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UTEMIȘTI ȘI UTEMISTE! TINERI ȘI TINERE!

Să dovedim prin munca noastră avintată de zl cn zl câ 
sintem demni de marea incredere a partidului!

Să întărim capacitatea de luptă a organizației noastre, 
ridicind-o la înălțimea marilor sarcini ce ne-au fost Încredințate!

Sub conducerea partidului înainte spre noi victorii!

Spor la muncă lucrărilor 
Conferinței pe țară a U. T. M.

COMUNICATUL
Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul 

de Miniștri al R. P. R. cu privire la îndeplinirea planului 
de stat pe semestrul 1 1954Astăzi CIND SE DESCHIDE Con

ferința pe țară a Uniunii Tineretului 
Muncitor, eveniment de mare însem

nătate în viața tineretului muncitor din pa- 
nria noastră, gîndurile noastre se îndreaptă 
mai mult ca oricînd spre partidul clasei 
muncitoare. Și aceste gînduri exprimă dra
goste, recunoștință, încredere nemărginită,, 
cuprinse toate tn hotărîrea noastră de ne
clintit de a urma neșovăitorl partidul, de 
a lupta pentru îndeplinirea poruncilor lui.

Organizația noastră revoluționară de 
tineret își desfășoară întreaga sa activi
tate sub conducerea partidului care, ase
menea unui părinte îi îndrumă pașii, o 
ajută în permanență și o critică pentru 
a o feri de greșeli.

Sînt mai bjne de 30 de ani de cînd 
partidul clasei muncitoare conduce orga
nizația revoluționară a tineretului din 
patria noastră. Conducerea de către par
tid este bunul nostru cel mai de preț, este 
mărețul principiu care stă la baza între
gii noastre activități. In anii întunecați 
ai cruntei ilegalități partidul a creat și 
a condus U.T.C.-ul care a înscris glorioa
se fapte în istoria luptei poporului mun
citor pentru libertate și o viață mai bună. 
După 23 Aug-ust 1944 partidul ne-a ară
tat țelul minunat al luptei pentru o viață 
fericită, ne-a inspirat și ne-a încurajat 
acțiunile pe drumul spre socialism.

Sîntcm astăzi un tineret nou, cu totul 
deosebit de tineretul din trecut, care avem 
fericirea să aparținem generației ce nu 
mai cunoaște exploatarea și umilința și 
pentru care munca liberă și cultura sînt 
bunuri de fiecare zi. Au trecut zece ani 
de la eliberarea țării noastre, în care ti
neretul nostru și-a văzut împlinite an de 
an tot mai mult, năzuințele sale, visurile 
sale. In fața tiperetului din patria noas
tră stau astăzi larg deschise porțile viito
rului socialist. i

Subliniind unele succese obținute 
de Uniunea Tineretului Muncitor, 
Partidul ne arată 'că activitatea U.T.M. 
nu este încă la înălțimea sarcini
lor importante care îi stau in față. Astfel, 
în munca multor organizații U.T.M. din 
industrie există formalism și superficia
litate, munca organizației noastre în 
agricultură, și în special în sectorul in
dividual continuă să rămînă în urmă, în 
școli și facultăți munca organizațiilor 
U.T.M. are lipsuri serioase. Slăbiciuni 
serioase există încă în munca desfășurată 
de U.T.M. pentru educația comunistă a 
tineretului.

Articolul redacțional din ' „Scînteia" 
— „Pentru continua îmbunătățire a mun
cii Uniunii Tineretului Muncitor" consti
tuie pentru organizațiile U.T.M., pentru 
întregul tineret, o sursă inepuizabilă de 
învățăminte pentru îmbunătățirea muncii 
lor, un cuvint însuflețitor dătător de noi 
energii, un puternic imbold de a merge 
mereu înainte.

Conferințele regionale U.T.M. care s-au 
desfășurat în întreaga țară, au analizat 
în spirit critic și autocritic activitatea 
depusă de organizațiile U.T.M. și și-au 
adus contribuția pentru îmbunătățirea 
muncii organizației noastre. Delegații la 
aceste conferințe au făcut o analiză cri
tică activității lor și a organizațiilor 
U.T.M. și au arătat căile pe care se an
gajează să pășească de-acum înainte.

Așa cum ne învață partidul sarcina 
principală a organizațiilor U.T.M. constă 
nn educarea comunistă a tineretului, iar 
baza educației comuniste este munca. Or
ganele ți organizațiile U.T.M. știu că a 
da viață acestei sarcini înseamnă. înainte 
de toate să lupte pentru antrenarea ma
selor de tineri la o participare activă pen
tru realizarea programului de masuri 
economice elaborat de Plenara lărgită din 
august 1953 a C.C. al P.AI.R. Partici
parea activă la întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August și la lupta 
pentru asigurarea succesului muncilor 
agricole de vară, sînt în momentul de 
față sarcinile principale ale tineretului 
nostru muncitor.

In cinstea celei de a zecea aniversări 
a eliberării patriei noastre, organizațiile 
U.T.M. trebuie să lupte pentru a antrena 
cîți mai mulți tineri in cadrul întrecerii 
Bicialiste ce se desfășoară în industrie, 
pentru împlinirea planului de producție 
la toți indicii și ridicarea productivității 
muncii, pentru întărirea disciplinei în 
muncă și realizarea de cît mai multe 
economii. Mari sarcini au în această pe
rioadă organizațiile U.T.M. de Ia sate, 
care trebuie .să antreneze pe tinerii ță

rani muncitori la folosirea din plin a fie
cărui minut pentru asigurarea succesului 
lucrărilor agricole de vară ; aceste or
ganizații trebuie să lupte pentru întărirea 
și lărgirea continuă a sectorului socialist 
din agricultură.

O mare însemnătate o are continua îm
bunătățire a muncii U.T.M. în rîndurile 
tineretului în direcția însușirii culturii 
înaintate și a tehnicii, întărirea muncii 
sale în școli și facultăți spre a ridica 
nivelul la învățătură și a îmbunătăți com
portarea tineretului studios.

Sarcina de cea mai mare însemnătate 
a U.T.M. este aceea de a face educația co
munistă a tineretului în spiritul mărețe
lor idei ale marxism-leninismujui. Orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate, ca sub con
ducerea organizațiilor de partid, să educe 
tineretul în spiritul moralei comuniste, să 
sădească in rîndurile tineretului ideile 
patriotismului socialist, ale internaționa
lismului proletar, să-1 educe în spiritul 
dragostei fierbinți pentru marea Țară a 
Socialismului, eliberatoarea patriei noa
stre. Nici o clipă nu trebuie să uite or
ganizațiile U.T.M. că întreaga educație 
comunistă a tineretului este o educație 
de clasă care presupune sădirea în inima 
tinerilor a urii neîmpăcate față de duș
manii poporului, ridicarea vigilenței lor 
revoluționare pentru prevenirea și dema
scarea oricăror uneltiri ale dușmanului 
de clasă.

In fața organizațiilor U.T.M. stă des
chis un vast cîmp de activitate în rîndu
rile tineretului. Tinerii de la orașe și sate 
sînt dornici să înfăptuiască lucruri în
drăznețe, mărețe, eroice, folositoare po
porului. Utemiștii trebuie să se afle în 
permanență în mijlocul tineretului, să-l 
îndrume, să-i deschidă noi perspective 
pentru o activitate plăcută și creatoare, 
în strîngerea continuă a legăturilor cu 
masele de tineri stă izvorul forței U.T.M.

Pentru îndeplinirea sarcinilor lor, or
ganizațiile U.T.M. au la dispoziție mij
loace și forme variate de activitate. In 
locul metodelor cancelarist-birocratice, al 
formelor bătrînești și de paradă, în locul 
ședințomaniei și al prelucrărilor șablon, 
organizațiile U.T.M. trebuie să desfășoare 
o activitate plină de conținut, să promo
veze un stil de muncă tineresc care să 
atragă tineretul, să trezească în el do
rința fierbinte de a-și pune întreaga ener
gie și capacitate în slujba unor țeluri 
înalte.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie 
să-și însușească neîntrerupt din bogata 
experiență a gloriosului Comsomol le
ninist, a cărui activitate, este un model 
de muncă comunistă în rîndurile tinere
tului. Sub conducerea P.C.U.S., Comso- 
molul leninist a adus o contribuție uriașă 
la educarea tineretului sovietic care a 
dovedit și dovedește un înalt patriotism și 
eroism, minunate capacități și calități 
morale. Pilda Comsomolului leninist tre
buie să fie mereu vie în întreaga activi
tate a U.T.M.

La Conferința pe țară a U.T.M. care se 
deschide astăzi, participă cei mai buni 
și înaintați utemiști, delegați aleși la con
ferințele regionale. Printre delegați se 
găsesc fruntași în întrecerea socialistă 
din industrie, colectiviști și țărani mun
citori cu gospodării individuale — luptă
tori pentru obținerea unor recolte bogate, 
elevi și studenți, intelectuali a căror ac
tivitate este pusă in întregime în slujba 
poporului muncitor, tineri ostași și func
ționari.

Pe baza profundei analize făcută de 
partid, delegații la conferință sint chemați 
să analizeze cu principialitate, simț de 
răspundere și combativitate munca U.T.M., 
să generalizeze experiența pozitiva din 
munca unor organizații U.T.M., să critice 
lipsurile cu curaj, să găsească împreună 
cele mai bune metode pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

Tînăra generație a patriei noastre, plină 
de entuziasm creator, constituie o forță 
însemnată în rîndurile poporului munci
tor, capabilă să aducă o tot mai rodnică 
contribuție la construirea Socialismului.

Conferința pe țară a U.T.M. este un 
măreț prilej de a dovedi că tinerii și în 
primul rînd utemiștii sînt gata să dea 
poporului și partidului întreaga lor capa
citate și energie în stare să mute și 
munții din loc. Să muncim și să luptăm 
în așa fel îneît Uniunea Tineretului Mun
citor să devină un tot mai puternic aju
tor și rezervă de cadre a partidului no
stru iubit 1

Rezultatele îndeplinirii planului de stat pe semestrul 
I 1954 in domeniul dezvoltării industriei, agriculturii, 
transporturilor, lucrărilor capitale, circulației mărfu
rilor, creșterii numărului muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor și ridicării nivelului material și cultural 
al oamenilor muncii sînt caracterizate prin următoa
rele date :

/. îndeplinirea planului de producție 
in industrie

Planul producției globale pe semestrul I 1954 a fost 
îndeplinit pe întreaga industrie socialistă în proporție 
de 100,14%.

Pe ministere și organizații economice centrale, pla
nul semestrial al producției globale a fost îndeplinit 
după cum urmează :

Ministerul Energiei Electrice șl Industriei

Procentul îndeplini»-!! 
planului 

pe sem. 1 1954

Electrotehnice 96,7
Ministerul Industriei Cărbunelui 102.5
Ministerul Industriei Petrolului 97,7
Ministerul Industriei Metalurgice și Cons

trucțiilor de Mașini 100,6
Ministerul Industriei Chimice 100,8
Ministerul Industriei Lemnului. Hirtiei șl 

Celulozei 95,9
Ministerul Industriei Ușoare 101,2
Ministerul Industriei Alimentare 100,7
Ministerul Gospodăriei Comunale și Indus

triei Locale (Intrepr. Industriale) 96.3
întreprinderile Industriale ale Ministerului 

Construcțiilor și al Industriei Materiale
lor de Construcții 89,5

întreprinderile Industriale ale Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii 109,8

întreprinderile Industriale ale Ministerului 
Căilor Ferate 106,1

întreprinderile Industriale ale Ministerului 
Transporturilor Navale și Aeriene 100,0

întreprinderile Industriale ale Ministerului 
Sănătății 104,4

întreprinderile Industriale ale Ministerului 
Culturii 103,6

Uniunea Centrală a Cooperației Meșteșugă
rești 105,5

întreprinderile Industriale ale Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Aprovizionare 
și Desfacere 90,3
în cursul semestrului I 1954 a fost depășit planul la 

unele sorturi de laminate, cupru de convertizor, plumb, 
țevi de instalații și construcții, la motoare cu ardere 
lentă tip Diesel de 35 și 120 C.P., transformatori de 
forță, strunguri paralele, locomotive cu aburi pentru 
ecartament normal și larg, autocamioane de 4 tone, 
yagonețl de tip minier și tip curent, trolii ds mină ac
ționate electric și pneumatic, mese rotative de foraj, 
concasoare, macarale, aparate de măsură și control, 
tractoare pe șenile cu motor Diesel de 35 C.P., grapa 
cu colți și cultivatoare cu tracțiune mecanică, pluguri 
de vie și greble mecanice cu tracțiune animală, batoze 
de porumb manuale, aparate portabile de stropit via, 
frămintătoare pentru fabricile de piine, tancuri de 
bere, îngrășăminte chimico-fosfatice, anvelope-auto- 
moto, lacuri și vopsele pe bază de ulei, hîrtie, alcool 
etilic rafinat și alte tipuri de produse.

S-eu produs de asemenea peste planul semestrial 
pline, biscuiți, preparate de carne, conserve de pește, 
produse zaharoase, uleiuri comestibile, marmeladă, 
bere, săpun, țigări, țigarete, tutun, țesături de lină, 
țesături de mătase și mixte, tricotaje de bumbac, tri
cotaje de lină, confecții de lină, confecții de bumbac 
bărbătești, sticlărie, porțelan de menaj, articole de me
naj din tablă zincată, difuzoare pentru radioficare și 
alte bunuri de consum alimentare și industriale.

Ministerul Industriei Metalurgice și Construcțiilor de 
Mașini nu a îndeplinit planul la oțel și la unele tipuri 
de mașini și unelte agricole, Ministerul Industriei Căr
bunelui la unele varietăți principale de cărbune, Mi
nisterul Industriei Chimice la produse sodice și acid 
sulfuric. Ministerul Enejgiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice la locomotive de mină și la mașini și 
aparate electrice de uz casnic, Ministerul Industriei 
Lemnului, Hirtiei și Celulozei la cherestea și mobilă.

Ministerul Industriei Ușoare nu a îndeplinit în între
gime planul de producție ia încălțăminte din piele șl 
la unele articole metalice de uz casnic, Ministerul In
dustriei Alimentare la pește, carne și la produse 
lactate.

De asemenea Ministerul Construcțiilor și al Indus
triei Materialelor de Construcții nu a îndeplinit planul 
la ciment, cărămizi, var și țigle.

Ca urmare a hotăririlor plenarei C.C. al P.M.R. din 
19-20 august 1953 și a măsurilor luate de guvern, în 
cursul semestrului I și în special în trimestrul al II-lea, 
intreprinderile din industria ușoară și alimentară, din 
industria cooperatistă și locală, precum și secțiile pentru 
producția bunurilor de consum create sau dezvoltate în 
întreprinderile metalurgice și electrotehnice au produs 
mai multe bunuri de consum pentru nevoile populației 
și s-au organizat pentru dezvoltarea acestei producții. 
A crescut numărul cooperativelor de producție indus
trială și s-au înființat noi ateliere de comenzi și repa
rații pentru deservirea populației.

A continuat să se îmbunătățească calitatea producției 
și să se lărgească sortimentele.

Astfel, au fost create noi sorturi de țesături impri
mate de bumbac și de țesături de lină și s-au pus în 
fabricație.noi modele de confecții, încălțăminte din piele, 
tricotaje. De asemenea, sortimentul produselor meta
lice de larg consum s-a mărit cu noi tipuri de obiecte 
de uz casnic.

Cu toate aceste rezultate pozitive, producția bunuri
lor de larg consum nu a fost dezvoltată în măsura tutu
ror posibilităților existente, deoarece unele ministere 
nu au acordat importanța cuvenită acestei sarcini, nelu- 
înd la timp toate măsurile pentru mărirea cantităților 
și lărgirea sortimentelor, nu s-au preocupat în suficientă 
măsură de dezvoltarea și crearea de secții pentru fabri
carea de astfel de produse.

Unele întreprinderi producătoare de bunuri de con
sum au livrat produse necorespunzătoare în ceea ce pri
vește calitatea, culorile și finisajul și nu întotdeauna au 
ținut seama de cerințele populației în ceea ce privește 
sortimentul, sezonalitatea, modelele și desenele.

Asemenea produse au fost livrate de către unele în
treprinderi aparținind Ministerului Industriei Ușoare 
ca : „Industria BumbaculuU-București; „Fusul“-Galați; 
„Fabrica de Postav Azuga"; „Fabrica de confecții Brăi
la". Unele întreprinderi din cadrul Ministerului Indus
triei Alimentare ca „Gheorghe Doja", „Șpmagra" din 
București, „Delfinul'-Galați, „Topoloveni“-Pitești, 
„Fabrica de conserve Burdujeni", întreprinderea de 
Stat pentru produse lactate Bistrița, „Dunărea"-Tulcea, 
precum și unele unități ale cooperației meșteșugărești 
și ale industriei locale nu s-au preocupat suficient de 
îmbunătățirea calității produselor.

Mobila produsă %e unele întreprinderi ale Ministeru
lui Industriei Lemnului, Hirtiei și Celulozei este încă 
de calitate necorespunzătoare intrucît ministerul nu a 
luat măsuri pentru asigurarea stocurilor necesare de 
lemn uscat.

îndeplinirea și depășirea planului de producție la 
unele ministere a fost frinată în multe cazuri de faptul 
că în unele întreprinderi procesul de producție nu s-a 
desfășurat în mod ritmic, ceea ce influențează asupra 
productivității muncii și a prețului de cost, provoacă 
greutăți serioase celorlalte unități economice in ceea ce 
privește aprovizionarea cu materie primă, mașini și 
unelte.

In semestrul I 1954 s-a atins un nivel superior al 
producției industriale față de semestrul I 1953 la 
produse principale ca: țiței, gaz metan, unele mi
nereuri neferoase, plumb, zinc, cazane de aburi indus
triale, motoare Diesel, semidiesel și cu explozie, rul
menți, excavatoare, vase pescărești metalice, pluguri 
universale și reversibile cu tracțiune animală, semănă
tori de cereale și de ierburi cu tracțiune animală, seceri, 
insecticid horticol, tucerie comercială, sobe de încălzit, 
mașini de gătit pentru combustibil gazos, articole de 
menaj din tablă cositorită și zincată, lămpi de gătit CU 
petrol, aparate de radio-recepție, mașini și aparate elec
trice de uz casnic, mobilă, țesături și tricotaje de mătase, 
confecții de bumbac și de lina pentru copii, la unele sor
timente de încălțăminte și la alte produse industriale.

Datorită măsurilor luate de guvern, realizările obți
nute la principalele bunuri de consum in cele trei tri
mestre următoare Plenarei C.C. al P.M.R. din august 
1953 (trim. IV 1953 și trim. I și II 1954), arată o creștere 
importantă față de trimestrele anterioare din 1953 
(trim. I, II și III 1953). Astfel producția la piine a cres
cut cu 4,8%, la paste făinoase cu 7,2%, la conserve de 
carne cu 21,8%, la preparate de carne cu 18,6%, la 
produse zaharoase cu 41,8%, la articole de menaj din 
.tablă zincată cu 42,5%, la mobilă cu 21,5%, precum și 
la alte produse.

în cursul semestrului I și in special în trimestrul II 
a continuat să se îmbunătățească folosirea utilajului 
în industrie. Astfel, în industria" siderurgică indicele ds 
utilizare a laminoarelor de profile mijlocii a depășit 
în trimestrul II cu 3,8% nivelul atins în aceeași pe
rioadă a anului trecut ; în industria metalurgiei nefe
roase indicele de utilizare a cuptoarelor de aglomerat 
de zinc a crescut cu 7,5% față de perioada corespun
zătoare a anului precedent; în industria textilă indi
cele de utilizare a războaielor de țesut mătase a cres
cut în trimestrul II 1954 cu 4,7% față de trimestrul II 
1953.

Cu toate acestea, în multe ramuri industriale nu 
s-ău depus toate eforturile pentru folosirea într-o 
măsură mai mare a capacităților de producție. Astfel 
în cadrul Ministerului Industriei Metalurgice și Con
strucțiilor de Mașini nu s-a îndeplinit planul pe se
mestrul I 1954 la indicele de utilizare al furnalelor, al 
cuptoarelor Martin și de oțel electric; la Ministerul 
Industriei Petrolului nu se folosesc în mod satisfăcă
tor granicele de foraj; la Ministerul Industriei Ușoare 
nu s-a atins nivelul prevăzut de planul semestrului 
I 1954 pentru războaiele de bumbac.

In acest semestru ramurile economiei naționale au 
fost aprovizionate cu noi mașini și utilaje, cu mai mul
te materii prime și materiale, decit în perioada co
respunzătoare a anului 1953. In unele ramuri însă li
vrările de materii prime, materiale, utilaje și mașini 
nu s-au efectuat normal, fapt care a creat greutăți 
în buna desfășurare a procesului de producție.

Astfel unele ministere ca Ministerul Industriei Me
talurgice și Construcțiilor de Mașini, Ministerul Indus
triei Chimice, Ministerul Industriei Lemnului, Hirtiei 
și Celulozei, Ministerul Industriei Alimentare și alte 
ministere, la unele produse s-au aprovizionat din pro
ducția proprie în proporție mult mai mare decit au 
asigurat acoperirea planului de livrare către consuma
torii contractanți.

Unele ministere și organizații economice centrale nu 
au dat toată atenția reducerii normelor de consum în 
întreprinderile pe care le îndrumează. Astfel Minis
terul Industriei Cărbunelui nu a îndeplinit în toate pe
rioadele semestrului I planul de reducere a normelor 
de consum la lemn de mină, foioase. și rășinoase, la 
extracția de cărbune ; Ministerul Industriei Chimice la 
copsumul de energie electrică — la fabricarea carbidu
lui și la consumul de piatră de var, la fabricarea 
sodei calcinate.

Planul de reducere al prețului de cost nu a fost înde
plinit în semestrul I al anului 1954 ; la aceasta a con
tribuit faptul că în unele întreprinderi nu s-a înde
plinit planul productivității muncii, normele de consum 
nu s-au redus conform sarcinilor, procesul de produc
ție s-a desfășurat neritmic, iar capacitățile de produc
ție au fost nerațional folosite.

//. Introducerea tehnicii noi 
în economia națională

în semestrul I 1954 s-au fabricat noi tipuri de ma
șini, mecanisme, aparate, noi produse — și s-au pus 
la punct unele prototipuri.

Astfel s-au pus în fabricație pentru prima dată: 
transformatori de forță de 15.000 kVA la 6/0.4 kV, con- 
tori trifazici pentru energie reactivă, lămpi infraroșii 
pînă la 100 W. echipament electric Ziss, pompe de mor
tar, anvelope cu carcasă din rețea cord viscoză, semă
nători de cereale și de Ierburi furajere, noi medica
mente, articole din dermatină (piele artificială), spirt 
solid și altele.

De asemenea s-au realizat noi prototipuri ca: 'șlep 
fluvial metalic complect sudat, compresor de amoniac 
50.000-100.000 kcal/oră, masă rotativă de foraj rapid, 
electrocar tip nou, centrală de beton, mașină de rinde- 
luit piatră, grape netezitoare, aparate medicale și altele.

Unele ministere nu au îndeplinit in întregime sarci
nile în ceea ce privește punerea la punct și producția 
de noi tipuri de mașini și mecanisme. Astfel, Ministerul 
Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice nu a rea
lizat prototipul grupului electrogen și al fierăstrăului 
electric pentru tăiat copaci.

In cursul acestui semestru s-au făcut o serie de studii 
și cercetări tehnico-științifice cum sint cele din indus
tria siderurgică, pentru obținerea oțelurilor de înlocuire 
a oțelurilor aliate provenite din import, s-a realizat cocs 
metalurgic din alte sorturi de cărbuni; în industria ali
mentară s-au studiat condițiile optime de conservare 
prin frig și fără pierdere a produselor alimentare, pre
cum și alte studii și cercetări menite să mărească volu
mul producției și să ridice productivitatea muncii.

In cursul semestrului I s-au introdus noi procedee 
tehnologice. Astfel in industria petrolului s-au extins 
forajul cu apă, realizîndu-se viteze superioare de foraj, 
și tubajul sondelor cu coloană unică ; in industria pie
lăriei și încălțămintei s-a extins metoda de tăbăcire 
cromtanin-aluminium, care duce la reducerea ciclului 
de fabricație și a consumului specific de tananți; în in
dustria textilă s-a îmbunătățit rezistenta coloranților 
pentru semilînă prin retratare cu un nou fixator.

In acest semestru au fost introduse aproape 12.000 
propuneri de raționalizări, perfecționări tehnice și ino
vații, propuse de oamenii muncii ; pe baza acestora se 
realizează economii anuale de peste 134.000.000 lei.

///. Agricultura
In acest semestru Stațiunile de Mașini și Tractoare și 

Gospodăriile Agricole de Stat au primit 1509 tractoare, 
802 pluguri de tractor, 621 semănători, 874 cultivatoare, 
522 secerători-legători, 197 batoze, 341 combine și alta 
mașini și utilaj agricol.

De asemenea prin cooperativele sătești s-au desfăcut 
pentru gospodăriile agricole ale țăranilor individuali 
mai multe unelte agricole decit în aceeași perioadă a 
anului trecut.

Numărul cadrelor tehnice în agricultură a crescut 
în această perioadă cu peste 2000 de noi cadre teh
nice cu pregătire superioară, precum și cu peste 4500 
de noi cadre tehnice cu pregătire medie.

Stațiunile de Mașini și Tractoare in campania de 
primăvară 1954 au efectuat mai multe lucrări față de 
volumul planificat la gospodăriile agricole colective, 
la întovărășirile pentru munca in comun a pămintu- 
lui și la gospodăriile țăranilor individuali.

Planul de producție a! Stațiunilor de Mașini și Trac
toare a fost îndeplinit în proporție de 101,4% reali
zîndu-se in campania de primăvară peste 790.000 de 
hantri.

Gospodăriile agricole de stat au obținut realizări 
mai importante la mecanizarea lucrărilor de arat, de 
cultivat, de insămințări, precum și la lucrările de pră- 
șitul bumbacului

Pentru a se» asigura sporirea producției vegetale, tn 
acest semestru s-au repartizat cantități însemnate de 
semințe selecționate și tratate și s-au pus la dispoziție 
agriculturii cantități mai mari de îngrășăminte mine
rale decît in semestrul I 1953: Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și unele comitete executive ale sfatu
rilor populare au folosit însă numai 53% din ingră- 
șămintele _minerale primite în semestrul I șl nu 
au luat măsuri pentru conservarea și folosirea în mod 
rațional a îngrășămintelor.

Oamenii muncii din gospodăriile agricole de stat, 
gospodăriile agricole colective, întovărășirile pentru 
munca în comun a pămintului, precum și țăranii mun
citori cu gospodării agricole individuale au obținut în 
acest semestru succese în aplicarea măsurilor agroteh
nice ; astfel in această primăvară s-au insămînțat 
plante prășitoare in cuiburi așezate în pătrat pe o su
prafață de opt ori mai mare ca in primăvara anului 
1953.

Suprafața însămînțatâ a crescut față de anul trecut 
la porumb cu 11,8% și la cartofi cu 3.9%.

La unele culturi principale ea : griul, orzul, sfecla 
de zahăr, bumbacul nu s-au însămînțat integral supra
fețele’prevăzute.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și unele co
mitete executive ale sfaturilor populare nu au înde
plinit sarcina măririi suprafeței arabile prin desțeleniri.

Pentru a asigura industria cu materie primă, cul
turile tehnice au fost însămințate pe bază de contracta 
cu_ producătorii, cărora li s-au asigurat semințe, în
grășăminte, precum și diferite avantaje.

De asemenea, pentru îmbunătățirea aprovizionării 
populației din orașe și centre muncitorești, s-a ex
tins însămînțarea legumelor și zarzavaturilor pe tere
nuri’ amenajate pentru irigare cu 24,5% față de se
mestrul I 1953, iar unui număr de peste 119.000 familii 
de muncitori, tehnicieni și funcționari din orașe și 
centre muncitorești li s-au repartizat loturi din tere
nuri virane pentru cultivarea legumelor și zarzavatu
rilor, fiind ajutați in același timp cu uneltele și semin
țele necesare.

Gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole 
colective, întovărășirile agricole pentru munca m co
mun a pămintului, precum și gospodăriile țăranilor 
muncitori care au aplicat măsurile agrotehnice, cu 
toate condițiile climatice nefavorabile din toamna anu
lui 1953 și din iarna și primăvara anului 1954, au ob
ținut recolte satisfăcătoare. Astfel, gospodăria agricoli 
de stat din Satu-Mare, regiunea Baia-Mare, a obținut 
la grîu 3/250 kg./ha. Gospodăria agricolă colectivă 
„1907" din comuna Slobozia-Mîndra, regiunea Bucu
rești, a obținut la griu 2.000 kg./ha. întovărășirea agri
colă pentru munca în comun a pămintului din comuna 
Bujoru, regiunea București, a obținut la griu de toamnă 
1.700 kg./ha.

In sectorul viti-pomico! s-au realizat lucrări de îm
bunătățire a patrimoniului, s-au făcut noi plantări, iar 
lucrările de întreținere s-au efectuat la timp și de 
bună calitate.

In agricultură sectorul socialist s-a întărit și s-a 
lărgit prin creșterea numărului gospodăriilor agricole 
colective și al intovărășirilor agricole pentru munca in 
comun a pămintului.

La finele semestrului I numărul gospodăriilor agri
cole colective a ajuns la 2.045, însumind o suprafață 
arabilă de 742.000 ha.

In vederea folosirii din plin a agrotehnicii avansata 
și a mijloacelor mecanizate, in cursul semestrului I un 
număr de aproape 16.000 familii de țărani muncitori, 
cu peste 36.000 ha. suprafață arabilă, au intrat in în
tovărășirile existente și s-au constituit in 336 de noi 
întovărășiri. Astfel numărul total al intovărășirilor. la 
finele semestrului I, a ajuns la 2.344, însumind o su
prafață arabilă de 272.000 ha. și cuprinzînd 118.000 fa
milii.

(Urmare in pag. 2-a)
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Printre studenții care au terminat 
inul IV al Institutului Medico-Far- 
maceutic din Tg. Mureș, cu califi
cativul „foarte bine“ se află și ute- 
mista NAGHY ETALKA.

Acum ea face practică la Spitalul 
unificat din Odorhei, unde muncește 
cu mult suflet.

Utemistui ASAN IUSEIN este can
didat de partid și secretarul organi
zației de bază U.T.M. de la G.A.C. 
„2 Martie", comuna Daraban raio
nul Negru Vodă. Această organizație 
de bază U.T.M. este una din organi
zațiile fruntașe pe raion.

Ștefan Iureș a fost ales delegat la 
conferința pe țară a U.T M.

Utemistui VOICU VASILE muncește 
ca electrician la secția întreținere 
mecanică de la Atelierele Centrale 
l.T.B. In întîmpinarca zilei de 23 
August împreună cu muncitorii secției 
el s-a angajat să execute instalarea 
electrică a unui compresor de 100 
atmosfere. Acest angajament a și fost 
îndeplinit.

Ca secretar al comitetului organi
zației de bază U.T.M. Voicu Vasile 
se străduiește să ridice necontenit 
munca educativă în rîndul tineretului.

El a fost ales delegat la confe
rința pe țară a U.T.M.

Cu un puternic spirit organizatoric, 
entuziastă și pasionată de munca sa, 
tovarășa GOLDI AGNETA, secretară 
a ^organizației U.T.M. de la fabrica 
de încălțăminte „lanoș Herbac" din 
Cluj, a reușit să mobilizeze tineretul 
la îndeplinirea sarcinilor trasate 
partidul nostru.

Tovarășa Gold! Agneta a 
aleasă delegată la conferința pe 
a U.T.M.

ȘTEFAN IUREȘ, secretarul organi
zației de bază U.T.M. a Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. tinăr poet, 
care cinta in versurile sale fericirea 
de a fi tinăr cetățean al patriei 
noastre.

Muncind cu rîvnă el își perfecțio
nează zi de zi măiestria literară. își 
lărgește sfera tematicii sale, abor- 
dind cu curaj cele mai însemnate 
probleme ale vieții tineretului.

COMUNICATUL
Direcțiunii Centrale de Statistică de pe lingă Consiliul 

de Miniștri al R* P* R* cu privire la îndeplinirea planului 
de stat pe semestrul I 1954

In sectorul zootehnic șeptelul de animale 
dăriile agricole de stat șl din gospodăriile colective 
a crescut.

In gospodăriile agricole de stat, de la finele semes
trului I 1953 pînă la finele semestrului I 1954 a cres
cut efectivul la cabaline cu 11,2%, la taurine cu 1,5% 
și la ovine cu 9,6%.

In gospodăriile agricole colective, în aceeași perioadă, 
s-a mărit numărul animalelor proprietate obștească — 
la taurine cu 9,9%, la ovine cu 40,9% și la porcine cu 
23,2%.

In același timp s-a îmbunătățit și calitatea șeptelu- 
lui, mărindu-se greutatea specifică a animalelor de rasă 
superioară.

Ingrășătoriile de porcine au îndeplinit și depășit în 
cursul acestui semestru planul de livrări de porci grași.

In silvicultură planul de împădurire s-a realizat in 
cursul semestrului I 1954 în proporție de 107,9%, im- 
pădurindu-se o suprafață de peste 50.000 ha.

S-au executat de asemenea lucrări de protecția pă
durilor contra dăunătorilor, îngrijiri de arborete tinere, 
precum și lucrări de corecția torenților și ameliorarea 
terenurilor degradate.

Planul transporturilor de mărfuri pe căile ferate in 
semestrul I 1954 s-a îndeplinit în proporție de 100.6 '-. 
la tone km. exploatare și 90,7% la tone expediate. S-au 
obținut depășiri de plan la transportul produselor indus
triei alimentare, cereale, produse metalurgice neferoase 
și altele.

Planul de încărcare medie zilnică a vagoanelor a fost 
realizat in proporție de 92,2%.

Procesul de transport a continuat să se îmbunătă
țească in acest semestru, volumul mărfurilor transpor
tate in trenuri marșrutizate fiind de 42,5% din total, față 
de 37,85% cit era prevăzut în plan.

Unele ministere expeditoare au încălcat disciplina 
de plan, anulînd transportul unor produse pentru ca 
apoi să revină sau să schimbe destinația, transportu
rilor, ceea ce a dus în unele perioade la efectuarea de 
transporturi neraționale. De asemenea nu întotdeauna 
s-a organizat munca de încărcare-descărcare in con
diții optime, ceea ce a dus la imobilizarea vagoanelor 
in punctele de încărcare-descărcare.

Durata medie a rulajului vagoanelor de marfă a 
scăzut în trimestrul II 1954 cu 1,1% in comparație 
cu trimestrul II 1953.

La transporturile de călători pe căile ferate planul 
a fost îndeplinit în proporție de 110.6% ' ""
și cu 119,8% la călători.

Planul de transporturi cu mijloace 
ției Generale a Transporturilor Auto 
proporție de 105,3% la tone km. și 75,5', !a tone ex
pediate, iar planul transporturilor de călători s-a rea
lizat în proporție de 114,1% la călători-km. și 114,7 k 
la călători.

La transporturile pe apă planul a fost Îndeplinit la 
tone km. in proporție de 99,7% la trafic maritim și in 
proporție de 101,4% la trafic fluvial

La transporturile aeriene planul s-a realizat în pro
porție de 105% la tone km. și 93,2% la călători-km.

In primul semestru al anului au fost puse In func
țiune noi întreprinderi industriale, s-a mărit capa:.- 
tatea de producție a unor fabrici și uz.ne existente, 
s-au înființat secții noi și s-au dat id folosință n:. 
construcții social-culturale

Ca urmare a măsurilor luate de guvern pentru ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor muncii din țara 
noastră, au fost puse în funcțiune întreprinderi pro
ducătoare de bunuri de larg consum, printre care : în 
industria alimentară fabrica de produse lactate Sime- 
ria, două fabrici de pîine la Tg Mureș și la Vaslui, 
s-a dat parțial în funcțiune o nouă fabrică de conserve 
la Tecuci; în industria ușoară fabrica de garnituri de 
carde Tg. Mureș, topitoria de in din Ghindari — Re
giunea Autonomă Maghiară.

Cu toate acestea unele ministere nu au acordat toată 
atenția pentru a asigura darea în folosință a tuturor 
lucrărilor prevăzute în plan. Astfel Ministerul Agri
culturii și Silviculturii a îndeplinit planul lucrărilor 
capitale numai în proporție de 51,9% ; Ministerul In
dustriei Ușoare, deși a realizat față de primul semestru 
al anului trecut un volum de lucrări cu 59,7% mai mare, 
a îndeplinit olanul semestrial numai în proporție de 
61,6%.

Ministerul Industriei Alimentare deși a realizat un 
volum de lucrări cu 31,5% mai mare decît în aceeași 
perioadă a anului trecut, nu a îndeplinit planul deci: in 
proporție de 60,4%.

In industria energetică au intrat în funcțiune două 
puternice termocentrale electrice, prevăzute in planul 
de electrificare (una în Moldova și alta în Ardeal > și 
au fost instalate și date în exploatare la diferite cen
trale electrice noi grupuri electrogene — în total o 
putere de peste 60.000 kW.

In celelalte ramuri ale industriei au intrat în func
țiune noi capacități de producție cum sînt • două stații 
de flotație a minereurilor, o instalație de mare capaci
tate de distilare primară a țițeiului, un convertisor 
cupru, un cuptor de patentat sîrmă și alte capacități 
producție.

In domeniul social-cultural s-au dat în folosință 
cursul acestui semestru: școli în diferite localități din
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regiunile
Autonomă Maghiară și altele ; în regiunile Hunedoara, 
Ploești, Oradea și în orașul București alte construcții 
de școli sînt în curs de terminare ; s-au dat în folo
sință noi teatre de vară, s-au deschis noi cinematografe 
și săli de festivități Astfel sînt: Teatrul de vară din 
Arad cu 2.500 locuri, sala de festivități a Casei de 
Cultură Tulcea și altele. La Tîrgul-Jiu s-a dat în folo
sință stadionul „Ilie Pintilie", iar la Constanța se efec
tuează lucrările pentru terminarea unui stadion cu o 
capacitate de 35.000 locuri; de asemenea s-au amenajat 
noi cămine culturale în diferite regiuni ale țării ca: 
Oradea, Pitești, Cluj, Craiova.

S-au mai dat în folosință Studioul Regional de Radio 
din Cluj, centre de radioficare, s-a continuat extin
derea măsurilor de ocrotirea sănătății prin construirea 
și amenajarea de noi case de odihnă, creșe și grădinițe 
de copii, tabere de pionieri, spitale.

Și în acest semestru s-au dat în folosință noi locuințe 
muncitorești — în suprafață totală de peste 60.000 m p.

★

In cursul acestui semestru s-a dat în funcțiune îna
inte de termen podul peste Dunăre, pod al prieteniei 
dintre poporul rom in și poporul bulgar, realizat de Re
publica Populară Romină și Republica Populară Bulgaria 
cu sprijinul Uniunii Sovietice și al celorlalte țări de 
democrație populară — pod care reprezintă o mare în
lesnire pentru dezvoltarea schimburilor economice și o 
contribuție la cauza întăririi și consolidării legăturilor 
de prietenie dintre țările lagărului democratic.

resurselor interne, a ridicării calificării muncitorilor; 
pe de altă parte creșterea productivității muncii la un 
nivel mai înalt a fost frinată in mare măsură de nein- 
troducerea pe o scară mai largă a micii mecanizări, de 
fluctuația forței de muncă, care este încă ridicată în 
unele ramuri și de neutilizarea capacităților de pro
ducție in raport cu posibilitățile existente.

La unele întreprinderi industriale și organizațiuni de 
construcții nu s-a manifestat preocuparea de a respecta 
corelațiile stabilite prin planul de muncă și salarii, 
ceea ce a dus în multe cazuri Ia o creștere a salariului 
mediu intr-o proporție mai mare decît productivitatea 
muncii, determinînd în același timp o creștere neco
respunzătoare a consumului fondului de salarii în ra
port cu creșterea producției.

Multe întreprinderi din cadrul ministerelor: Indus
triei Lemnului. Hîrtiei și Celulozei, Industriei Metalur
gice și Construcțiilor de Mașini, Industriei Alimentare. 
Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice și altele 
dovedesc încă lipsuri serioase în gospodărirea fondului 
de salarii

VIII. Creșterea nivelului de trai 
material și cultural al oamenilor 

muncii

VI. Mărirea volumului circulației 
mărfurilor

VII. Creșterea numărului 
muncitorilor, inginerilor, 

tehnicienilor si furtetionarilor 
și creșterea productivității muncii
Numărul muncitorilor, personalului tehnic și func

ționarilor din sectorul socialist al economiei naționale 
a continuat să crească in acest semestru, fiind cu 
5,0% mai mare decît cel din semestrul I al anului 
1953.

In principalele ramuri ale economiei naționale nu
mărul muncitorilor a înregistrat creșteri astfel: in in
dustrie cu 2.6%, in sectorul de stat al agriculturii cu 
8,2%, în transporturi cu 12,4%.

Față de trimestrul n 1953 productivitatea muncii In 
întreaga industrie a crescut in trimestrul 
1954 cu 43%.

întrecerea socialistă in cinstea celei de 
versări a eliberării țării noastre de către 
armate ale Uniunii Sovietice și a răsturnării dictaturii 
fasciste de către forțele patriotice interne, cuprinde 
un număr din ce in ce mai mare de oameni ai muncii 
din toate ramurile economiei naționale.

Creșterile obținute de multe întreprinderi din ca
drul ministerelor sint un rezultat efectiv al diferite
lor măsuri tehnico-organizatorice aplicate, a folosirii

In primul semestru al anului 1954, veniturile medii 
ale muncitorilor au crescut față de semestrul I 1953 
cu peste 15%.

Astfel In ramura alimentară veniturile muncitorilor 
au crescut cu peste 30%, în ramura textilă cu peste 
26%. in ramura cărbune cu peste 10%. Greutatea spe
cifică a produselor alimentare cumpărate de populație 
din sectorul socialist al comerțului a crescut, ceea ce 
a contribuit la scăderea unor prețuri pe piața țără
nească cum sînt cele de la grăsimi, ulei de floarea 
soarelui, făină de griu, mălai, fasole și altele.

Consumul alimentar al muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor a crescut in semestrul I 1954 față de 
semestrul I 1953 la grăsimi, zahăr, ouă, zarzavaturi și 
altele: a scăzut însă consumul de lapte și brînzeturi. 
Volumul cumpărărilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, 
mobilă a crescut de asemenea față de aceeași perioadă 
a anului trecut

Veniturile țăranilor colectiviști au crescut simțitor în 
acest semestru față de aceeași perioadă a anului trecut, 
datorită in special creșterii de aproape două ori a volu
mului produselor valorificate, produse care au fost obți
nute cin gospodăriile agricole colective pentru munca 
depusă in anul 1953 și din gospodăriile personale.

De asemenea țăranii muncitori individuali au des
făcut cantități mai mari de produse agricole decit în 
semestrul I 1953 realizind venituri mai mari.

Depunerile oamenilor muncii la casele de economii 
au crescut in această perioadă cu 90,3% față de semes
trul I 1951

In cursul primului semestru al anului 1954 s-au obți
nut însemnate realizări pe tărim social-cultural.

Totalul cheltuielilor pentru acțiuni social-culturale a 
crescut cu 9.7 față de semestrul I 1953.

Ir. an. -ea de lichidare a neștiinței de carte au fost 
• . ■ ' : un număr de peste 177.000 neștiutori de
carte.

Numărul absolvenților din invățămintul profesional, 
pedagogic, med.u tehnic și superior este de aproape 
82.60*.

Au fost editate 1.447 titluri de cărți și broșuri — 
tafci <■ mult derit in mmutiul I 1953 —
tipărite intr-un număr de 23.683 *00 exemplare.

In cursul semestrului I 1954 au fost realizate in stu- 
diocr.le noastre 58 filme — documentare, artistice. 
dr se— an mate șî jurnale, iar teatrele și cinematogra- 
fele au fost trec «cutate de un număr mai ma-e de 
spectatori decât în aceeași perioadă din anul 1953.

La sflrririu semestrului I 1954, numărul total al abo
namentelor la rac.o a fost de peste 830.000 din care 
285% Ia rețeaua de radioficare.

In semestrul I 1954 a continuat să se îmbunătățească 
deservirea medicală a populației Astfel in cadrul 
ari.-nu de dezvoltare a unităților sanitar* s-au înfi
ințat in acest semestru 25 servicii medico-sanitare de 
întreprindere. Pentru ocrotirea mamei și copilului s-au 
pus In funcțiune mai multe case de naștere, un nou 
pavilion la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie nr. 14- 
Buccrești; au crescut cheltuielle pentru ajutoare de 
njaternitate.

în acțiunea pentru ocrotirea sănătății s-a mărit capa
citatea unor spitale : alte unități sint in curs de con
strucție sau de mărire.

S-a continuat extinderea rețelei de farmacii și puncte 
tananceutiee, talnmltfțmdu-se in felul acesta deser
virea populat» cu medicamente și articole tehnico- 
medicale.

Sumele plătite pentru pensii in semestrul I 1954 au 
crescut cu 29.3% față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

S-au lărgit și îmbunătățit prestațiile întreprinderilor 
comunale către populație prin punerea in funcțiune a 
unor noi instalații de apă. pnn extinderea celor exis
tente, precum și prin extinderea elecmflcăru rurale.

O deosebită grijă s-a manifestat și in acest semestru 
pentru odihna celor ce muncesc. trimitindu-se Ia odihnă 
și cură in stațiunile balneoclimaterice un număr de 
peste 120.00* oameni ai muncii și copii.

Poporul nostru munc.tor se pregătește să intimpme 
cu noi succese in mttnră cea de a zecea aniversare a 
eliberăm pate» noastre. Oamenii muncii din fabrici, 
uzine și sate iși sporesc eforturile pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate in cmstea glorioasei aniversăm, în 
lupta pentru pace și socialism

Centrală de Statistică
de pe lingă Consiliul de Miniștri al R. P. R.

ridice nivelul 
bogata expe- 

să studieze te-

hotărîrile con-

PREFAȚA
Congresul al XIX-lea al P.C.U.S., care a 

stabilit principalele sarcini ale partidului 
în perioada trecerii treptate de la socia
lism. la comunism, a acordat o atenție deo
sebită problemelor îmbunătățirii continue 
a muncii ideologice. Munca ideologică a 
partidului joacă un rol foarte important 
în opera de educare a oamenilor muncii 
in spiritul comunismului, al patriotismului 
sovietic și prieteniei între popoare, în spi
ritul grijii pentru interesele statului. Con
gresul al XIX-lea al partidului a obligat 
pe toți comuniștii să-și 
ideologic, să-și însușească 
riență politică a partidului, 
meinic istoria lui.

Culegerea „Rezoluțiile și
greselor, conferințelor Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și ale plenarelor C.C." 
constituie un material necesar la studierea 
istoriei și politicii partidului pe baza do
cumentelor lui, un material necesar cadre
lor de partid și sovietice în munca lor 
de fiecare zi.

Ediția de față, a șaptea, a culegerii a fost 
completată cu noi documente de partid. 
In culegere au fost incluse rezoluțiile ple
narelor din martie și iulie 1940 ale 
C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. ; rezoluția Con
ferinței a XVIII-a a P.C. (b) al U.R.S.S.; 
comunicatul cu privire la plenara din 
ianuarie 1944 a C. C. al P. C. (b) 
al U.R.S.S. ; rezoluția plenarei din fe
bruarie 1947 a C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S.; 
comunicatul cu privire la convocarea și 
rezoluțiile Congresului al XIX-lea al 
P.C.U.S. ; „Din partea C.C. al P.C.U.S., a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și a Pre
zidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Către toți membrii partidului, către toți 
oamenii muncii din Uniunea Sovietică", 
5 martie 1953 ; hotărîrea ședinței comune 
din martie 1953 a plenarei C.C. al P.C.U.S., 
a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și a 
Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.;

*) Lucrare apărută în Editura de Stat 
pentru literatura politică, 988 pag. 31,10 
Iei.

ideologice : 
și «Lenin- 

„Despre re- 
și măsurile

comunicatul cu privire la plenara din mar» I 
tie 1953 a C.C. al P.C.U.S.; comunicatul I 
cu privire la plenara din iulie 1953 a C.C. I 
al P.C.U.S. ; hotărîrea plenarei C.C. al I 
P.C.U.S. din 7 septembrie 1953 „Cu privire I 
la măsurile pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii U.R.S.S.".

In această culegere au fost incluse cele 
mai importante hotărîri ale Comitetului 
Central cu privire la problemele interne 
de partid și la problemele 
„Despre revistele «Zvezda» 
grad»" din 14 august 1946 ; 
pertoriul teatrelor dramatice
care trebuie luate pentru îmbunătățirea 
lui" din 26 august 1946 ; „Cu privire la 
pregătirea și perfecționarea activiștilor de 
partid și a activiștilor sovietici cu munci 
de conducere" din 1946.

In culegere au intrat de asemenea cele, 
mai importante hotărîri ale partidului 
guvernului în problemele dezvoltării eco
nomiei naționale a Uniunii Sovietice ; ho
tărîrea Consiliului Comisarilor Poporului 
și a C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. „Cu pri
vire la masurile urgente pentru refacerea 
economiei în regiunile eliberate de sub 
ocupația germană" din 21 august 1943 ; 
hotărîrea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și a C.C. al P.C. (b) al U.R.S.S. „Cu privire 
la măsurile pentru lichidarea încălcărilor 
Statutului artelului agricol in colhozuri" 
din 19 septembrie 1946.

Culegerea este alcătuită din două părți. 
Prima parte a culegerii cuprinde docu
mente și materiale din perioada 1898-1925 ; 
partea a doua — documente și materiale 
din perioada 1925-1953.

Materialele care se publică în această 
culegere au fost din nou confruntate cu 
textele originale. Comunicatele informa
tive ale Comitetului Central cu privire 
la plenarele C.C. al partidului au fost cu
lese cu litere cursive. Articolele introduc
tive din partea redacției, care precedă do
cumentele, au fost culese cu petit.

Institutul
de pe

Marx-Engels-Lenin-Stalin 
lingă C.C. ăl P.C.U.S.

Repertoriul, o problemă principală

1

Desfășurarea etapei 
raionale a celui de 
al III-lea concurs pe 
țară al echipelor 
artistice ale cămine
lor culturale, a con
stituit pentru locuito
rii raionului Stre
haia o adevărată săr
bătoare. Cîntecele în
suflețite. jocurile iuți, 
caracteristice regiunii Craiova, toată gama 
de culori a costumelor populare romî- 
nești. au ilustrat bogăția de elemente fol
clorice cuprinse in repertoriul echipelor și 
au fost pe bună dreptate admirate de 
spectatori.

Concursul artistic a dovedit cu priso
sință forța mobilizatoare si educativă a 
activității artistice de amatori de la sate.

In perioada de pregătire a celui de al 
III-lea concurs artistic pe țară — prin 
grija organelor locale de partid și de stat 
și cu sprijinul organizațiilor de bază 
U.T.M. — au luat ființă în căminele cul
turale, casele de citit și colțurile roșii ale 
G.A.C din raionul Strehaia, numeroase 
noi formațiuni artistice de cor și joc, au 
fost antrenați noi soliști vocali și instru
mentiști și s-au dezvoltat noi genuri ale 
activității artistice : prezentatori 
grame, cititori artistici etc.

Sint suficiente citeva exemple 
a ilustra aceste lucruri. In anul 
comuna Borăscu din raionul Strehaia nu 
exista nici o formațiune artistică. Cu prile
jul concursului artistic, comitetul executiv 
al sfatului popular a făcut apel la orga
nizația U.T.M. să sprijine organizarea unei 
tvhipe de cor. Tineretul a răspuns cu mult 
entuziasm, astfel că in scurt timp s-a for
mat un cor de 80 de persoane, care s-a 
clasat pe primul loc la etapa raională. 
Intre acest cor nou, și cel din Lupșa, care 
e mai vechi și cu mai multa experiență 
s-a dat o minunată-întrecere artistică pen
tru cucerirea primului loc. De asemenea 
alături de echipa de jocuri din comuna 
Grozești. care e cunoscută de mulți ani 
in raionul Strehaia și in intreaga regiu
ne. și care a participat la finala con
cursului din anul 1951, s-au ridicat alte 
si alte echipe de jocuri, cum sînt cele din 
comunele Văgiulești, Lupșa de jos etc.

Problema de bază in activitatea artis
tică de amatori, asupra căreia ne vom 
opri in cele ce urmeză, o constituie insă 
repertoriul formațiunilor artistice și al 
soliștilor.

Au fost coruri care au prezentat cintece 
cu un bogat conținut de idei, legate de 
preocupările și viața țăranilor muncitori. 
Astfel, corul căminului cultural din co
muna Lupșa de sus a interpretat cîntecele: 
.Nalt e griul șt mișcat", ..Mare bucurie-n 
țară' de Ion Chirescu, ..Cintecul priete
niei" de Radu Paladi, „Țarina" de C. Si- 
mionescu, „E harnică Anuța" de Gh. Danga 
și altele.

Cu deosebit interes au fost ascultați in
terprets cîntecelor noi izvorite din reali
tățile zilelor noastre ca, de pildă, tinerii 
colectiviști Eugenia Petroi și Aristel Me- 
dregoniu din satul Corcova sau Olga 
Manta și Domnica Ianculescu care au in
terpretat cintecul „O, patrie, draga mea".

Pregătindu-se pentru concurs, echipele 
artistice nu s-au mulțumit numai să-și 
perfecționeze 
muzicale mai 
pertoriul cu 
dansuri din 
a adus la concurs pe lingă jocurile cunos
cute de la concursurile trecute „Bordeiul", 
„Bătuta", „ARinelul bătut", „Crăițele" și 
un joc nou—„Grozșteanca"—in care sînt 
înfățișate aspecte ale muncii din comună. 
Strigăturile entuziaste, create de întreg 
colectivul de jocuri, mișcările care su
gerează diferite lucrări agricole ca : pră- 
șitul, secerișul etc., dau acestui joc nou 
o frumusețe deosebită.

In afară de formele cunoscute de activi
tate artistică — cintece, jocuri etc. — la 
etapa raională a concursului de la Stre
haia s-au prezentat în condiții bune ,și 
doi prezentatori ai programelor artistice, 

comunele Lupșa și Borăscu. Acești 
prezentatori de programe au fă- 

ca programele susținute de echipele

Pe marginea celui de al III-lea 
concurs artistic al echipelor 

căminelor culturale in raionul 
Strehaia

pline de vioiciune,

lor artistice să fie mai 
vii, mai interesante.

Comisia raională de 
concurs a raionului 
Strehaia nu s-a preo
cupat totuși în sufi
cientă măsură de în
drumarea formațiu
nilor artistice în pri
vința alcătuirii reper- 
pricină corurile unor

de pro-

pentru
1953, în

interpretarea unor lucrări 
vechi, ci și-au îmbogățit re- 
multe piese noi. Echipa de 
comuna Grozești, de pildă,

doi 
din 
doi
cut

toriului. Din această 
cămine culturale nu au avut în repertoriu 
și cintece legate de problema transformă
rii socialiste a agriculturii, de viață nouă 
care se construiește in satele noastre. Dacă 
solistul Gheorghe Căruntu din Mătăsari 
— care s-a prezentat la concurs cu „Cîn- 
tecul Niprului", interpretîndu-1 greșit — 
ar fi fost îndrumat să-și aleagă cintece 
populare, pe măsura actualelor sale posi
bilități de interpretare, cu siguranță că 
acest solist, cu vocea lui plăcută și clară, 
ar fi fost promovat pentru etapa inter- 
raională.

Aceiași lipsă s-a vădit și în ceea ce 
privește alcătuirea repertoriului soliști
lor instrumentiști, dintre care mulți au ales 
melodiile la întîmplare, fără a se orienta 
mai ales in direcția valorificării folcloru
lui local. Țăranul muncitor Gheorghe 
Neagoe, din Strehaia, de pildă, a cîntat 
dintr-un caval construit de el. Acest 
lucru este deosebit de valoros, însă solis
tul nu a prezentat cele mai frumoase cin
tece din localitate.

Dacă comisia regională și cea raională 
de concurs s-ar fi preocupat de îndruma
rea echipelor de jocuri, desigur că și ce
lelalte formațiuni s-ar fi prezentat la ni
velul celor din Grozești și Văgiulești. 
Neavînd însă îndrumări precise, echipa 
de jocuri din Corcova s-a prezentat la 
concurs fără acompaniament, dansatorii 
cintîndu-și singuri melodiile de joc, cea 
din Albulești a prezentat jocuri 
sat și de raion, învățate de la 
și executate mțcanic.

Lipsurile reieșite cu prilejul 
ionale a concursului artistic 
grabnic lichidate în munca de 
cere in primul rind, mai multă 
tru îndrumarea și încurajarea 
nilor noi și a soliștilor antrenați recent în 
activitatea artistică. Secția culturală a 
sfatului popular raional Strehaia are da
toria să trimită acestora specialiști care 
să-i ajute în alcătuirea repertoriului, și în 
pregătirea lui la un nivel artistic cit mai 
înalt

In colaborare cu organizațiile U.T.M. de 
la sate, căminele culturale pot și trebuie 
să antreneze în activitatea artistică dl 
amatori cit mai mulți tineri țărani mun
citori talentați și dornici' să cîntg in cor 
sau să joace în echipele de dansuri.

Este necesar ca experiența celor mai 
bune formațiuni artistice din raion să tie 
pe larg popularizată, organizîndu-se 
schimburi de experiență care să stimuleze 
și să dezvolte și activitatea formațiuni
lor rămase în urmă. Comisia raională de 
concurs, secția culturală raională, comite
tul raional U.T.M. trebuie să sprijine for
mațiunile clasificate pe primele locuri, la 
etapa raională, pentru ca acestea să re
prezinte cu cinste raionul Strehaia în 
următoarele etape.

Aceasta nu înseamnă însă că echipele 
artistice trebuie să facă din concursul ar
tistic un scop in sine. Indiferent de clasi
ficarea făcută la raion, va fi apreciată cu 
deosebire activitatea acelor formațiuni ara 
tistice și acelor soliști amatori ai cams 
nelor culturale care vor spriiini prin pro
grame artistice mobilizatoare îndeplinirea 
cu succes a muncilor agricole de vară, 
care se vor pregăti temeinic pentru a în- 
tîmpina prin manifestări artistice bogate, 
măreața sărbătoare de 23 August.

LASCĂR STANCU
din Direcția Generală a Așezămintelor 

Culturale din Ministerul Culturii

străine de 
învățători

etapei ra- 
trebuiesc 
viitor. Se 

grijă pen- 
formațiu-



întrecerea pe profesii

DISCUȚII
De la Săvîrșin, trenul de Arad, obosit 

parcă, își încetinește treptat, treptat, mer- 
su-i vijelios. Fără să observi aproape, 
locul dealurilor, al munților și al apelor 
repezi, peste care ai fost purtat, este luat 
de cîmpia netedă.

Pe măsură ce trenul înaintează, siluetele 
coșurilor întreprinderilor arădane, se pro
filează la orizont.

In timpul călătoriei, tovarășii de com
partiment au purtat tot felul de discuții, 
despre agricultură, despre industrializarea 
țării, despre opera de culturalizare a oa
menilor muncii etc., etc.

Sițigurul dintre cei cinci tovarăși de 
drum, ce nu-1 interesase parcă asemenea 
discuții, cînd auzi de Arad își aduse 
parcă aminte de echipa de fotbal a texti- 
liștilor arădani. Prin natura discuției tî- 
nărul se dovedi a fi * un aprig suporter 
al echipei arădane Se entuziasma atunci 
cînd vorbea de comportarea lui Mercea, 
Dușan sau a lui Serfozo și se întuneca la 
față, parcă, atunci cînd vorbea de perioa
dele de declin ale echipei. Cu multă pă
rere de rău ne-a vorbit tînărul nostru 
despre inconstanța de la un joc la altul 
a lui Vaczi sau a lui Kiss.

...Trenul își încetinise aproape complet 
mersul. Un sgomot de tampoane și vocea 
conductorului ne vesti că, după aproape 
13 ore de drum, am ajuns în orașul tex- 
tiliștilor arădani—

De la București, aflasem că' utemista 
Haragsin Maria a inițiat întrecerea pentru 
titlul de cea mai bună țesătoare. Se înțe
lege deci că primul meu drum în acest 
oraș l-am făcut la uzinele textile „30 De
cembrie”.

Nu se pOate spune că Maria Haragsin a 
devenit țesătoare așa, la întîmplare. An
drei Haragsin, tatăl, de cînd se știe în 
această întreprindere a cîștigat cu ani în 
urmă pîinea copiilor săi cu prețul unor 
istovitoare zile de muncă.

Pe Haragsin Maria, inițiatoarea întrece
rii, o cunosc aproape toți muncitorii 
uzinei. Cînd întreabă cineva de ea dese
ori auzi cuvinte ca acestea: fruntașa 
noastră. Trebuie știut, că succesele ute- 
mistei Haragsin de mult au făcut încon
jurul fabricii. Despre ele vorbesc țesătoa
rele de la Teba, cele de la cooperativa 
de producție Artex și mai ales muncitorii 
uzinelor textile „30 Decembrie”. Nu prea 
înaltă, cu ochii ce parcă veșnic caută 
ceva nou, cu surîsul veșnic pe buze, nu 
prea vorbăreață, — așa o cunosc munci
torii uzinelor textile „30 Decembrie” din 
Arad. Cînd reușești însă să o cunoști mai 
bine, îți dai seama cît de mult se bucură 
atunci, cînd își face o nouă cunoștință. Te 
surprinde parcă veselia de care este stă- 
pînită

O vedeam pentru prima dată. Și tovară
șul care mă însoțea vroind parcă să nu 
facă vreo excepție de la regula generală 
îmi zise :

— Ea este, fruntașa noastră !
Am urmărit de la oarecare distanță 

mișcările repezi dar sigure ale Măriei 
Haragsin. Am văzut siguranța cu care 
prinde, la vreunul din cele patru războaie 
la care lucrează, firul de urzeală, sau 
schimbînd suveica.

Cu cîtva timp în urmă schimbase pro
dusul. De această dată executa o comandă 
de țesături pentru cămășile de vară. Se 
vedea că schimbarea produsului i-au pro
vocat unele nemulțumiri. Comanda însă 
trebuia cu orice preț executată. De atunci 
ea vine în fiecare dimineață mai devreme 
la uzină. Controlează războaiele, le unge, 
își aprovizionează locul de muncă cu ma
teria primă în așa fel încît în cele 8 ore 
de muncă, războaiele ei să nu stea nici o 
clipă. Ceva mai mult. Tovarășa din celă
lalt schimb, văzînd-o cu cîtă atenție cer
cetează fiecare bătaie a războiului i-a zis 
într-o zi oarecum supărată :

ȘI FAPTE
— Ia mai lasă-1 Mario în pace ! II cerce-. 

tezi parcă ai fi de fa întreținere.
Am intrat în vorbă cu utemista Ha

ragsin. Vocea-i domoală era acoperită de 
bătăile uniforme ale războaielor de țesut. 
Am rugat-o ca după terminarea lucrului 
să-mi povestească ceva din munca ei de 
toate zilele. La început a ezitat puțin. 
După o scurtă pauză a adăugat :

Doar ceea ce-ți voi povesti eu poate 
fiecare țesătoare să-ți spună. însoțitorul 
a ținut să mă lămurească. Faptul că con
sideră că și alte tovarășe pot să-ți vor
bească despre Jelui în care a pornit între
cerea pentru titlul de cea mai bună țe
sătoare dovedește că nu-i place să vor
bească despre ea personal.

Dintr-o evidență ținută cu multă stră
duință mi-am notat în carnet că utemista 
Haragsin Maria — inițiatoarea întrecerii 
pentru titlul de cea mai bună țesătoare, 
a dat de la luarea angajamentului pînă 
în prezent numai țesături de calitatea I-a. 
Apoi am însemnat că cele patru războaie 
la care lucrează, execută zilnic cu peste 
30.000 de bătăi mai mult, fapt ce a aju
tat-o ca numai în 10 zile să dea peste plan 
100 metri de țesături, îndeplinindu-și an
gajamentul cu 17 zile înainte de termen. 
Mai îmi rămînea ca tînăra țesătoare să-mi 
vorbească numai despre un singur lucru : 
despre experiența înaintată pe care o 
folosește. Reîntîlnirea cu tînăra țesătoare 
a dat acest prilej.

— Te vei mira poate cînd îți voi spune 
că ceea ce fac atît înaintea începerii lu
crului cît și în timpul lucrului sînt lu
cruri obișnuite. Și înainte le făceam, dar 
nu în mod organizat. Acum însă nu mă 
mai mulțumesc să privesc războaiele de 
țesut, ci datorită cunoașterii lor am ajuns 
să le consult întocmai ca un medic pe un 
bolnav. Aprovizionarea locului de muncă 
cu materia primă și în special cu bobine, 
îmi răpea înainte minute prețioase. Dato
rită cunoașterii amănunțite a comenzii, 
acum mă aprovizionez din timp cu cele 
necesare. Se înțelege că în felul acesta nu 
mai pierd zeci de minute din timpul lu
crului. Atunci cînd sirena uzinei sună în
ceperea zilei de muncă — a continuat tî
năra țesătoare — întotdeauna mă găsește 
cu războaiele mergînd din plin.

Utemista Haragsin îmi vorbise numai 
despre întrebuințarea la maximum a 
timpului de lucru. Despre felul în care 
reușește să dea țesături de calitatea I-a 
în proporție de sută la sută, nu cunoș
team aproape nimic. Cînd am rugat-o 
să-mi spună ceva și despre această latură 
a muncii ,a zîmbit.

— Și aici este foarte simplu— a adău
gat ea. Mi-a vorbit întîi despre respecta
rea întocmai a procesului tehnologic, des
pre faptul că nu pune suveica la întîm
plare ci întotdeauna caută firul de bătă
tură și că numai după aceea dă drumul 
la regulator. După ce ne-am strîns mîna, 
prietenește, m-am îndreptat către biroul 
tehnicianului de sector. Realizărilor ob
ținute pînă atunci le mai adăugase și pe 
cele din acea zi. Pe o bucată de hîrtie spe
cial liniată am putut vedea scris că tînăra 
țesătoare a redus deșeurile în proporție 
de 20 pînă la 100 grame zilnic. Cu vădită 
mîndrie mi-a vorbit tovarășul de aci des
pre cei 12 metri de țesături dați zilnic 
peste plan, despre cele 17 tinere din uzină 
care ca și Haragsin luptă pentru cuceri
rea titlului de cea mai bună țesătoare din 
întreprindere.

De bună seamă că titlul va fi cîștigat de 
țesătoarea care va obține cele mai însem
nate rezultate.

Ea poate fi Truță Florica, Mocănescu 
Maria, Tocacs Rozalia sau poate chiar ini
țiatoarea.

Cine știe.»'!
I. NEACȘU

Salut revistei „Utîink* 
cn prilejul apariției 

celui de al 300-lea număr

Revista în limba maghiară „Utunk” săr
bătorește cel de al 300-lea număr al apari
ției sale. Condițiile create de regimul de
mocrat-popular pentru dezvoltarea cultu
rii în patria noastră au dat minorităților 
naționale din patria noastră posibilități 
depline de dezvoltare multilaterală.

Călăuzindu-se după principiile presei 
comuniste, revista „Utunk” luptă pentru 
traducerea în viață a sarcinilor construc
ției socialismului, pentru înflorirea cul
turii și educarea comunistă a oamenilor 
muncii. Revista „Utunk” îndeplinește cu 
succes rolul de tribună de răspîndire a 
culturii noi socialiste în conținut, națio
nală în formă, face educația patriotică și 
internaționalistă oamenilor muncii înse
tați de a cunoaște tezaurul nesecat al cul
turii, contribuie la continua întărire a 
încrederii și colaborării frățești a minori
tăților naționale și a poporului romîn.

Colectivul redacțional al ziarului „Scîn
teia tineretului” trimite cu prilejul apari
ției celui de al 300-lea număr al revistei 
„Utunk” un tovărășesc salut și îi urează 
noi succese în îndeplinirea mărețelor sar
cini trasate de partid în domeniul cultura
lizării maselor largi de oameni ai muncii 
din patria noastră.

Pe urmele materialelor publicate

Condiții de viață 
mai bune

„La gospodăria agricolă de stat Poarta 
Albă, raionul Medgidia, poți găsi un club, 
o bibliotecă cu multe volume de cărți, echi
pament sportiv, cantină etc.

Insă toate acestea funcționează în mod 
defectuos. Clubul și biblioteca stau fere
cate cu lacăte și se deschid numai cînd 
se ține cîte o ședință. In dormitoare nu 
există suficientă curățenie, cearceafurile 
nu se spală regulat, și nici măcar mun
citorii n-au unde să se spele. Nici canti
na nu se bucură de o atenție deosebită. 
Nu este suficientă veselă și din această 
cauză se ivesc discuții”.

Toate acestea au fost sezisate ziarului 
de un corespondent voluntar.

De rezolvarea acestei scrisori s-au ocu
pat atît comitetul raional de partid Med
gidia, cît și Trustul regional Gostat Con
stanța. Aceste organe arată în răspunsul 
la sezisare, că cele semnalate de cores
pondent sînt reale.

Pentru remedierea situației arătate 
s-au luat o serie de măsuri menite să 
îmbunătățească condițiile de* viață ale 
muncitorilor. Astfel, dormitorul care se 
afla la Poarta Albă a fost mutat într-un 
local corespunzător în Orașul Nou, unde 
au fost create condiții mai bune de locuit 
și dormit. S-a amenajat aici, cu acest 
prilej, și o baie.

Și cantina s-a bucurat de o serie de 
schimbări care au contribuit la îmbună
tățirea condițiilor de servit. Astfel, a fost 
schimbat cantinerul care nu corespundea 
iar cantina a fost mutată într-un local 
corespunzător.

Acum, condițiile de viață ale muncito
rilor de la gospodăria agricolă de stat 
Poarta Albă s-au îmbunătățit simțitor.

-----•------

Informație
Miercuri dimineața a părăsit Capitala, 

plecind spre Moscova, o delegație a Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii care 
urmează să viziteze Expoziția Agricolă 
Unională a U.R.S.S., dgschisă recent în 
capitala Uniunii Sovietice.

Delegația este condusă de tov. Constan
tin Popescu, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii.

SĂ DESFĂȘURĂM LARG MUNCA POLITICĂ LA ARII
★ ★'

In clipe de rogoz
— Pauză! — răsună o voce 

puternică.
— Pauză ! Lasă lucrul! Se 

auziră și alte voci în larma 
asurzitoare a batozei.

Mașina s-a oprit. Oamenii 
se scuturară de praf. Pe urmă 
se așezară în cerc la umbra 
batozei. In tot Bărăganul nu 
găsești o umbră mai deasă ca 
umbra unei batoze.

Așa la umbră, poți mînca 
mai liniștit, mai cu poftă, te 
poți odihni cîteva minute.

Dar tot în pauză se mai fac 
și altele ; se citește un articol 
din ziar, o broșură sau își des
fășoară programul o echipă 
artistică formată din tineri și 
pionieri din sat.

Organizația U.T.M. a ajutat 
în ultima vreme organizației 
de partid la organizarea bri
găzilor de agitație, la organi
zarea citirii ziarului, la orga
nizarea bibliotecii la arii și la 
alte acțiuni în legătură cu 
munca politică.

Uneori citește ziarul utemis- 
tul Constantin Năstase, dele
gatul de batoză.

Zilele trecute ceata de țărani 
muncitori condusă de Constan
tin P. Neacșu a ascultat arti
colul de fond din „Scînteia” 
citit de o elevă venită în va
canță. Ceata lui Constantin

Succesul Conferinței de la Geneva bucură poporul nostru muncitor
De vorba cu un agitator

Pe utemistul Mitroi Năstase — agitator 
și responsabil al brigăzii U.T.M. de calitate 
nr. 4 de la Uzinele Matyas Rakosi, l-am 
găsit aplecat deasupra strungului, urmă
rind cu atenție cum cuțitul mușca scrîș- 
nind, din metal.

L-am rugat să ne răspundă la cîteva în
trebări. Și ne-a răspuns.

întrebare : Cum s-a sărbătorit în uzină 
vestea semnării armistițiului în Indochina?

Răspuns : Sîmbătă după orele de muncă, 
de prin toate secțiile s-au adunat mun
citorii, tineri și bătrîni. S-au citit artico
lele din „Scînteia” despre rezultatele con
ferinței de la Geneva — acest pas însem
nat în drumul consolidării păcii în întreaga 
lume. Mulți dintre muncitori au luat cu- 
vîntul arătînd că pacea din Indochina este 
o dovadă evidentă a posibilității coexisten
ței pașnice a celor două sisteme. S-a do
vedit încăodată că problemele litigioase 
internaționale pot fi cel mai bine rezol
vate pe calea tratativelor.

întrebare : Cum ți-ai dus munca de agi
tație în rîndurile tinerilor ?

Răspuns: Luni dimineață, împreună 
cu utemiștii Depărtățeanu Radu, Dumi-

La fabrica de tricotaje „Bela Breiner" 
din București au avut loc mitinguri în 
secții, cu prilejul încheierii păcii în Indo
china. In cadrul acestor mitinguri s-au ci
tit articole din ziare, discutîndu-se asupra 
rezultatelor tratativelor de la Geneva.

Utemistele din organizațiile de bază 
U.T.M. nr. 4 și 5, au participat și ele Ia 
mitingul din fabrică închinat păcii în In
dochina. Multe dintre ele au arătat că 
acordurile încheiate la Geneva constituie

Neagu e fruntașă pe comună, 
a avut posibilitatea în timpul 
cît a treierat să vadă și pro
grame artistice frumoase, date 
de cele 7 echipe artistice din 
comună. La cele 7 arii ale co
munei Ciocănești se duce o 
susținută muncă politică-edu- 
cativă.

De aceea țăranii muncitori 
din comuna Ciocănești, raionul 
Călărași muncesc cu multă 
rîvnă. Acum ceata lui Neagu 
Constantin a terminat treieri- 
șul. Cei 45 țărani muncitori 
care compun ceata și-au pre
dat și cotele către stat.

Batoza nr. 4 de pildă, a treie
rat numai în 8 zile 106.000 kg. 
cereale de la 150 de locuitori.

Adevărat că celelalte cete nu 
s-au lăsat mai prejos. Ceata 
de batoză nr. 6 a treierat în 
acest timp 104.042 kg. grîu.

Citind presa zilnică, țăranii 
muncitori din comună au vă
zut și au învățat din expe
riența țăranilor muncitori din 
celelalte colțuri ale țării. Ast
fel, ei au ajuns fruntași pe ra
ion la treieriș. La grîu s-au 
treierat 672 de hectare. Cotele 
s-au predat în proporție de 
75 la sută.

în fruntea celor care au pre
dat cotele se află Gîrboș 
Ghiță, Marin T. Gheorghiu, și 
Marin Ștefan secretarul orga
nizației de bază U.T.M. din 
comună. Imediat după ce au

secerat ei au trecut la dezmiri- 
știt, care continuă. Pînă acum 
au dezmiriștit 703 hectare din
tre care 48 hectare au fost se
mănate cu porumb furajer.

Așa trec zilele treierișului 
prin comuna Ciocănești, raio
nul Călărași. Ele aduc bucurii 
în casele țăranilor muncitori 
care de dimineață, înainte de 
răsăritul soarelui și pînă seara 
zoresc la treieriș, pentru a-și 
pune mai degrabă pîinea în 
magazii.

Panoul de la arie
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru Sîrbu Oprea).— 
„Să treierăm imediat după re
coltare, să dăm cotele de ce
reale la timp". Aceasta este 
lozinca de pe panoul fruntași
lor de la aria de treierat nr. 5 
a satului Palilula comuna Bu- 
căvăț din raionul Craiova.

Țăranul muncitor Stoian 
loan, șeful ariei se ocupă cu 
mult interes de panoul frunta
șilor făcînd din el o adevărată 
tribună a țăranilor muncitori 
din sat.

Primul nume scris pe panou 
a fost al țăranului muncitor 
Nicola T. Constantin care ter- 
minînd treierișul a și predat 
în întregime la baza de recep
ție cele 469 kg. de grîu dato
rate statului. La fel ca el au 
procedat după aceea și țăranii

Zilele acestea au avut loc în fabrici, 
uzine, G.A.C. etc., mitinguri și confe
rințe închinate încheierii păcii în Indo
china.

In regiunea Cluj s-au ținut pînă în 
prezent o serie de mitinguri și confe
rințe la care au participat peste 1300 
cetățeni. Numai în raionul Bistrița 
s-au ținut 14 conferințe, iar în raionul 
Turda, 13 conferințe.

In regiunea Timișoara, aproape la 
toate căminele culturale au avut loc 
adunări populare cu tema : despre suc
cesul conferinței de la Geneva.

Și în regiunea Arad 1200 țărani mun
citori din comunele Percin, Mișca, Che- 
reluș, Frumușeni, au participat la adu
nările populare ținute cu această 
temă.

In regiunea Baia-Mare, a avut loc zi
lele trecute o mare serbare organizată 
de regiunea A.R.L.U.S., unde peste 2000 
cetățeni au ascultat conferința în legă
tură cu succesul conferinței de la Ge
neva.

Acțiunea de popularizare a rezulta
telor Conferinței de la Geneva, conti
nuă în întreaga țară.

trescu Ștefan, Pițigoi Ion și alții, am ci
tit cîteva articole și am început să discu
tăm pe larg despre rezultatele conferinței 
de la Geneva, precum și despre sarcinile 
ce ne revin nouă pentru a populariza suc

Mitingul de la fabrica „Bela Breiner"
o victorie a forțelor păcii asupra forțelor 
războiului. In furia lor oarbă cercurile con
ducătoare din S.U.A. continuă să facă noi 
planuri agresive. Dar și aceste încercări, 
expresie a politicii lor falimentare, vor fi 
sortite unui rușinos eșec. Pentru aceasta 
este însă necesară o vigilență sporită și 
o intensificare a luptei pentru pace.

Utemista Aron Anuța, responsabila bri
găzii „Tinăra Gardă" a arătat că a. în
tări pacea înseamnă a lupta pentru de

muncitori Mlagin Gheorghfl, 
Bodea S. Marin, Dumitru C. 
Mihalache, Linca loan și alții 
care au fost scriși la loc de 
cinste pe panou.

în .fiecare zi de cînd a în
ceput treierișul în satul Pali
lula pe panoul fruntașilor apar 
noi și noi nume. Oamenii cu
nosc acum mai mult ca oricind 
cine din satul lor a treierat 
și și-a achitat obligațiile către 
stat. Și cine . nu vrea să-și 
vadă numele scris la panoul 
fruntașilor, să-l știe tot satul 
că a terminat treierișul și că 
și-a predat cotele către stat ? 
Toți vor aceasta și panoul 
dacă ar fi cu un metru mai 
mare tot n-ar putea cuprinde 
numele tuturor țăranilor mun
citori care treieră și-și predau 
cotele imediat.

Panoul are grijă însă nu nu
mai de fruntași. Așa de exem
plu au fost trecuți pe panou 
la un loc de care toată lumea 
se ferește —la codași — Ni- 
colae Stanciu, Trandafir Ma
rin, Luță D. Nicolae, Luță D. 
loan și alții care nu au vrut 
să treiere odată cu ceata lor și 
au rămas în urmă.

Pînă în ziua de 27 iulie în 
satul Palilula au fost treierate 
110,57 hectare și s-au predat 
la baza de recepție 16.993 kg. 
grîu. Această cifră am aflat-o 
tot de la panoul fruntașilor.

cesul încheierii păcii în Indochina. Ute
mistul Pițigoi Ion a arătat că semnarea 
păcii este o dovadă că orice problemă in
ternațională litigioasă poate fi rezolvată 
prin tratative pașnice.

Eu am arătat că victoria tratativelor 
de la Geneva constituie un eveniment în
semnat pentru întreaga Asie ca și pentru 
întreaga omenire. Prin încheierea războiu
lui din Indochina s-a pus capăt unui război 
sîngeros care a durat 8 ani de zile. Ti
nerii au vorbit apoi despre munca lor paș
nică, despre producție.

După această convorbirp s-a observat o 
mai mare însuflețire în ./munca tinerilor. 
Și rezultatele n-au îritîrziat să se vadă. 
Planul pe luna iulie a fost îndeplinit în 
întregime de către brigada noastră în ziua 
de 24 iulie. Pînă in prezent, noi am eco
nomisit la materiale feroase și neferoase 
o sumă de 3.000 lei. După mine, acesta 
este cel mai bun răspuns ce-1 dăm cercu
rilor agresive din S.U.A., carp uneltesc să 
realizeze blocul agresiv al Asiei de Sud- 
Est și pun la cale diferite provocări ce au 
drept scop să otrăvească atmosfera inter
națională.

pășirea planului. Ea s-a angajat în nu
mele brigăzii să depășească planul zilnic 
cu 10 la sută. La același miting, utemista 
Nedelcu Iulia s-a angajat în numele bri
găzii „1 Mai" să depășească planul zilnic 
cu 5 la sută.

De la acest miting au trecut cîteva zile. 
Angajamentele luate de către tinerele din 
brigada „Tînăra Gardă" devin pe zi ce 
trece o realitate. Ele au fost îndeplinite, 
iar planul zilnic a fost depășit cu 25 la 
sută.

Educarea comunistă a tineretului - 
sarcină centrală a U. T. M.

Țara noastră, mergînd înainte pe calea 
socialismului, nu face excepție de la re
gula marilor șantiere : pe măsură ce lu- 
trările se extind, ce zidurile se înalță, nu
mărul constructorilor, deși sporește, de
vine tot mai puțin suficient. Nevoia pre
gătirii de noi cadre se simte pe toată 
linia.

O țară nouă, de o mie de ori mai mult 
decît o casă nouă, cere și calități mari 
constructorilor ei. Pentru a făuri o orîn- 
duire superioară este nevoie de oameni 
mai buni, mai înaintați. Pregătirea și 
educarea comunistă a tineretului are o. 
imensă însemnătate în țara noastră, toc
mai pentru că el, tineretul, este chemat să 
clădească orînduirea viitorului, tocmai 
pentru că el va desăvîrși construirea so
cialismului și va înfăptui trecerea spre 
era comunismului.

Construirea bazei economice a socialis
mului determină ea însăși apariția în su
fletul oamenilor a unei conștiințe noi, so
cialiste. Partidul nu lasă însă dezvoltarea 
acestei conștiințe în voia „mersului de la 
sine”. Desfășurînd o muncă vastă pentru 
educarea comunistă a maselor, el stimu
lează prin toate mijloacele formarea tră
săturilor conștiinței noi.

In cadrul măreței opere de educație pe 
care o desfășoară, Partidul Muncitoresc 
Romîn are ca ajutor organizațiile obștești 
— curelele sale de transmisie spre masă. 
Educația în spirit comunist a tinerei ge
nerații este cauza comună a întregului po
por și parte integrantă a muncii de partid. 
Partidul, educatorul iubit al tinerei gene
rații în spiritul comunismului, a încredin
țat Uniunii Tineretului Muncitor misiu
nea de mare cinste și răspundere de a fi 
ajutorul său direct în opera de educație 
comunistă a tineretului. Educația comu
nistă a tineretului este sarcina centrală 
a U.T.M.

Tineretul simte nevoia de a fi îndrumat 
și educat și pentru că, deși este dotat cu 
mari calități — entuziasm și energie, di
namism și spirit de inițiativă — totuși 
este lipsit de cunoștințe și de experiența 
vieții și prin aceasta, este mai ușor expus 
influenței dușmanului de clasă. Tînăra 
generație, din țara noastră este de aceea 
profund recunoscătoare Partidului Mun

citoresc Romîn pentru marea grijă și dra
goste cu care acesta se ocupă de educarea 
ei în spirit comunist, pentru conducerea 
părintească exercitată de partid asupra 
muncii U.T.M. de educare comunistă a ti
neretului.

I. Caracterul de clasă — 
forța și esența educației 

comuniste
Educația are un mare rol în viață. In- 

fluiențînd într-un anumit fel, sistematic, 
pe oameni, cei care educă urmăresc să să
dească în sufletele acestora anumite tră
sături : o anumită concepție despre lume, 
o anumită morală și purtare în societate, 
trăsături de caracter bine determinate, 
însușiri fizice, anumite obiceiuri și gus
turi.

Sînt bune sau nu sînt bune toate aceste 
obiceiuri, concepții, purtări ?

Totul depinde de caracterul educației 
care le-a dat naștere, totul depinde de 
clasa socială care a întreprins educația. 
. Educația burgheză, de pildă, este pusă 
pe de-a întregul în slujba intereselor bur
gheziei. Țelul ei principal este de a face 
pe oamenii muncii slujitori plecați, care 
să suporte fără crîcnire exploatarea, și de 
a cultiva astfel de trăsături imorale, jos
nice ca lăcomia de avere, necinstea, du
plicitatea, indiferența față de patrie, cos
mopolitismul, menite să mențină jugul 
exploatării capitaliste.

Educația comunistă este direct și fun
damental opusă educației burgheze. Edu
cația comunistă are un puternic caracter 
de clasă, ea poartă adînc pecetea clasei 
muncitoare, clasa cea mai înainrtată și re
voluționară. Dar ce țeluri nobile imprimă 
educației acest caracter ! Educația comu
nistă își propune să promoveze și să dez
volte tot ce este mai bqn în om, tot ce are 
tînărul mai curat, mai frumos, mai înălță
tor și avîntat. Așa cum arăta Lenin, scopul 
suprem al educației comuniste a maselor 
este acela de a le mobiliza în cea mai mă
reață dintre lupte : lupta proletariatului* 
împotriva burgheziei, pentru desființarea 
oricărei exploatări a omului de către om.

Partidul învață U.T.M.-ul că educația 
comunistă a tineretului se face în spiritul 
moralei proletare, că ea trebuie să urmă
rească sădirea în mintea și sufletul tine
retului a principiilor moralei comuniste. 
Morala proletară consideră că moral, drept, 
bun, esU tot ceea oe servește luptei cla

sei muncitoare împotriva capitalismului, 
pentru eliberarea omenirii. Dimpotrivă, 
orice fapt care dăunează intereselor pro
letariatului și contribuie la menținerea 
exploatării, este considerat de morala co
munistă ca imoral, strîmb, injust. In acea
sta se vede și mai limpede caracterul de 
clasă al educației în spiritul moralei co
muniste, faptul că educația comunistă este 
pe de-a întregul o educație de clasă, (/edu
cație în spiritul luptei de clasă înverșu
nate, neimblînzite, necruțătoare cu duș
manul.

In condițiile actuale ale țării noastre, 
în care chiaburimea ființează încă, iar 
moșierii și capitaliștii răsturnați nu și-au 
pierdut pe deplin posibilitățile de a unelti, 
reeducarea și, educarea oamenilor muncii 
în spiritul moralei clasei muncitoare este 
mai necesară ca orieînd. Această sarcină 
e cu atît mai actuală în ceea ce privește 
tineretul, căci dacă în conștiința muncito
rilor vîrstnici ura împotriva burgheziei a 
născut-o însăși viața, tinerii, din care 
mulți nu au cunoscut pe umerii lor ex
ploatarea, sezisează mai greu otrava spi
ritului burghez ; educarea tineretului in 
spiritul luptei neimblînzite de clasă este 
necesară și pentru că spre tînăra' genera
ție își îndreaptă în mod special dușmanii 
construcției 1 noastre socialiste, uneltirile 
lor veninoase.

Articolul redacțional publicat de curînd 
în „Scînteia”, euprinzînd o analiză mul
tilaterală făcută de partid asupra activi
tății U.T.M. a arătat că U.T.M. a obținut 
unele succese scoțînd însă la iveală și o 
serie de lipsuri serioase care frînează 
munca U.T.M. de educare comunistă a ti
neretului muncitor.

Munca Uniunii Tineretului Muncitor 
pentru înfăptuirea sarcinei sale centrale 
— educarea tinerei generații — nu este 
încă, pînă acum, la înălțimea cerințelor și 
sarcinilor pe care le pune în fața între
gului nostru popor desfășurarea cu succes 
a construcției socialiste. Există slăbiciuni 
adînci atît în asigurarea muncii de edu-. 
cație comunistă a tineretului, cît și în 
conținutul ideologic al activității educa
tive întreprinse de U.T.M. In munca de 
educare în spiritul patriotismului socialist, 
a dragostei față de popor, partid și gu
vern, a educării în spiritul internaționa
lismului proletar, se manifestă mari lip
suri. Partidul subliniază ca o lipsă esen
țială faptul că numeroase organe și orga
nizații U.T.M. au uitat că întreaga edu
cație comunistă este o educație de clasă 
și nu au mobilizat permanent pe utemiști 

și masele largi de tineri pentru demasca
rea dușmanului și combaterea influenței 
ideologiei sale; Din această pricină, în rîn
durile unor tineri există influențe ale ideo
logiei burgheze, iar organizațiile U.T.M. 
n-au sezisat încercările dușmanului de 
clasă de a transforma pe unii tineri îna- 
poiați în unelte ale lui.

Partidul cheamă acum Uniunea Tinere
tului Muncitor la lichidarea hotărîtă și ra
pidă a slăbiciunilor‘existente, la intensifi
carea muncii sale educative în rîndurile 
maselor tineretului muncitor. Articolul 
redacțional din ..Scînteia” arată în mod 
concret căile îmbunătățirii radicale a 
muncii de educație comunistă pe care o 
desfășoară U. T. M Esențial în această 
privință, chezășia îndreptării cu succes 
a tuturor lipsurilor manifestate, este în
tărirea și apărarea neștirbită de către 
organizațiile U. T. M., în întreaga lor 
activitate, a principiului conducerii lor 
de către partid, este aplicarea con
secventă în viață a sarcinilor, învăță
turilor și sfaturilor atît de înțelepte cu 
care ne înarmează Partidul Muncitoresc 
Romîn. In mintea și sufletul utemiștilor, 
activiștilor utemiști, să fie pururi vie 
ideea : conducerea de către partid consti
tuie garanția desfășurării cu succes a ope
rei die educare comunistă a tineretului.

II. Educația — prin muncă, 
învățătură, sport

Clasicii marxism-leninismului au arătat 
că singurul mijloc de educare a unor oa
meni multilateral dezvoltați este îmbina
rea strînsă a muncii în producție, cu învă
țătura și cultura fizică. Partidul clasei 
muncitoare din țara noastră învață cu 
dragoste și atenție U.T.M.-ul cum să-și 
centreze întreaga activitate educativă pe 
aceste trei laturi fundamentale, care al
cătuiesc împreună cadrul cel mai prielnic 
de înfăptuire a educației comuniste a tine
retului. Exemplul glorios al Comsomolului 
leninist, principalul ajuțor al Partidului 
Comunist al. Uniunii Sovietice în educarea 
comunistă a tineretului sovietic, este pen
tru organizația noastră un înalt model de 
felul cum trebuie desfășurată munca de 
educare și oțelire a tinerei generații din 
patria noastră.

* In condițiile actuale din țara noastră, 
în care puterea politică în stat aparține 
maselor largi populare, partidul ne învață 
că temelia educației comuniste este munca 
— munca îndîrjită și pasionată, entuzia
stă și înfăptuită cu abnegație, pentru fău
rirea socialismului. Menită să contribuie 
la desființarea exploatării omului de către 
om, educația comunistă are de aceea în 
primul rînd ca sarcină antrenarea celor 
ce muncesc la activitatea creatoare de 
construire a socialismului. In țara noastră, 
prin întrecerea socialistă și prin întrecerea 
patriotică, munca fără exploatatori con
stituie pentru oameni nu numai un mijloc 

de a subordona natura și de a-și face viața 
mai bună, dar și de a se transforma pe ei 
înșiși. întrecerea socialistă este nu numai 
metoda principală a construcției socialis
mului ci și a educării comuniste — și ea 
este 'cît se poate de potrivită înclinației 
firești a tinerilor de a-și dovedi forțele, de 
a fi in primele rînduri. Prin nici un alt 
mijloc nu se pot căli mai bine ca în iure
șul muncii, calitățile morale, proprii omu
lui nou — spiritul tovărășesc, voința, dis
ciplina, curajul, perseverența, inițiativa, 
simțul inovator.

Faptul că în muncă stă cheia educației 
comuniste e bine cunoscut. Din păcate 
însă această ideie de bază nu a fost înțe
leasă adînc in rîndurile activului utemist 
și nu a fost just tradusă în viață. Așa se 
explică faptul că activitatea educativă a 
multor organizații U.T.M. se desfășoară „în 
general", în mod abstract — în loc'să fie 
făcută prin muncă, prin realizarea sarci
nilor economice trasate de partid, în toiul 
luptei comune pentru construirea socialis
mului.

După cum reiese din articolul publicat 
în „Scînteia" în această lipsă constă cauza 
pentru care în activitatea mai multor or
ganizații U.T.M. din industrie și agricul
tură există încă formalism și superficiali
tate.

Neințelegînd legătura indestructibilă în
tre activitatea educativă și cea de mobili
zare a tineretului în producție, unele or
ganizații U.T.M. nu văd în întrecerea so
cialistă o preocupare de seamă, permanen
tă, a lor. Ele nu-și îndeplinesc îndeajuns 
datoria lor de a însufleți tineretul pentru 
sporirea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost, realizarea de economii, 
îmbunătățirea calității produselor.

Mulți activiști utemiști de la sate n-au 
înțeles că numai în muncă se poate 
face cel mai bine educația tinerilor țărani 
muncitori. De aceea, viața de U.T.M. la 
sate este la rîndul ei insuficient legată de 
lupta pentru sporirea producției vegetale 
și animale. In rapoartele a numeroase co
mitete regionale și raionale U.T.M. se 
afirmă adeseori în același timp că ele s-au 
ocupat de educația comunistă a tinerilor 
țărani muncitori individuali, dar că au ne
glijat atragerea acestor tineri țărani la 
lupta pentru sporirea producției vegetale 
și animale. Aceasta vădește neînțelegerea 
faptului că în primul rînd educația co
munistă presupune munca spre binele în
tregului popor muncitor. Organizațiile 
U.T.M. nu dau suficientă atenție muncii cu 
tractoriștii, lămuririi lor asupra însemnă
tății politice a muncii pe care o desfă
șoară, după cum nu se îngrijesc nid¥ ca 
tinerii colectiviști să devină fruntași și nu 
îi educă cu seriozitate în spiritul colecti
vismului.

Partidul ne cheamă să îndreptăm acea
stă situație, să orientăm întreaga activitate 
educativă a' tineretului în legătură cu sar
cinile puse de opera de construire a socia
lismului. In această perioadă, a face edu

cația prin muncă înseamnă In mod con
cret a mobiliza tinăra generație la lupta 
pentru realizarea programului de măsuri 
economice adoptat de plenara din august 
1953 a C.C. al P.M.R., mobilizarea ei Ia 
marile campanii economice și politice ini
țiate de partid. Sarcinile absolut imediate 
și actuale ale muncii de educație comu
nistă sînt acum asigurarea participării 
efective a cit mai multor tineri muncitori 
la întrecerea socialistă în cinstea zilei de 
23 August și antrenarea tinerilor țărani 
muncitori și tractoriști Ia lupta pentru re
coltarea Ia timp și fără pierderi, și pre
darea cotelor către stat.

★
Educarea tineretului în procesul muncii 

se cere completată prin învățătură. Nici nu 
poți tinde să-ți formezi o conștiință cu ade
vărat comunistă fără să te străduiești să 
cunoști tot ce a dat mai bun știința și cul
tura. Numai acel tînăr care se cultivă și 
se instruiește fără încetare poate fi un par
ticipant activ și calificat la opera de con
struire a socialismului.

In primul rind, tineretul are datoria 
să-și însușească bazele învățăturii mar- 
xist-leninlste, care este temelia științifică 
a educației comuniste. Marxism-leninismul 
ne ajută să Înțelegem legile dezvoltării 
societății, căile construirii socialismului și 
comunismului. Nemuritoarea învățătură 
a lui Marx, Engels, Lenin, Stalin ne înar
mează cu claritatea țelului și cu siguranța 
victoriei, ne ajută să ne orientăm in cele 
mai complicate situații. Paralel cu însuși
rea marxism-leninismului, fiecare tînăr 
trebuie să devină un specialist cali
ficat într-un anumit domeniu de activitate, 
să învețe tehnica industrială, agrotehnica 
și zootehnia, să capete cunoștințe științi
fice și de cultură generală.

Au existat însă slăbiciuni mari in munca 
organelor și organizațiilor U. T. M. și in 
ceea ce privește mobilizarea tineretului 
la învățătură. Superficialitatea și munca 
de suprafață au slăbit și pe această latură 
eficacitatea muncii educative duse de 
U.T.M.

Organizațiile U.T.M. își îndeplinesc in 
mod nesatisfăcător sarcina stimulării prin 
toate mijloacele a lărgirii necontenite a 
orizontului de cultură generală al tineri
lor, propagă slab cunoștințele știin
țifice materialiste asupra lumii, populari
zează slab știința și tehnica în rîndurile 
tinerilor. S-a manifestat încă puternic 
vechea tendință de nepăsare față de neîn- 
sușirea marxism-leninismului de către ti
neret. A fost neglijat invățămîntul po
litic îndeosebi în sectorul socialist al 
agriculturii. Intr-o serie de locuri, el a 
decurs rupt de principalele sarcini poli- 

(Continuare în pag. IV-a)
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Ecou! internațional al notei sovietice 
in problema securității colective, in Europa

R. D. Germană
BERLIN 28 (Agerpres). — Nota Guver

nului Sovietic în problema securității co
lective în Europa se află în centrul aten
ției opiniei publice din R.D. Germană.

Ziarul „Neue Zeit“, organ al Uniunii 
creștin-democrate din Germania, subli
niază intr-un articol de fond că propu
nerile cuprinse în Nota Guvernului So
vietic permit să se creieze un sistem de 
securitate colectivă în Europa care să ex
cludă orice posibilitate de a continua 
cursa înarmărilor, de a folosi arme de ex
terminare în masă. In nota sa, subliniază 
„Neue Zeit“, Guvernul Sovietic propune 

'marilor puteri să înceapă tratative de na
tură să ducă la o pace trainică și la pre- 
întîmpinarea unui nou război în Europa.

Ziarul „Berliner Zeitung" subliniază că 
un tratat cu privire la securitatea colec
tivă în Europa ar pune capăt primejdiei 
■care amenință viitorul poporului german. 
Populația din Germania occidentală, scrie 
ziarul, a întîmpinat cu satisfacție nota 
Uniunii Sovietice.

Ziarul „Neues Deutschland" arată că 
propunerea cu privire la convocarea unei 
conferințe pentru problema securității co
lective în Europa, reprezintă un important 
aport la reglementarea problemelor in
ternaționale litigioase prin tratative. Con
ferința de la Geneva a arătat încă odată 
că politica americană „de pe poziții de 
forță" nu duce decît la continuarea scin
dării Europei. Pactul atlantic și așa-nu- 
mita „comunitate defensivă europeană" 
contribuie în cel mai înalt grad la această 
sciziune. După instaurarea păcii în Indo
china, subliniază ziarul, popoarele iubi
toare de pace din Europa cer pe bună 
dreptate crearea unui sistem de securitate 
europeană. De aceea, propunerea Guver
nului Sovietic se bucură de sprijinul larg 
al poporului german. Sistemul de secu
ritate colectivă nu numai că va înlătura 
crearea unui cap de pod militar în Ger
mania, ci va avea de asemenea o influență 
pozitivă asupra unificării pașnice a Ger
maniei.

Fran|a
PARIS 28 (Agerpres). — Nota Guvernu

lui Sovietic în problema securității colec
tive în Europa, continuă să trezească nu
meroase ecouri în presa franceză. Unele 
ziare burgheze persistă in încercările lor 
de a prezenta propunerile Uniuni: Sovie
tice „drept o mBievră" menită să scindeze 
Unitatea occidentului și cer respingerea 
notei sovietice.

Ziarul „Echos" scrie: „A respinge In 
mod brutal propunerea sovietică ar în
semna a stimi din nou o propagandă duș
mănoasă între cele două lagăre. A accepta 
propunerile sovietice ar însemna să ne în
depărtăm de aliații noștri.

In aceste condiții trebuie găsiră o 
soluție’ intermediară. înainte de a lua o 
hotărîre de care va depinde viitorul nos
tru (este vorba de ratificarea tratatului cu 
privire la „armata europeană , Franța

O nouă presiune americană asupra Franței și Italiei
WASHINGTON 28 (Agerpres'. — Comi

sia senatorială pentru afacerile externe l-a 
autorizat pe președintele Eisenhower să 
ia orice măsură va crede de cuvință Jn 
vederea acordării deplinei suveranități" 
Germaniei occidentale, in cazul etnd pir.ă 
la sfîrșitul verii Franța și Italia nu vor ra
tifica tratatul „comunității defensive eu

trebuie să se convingă că au fost epuizate 
toate posibilitățile pentru ducerea trata
tivelor cu răsăritul".

Ziarul „L’Humanită" demască Intr-un 
articol de fond argumentele aduse de 
adepții înarmării Germaniei împotriva 
convocării unei conferințe europene pen
tru examinarea problemei securității co
lective.

„In toate țările Europei occidentale, 
scrie ziarul, majoritatea covîrșitoare a 
opiniei publice este conștientă de primej
dia pe care o reprezintă pentru pacea 
mondială politica de includere a Germa
niei revanșarde in blocul militar îndreptat 
împotriva altor țări europene și in primul 
rînd împotriva Uniunii Sovietice. Chiar 
dacă nu există un acord deplin in chesti
unea mijloacelor de rezolvare a problemei 
unității Germaniei, acum este recunoscută 
în întregime necesitatea de a uni țările 
Europei indiferent de regimul lor, intr-un 
sistem de securitate colectivă.

împotriva unor asemenea eforturi nu se I 
pot pronunța decît adversarii coexistentei ; 
pașnice, adepții politicii de forță care 1 
aderă la teoriile naziste ale revanșarzilor | 
germani care sprijină crearea „micii" Eu- j 
rope sub egida Germaniei și Americii—

Propunerea sovietică deschide uriașe , 
perspective. Continuarea politicii actuale 
în Europa nu poate duce decît la agrava
rea situației internaționale, ceea ce ar pe
riclita rezultatele obținute la Geneva cu 
privire la problemele Asiei".

Austria
VIENA 28 (Agerpres). — TASS trans

mite :
In legătură cu Nota Guvernului Sovte- ; 

tic adresată guvernelor Franței, Angliei 
și Statelor Unite ale Americii !a problema 
securității colective în Europa, prezidiul 
„opoziției populare austriace“ a dat pu
blicității o declarație în care se spuse: 

încheierea cu succes a conferinței de 
la Geneva, unde s-a realizat acordul cu 
privire Ia restabilirea păcii în Indochina- 
trezește In rindurile tuturor popoarelor 
din lume, inclusiv poporul austriac, spe
ranța că problemele europene pot fi de 
asemenea rezolvate pe calea tratativelor. 
In nota adresați puterilor occidentale. 
Uniunea. Sovietică a propus convocarea 
unei conferințe a tuturor țârilor euro
pene pentru discutarea posibilității în
cheierii unui pact de securitate colectivă 
și a rezolvării problemelor ge—«i 
austriacă.

O asemenea csaferihțâ ar oferi țării 
noastre posibilitatea de a încheia trata
tul de stat, de a obține independent 
securitate și lichidarea ocupației- De 
aceea, partidele și uniunile care fac 
parte <Ln „Opoziția populară austriacă* 
cer ca în interesul Austriei, guvernul 
austriac să se pronunțe intr-o formă 
afidală pentru convocarea unei aseme
nea conferințe la care și Austria ar lua 
parte ca partener cu drepturi egale.

ropene". Această rezchxțăe a cnmisărt țetta- 
toriale pentru afacerile exîerr.e cocxituie 
înră o presiune brutali dm partea Sute
lor Unite kr.potr.rz Franței și Italiei, țări i 
In care cercuri tot mai largi iși dau I 
seama de pericolul pe rare îl reprezintă 
reînvierea militarismului revanșard ger
man.

0 provocare a aviației americane împotriva R. P. Chineze
PEKIN 28 (Agerpres). — CHINA 

NOUA transmite:
La 27 iulie, Cian Han-fu, ministru ad

junct al Afacerilor Externe din Guvernul 
Central Popular al Republicii Populare 
Chineze, a dat publicității o declarație în 
care adresează guvernului Statelor Unite 
un protest hotărît în legătură cu violarea 
spațiului aerian al R. P. Chineze și cu 
doborîrea de către avioane americane a 
două avioane chineze de recunoaștere.

Iată textul declarației:
La 26 iulie 1954, o unitate navală a Sta

telor Unite formată din două vase port
avion și mai multe distrugătoare, au 
navigat in apele din apropierea coastei 
de est a insulei chineze Hainan, iar la 
ora 9,25, patru avioane de luptă ameri
cane. avînd baza pe vasele port-avion, 
au zburat pe teritoriul Chinei, deasupra 
portului Iulin. La ora 10,05, o altă for
mație de 12 avioane de luptă americane 
au zburat deasupra localității Loh Huei, 
de pe insula Hainan și au atacat două 
avioane de recunoaștere ale R. P. Chineze 
și le-au doborît. Mai tîrziu, alte două a- 
vioane de luptă, americane au mitraliat 
două vase comerciale poloneze și un vas 
escortă chinez. Ele s-au îndepărtat în 
momentul in care vasul-escortă chinez a 
tras asupra lor, apărîndu-se. Aceste fapte 
reprezintă încă un act nerușinat de agre
siune din partea imperialiștilor din Sta
tele Unite, act care sfidează dreptul in
ternațional și morala.

De mai multi ani. imperialiștii ameri
cani, ocupind teritoriul chinez, Taiwan,

Un atac pirateresc și organizatorii săi americani
I*\tre pt-ații tuturor timpurilor yt avia

torii americani există o asemănare uimi
toare. Asemănarea aceasta a devenit mai 
evidentă acum cînd telegramele transmise 
de agențiile de presă străine ne-au anunțat 
atacul perfid, banditesc, pe care forțele 
militare aeriene americane l-au săvirșit 
la 25 € asupra unor avioane ale Repu-
biicii Populare Chineze. Pirații americani 
ci aerului nu sînt nici la prima și nici la 

lor faptă de acest fel. Ei și-au 
arâtat întreaga sălbăticie pe pămintul pîr- 
zoîiz de flăcări al Coreei și ar fi vrut să 
r-o arate yi in Indochina. Popoarele i-au 
împiedicat insă. Aceasta a stîrnit nemul- 

.rca acelora care risau sâ transforme 
Indochir.a baie de singe aducătoare
<e mcelcalabile beneficii peptru mag
neții din Wcll-StreeL

Si generalii de la Pentagon, cu mințile 
txfierbintate de isteria războinică, au 
așteptat o ocazie pentru a provoca un in- 
cident care să tulbura pacea atît de greu 
curentă in Indochina.

Ce-au cântat aviatorii americani dca- 
stpra apelor tentonale ale Chinei ? Dacă 
c- fi sâ-l credem ve mister Dulles, ei nu 
făceau a-tceve decit fă cpere„ ho’arele 
S.U-A- C-—. insă intre realitate și ceea ce 
spune m-ster Dviles ezisii o distanță egală 
eu c-ric-zs dintre ederăr și minciună, să 
ne adresăm faptelor.

Atccul arwcnelor cmericcne asupra ce
lor chineze cere s-a petrecut in apropierea 

c'r .nez, mei precs în regiunea 
insulei Hainan, cdicâ la mii de kilometri 
depărteze de frontierele S.U-A^ a fost o 
peoapcaare —y**»-»** Ea urmarea sd inou- 
reze atmosfera internațională înseninată in 
arme acord^rzlor realizate la Geneva în 
F-obZema fufochinezd, acorduri pe care 
S.UA. :.n mod oficial an refuzat să le re
cunoască și fâ subscrie lor.

Provocarea a început prin zborul mai 
multor avioane emerzeene deasupra 
unor porturi chineze și f-a terminat cu 
mitralierea unor vase comerciale poloneze 
ri a unui vas chinez, precum și cu dobo
rîrea a două avioane care apărau spațiul 
aerian al Republicii Populare Chineze.

Protestul
Guvernului R. P. Chineze

au livrat lui Cian Cai-și un mare număr 
de avioane, vase și tot felul de muniții 
și material de război, și au împins și 
sprijinit clica ciancaișistă să întreprindă 
acte provocatoare împotriva insulelor și 
regiunilor de coastă chineze, să strecoare 
agenți in China și să comită acte de pi
raterie împotriva vaselor comerciale 
ale diferitelor țări, care navigau spre 
China în interese comerciale. In afară de 
acestea, forțele maritime și aeriene ale 
Statelor Unite au violat spațiul aerian și 
maritim al R. P. Chineze. Recent, cînd 
s-a ajuns la o slăbire a încordării inter
naționale, ca urmare a conferinței de la 
Geneva și realizării acordului cu privire 
la restabilirea păcii în Indochina, impe
rialiștii americani, pentru a-și salv,a de 
la eșec „politica de forță" au devenit 
și mai nerușinați și au împins și sprijinit 
clica ciancaișistă pentru a organiza atît 
invadarea și hărțuirea Chinei continen
tale cit și acțiunile lor de piraterie. For
țele aeriene și navale ale Statelor Unite 
și-au extins recent activitatea lor mili
tară de-a lungul coastei de sud a Chinei. 
Numai din cauza hărțuirii permanente a 
acestei regiuni a Chinei de către forțele 
aeriene ale Statelor Unite și ale clicii 
ciancaișiste, a avut loc la 23 iulie deasu
pra portului Iulin, de pe insula Hainan, 
incidentul nefericit in legătură cu avio

Pretextul pe care încearcă să-l foloseas
că cercurile oficiale americane este acela 
că se încerca „salvarea,t rămășițelor avio
nului englez doborît din greșeală în urmă 
cu cîteva zile. Faptele arată însă că nu 
era vorba de nici un fel de operațiune de 
„salvare". In primul rînd, după cum ne 
informează presa engleză, autoritățile brl-. 
tanice nu solicitaseră americanilor să efec
tueze o asemenea operațiune. In al doilea 
rînd, avioanele americane care au efectuat 
atacul nu erau nici decum avioane de sal
vare, ci avioane militare de luptă, de tip 
..Skyraider", care după relatările cores
pondentului lui „Times" sînt destinate ata
curilor în picaj, bombardamentelor de 
noapte etc. In al treilea rînd, atacul se pe
trecea la cîteva zile după ce avusese loc 
incidentul cu avionul englez și cînd, deci, 
posibilitatea salvării vreunui supraviețui
tor era cu desăvirșire exclusă. Comentato
rul diplomatic al ziarului „Birmingham 
Post" arată dealtfel că „patrulele ameri
cane au acționat mult mai tîrziu după ce 
autoritățile din Hongkong părăsiseră 
orice speranță de a mai găsi un supra
viețuitor". Și ziarul britanic desprinde în 
mod logic concluzia: „Chinezii au putut 
considera acest atac (e vorba de atacul 
american, n.r.), drept o provocare..." Ace
lași ziar caracterizează acțiunile ameri
cane „pripite" și-și exprimă părerea că 
este necesar ca guvernul britanic să în
cerce să frineze aceste acțiuni.

Opinia publică mondială cunoaște nume
roase provocări puse la cale de cercurile 
conducătoare americane. Noua provocare 
din regiunea insulei Hainan a surprins 
insă nu numai prin barbaria ei, prin felul 
în care s-a desfășurat, ci șt prin momen
tul ales pentru organizarea ei. In aceste 
zile oamenii simpli de pretutindeni iși 
întăresc nădejdile in posibilitatea consoli
dării păcii mondiale. Conducătorii ameri
cani au vrut insă să sfarme cu brutalitate 
aceste nădejdi. Ei sperau că incidentul din 
regiunea insulei Hainan ar putea să fie 
preludiul creării unui nou focar dc război. 
Ori tocmai aceasta doresc negustorii de 
moarte de peste ocean, protectorii falitu

nul de transport englez. Iar ulterior Sta
tele Unite sub pretextul că vin in ajuto
rul avionului englez au mers mai de
parte trimițind o unitate navală și avioa
ne de luptă pentru a desfășura în acea
stă regiune acte de agresiune mai grave 
împotriva R. P. Chineze, acte de violare 
a spațiului aerian chinez. Ele au atacat 
cu sălbăticie și doborît două avioane chi
neze de recunoaștere, mitraliind vase co
merciale poloneze și un vas chinez care 
navigau în largul mării.

Guvernul Central Popular al R. P. Chi
neze adresează un protest energic gu
vernului Statelor Unite in legătură cu 
acțiunile criminale ale forțelor aeriene 
americane, violarea spațiului aerian chi
nez deasupra porturilor Iulin și Loh 
Huei, atacarea prin surprindere și dobo
rîrea a două avioane de recunoaștere ale 
R. P. Chineze precum și mitralierea unui 
vas chinez. Poporul chinez profund in
dignat condamnă aceste acte de agre
siune din partea imperialiștilor din Sta
tele Unite. Guvernul Central Popular 
al R. P. Chineze dă un serios avertis
ment guvernului Statelor Unite cerîndu-i 
să înceteze imediat astfel de acte de agre
siune întrucît în caz contrar guvernul 
Statelor Unite va purta întreaga răspun
dere pentru acțiunile sale de provocare 
și va suferi consecințele. Guvernul Cen
tral Popular al R. P. Chineze iși rezervă 
dreptul de a cere despăgubiri din partea 
guvernului Statelor Unite pentru toate 
pierderile suferite în legătură cu doborî
rea celor două avioane chineze.

lui Cian Cai-și și ai clicii sale alungate de 
poporul chinez. Și aceasta cu atît mai mult 
cu cit conferința de la Geneva a arătat 
rolul R. P. Chineze ca mare putere iubi
toare de pace iar o seamă de guverne 
burgheze și-au exprimat intenția de a 
sprijini intrarea R. P. Chineze în O.N.U 
De altfel chiar și un ziar ca „Yorkshire 
Post" recunoștea că în timp ce „guvernul 
de la Pekin năzuiește în mod evident spre 
îmbunătățirea relațiilor cu apusul" poli
tica guvernului american față de China 
„este dictată de considerente cu totul 
opuse".

Provocarea americană a stîrnit mînia 
oamenilor cinstiți, „Explicațiile" pe care 
mister Dulles a încercat să le dea, n-au 
făcut decît să demaște și mai mult pe or
ganizatorii atacului tîlhăresc împotriva 
avioanelor chineze.

In cercurile oficiale britanice care au 
socotit incidentul cu avionul de trasport 
englez doborît drept o problemă deja re
zolvată, agresiunea americană din regiu
nea insulei Hainan a stîrnit o profundă 
neliniște. Este limpede arată presa stră
ină, că guvernanții englezi nu sînt de loc 
dispuși să se lase antrenați pe panta pe
riculoasă pe care vor să-i atragă război
nicii americani.

Pirații americani ai aerului au adăugat 
lungului lor șir de fărădelegi încă o tică
loșie. Popoarele au însă o memorie bună. 
Ele nu uită nimic și știu să aprecieze în 
mod realist faptele. Ele știu că provocarea 
din apropierea litoralului chinez a fost 
pregătită de cei care au aprins flăcările 
războiului din Coreea, de cei care au vrut 
sa extindă războiul din Indochina și care 
acum, regretînd amarnic înțelegere de la 
Geneva, urmăresc să dezlănțuie un al 
treilea măcel mondial. Iar aceștia nu sînt 
alții decît actualii cîrmuitori ai Statelor 

Unite ale Americii.

Felicitările primite d8 V. M. Molotov 
cu ocazia restabilirii păcii in Indochina

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
V M. Molotov, a primit felicitări din par
tea primului ministru al Indiei, dl Jawa
harlal Nehru, a primului ministru al Re
publicii Indonezia, dl Aii Sastroamidjojo, 
și a ambasadorului extraordinar și ple
nipotențiar al Uniunii Birmane în U.R.S.S., 
dl Mong Ohn, cu prilejul realizării la con
ferința de la Geneva a acordului cu pri
vire la restabilirea păcii în Indochina.

-----•------

Scurte știri
© La 23 iulie, Ciu En-lai, Premierul 

Consiliului Administrativ de Stat și Mi
nistrul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, a părăsit Varșovia.

e La 26 iulie a părăsit Phenianul ple- 
cînd spre patrie delegația Uniunii Tine
retului Comunist Leninist care a luat 
parte la lucrările conferinței pe întreaga 
Coree a activului de tineret.

• O delegație de tineret din Germania 
ocaidentală a sosit la Moscova la invita
ția Comitetului antifascist al tineretului 
sovietic. Din delegație fac parte studenți, 
reprezentanți ai organizațiilor „Tineretul 
sindicalist*', „Tineretul socialist** și 
„Șoimii**.

® După cum anunțai Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană, zilele trecute Cabi
netul de miniștri al R. P. D. Coreene a 
ascultat raportul ministrului Afacerilor 
Externe, Nam Ir, despre activitatea dele
gației guvernamentale a R.P.D. Coreene 
la conferința de la Geneva, și a adoptat 
hotărîrea corespunzătoare. In hotărîre se 
subliniază că conferința de la Geneva a 
obținut anumite succese, deși, ca urmare 
a manevrelor delegaților S.U.A. și ale 
clicii lisînmaniste docile lor, precum și 
ale unor țări occidentale care nu doresc 
rezolvarea pașnică a problemei coreene, 
conferința nu a realizat un acord cu pri
vire la reglementarea pașnică a proble
mei coreene.

© Se anunță din Guatemala că munci
torii agricoli din Esquintla (la 30 de mile 
de capitală) s-au revoltat împotriva jun
tei militare a lui Armas. Muncitorii agri
coli din Pinula l-au omorît cu pietre pe 
șeful poliției locale. Țăranii încearcă să-și 
apere pămînturile căpătate prin reforma 
efectuată de guvernul Arbenz, pămînturi 
care acum sînt luate înapoi și redate so
cietății americane „United Fruit**.

© Agenția Vietnameză de Informații 
anunță că la 27 iulie din ordinul guvernu
lui R.D. Vietnam, înaltul Comandament 
al Armatei Populare Vietnameze a trimis 
trei delegații de ofițeri pentru a transmite 
ordinul de încetare a focului forțelor 
populare de pe diferitele fronturi, în re
giunea Binhtrithien,' zona militară Nr. 5, 
Vietnamul Central și de sud.

© Agenția Vietnameză de Informații 
anunță că înaltul Comandament al Arma
tei Populare de Eliberare din Khmer si 
comandamentul voluntarilor populari 
vietnamezi din Cambodgia au dat publi
cității un ordin comun în legătură cu 
acordul cu privire la încetarea operațiu
nilor militare în Cambodgia.

Știre sportivă
Echipa cehoslovacă de fotbal „Dinamo“- 

Praga a susținut miercuri după amiază 
la Arad primul joc din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara noastră, în- 
tîlnind echipa „Flamura Roșie“ din loca
litate. Aproape 15.000 de spectatori au 
urmărit cu interes pe stadionul U.T.A. a- 
cest joc internațional care a fost de bună 
calitate tehnică, spectaculos și de multe 
ori foarte pasionant. Intîlnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate: 0—0.

Echipa „Dinamo“-Praga va susține al 
doilea joc duminică, pe stadionul „23 Au
gust1* din Capitală unde va întîlni echipa 

I C.C.A.

Educarea comunistă a tineretului
sarcină centrală a U. T. M.

(Urmare din pag. 3-a)
tico-^conomîce actuale, cu numeroase con
fuzii ideologice. Unele organizații U.T.M. 
selecționează fără răspundere și instruiesc 
slab pe propagandiști și, ca urmare, ace
știa nu pot asigura calitatea ridicată a în- 
vățămintului, puritatea lui ideologică, spe
cificul tineresc al seminariilor. Activitatea 
culturală de masă a U.T.M. a fost insu
ficientă, în raport cu largile posibilități 
create în țara noastră prin construirea 
atîtor instituții de cultură.

Organizațiile U.T.M. din școli și facul
tăți n-au desfășurat nici ele o muncă sa
tisfăcătoare pentru a cultiva în rindurile 
studenților și elevilor atitudinea respon
sabilă față de învățătură. Organizația 
noastră are lipsuri mari și în ceea ce pri
vește educarea politico-ideologică a ele
vilor și studenților. Organizațiile U.T.M. 
nu iau atitudine combativă față de mani
festările ideologiei burgheze în facultăți 
sau școli, tolerează încă lipsa de efort a 
unor studenți și elevi care consideră, cu 
totul greșit, că originea lor socială sau 
muncile de răspundere în U.T.M. îi scu
tesc de o activitate intensă și continuă de 
învățătură.

Interesele desfășurării cu succes a con
strucției noastre socialiste cer lichidarea 
grabnică a lipsurilor U.T.M. în mobiliza
rea întregului tineret muncitor spre însu
șirea culturii, spre studierea marxism-le- 
ninismului, spre cucerirea științei și teh
nicii. Este de cea mai. arzătoare actualitate 
îndeosebi sarcina ridicării nivelului învă- 
țămîntului politic U.T.M. în anul care va 
începe în curînd, îmbunătățirea conținu
tului lecțiilor și seminariilor și lărgirea re
țelei de cercuri și cursuri politice. îndato
rirea de onoare a utemiștilor și a tuturor 
tinerilor cinstiți în fața partidului. în fața 
întregului popor muncitor, este de a în
văța, de a deveni oameni culți. A-i ajuta 
pe utemiști și tineri să-și îndeplinească 
bine această îndatorire — iată obligația 
de onoare a activului utemist.

★
Fericită completare pentru muncă și în

vățătură, cultura fizică și sportul oferă 
tineretului posibilitatea de a-și dezvolta 
calități minunate. Prin sport, tînărul se 
disciplinează, își întărește sănătatea, de
vine mai voinic, mai curajos, hotărît și

fizică ‘con-

«Scînteia tineretului»
Pag. 4-a 29 iulie 1954

îndemînatic. De aceea cultura 
stituie o parte indisolubilă a educației co
muniste a tineretului. Cu toate că in 
munca U.T.M. pe acest tărim au fost ob
ținute o serie de succese, faptul că mai 
există serioase manifestări de subaprecie
re a acestei laturi esențiale a educației co
muniste reiese, de pildă și din aceea că nu
mai puțini din numărul total al utemiști- 
lor au cucerit insigna G.M.A. Nu putem fi 
nici de departe mulțumiți cu numărul mic 
de fete care fac sport. Organizațiile U.T.M. 
sînt răspunzătoare pentru faptul că mai 
ales la sate sportul se răspîndește slab.

Lărgirea participării tineretului la ac
tivitatea de cultură fizică și sport depinde 
în mare măsură de înțelegerea de către 
utemiști a scopului educativ al acestei ac
tivități. Partidul cere organizației noastre 
să intensifice organizarea și dezvoltarea 
educației fizice și a sportului de masă în 
rindurile tineretului, să participe din plin 
la făurirea unei tinere generații viguroase, 
puternice, așa cum a spus Lemn — cu 
mușchi de fier și nervi de oțel.

★

Slăbiciunile de ans'amblu ale acti
vității educative a U.T.M. își au izvorul 
principal în faptul că imensa importanță a 
muncii de educație comunistă a tineretului 

’ este încă subapreciată de comitetele regio
nale, raionale și orășenești U.T.M., în fap
tul că această muncă nu este aprofundată 
cu seriozitate, că ea este adesea gre^t 
înțeleasă și desfășurată cu metode biro
cratice, proaste, meșteșugărești. Numeroși 
activiști utemiști, printre care unii cu 
munci de răspundere, au încă un nivel 
inadmisibil de scăzut în raport cu însem
nătatea sarcinilor pe care sînt chemați să 
le îndeplinească și, ceea ce este mai grav, 
nici nu se străduiesc să-și îmbunătățească 
pregătirea; aceasta îi făce să nu fie capa
bili de a desfășura la nivelul cerințelor 
munca de educare comunistă a maselor de 
tineret.

O cauză importantă a slăbiciunilor din 
munca Uniunii Tineretului Muncitor, se 
arăta în articolul redacțional din „Scîn- 
teia“, este și activitatea defectuoasă a C.C. 
al U.T.M. înrădăcinarea în munca C. C. 
al U.T.M. și a aparatului său, a birocra
tismului și formalismului, înlocuirea în 
mare parte a muncii vii cu oamenii prin- 
tr-o muncă cu hîrtiile, a avut urmări ne
gative asupra activității desfășurate jos, în 
organizațiile de bază, pentru educarea co
munistă a tineretului. Biroul C.C. al U.T.M. 
nu a dat atenția cuvenită muncii de edu
cație a tinerei generații, n-a exercitat o

______________________________________1 
îndrumare sistematică asupra îndeplinirii 
hotâririlor partidului cu privire la sarci
nile tineretului, n-a organizat controlul 
îndeplinirii propriilor hotâriri ale C. C. al 
U.T.M.

Presa de tineret editată de C.C. al U.T.M. 
are de asemenea o serie de slăbiciuni. Ast
fel ziarul ..Scînteia tineretului** s-a ocupat 
slab de educația patriotică a tineretului, 
a înfățișat intr-o foarte mică măsură tre
cutul de luptă al partidului și poporului, 
n-a dat atenție generalizării experienței 
înaintate in munca de U.T.M. „Scînteia 
tineretului** a tratat insuficient problemele 
tineretului de la sate, din școlile profe
sionale, problemele muncii culturale de 
masă și ale sportului. In „Luminița** și 
„Cravata Roșie** apar materiale greoaie și 
inaccesibile copiilor.

Editura Tineretului a dat foarte puțină 
atenție tipăririi de cărți consacrate pro
blemelor moralei comuniste, a editat pu
ține cărți și broșuri în sprijinul invăță- 
mîntului politic și in mod deosebit al pro
pagandiștilor utemiști, lipsiți încă de ex
periență.

Ridicarea nivelului muncii de educație 
comunistă ft tinerei generații trebuie să 
fie preocuparea centrală a U.T.M. De înde
plinirea în bune condiții a acestei sar
cini depinde măsura în care organizația 
noastră își va îndeplini misiunea de ajutor 
credincios de luptă al gloriosului nostru 
partid și de rezervă de cadre a lui. De 
ridicarea nivelului muncii educative a 
U.T.M. depinde intr-o măsură însemnata 
trimiterea de noi și noi contigente de 
utemiști în rindurile partidului.

Realizarea unei profunde cotituri în des
fășurarea activității educative a U T.M., pe 
baza programului trasat de partid, este pe 
deplin posibilă. Conferința pe țară a U.T.M. 
este chemată să analizeze cu seriozitate, 
într-un ascuțit spirit critic și autocritic, 
lipsurile mari existente pînă acum și să 
elaboreze hotârîrile și măsurile menite să 
asigure înfăptuirea în practică a unei ase
menea cotituri.

III. Să dezvoltăm in rindurile
tineretului trăsăturile 

moralei comuniste
îmbunătăți conținutulA

retului în spiritul moralei 
învață partidul, înseamnă 
rindurile tineretului acele

tine-educației 
comuniste, ne 
a dezvolta în 
trăsături mo-

caracteristice constructorului socie- 
comuniste.

Patriotismul socialist, care unește in
tr-un singur sentiment dragostea față de

patrie, față de poporul muncitor eliberat, 
față de partidul care ne conduce, este una 
din trăsăturile cele mai înalte pe care 
morala comunistă le cultivă în oameni.

$i înainte, pe vremea vechii societăți, 
oamenii muncii își iubeau patria, deși 
dreptul de a o stăpîni le era răpit de ex
ploatatori. Acum, cînd poporul muncitor 
deține puterea în stat, patriotismul său 
a căpătat un conținut nou. Astăzi, po
porul muncitor este stăpîn pe toate bo
gățiile țării, și munca pentru punerea în 
valoare și dezvoltarea lor, este îndreptată 
spre ridicarea bunăstării generale a oa
menilor muncii și are un profund con
ținut patriotic. Utemiștii trebuie să știe 
și să învețe la rîndul lor tineretul, că 
adevărat patriot este în primul rînd acela 
care muncește bine pentru patrie.

Sentimentul patriotismului, al dragostei 
de țară, este de nedespărțit de ura împo
triva dușmanilor ei, imperialiștii din afară 
și elementele exploatatoare și uneltele lor 
dinăuntrul țării. Organizațiile U. T. M. 
sînt datoare să-și întărească vigilen
ta, să descopere la vreme și să li- 

. chideze orice încercare dușmănoasă 
de a strecura în rindurile lor sau în mij
locul tineretului elemente corupte și rău
voitoare. Dușmanul de clasă trebuie îm
piedicat de asemenea să momească pe ti
neri cu otrava cosmopolitismului Partidul 
cere organizației noastre să dea tineretu
lui muncitor o astfel de educație patrio
tică, îneît să fie gata oricind să apere 
cu arma în mină patria scumpă împotri
va dușmanilor. în rindurile tineretului 
trebuie dezvoltată dragostea pentru ar
mata noastră populară, mîndria de a îm
brăca haina ostășească. O armă de mare 
eficacitate în educarea patriotică a ti
neretului* e*ste de asemenea popularizarea 
eroicelor tradiții de luptă ale Partidului 
Comunist Romîn și ale vlăstarului său, 
Uniunea Tineretului Comunist.

Educația patriotică nu poate fi despăr
țită de educația în spiritul internaționalis
mului proletar. Utemiștii sînt datori să 
lupte pentru ca să se întărească frăția și 
colaborarea dintre tinerii romîni și tinerii 
minorităților naționale. în lupta comună 
pentru construirea socialismului și întă
rirea R.P R. Manifestările naționaliste și 
șovine trebuie să fie combătute ca niște 
răbufniri din cele mai periculoase ale 
ideologiei dușmanului

Fiecare tinăr care își iubește patria 
simte o dragoste fierbinte pentru elibe- 
ratoarea ei, pentru țara care ne ajută 
frățește, invincibila Uniune Sovietică. 
In marea țară 
ai __________
vede ziua de mîine a țării noastre, împli
nirea visurilor tinerești cele mai înalte, 
bastionul de neînvins al păcii, democrației 
și socialismului. Utemiștii și tinerei 
nutresc o prietenie fierbinte față cțe 
frații lor mai mari

somoliști, toți tinerii sovietici. Dragos
tea utemiștilor și tineretului pentru pa
tria noastră se resfrînge și spre ma
rea Chină Populară și spre toate țările 
lagărului democratic în frunte cu U.R.S.S., 
spre tineretul progresist și toți oamenii 
muncii din lume, care luptă să apere 
pacea.

Una din cele mai însemnate trăsături 
pe care partidul ne cere să o formăm 
în conștiința tinărului patriot, este disci
plina în muncă, în viața dc toate zilele.

Odinioară, în întreprinderea capitalistă, 
pe ogoarele moșierești, în școala bur
gheză, oamenii muncii și fiii lor erau for
țați la „disciplină**. „Să fii disciplinat*1 
însemna atunci să pleci supus grumazul 
în fața supraveghetorului, să primești 
fără crîcnire amenzile și loviturile, să nu 
te opui educației fasciste, să dai ghes la 
lucru ca să-ți ingrași stăpînul mai mult 
și mai mult.

Astăzi însă, cînd lucrurile s-au schim
bat radical. în fabrica aparținînd oame
nilor muncii, în gospodăria de stat. S.M-T. 
gospodăria colectivă ca și în școală, disci
plina liber consimțită este o îndatorire 
de cinste. Condamnabile și rușinoase sînt 
acum indisciplina, anarhismul, tendința 
individualistă de a nesocoti interesele to
varășilor de muncă, care dăunează intere
sului comun — sporirea necontenită a 
producției, însușirea științei și culturii.

Din păcate sînt încă unii tineri care 
au o atitudine lipsită de respect față de 
cei vîrstnici și în special față de ingineri, 
tehnicieni, profesori. încă nu sînt lichi
date manifestările huliganice, beția, bă
taia. A combate orice asemenea acte, edu-, 
cînd tineretul în spiritul disciplinei și 
comportării exemplare in muncă, în în
vățătură, pe stradă și in locurile publice, 
constituie o îndatorire de frunte a U.T.M.

Dușmanul, prin elementele străine și 
descompuse introduse în rindurile tinere
tului împinge pe unii tineri și tinere 
spre destrăbălare morală. Organizațiile 
U. T. M. trebuie să demaște fără 
cruțare pe asemenea purtători ai apucă
turilor și obiceiurilor burgheze.

Printre calitățile morale proprii omului 
înaintat trebuie subliniată 
față de familie, dragostea statornică și 
plină de răspundere pentru 
viață. Mulți tineri nu 
ce înseamnă 
dau seama 

baza stimei 
reciproce și

a ‘Vc.xă a glorioșilor constructori lași scop.
ii comunismuluir-tînăra noastră generație Vigilența 

capacitatea de a „ învinge greută- 
cinstea și sinceritatea, principialita- 
și spiritul critic și autocritic, tovară
și prietenia — iată adevărate pietretiner/i 

le 
șoimii corn-

dragostsa sa

tovarășul de 
înțeleg însăMulți tineri

dragostea adevărată Ei nu-și 
că ea se dezvoltă numai pe 
și respectului, a cunoașterii 
muncii comune pentru ace-

și perseverența, curajul
Și 
țile, 
tea 
șia
prețioase ale tezaurului educației comu
niste. Trebuie să facem ca această co-

moară să devină un bun al întregului nos
tru tineret muncitor.

IV. Metode potrivite cu firea 
tineretului

Partidul recomandă organizației noas
tre ca în desfășurarea activității sale edu
cative să aleagă metodele cele mai potri
vite cu particularitățile specifice ale tine
retului. Experiența Comsomolului ne este 
și in această privință, un izvor nesecat 
de învățăminte.

Tineretul are trăsăturile lui, proprii 
vîrstei- Nimeni nu este atît de primitor 
față de ideile noi, nimeni nu năzuiește 
atît de mult la* fapte mari ca adolescen
tul. Slăbiciunea U.T M. in domeniul me
todelor de muncă cu tineretul constă în 
faptul că numeroși activiști utemiști, ne- 
înțelegînd sufletul tînărului, . au promo
vat în activitatea cu utemiștn și în cea 
cu pionierii metode car.celarist-birocrati- 
ce, forme bătrînești și de paradă, ședințe 
nesfîrșite și pline de uscăciune, au înlo
cuit munca vie cu hîrtio-mania.

în organizarea și educarea justă, sănă
toasă. a tinerilor, are o importanță hotă- 
rîtoare felul cum își petrec ei timpul 
liber. Folosind din plin cluburile, coltu
rile roșii, căminele culturale, sălile de 
spectacole, casele de pionieri, activiștii 
utemiști trebuie sâ-i ajute pe tineri să-și 
petreacă orele de răgaz în modul cel mai 
plăcut, distractiv și educativ Posibilități 
sînt numeroase : competiții sportive și 
excursii, carnavaluri și hore, echipe ar
tistice și jocuri, focuri de tabără și reu
niuni tovărășești — pe toate le poate or
ganiza tineretul.

Așa cum se arăta în articolul „Des
pre educația comunistă a tineretului** 
publicat în „Scînteia" din 28 iulie a. c.» 
articol care cuprinde îndrumări de un 
mare folos pentru munca educativă a ute
miștilor și activiștilor utemiști — ne
glijarea unor asemenea metode tinerești 
dă posibilitate elementelor dușmănoase de 
a folosi aceste mijloace în scopurile lor.

★
Utemiștii sînt dornici să muncească 

pentru a lichida lipsurile existente pină 
acum in organizația noastră în domeniul 
educației comuniste, ca și in celelalte pri
vințe. Cei mai buni utemiști se pregătesc, 
ca pentru cel mai însemnat eveniment din 
viața lor. ca prin întreaga lor muncă și 
luptă în slujba poporului muncitor, să fie 
demni de a deveni candidați și membri de 
partid.

Sădind în rindurile întregului tineret 
muncitor principiile înalte ale comunis
mului, să contribuim cu toții spre a-1 face 
tot mai apt și mai entuziast în lupta pen
tru îndeplinirea marilor sarcini trasate 
de iubitul nostru Partid Muncitoresc 
Romîn. pentru fericirea și înflorirea pa
triei noastre scumpe, Republica Populară 
Romînă.
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