. Molotov, și nunistrui afa- 
serflor externe al Mari: Britanii A Eden, 
n greșei nți ai conferinței de '.a Geneva 
is solicitat guvernul polonez in numele 

si i.p- '. _i.- =- . - -
, fiilor internaționale de supraveghere și 
I central anpțra îndeplinirii condițiilor acor

dului ca privire la incetarea operațiunilor 
militare in Vietnam. Laos și Cambodgia.

In legătură cu aceasta, guvernul Polo
nie: a adresat la 23 iulie a. c.. ministrului 
V. M Moîotov și ministrului A. Eden răs
punsul in care, salutind realizarea acordu- 
lui cu privire Ia încetarea operațiunilor 
militare in Indochina declară că. in do
rința de a-și aduce aportul Ia întărirea 

I păcii, guvernul Poloniei consimte ca re- 
prezrntantii să: să participe la lucrările 
acestor comisii internaționala de supra
veghere și control.

-----•------

O declarație a ministrului 
de ex.eme canadian

OTAWA 24 (Agerpres). — Referindu-se 
i la invitația adresată Canadei de a parti

cipa la Comisia internațională de control 
a armistițiului in Indochina, ministrul de 
externe al Canadei. Pearson, a declarat 
presei că guvernul său va răspunde în mo
mentul în care se vor lămuri problemele 
în legătură cu funcționarea acestei co
misii. în același timp. Pearson a adăugat 
că Canada este dispusă să-și dea toată 
contribuția Ia restabilirea păcii în sud- 
estul Asiei.

întrebat asupra atitudinii Canadei față 
de pactul Asiei de sud-est pregătit de di
plomația americană, ministrul canadian a 
declarat din nou că țara sa ..ezită sa-și 
extindă angajamentele in legătură cu apă
rarea colectivă'.

-------•-------

Charlie Chaplin 
va vizita R. P. Chineză

GENEVA 24 (Agerpres). — Ziarul 
„Voix Ouvriere“ anunță in numărul său 
de simbătă că cunoscutul artist Charlie 
Chaplin va vizita in cursul anului viitor 
Republica Populară Chineza.

Ziarul subliniază de asemenea că Cha- 
' plin a fost invitat de premierul Consiliu

lui Administrativ de Stat al R. P. Chi
neze Ciu En-lai să întreprindă această 
călătorie, menționind totodată că marele 
artist manifestă un deosebit interes pen
tru rolul jucat de cinematografie in dez
voltarea culturală a Chinei populare.

-----•------

Manovre provocatoare 
als trupelor amaricana in Pacifk

PEKIN 24 (Agerpres). — CHINA NOUA 
î transmite i

La 20 și 21 iulie, odată cu încheierea 
acordului de la Geneva. Statele Unite 
au efectuat un exercițiu de debarcare pe 
insula Okinawajima din vestul Pacificu
lui.

Exercițiul este considerat ca o încer
care provocatoare de a menține încorda
rea in Asia și de a împiedica stabilirea 
păcii și securității in această parte a 
lumii.

La exercițiu au luat parte aproxima
tiv o duzină de vase de război și un mare 
număr de avioane militare americane, 
împreună cu unități ale armatei și ma
rinei americane.

Ziua Flotei Maritime Militare Sovietice
în fiecare an In ul

tima duminică a lunii 
iulie se sărbătorește 
în Uniunea Sovietică 
Ziua Flotei Mariti
me Militare. Această 
sărbătoare a pătruns adine în viața oa
menilor sovietici și a căpătat un caracter 
cu adevărat popular, ceea ce dovedește în 
mod elocvent, cit de mult iubesc oamenii 
sovietici flota lor și cit de mult se mîn- 
dresc cu ea.

Dragostea poporului sovietic față de 
flotă are rădăcini istorice adinei. Cu multe 
secole in urmă oamenii din Rusia intre- 
prindeau călătorii îndepărtate pe mare 
spre țărmurile necunoscute. Zeci de insule, 
arhipelaguri, golfuri și alte puncte geo
grafice din toate părțile lumii poartă nu
mele curajoșilor navigatori, care și-au 
inchinat viața lor cercetării unor locuri 
îndepărtate ale globului pămintesc.

Poporul rus a promovat în ultimele 
două secole o întreagă pleiadă de renumiți 
conducători de flote, care au adus glorie 
școlii naționale ma
ritime militare. Sint 
foarte populare în 
țara noastră numele 
amiralilor Feodor 
Ușakov și Pavel Na- 
himov. în cinstea că
rora Guvernul Sovie
tic a instituit ordine, 
care constituie o re
compensă de cea mai 
mare cinste pentru 
marinarii militari.

Un izvor de min- 
drie națională a ruși
lor sint numeroasele 
realizări ale compa- 
trioților îor în dome
niul construcțiilor 
navale.

După Marea Re
voluție din Octom
brie. care a făcut po
porul muncitor ade
văratul stăpin al ță
rii sale, dragostea 
lui pentru flotă și 
marină s-a manifestat 
cu o deosebită putere. 
Cind după războiul 
civil și după dezas
trul economic legat 
de acesta, țara a ră
mas de fapt fără 
flotă, multe mii de tineri au sosit volun
tari in porturile maritime pentru ca prin 
munca lor să readucă la viață vasele pă
răsite. ruginite din debarcadere. Această 
acțiune patriotică, săvirșită in anii 1922— 
1923 de către tineretul sovietic, organizat 
in Comsomol, a pus bazele renașterii Flo
tei Sovietice.

In anii grei ai războiului împotriva co
tropitorilor fasciști, cind fiecare om so
vietic considera drept o datorie patriotică 
de a aduce aportul său la cauza nimicirii 
dușmanului, Flota Sovietică a fost com
pletată cu zeci de vase construite din 
donațiile voluntare ale populației. Tinere
tul regiunii Iarcslavl a dăruit atunci flo
tei submarinul „Comsomolistul din Iaros- 
lavl", care a luat parte activă la operațiile 
militare din marea Barent și din prima sa 
cursă a scufundat un mare transport fas
cist.

In Uniunea Sovietică este larg răspîn- 
dită patronarea unor vase de către orga- 
nizațiil» obștești. Crucișătorul „Kirov" 
este patronat de către una din republicile 
sovietice din Asia Centrală — Kazahstan. 
O altă republică din Asia Centrală — Kir
ghizia patronează vasul de linie „Revolu
ția din Octombrie".

Echipajele multor vase sovietice au le
gat in anii războiului o strînsă prietenie 
cu părinții marinarilor, căzuți în luptele 
pentru apărarea Patriei. Această prietenie 
continuă și în timp de pace, deși pe aceste 
vase servesc de mult marinarii unei alte

N. Lanin 
căpitan de rangul II

Tinerii marinari iși însușeso 
tehnica militară

Scurte știri
• La 23 iulie a părăsit Moscova îndrep- 

tindu-se spre patrie delegația de membri 
ai parlamentului japonez în frunte cu 
Naomi Nisimura, care a vizitat U.R.S.S. 
la invitația Asociației unionale pentru 
legăturile culturale cu străinătatea 
(V.O.K.S.).

• La 22 iulie, Pandit Sunderlal, cel mai 
vechi membru al partidului Congresul 
Național Indian, partid de guvernămînt, 
a prezentat la clubul guvernamental un 
raport asupra călătoriei sale în Uniunea 
Sovietică. Sunderlal a demascat calom
niile despre „cortina de fier4*.

• Potrivit unei știri din Delhi, comite
tul de lucru al partidului Congresul Na
țional Indian, a adoptat, într-o ședință 
prezidată de primul ministru Nehru, o re
zoluție în care se spune că mișcarea de 
eliberare din India nu-și va realiza sco

Tratative comerciale intre Republica Populară Romină 
și Brazilia

Zilele acestea a sosit la Rio de Janeiro rea unui acord comercial și de plăți între 
O delegație economică a Republicii Popu- Republica Populară Romînă și Brazilia, 
lare Romine care a început tratative cu 
guvernul brazilian cu privire la încheie- (Agerpreo)

ȘTIRI SPORTIVE
Colectivul sportiv al Combinatului Po

ligrafic Casa Scinteii „I. V. Stalin" în 
colaborare cu organizația U.T.M. organi
zează în cinstea zilei de 23 August un 
concurs de înot, care se va desfășura 
la baza sportivă „Steaua Roșie" miercuri 
28 iulie orele 17.

La acest concurs sînt invitate a lua 
parte toate colectivele sportive din ra
ionul I. V. Stalin și toate organizațiile 
U.T.M. din acest raion.

Probele de concurs sint următoarele: 
25 m. fete pină la vîrsta de 16 ani : 50 
m., 100 m., 200 m., 300 m., 500 m. fete 

■ și băieți de la vîrsta de 16 ani în sus. 
Colectivul sportiv și organizația U.T.M.

. cu cea taai mare participare va primi o 
cupa. Primii trei clasați de la fiecare

SPECTACOLELE DE AZI
CINEMATOGRAFE: Patria. București. T Vl.idi 

mirescu. Grădina Progres : O noapte la Veneția. 
Republica. I. C. Frimu înfrățirea intre popoare : 
Clochemerle: Tineretului (Str. 13 Decembrie nr. 5-7)- 
Prințe>a trufașă. Arta; Epoleții purpurii ; Maxim 
Gorki: De la lăcrămioare pitiâ la căderea frun 
zelor: Lumina: Arena celoi curajoși: Victoria : Pul 
be-e arffintie; Gh. Doja. Cultural. Miorița. Liber
tății: Cafeneaua de pe bulevard: Elena Pavel;
In numele legii; Alex. Popov; Valea diavolului ; 

generații, «are ml 
au participat perso» 
nai la lupte.

In fiecare an în- 
tr-una din subunită

țile Flotei Mării Negre sosesc din Tagon- 
rog bătrinul maistru Karp Golubeț și soția 
lui Maria. Fiul lor — Ivan Golubeț. Erou al 
Uniunii Sovietice, a fost marinar pe o ve
detă de pază, șl In zilele apărării Sevas- 
topolului a săvîrșit o remarcabilă faptă 
eroică. Rămînînd singur pe bordul vedetei, 
care se aprinsese fiind nimerită de un 
proiectil inamic, Golubeț a aruncat peste 
bord zeci de bombe de adincime, care erau 
gata să explodeze și a murit la postul 
său, prevenind o explozie, care amenința 
multe vase și construcții de pe mal. Aces
tui erou i s-a ridicat un monument la Se
vastopol, iar aniversarea faptei sale eroice 
este comemorată în fiecare an prifitr-un 
miting solemn de doliu al marinarilor, la 
care participă și părinții neînfricatului 
marinar.

Comandanții mul
tor vase ale Flotei 
Sovietice întrețin o 
corespondență priete
nească cu părinții 
marinarilor, care fac 
serviciul acum în 
timp de pace.

S-ar putea da • 
mulțime de exemple, 
care dovedesc, cit de 
aproape de inima oa
menilor sovietici de 
cele mai diferite pro
fesii este tot ce se re
feră la scumpa lor 
flotă. Dar voi aminti 
numai o singură ma
nifestare vie a dra
gostei poporului față 
de flotă și de mari
nari. Este vorba des
pre interesul a mii de 
oameni sovietici, în 
special al tineretului, 
pentru navomodelism 
— pentru construirea 
modelelor de vase de 
toate tipurile și cla
sele.

Navomodelismul a 
devenit în ultimii ani 
în Uniunea Sovietică 
un sport de masă.

Numai în Leningrad există acum pe lîngă 
diferite instituții ds invățămint și pe lîngă 
intreprinderi peste 60 de cercuri de navo- 
modeliști, cu un efectiv de peste 3500 de 
oameni. Aproape in fiecare regiune a țării 
sînt organizate în fiecare an competiții 
ds navomodele. Premiații competițiilor re-- 
gionale se întîlnesc în cadrul competițiilor 
unionale, care sint organizate la Moscova 
— pe lacul unuia din parcurile capitalei 
și de obicei se țin în preajma Zilei Flotei 
Maritime Militare. La întrecerile unionale 
de anul trecut au luat parte peste 500 
modele de vase, fiecare din ele fiind o 
minunată întruchipare a gîndirii creatoare 
și a unei adevărate arte. Dar după toate 
semnele, competițiile navomodeliștilor din 
anul acesta, promit să fie și mai intere
sante, avînd un caracter și mai de masă. 
Navomodeliștii sînt numiți în U.R.S.S. 
„constructorii micei flote". Mulți dintre 
ei devin apoi constructori de vase mari, 
adevărate sau marinari.

In Ziua Flotei Maritime Militare oa
menii sovietici iși vor aminti cu mîndrie 
d3 compatrioții lor, care au adus gloria 
Patriei prin victoriile istorice de pe mare, 
și de marinarii care stau de pază la fron
tierele Uniunii Sovietice pe mări și oceane. 
Și fiecare om sovietic încearcă din' nou o 
adincă satisfacție morală știind că puter
nica flotă a patriei sale, încununată de 
gloria victoriilor sale, stă cu vigilență la 
straja păcii, pe care o prețuiește atît de 
mult întregul popor sovietic.

purile atît timp cît posesiunile străine nu 
vor fi reunite cu Uniunea Indiană. S-a 
hotărît ca această rezoluție să fie prezen
tată Plenarei Comitetului pe întreaga 
Indie a partidului Congresul Național In
dian. Plenara urmează să aibă loc la 25 
iulie la Ajmer.

« La 23 iulie, la Cairo, a fost sărbătorită 
oficial aniversarea a doi ani de la instau
rarea actualului regim în Egipt. în cadrul 
adunării din Piața Republicii, la care au 
participat membrii guvernului, au vorbit 
generalul Naghib, președintele republicii, 
și primul ministru, Gamal Abdel Nasser.

o Potrivit relatărilor ziarului „Iran" la 
21 iulie autoritățile militare au arestat pe 
un reprezentant al bisericii Aiatolla Zend- 
jarvi. După cum relatează ziarul „Poște 
Teheran", la 21 iulie în orașul Rei au fost 
arestate 47 de persoana.

probă, vor primi cîte o plachetă, iar co
lectivele participante vor primi cîte o 
diplomă.

★
Duminică, începînd de la ora 10 dimi

neața va avea loc pe lacul Herăstrău fi
nala campionatului R.P.R. de juniori — 
la canotaj academic — caiac și canoe. 
Participă echipele calificate în faza de 
zonă, reprezentante ale orașelor Bucu
rești, Arad, Timișoara, Tg. Mureș, Con
stanța, Galați, Brăila, Sulina, in probele 
următoare : skif 1 fete și băieți, kaia.k 1 
fete și băieți, kaiak 2 fete și băieți, kaiak 
de 4, skif 8-4-1 fete și băieți și canoe de 
2 și 10 + 1, pe distanțele de 500 și 1000 m.

Sosirile au loc la debarcaderul I.C.A.S. 
Șoseaua I. V. Stalin.

S Martie: Camoionul boxului; Vasile Roaită* Boier 
cu orice preț;Unirea: Sub oraș: Constantin David: 
Povestea micului cocoșat: Alex. Sahia: St'ada ho
tarului: Flacăra: Cind trandafirul inilorește. Popular: 
Maeștrii baletului 'its. M. Frninescu, I Mai: Ci'îngul 
de călini: Moșilor: lulia. .23 August. Rahova: V'ta ile 
speranțe; Donca Simo: Hamlet: llie Pintilie: Sliictă 
la doi ștăpîni: S Mai : Flăcări deasupra Asiei : 
Volga: Vinovați făta vină: Olga Banei-.-: Aventură 
la castel.
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