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Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn este convins a 
Uniunea Tineretului Muncitor va fi și pe viitor un ajutor credincios a; 
partidului în munca de educare comunistă a tinerei generații, nădejdea 
și viitorul patriei noastre, care prin energia, entuziasmul creator și dina
mismul său reprezintă un factor de seamă al luptei pentru continua 
întărire a statului democrat - popular, pentru apărarea păcii și pentru 
construirea socialismului în Republica Populară Romînă!

(Din salutul Comitetului Central al P.M.R. adresat Conferinței pe tară a U.T.M.)

Deschiderea lucrărilor Conferinței pe tară 
a Uniunii Tineretului Muncitor

Salutul Comitetului Central al P. M, R.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn salută 

călduros Conferința pe tară a Uniunii Tineretului Muncitor și 
prin ea întregul tineret muncitor din patria noastră.

Uniunea Tineretului Muncitor, vlăstarul drag al partidului, 
creată și educată de partid, continuă glorioasele tradiții de 
luptă ale Uniunii Tineretului Comunist.

Uniunea Tineretului Muncitor a participat activ la acțiunile 
politice ale maselor muncitoare din orașe și sate inițiate de 
partid. Ea a dat o contribuție însemnată la educarea comunistă 
a tinerei generații, a mobilizat masele de tineri muncitori de 
1.1 orașe și sate la lupta pentru construirea socialismului în țara 
noastră. Din rîndurile tineretului educat de Uniunea Tinere
tului Muncitor s-au ridicat cadre bine pregătite pentru’diferite 
ramuri ale economiei naționale., pentru diferite munci de partid 
și de stat. Prin activitatea sa creatoare pentru înflorirea 
patriei, Uniunea Tineretului Muncitor și-a ciștigat dragostea 
poporului nostru.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin este 
convins că Uniunea Tineretului Muncitor va depune toate 
eforturile pentru a îndrepta cu pricepere întreaga energie de 
care dispune tinăra generație, în scopul îndeplinirii sarcinilor 
trasate prin hotărirea Biroului Politic a! C.C. al P.M.R. cu 
privire la activitatea Uniunii Tineretului Muncitor.

Educația comunistă a tinerei generații este cauza scumpă 
a întregului partid. Uniunea Tineretului Muncitor are sarcina 
de onoare de a fi principalul ajutor al partidului în opera de 
educație comunistă a tineretului, în opera de însușire crea
toare și traducere în viață a atotbiruitoarei învățături a lui 
Marx, Engels, Lenin, Stalin.

Datoria utemiștilor și a tuturor tinerilor este să învețe, să 
capete deprinderi practice, să-și însușească bogate cunoștințe 
în domeniul tehnicii industriale, agrotehnicii și zootehniei, 
cunoștințe științifice și de cultură generală și să le pună în 
practică în slujba poporului.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe permanent 
tineretul în spiritul dragostei fierbinți și al devotamentului 
față de patrie, popor și partid. Prin variatele mijloace educa
tive, Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să ajute tineretul 
patriei noastre să cunoască istoria glorioaselor lupte de veacuri 
ale poporului romin pentru libertate și independență națională, 
tradițiile eroice de luptă ale Partidului Comunist, conducătorul 
luptelor revoluționare ale clasei muncitoare și ale țărănimii 
muncitoare împotriva exploatării burghezo-inoșierești, vitejia 
și abnegația tinerilor comuniști dovedită in cei peste 30 de 
ani de lupte. Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe 
tineretul astfel incit el să cunoască temeinic și să iubească 
cu înflăcărare toate cuceririle revoluționare ale poporului 
nostru, să lupte pentru continua înflorire a patriei și să fie 
oricînd gata să apere cu hotărîre libertatea și independența 
scumpei noastre patrii.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe tineretul în 
spiritul internaționalismului proletar, ai dragostei și devota
mentului pentru Marea Uniune Sovietică, eliberatoarea și prie
tena poporului nostru, al prieteniei cu țările de democrație 
populară, al solidarității cu tineretul muncitor și studios din 
lumea întreagă, în scopul creșterii contribuției tineretului nos
tru la întărirea forțelor păcii din lumea întreagă.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe tineretul în 
spiritul moralei comuniste, să cultive la tineri înaltele cali
tăți morale ale omului înaintat, luptător pentru socialism: vigi
lența, combativitatea și ura neîmpăcată față de dușmanul de 
ciasă, curajul, spiritul de sacrificiu pentru apărarea patriei, 
dragostea pentru muncă, grija pentru bunul obștesc, cinstea și 
s’nceritatea. respectul față de virstnici, dragostea pentru fami
lie. atitudinea tovărășească.

Una din cele mai importante sarcini ale Uniunii Tineretului 
Muncitor este de a mobiliza întregul tineret să sprijine din 
toate puterile construcția de stat, economică și culturală a 
țării. Sarcinile de luptă ale Uniunii Tineretului Muncitor în 
perioada actuală decurg din hotărîrile plenarei lărgite din 
19—20 august 1953 a C.C. al P.M.R. Organizațiile Uniunii 
Tineretului Muncitor sint chemate să contribuie și mai activ 
la dezvoltarea industriei socialiste, agriculturii, producției bu
nurilor de consum popular, pentru ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc. Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să 
antreneze mase și mai larg' de tineri în întrecerea socialistă, 
să întărească și să mărească numărul brigăzilor de tineret și 
al posturilor utemiste de control, să lupte pentru ridicarea pro
ductivității muncii, pentru reducerea prețului de cost și reali
zarea de economii, să se preocupe în mod sistematic de gene
ralizarea și răspîndirea experienței fruntașilor in producție. 
O deosebită atenție trebuie dată atragerii maselor de tineri 
țărani muncitori la lupta pentru sporirea producției agricole, 
animale și vegetale, pentru consolidarea și lărgirea sectorului 
socialist al agriculturii, pentru dezvoltarea schimbului intre 
oraș și sat, pentru întărirea alianței dintre clasa muncitoare 
și țărănimea muncitoare, sub conducerea clasei muncitoare.

Organizațiile U.T.M. din școli și universități trebuie să 
lupte pentru bune’ rezultate în învățătură și in pregătirea pro

fesională, pentru îmbunătățirea muncii ideologico-educative 
în rindul studenților și elevilor, pentru întărirea disciplinei în 
studiu și în viața de toate zilele, pentru lichidarea rămășițe
lor ideologiei și moralei burgheze din rindul studenților și 
elevilor. Organizațiile U.T.M. trebuie să combată cu hotărîre 
manifestările de delăsare in învățătură.

Combătirid orice manifestare a naționalismului burghez, 
utemiștii au datoria de a contribui activ, prin exemplul pro
priu, la întărirea necontenită a frăției și colaborării prietenești 
dintre tinerii romini și tinerii din rîndurile minorităților națio
nale, în lupta comună pentru construirea socialismului și întă
rirea Republicii Populare Romine, patria comună a celor ce 
muncesc.

Trebuie dată cea mai mare atenție înarmării tineretului cu 
concepția științifică despre lume și societate. Aceasta va per
mite tineretului să lupte cu succes împotriva teoriilor retro
grade ale pseudo-științei imperialiste, a cosmopolitismului, a 
misticismului și obscurantismului.

Uniunea Tineretului Muncitor să-și pună toată priceperea 
în munca de îndrumare a pionierilor, să găsească cele mai 
potrivite metode pentru a-i educa in spiritul dragostei pen
tru muncă, al interesului pentru a-și însuși cit mai multe cu
noștințe și deprinderi practice și pentru a participa la activi
tatea obștească. Pionierii trebuie să dobîndească cele mai bune 
rezultate la învățătură. Prin comportarea lor, oricînd și ori 
unde s-ar afla : la școală, în familie, în casele de pionieri, 
pe stradă, la cinema, pe terenurile de sport etc. pionierii 
trebuie să fie exemplu pentru toți copiii.

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

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să contribuie și mai 
mult la munca de educare a ostașilor și tinerilor ofițeri ai 
armatei Republicii Populare Romine, pentru ca să devină dîrji 
apărători‘ai cuceririlor poporului, ostași curajoși, crescuți in 
spirit comunist. Uniunii Tineretului Muncitor îi revine sarcina 
să se preocupe neîncetat de călirea fizică a tineretului, de 
pregătirea lui pentru muncă și apărarea patriei.

Pentru ca Uniunea Tineretului Muncitor să-și poată înde
plini cu succes rolul de ajutor și rezervă a Partidului Munci
toresc Romîn este necesar ca in munca sa să domnească spiri
tul de partid. Organele și organizațiile U.T.M. să-și îmbună
tățească radical metodele și formele de activitate, să respecte 
in permanență principiul conducerii colective, să asigure dez
voltarea continuă a autocriticii și mai ales a criticii de jos, 
să înlăture cu fermitate metodele.canzelarist-birocratice, sec
tarismul, formele de muncă bătrinești sau de paradă. Uniunea 
Tineretului Muncitor să se ocupe de munca concretă, vie, cu 
tinerii, de organizarea și educarea lor intr-un mod atractiv, 
potrivit specificului vîrstei și ocupației lor, potrivit interesului 
Iar arzător pentru fapte mari, îndrăznețe, eroice, pentru știință, 
tehnică, sport.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să studieze experiența 
Comsomolului in toate domeniile de activitate, să aplice 
creator această bogată experiență în vederea îmbunătățirii 
activității sale. De asemenea trebuie larg popularizate rezul
tatele bune obținute in muncă de diferite organizații ale 
U.T.M.-ului și organizat schimbul de experiență. Trebuie des
coperite larg, cu curaj, lipsurile, slăbiciunile sau greșelile și 
indicate căile și posibilitățile de îndreptare.

Organizațiile U.T.M. au datoria să stringă și mai mult 
legăturile lor cu masele tineretului, să se întărească prin pri
mirea in rîndurile lor a tinerilor fruntași in producție și 
învățătură.

Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să acorde o atenție 
deosebită muncii de educare comunistă a tineretului de la 
sate. Pentru aceasta, organizațiile de U.T.M. de la sate trebuie 
ajutate zi de zi, în mod permanent, ele trebuie înarmate cu 
metodele cele mai variate, specifice satului, astfel ca organi
zațiile de U.T.M. să-și exercite influența asupra întregului 
tineret din sat. Luptind pentru educația comunistă a tineretu
lui sătesc, trebuie statornicite legături mai puternice între 
tineretul de la orașe și cel de la sate, stimulîndu-se schimbu
rile de manifestări culturale și sportive, excursiile în comun 
etc.

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

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin este 
convins că Uniunea Tineretului Muncitor va fi și pe viitor un 
ajutor credincios al partidului in munca de educare comunista 
a tinerei generații, nădejdea și viitorul patriei noastre, care 
prin energia, entuziasmul creator și dinamismul său reprezintă 
un factor de seamă al luptei pentru continua întărire a statu
lui democrat-popuplar, pentru apărarea păcii și pentru con
struirea socialismului în Republica Populară Romînă.

Trăiască Uniunea Tineretului Muncitor!
Trăiască tineretul Republicii Populare Romine !
Sub conducerea și îndrumarea Partidului Muncitoresc 

Romîn, înainte la luptă pentru victoria socialismului, pentru 
înflorirea patriei noastre dragi 1

Un aspect din sala Conferinței

Lucrările
Joi dimineața s-a deschis, în sala 

C.C.S. din B-dul General Magheru, Con
ferința pe țară a Uniunii Tineretului Mun
citor.

Eveniment de mare însemnătate în 
viața tineretului din țara noastră, Confe
rința analizează munca U.T.M. pentru în
deplinirea Hotărîrilor Plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din 19-20 august 1953 și 
sarcinile Uniunii Tineretului Muncitor 
pentru îmbunătățirea muncii organizzato- 
rice și de educare comunistă a tineretu
lui. In sala împodobită sărbătorește, s-au 
întîlnit 481 delegați aleși de tinerii din 
întreaga țară în conferințele regionale, 
precum și numeroși invitați. Printre par- 
ticipanții la Conferință sînt tineri munci
tori fruntași ai întrecerii socialiste, tineri 
țărani luptători pentru recolte bogate, in
telectuali din rîndurile tineretului, elevi, 
studenți, militari, cei mai buni reprezen
tanți ai tineretului patriei noastre.

La ora 10, întîmpinați de aplauzele 
participanților au sosit în sala Conferin
ței, tovarășii Chivu Stoica, C. Pîrvulescu, 
N. Ceaușcscu, membri ai C.C. al P.M.R. 
și ai guvernului.

Conferința a fost deschisă de tov. 
V. Mușat, prim secretar al C.C. al U.T.M.

Participanții la Conferință au păstrat un 
moment de reculegere în memoria marelui 
continuator al operei lui V. I. Lenin, 
Iosif Vissarionovici Stalin.

primei zile a Conferinței
După alegerea prezidiului activ al Con

ferinței, participanții la Conferință au ales 
în prezidiul de onoare pe tovarășii Gh. 
Gheorghiu-De.i, Gh. Apostol, I. Chișinev- 
schi, Al. Moghioroș, Miron Constantinescu, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, P. Borilă și 
C. Pîrvulescu.

Au fost alese comisia de mandate, co
misia de candidare și secretariatul Confe
rinței.

A fost apoi aprobată următoarea ordine 
de zi a Conferinței:

1. Darea de seamă a C. C. al U.T.M. 
cu privire Ia îndeplinirea Hotăriri- 
lor Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19-20 august 1953 și sarcinile U.T.M. pen
tru îmbunătățirea muncii organizatorice și 
de educație comunistă în vederea mobili
zării tineretului la realizarea sarcinilor 
puse de partid și guvern pentru dezvol
tarea industriei și agriculturii.

2. Alegerea Comitetului Central al 
U.T.M. și a Comisiei Centrale de revizie.

Tov. C. Fulger care a prezidat ședința 
de dimineață, a dat cuvintul tov. N. Ceau- 
șescu, secretar al C.C. al P.M.R. care a 
citit salutul transmis de C.C. al P.M.R. 
Conferinței pe țară a U.T.M. Salutul a 
fost primit de către participanți cu pu
ternice aplauze. Salutul partidului a fost 
pentru sutele de delegați și invitați un

prilej de a-și manifesta dragostea și ata
șamentul față de Partidul Muncitoresc 
Romîn, care cu grijă părintească se preo
cupă permanent de educarea patriotică, 
comunistă a tineretului din patria noa
stră, de îmbunătățirea permanentă a con
dițiilor sale de viață, de muncă și studiu.

Tov. Virgil Trofin, membru in Biroul 
C.C. al U.T.M. a prezentat darea de sea
mă a C.C. al U.T.M.

Lucrările Conferinței au continuat după 
amiază, ședința fiind prezidată de tov. I. 
Cîrcei.

Au început discuțiile pe marginea dării 
de seamă prezentată de C.C. al U.T.M. Au 
luat cuvintul numeroși delegați care au 
arătat rezultatele obținute în munca poli- 
tico-educativă și organizatorică, relevind 
lipsurile și făcind propuneri pentru îmbu
nătățirea muncii.

O delegație de pionieri din capitală, 
intîmpinată cu multă căldură a salutat 
Conferința pe țară a Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Conferința își continuă lucrările azi 30 
iulie a.c.

(Agerpres)

Cititi în pag. 2 și 3: Darea de
seamă a C.C. al U.T.M. la Confe
rința pe fără a Uniunii Tineretului 

I Muncitor.

Sâ luăm exemplu de la comsomoliști
Pentru dezvoltarea 

agriculturii
El-vii școlilor profesionale și feroviare 

din Moscova și-au dat examenele. Acum 
urmează o lună și jumătate de odihnă. 
Mulți dintre ei și-au exprimat dorința de a 
pleca pentru această perioadă să mun
cească in sovhozuri și S.M.T.-uri.

In aceste zile cîteva mii de elevi ai șco
lilor profesionale și feroviare din Moscova 
vor pleca să muncească în sovhozurile și 
S.M.T.-urile din regiunea Riazan, Tuia, 
Kaluga și Moscova.

★
Toate mașinile coloanei de automobile 

din Egorlîkskaia, regiunea Rostov, au fost 
pregătite din timp pentru transportul grî- 
nelor. Comsomoliștii au creat o brigadă- 
raid care a urmărit desfășurarea pregă
tirilor, ca mașinile să fie asigurate cu 
combustibil, scule și piese de schimb.

Tineretul și comsomoliștii acestei coloane 
au format cinci brigăzi de tineret. Ei și-au 
luat următoarele angajamente : să trans

porta grînele numai după graficul de 
transport, să atingă o viteză medie de 35 
km. pe oră și în fiecare a zecea zi să folo
sească combustibil economisit.

Toți șoferii studiază în prezent drumu
rile pe care le au de parcurs.

★
Curățirea grînelor este o operație ce ne

cesită un mare volum de muncă în timpul 
recoltării. Constructorii uzinei de mașini 
de transport din Barnaul au creat un 
agregat de curățat grînele. Capacitatea lui 
este de 14 tone de grîne pe oră. Toate pro
cesele de curățat sînt mecanizate. Agre
gatul poate fi transportat cu un autoca
mion.

15 ani în cercul polar
Cu 15 ani în urmă comsomolista Eca- 

terina Zaițeva a absolvit Școala tehnică 
agricolă din Barnaul. Tinăra, devenită 
agronom, a hotărit să plece la stațiunea 
experimentală Salehardskaia a unui insti
tui' științific din Zapoliarie.

Aproape nouă luni pe an aci domnește

aspra iarnă polară, iar noaptea polară du
rează șapte luni. Comsomolista Zaițeva 
nu s-a speriat de greutăți; ea a început să 
studieze cu rîvnă agrotehnica polară. In 
curind a cules prima recoltă : a strîns de 
pe fiecare ha. 50 chintale de varză și 150 
chintale de cartofi. Ea a selecționat un soi 
productiv de cartofi care se coc repede. 
Acest soi a început să fie însămînțat in 
toate colhozurile din districtul național 
Iamalo-Neneț.

Ecaterina Zaițeva și-a continuat expe
riențele pe ogoarele colhozului „Drumul 
lui Ilici" și a obținut o recoltă record 
pentru acest ținut — cite 450 chintale de 
varză și 200—250 chintale de ceapă la 
hectar.

De atunci au trecut 15 ani. Ecaterina 
Zaițeva a terminat aspirantura. De curind. 
la Institutul agricol din Leningrad, ea și-a 
susținut disertația pe tema : „Bazele agro- 
biclogice ale obținerii unor recolte înalte 
de ceapă în condițiile districtului național 
Iamalo-Neneț".

După ce a primit titlul de candidat în 
științe agricole, Zaițeva s-a întors din nou 
la Zapoliarie, pentru a-și continua munca 
la stațiunea experimentală.

In întâmpinarea, celei de a zecea aniversări
★

Și-a depășit angaja
mentul

DEVA (de la corespondenta 
noastră).

Sint cîteva zile de atunci, 
loan Stăncel s-a trezit in zo
rii zilei, ca deobicei. S-a îm
brăcat in grabă, apoi a pornit 
cu pași repezi spre remiza 
gospodăriei agricole de stat 
In inimă purta o bucurie 
mare. Prietena lui cea mai 
bună, combina, sosită de cu
rind din Uniunea Sovietică, 
il aștepta.

In gospodăria de stat Galda 
de Jos, raionul Alba, era o 
animație deosebită. In ziua 
aceea a început secerișul.

Utemistul loan Stăncel, s-a 
urcat la volanul combinei și 
a pornit spre tarlaua gospo
dăriei insămințată cu orz.

— Azi trebuie să secerăm 
9 hectare în minte, îi 
stăruia mereu angajamentul 
luat in cinstea zilei de 23 
August: „Voi munci in așa 
fel, incit să contribui din plin 
la stringerea fără pierderi și 
la timp a recoltei". Și iată, că 
a sosit timpul.

★
Buncherul combinei se um

ple mereu de boabe aurii și 
camionul gospodăriei abia 
prididește să le transporte în 
hambare.

Seara s-a apropiat pe ne
simțite. Norma a fost realiza
tă și depășită. loan Stăncel a 
recoltat 12 ha. de orz, în loc 
d.e 9 ha. cit avea norma.

a eliberării patriei noastre'
★

Conserve de pește mai multe și mai bune
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru).
In anii regimului de demo

crație populară, sectorul ali
mentar de la întreprinderea 
„Ionel Jora“ din Galați, s-a 
dezvoltat mult

La această întreprindere 
se prepară anual zeci de mii 
de kg. de pește. In ultimii 
ani, producția a crescut sim
țitor.

Pentru sporirea producției 
de pește, conducerea acestei 
întreprinderi, a luat o seamă 
de măsuri tehnico-organiza- 
torice, în scopul îmbunătăți
rii procesului de fabricație, 
înainte, peștele ce urma să 
fie prelucrat era curățat de 
solzi manual. De această o- 
perație se ocupau 15 mun
citori. In incinta întreprinde
rii a fost construită o ma
șină care curăță solzii de pe 
pește în mod automat, ma
șină deservită numai de doi 
muncitori. De asemenea s-a 
făcut o modificare și la ma
șina de închis cutii, care a- 
vea o turație prea mare fapt 
care făcea ca unele borcane 
să se spargă atunci cînd li se 
puneau capacul. O atenție 
deosebită a fost acordată ca
lificării muncitorilor.

In prezent, numeroase 
muncitoare au fost calificate 
la locul de muncă. Din rin
dul lor s-au ridicat noi frun
tași in producție așa cum

sînt tinerele Țăranu Sofia, 
Blaga Maria și altele. Co* 
lectivul Întreprinderii „Ionel 
Jora" din Galați, luptă cu 
hotărîre pentru a da oameni
lor muncii mai multe conser
ve de pește. Ei au dat peste 
planul lunar 6.500 borcane 
de conserve. Utemista Voi- 
culescu Maria lucrează la 
mașina de închis cutii și bor
cane. Datorită faptului că-și 
organizează bine locul de 
muncă, reușește zilnic să în
chidă 8.900 borcane sau cu
tii peste plan. La fel și tî- 
năra Blaga Maria, care lu
crează la aceeași mașină în 
schimbul 2. Utemista Belu 
Caliopa care lucrează la pră
jit pește, depășește norma 
în fiecare zi cu 40—45 la sută.

De curind întreprinderea 
„Ionel Jora" a trecut să pro
ducă sortimente de con
serve ca: conserve de crap in 
suc propriu și conserve de 
roșioare în bulion. Utemista 
Nastea Feodotov, maistră de 
fabricație, absolventa unui 
curs de specialitate din Uniu
nea Sovietică, analizind cum 
ar putea să valorifice ficatul 
de calcan, care era dat la de
șeuri, a reușit să scoată din 
el pateuri de ficat.

Colectivul de muncitori al 
întreprinderii „Ionel Jora", 
est hotărit să dea oamenilor 
muncii conserve de pește mai 
multe și de bună calitate.

★

La baza 
de recepție

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru).

Țăranii muncitori din sa
tele și comunele raionului Ca
racal, în frunte cu comuni
știi au muncit cu multă ho
tărîre pentru strîngerea la 
timp a recoltei, terminînd din 
vreme secerișul păioaselor. 
De curind ei au început și 
treierișul.

Pentru grăbirea treierișului 
în cinstea zilei de 23 Au
gust utemiștii din acest raion 
au luat sub patronajul lor un 
număr de 16 arii.

Cu aceeași intensitate sa 
desfășoară in raionul Cara
cal și colectările. Zilnic con
voaie întregi de căruțe por
nesc spre bazele de recepție. 
Numai in cîteva zile baza de 
recepție din Frăsinet a pri
mit 16 tone de cereale de la 
țăranii muncitori din comu
nele Traian, Scărișoara, Ro
tunda și Vlădila. La bazele 
de recepție se muncește in
tens. Utemistul laborant Pîr- 
lea Constantin de la baza Fră
sinet, folosește din plin 
timpul. El a reușit să scurteze 
timpul pentru proba cereale
lor pină la 4 minute.

In vederea evitării aglome
rării convoaielor la bază, ma
gazinerii Oliu Marin, Stăni- 
că Petre și alții, tot de la baza 
de recepție Frăsinet, muncesc 
cu multă sirguință.



Darea de seamă a C. C al U. T. M.
la Conferința pe țară a Uniunii Tineretului Muncitor

Conferința pe țară a Uniunii Tineretu
lui Muncitor se desfășoară in preajma 
împlinirii a 10 ani de cînd glorioasele 
armate sovietice au eliberat Rominia de 
sub jugul fascist, creînd condițiile pentru 
ca poporul romîn sub conducerea parti
dului, să doboare puterea moșierilor și 
capitaliștilor, să ia în propriile sale miini 
soarta sa și să instaureze regimul de de
mocrație populară. Poporul nostru mun
citor, sub conducerea partidului și cu a- 
jutorul multilateral și frățesc al Uniunii 
Sovietice, a obținut în cei 10 ani de la 
eliberare însemnate succese.

Toate succesele obținute se datoresc 
politicii juste a partidului nostru de întă
rire continuă a alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare, frăției 
dintre poporul romîn și minoritățile na
ționale, unității de nezdruncinat între 
partid, guvern și popor, luptei plină de 
abnegație a maselor populare.

Cu grijă de părinte partidul a creat 
tineretului condiții de dezvoltare, de 
viață, muncă, învățătură și odihnă cum 
nici odată nu le-a cunoscut vreo genera
ție în istoria țării noastre.

Pentru tineretul nostru nu poate exista 
o acțiune mai măreață, o sarcină mai de 
cinste decît participarea cu toate forțele 
la lupta condusă de Partidul Muncitoresc 
Romin pentru construirea 
pentru ridicarea bunăstării

★
In continuare, darea de 

niază succesele dobindite de forțele la
gărului păcii in frunte cu Uniunea Sovie
tică, in lupta pentru slăbirea încordării 
internaționale și arată contribuția tinere
tului muncitor din R.P.R. in cadrul acți
unilor inițiate de F.M.T.D. și U.I.S. pentru 
dezvoltarea legăturilor de prietenie cu ti
nerii din întreaga lume.

I

socialismului, 
poporului.

seamă subli-

a tineretului in vederea însușirii tehnicii 
și perfecționării calificării profesionale.

Tinerii tehnicieni și ingineri nu sint 
priviți pretutindeni cu toată dragostea și 
atenția de către organizațiile de U-T-M- 
nu sint ajutați în muncă și nu sint antre
nați in acțiunea de ridicare a calificări: 
tineretului. Unele măsuri în legătură cu 
organizarea cursurilor de minimum teh
nic au fost foarte mult întirziate și nu 
sint încă sprijinite cu toată puterea.

Uniunea Tineretului Muncitor s-a preo
cupat foarte puțin de școlile profesionale. 
In rindurile elevilor acestor școli unii 
tineri sint indisclpllnați. nu învață temei
nic, nu se ocupă de însușirea meseriei.

Problema ridicării producției bunurilor 
de larg consum nu stă încă în centrul 
preocupărilor multor organe și organiza
ții U.T.M.

★
Munca U.T.M.-ului la sate și in deosebi 

in rindurile tinerilor țărani muncitor: din 
sectorul individual, continuă să răminâ 
urmă.

Organizațiile U.T.M. se ocupă slab 
popularizarea in rindurile tineretului

III
in

Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. 
constituie pentru întreaga noastră organi
zație un program de luptă și muncă. Par
tidul dă astfel un mare ajutor mișcării 
revoluționare a tineretului nostru, apre
ciază aportul adus de Uniunea Tineretului 
Muncitor la construirea socialismului, 
scoate la iveală lipsurile care-i frinează 
activitatea, cauzele lor ț' 
rile care trebuiesc luate 
neîncetată a U.T.M.

*
In cei peste 5 ani de < 

nea Tineretului Muncitor 
și îndrumarea partidului, a mobilizat sute 
de mii de tineri și tinere la lupta pentru 
dezvoltarea economiei naționale, in in
dustrie și agricultură, pe mari șantiere 
de construcții, a antrenat mase tot mai 
largi de tineri în lupta pentru însușirea 
științei și culturii.

Sarcina de luptă a Uniunii Tineretului 
Muncitor în perioada actuală, este edu
carea și mobilizarea tinerei generații pen
tru îndeplinirea hotărîrilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din august 1953.

In întreprinderile industriale și de tran
sporturi, organizațiile U.T.M. îndrumate 
de către organizațiile de partid, au dus o 
muncă susținută reușind să antreneze in 
întrecerea socialistă peste 338.000 tineri și 
tinere. In întreaga țară există un număr 
de peste 1500 tineri inovatori și raționali- 
zatorl, 67.600 tineri fruntași ai întrecerii 
Socialiste, iar peste 61.500 tineri lucrează 
în contul anilor viitori. Un număr de peste 
120.000 tineri folosesc metode înaintate de 
muncă. S-au ridicat numeroși tineri ino
vatori și fruntași în producție, care au 
realizat înainte de termen sarcinile pla
nului de stat.

Organizațiile U.T.M. din peste 450 între
prinderi participă la mișcarea pentru re
alizarea da economii echivalente cu pre
țul de cost a mai multor produse finite, 
obținînd rezultate însemnate.

Numărul brigăzilor utemiste de produc
ție a crescut la circa 15.000. In acest an 
titlul de brigadă de calitate a fost cucerit 
de un număr de peste 736 brigăzi.

Cu ajutorul organizațiilor de partid și 
al conducerilor întreprinderilor, organiza
țiile U.T.M. au inițiat 129 secții producă
toare de bunuri de consum popular care 
au devenit secții de tineret.

Uniunea Tineretului Muncitor a ini
țiat organizarea cursurilor de minimum 
tehnic pentru ridicarea calificării tineri
lor, a organizat participarea tineretului la 
întrecerea pe profesii.

Uniunea Tineretului Muncitor a obți
nut unele succese în antrenarea tinere
tului de la sate în lupta pentru creșterea 
producției agricole și transformarea so
cialistă a agriculturii.

Peste 46.000 tineri și tinere de la sate au 
participat in campaniile agricole trecute 
la întrecerea socialistă și la întrecerea pa
triotică pentru îndeiflinirea la timp a lu
crărilor agricole.

Mulți tractoriști participă efectiv 
lupta pentru asigurarea unor lucrări de 
bună calitate. Chemarea tractoriștilor 
temiști de la S.M.T.-Peciul Nou-Timișoara 
a antrenat peste 5000 tineri tractoriști in 
întrecerea pentru titlul de cei mai bun 
tractorist. »

In 186 gospodării de stat și 109 S.M.T.-uri 
tinerii au aplicat metoda cuplării mai 
multor unelte tractate la un tractor 
după inițiativa utemiștilor de la G.A.S. 
Dumitru Marinescu, regiunea București.

In multe gospodării colective și înto
vărășiri agricole tineretul, echipele și 
brigăzile de tineret, constituie un sprijin 
important în îndeplinirea planului lucră
rilor agricole.

Tinerii de la sate și orașe, școlari și pio
nieri dau sprijin la întreținerea culturi
lor și la strîngerea recoltei la timp.

In munca Uniunii Tineretului Muncitor 
pentru mobilizarea tineretului la sporirea 
producției industriale și mai ales la creș
terea producției agricole și transformarea 
socialistă a agriculturii mai sînr multe lip
suri.

Hotărîrea Biroului Politic al C. C al 
P.M.R. cu privire Ia activitatea U.T.M. 
arată că organizațiile U.T.M. nu țin sufi
cient seama că adevărata călire a tinere
tului, adevărata educație comunistă se 
face prin muncă, în focul luptei comune 
a celor ce muncesc pentru construirea 
socialismului. De aceea in multe locuri 
întrecerea socialistă nu este o preocu
pare permanentă a organizațiilor UT.M.

Unele organizații U.T.M. se preocupă 
slab de conținutul muncii brigăzilor ute
miste de producție și posturilor utemiste 
de control.

Uniunea Tineretului Muncitor se ocupă 
disciplinei in 

apărarea bunu- 
opinie de masă 
celor indiscipli-

și indică măsu- 
pentru întărirea

existențâ. Uniu- 
: sub conducerea

la

u-

insuficient de întărirea 
muncă și a grijii pentru 
lui obștesc, nu creează o 
a tineretului împotriva 
riați și chiulangiilor.

Organizațiile U.T.M. au făcut prea pu
țin pentru a dezvolta o mișcare de masă

de
I 

cunoștințelor agro-zootehnice și de mobi
lizarea tineretului la lupta pentru apli
carea lor. Se face foarte puțin pentru 
răspindirea in rindurile tineretului a ex
perienței inaintate a colhoznicilor sovietic-, 
și a experienței fruntașilor din agricul
tura noastră.

Organizațiile U.T.M. nu dau atent:» cu
venită mobilizării tineretului in munco 
pentru creșterea animalelor si precuctse: 
animale, nu răspindesc în măsura nece
sară experiența fruntașilor in creșterea 
vitelor.

Munca cu tractoriștii nu stă in centrul 
preocupărilor organelor și organ zatcăcr 
U.TM.

Uniunea Tineretului Muncitor a dat ua 
sprijin insuficient gospodăriilor agricole 
de stat In îndeplinirea marilor lor sar
cini.

Utemiștii popularizează pufin statu
tul model și rezultatele obținute de gos
podăriile colective și iatovărăscre

Organizațiile noastre nu duc o muncă 
politică continuă in vederea indepuairu de 
către țărănimea muncitoare a obliga' 
către stat, in vederea realizări plat 
de colectări, achiziții și contractor

Organizațiile U.T M nu se interesează 
întotdeauna de condițiile de trai material 
și cultural ale tineretului. îăsind tots, pe 
seama sindicatelor.

Trebuie spus in legătură cu aceasta că 
unele organe de stat ca Ministerul Agri
culturii și Silviculturii Ministerul Cons
trucțiilor și al Materialelor de Construc
ții. Ministerul Industriei Lemnului. Celu
lozei și HIrtiei, Ministenil Industriei 
Ușoare, Ministenil Industriei AUmentare 
— deși au fost sezisate asupra unor stări 
proaste in privința condițiilor de muncă și 
de viață ale tineretuîui din unele între
prinderi —, nu au luat măsurile cores
punzătoare. De asemenea, unele organe ale 
sindicatelor, inclusiv Consiliul Central și 
anumite Comitete Centrale ale Uniunilor 
Sindicale nu dau atenția cuvenită respec
tării prevederilor Codului Muncii cu pri
vire la tineret.

O mare răspundere pentru lipsurile 
existente in munca U.T.M. in industrie s 
agricultură revine Comitetului Central si 
Biroului C.C. al U.T.M.

In întimpinarea celei de a 1* aniver
sări a eliberării patriei noastre este ne
cesar ca fiecare tinăr muncitor să fie 
atras în întrecerea socialistă pentru creș
terea continuă a producției bunurilor de 
consum popular, pentru creșterea produc
ției industriale și agricole, pentru stringe- 
rea recoltei la timp și fără pierderi.

1. Comitetele regionale și raionale 
U.T.M., organizațiile U.T.M. din industrie, 
sint datoare să extindă și să întărească 
brigăzile utemiste de producție, posturile 
utemiste de control, secțiile de tineret, să 
antreneze un număr sporit de tineri în în
trecerea pe profesii, să generalizeze miș
carea pentru realizarea de econom:: egale 
cu valoarea a cit mai multe produse fi
nite, să lupte pentru o calitate superioară 
a produselor.

2. Organizațiile de bază U.T.M. trebuie 
să dezvolte in rindurile tineretului atitu
dinea comunistă față de muncă și de bu
nurile obștești, dragostea față de meserie 
și față de întreprinderea unde lucrează, să 
lichideze manifestările de indisciplină in 
rindurile tineretului in producție.

3. In rindurile tineretului trebuie să se 
desfășoare o puternică mișcare de masă, 
pentru însușirea tehnicii. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să atragă un număr din ce 
în ce mai mare de tineri muncitor* -a 
cursurile de minimum tehnic, să organi
zeze lecții și referate despre s-jirreeJe 
științei și tehnicei și despre metodele 
înaintate de muncă, să antreneze ia acaosă 
activitate pe ingineri și tehnicieni.

Organizațiile U.T.M. trebuie să se ocupe 
cu atenție de educarea și creșterea vuito
rilor muncitori — elevi ai școlilor profesi
onale — in vederea perfectâmăru lor cod- 
tinue in meserie, să fie un spera apro
piat al profesorilor și maiștrilor in susu
rarea disciplinei și atitudini: cciafir urmase 
a elevilor școlilor profesionale

4. Comitetele regiooale. rasocaie si or
ganizațiile de bază U.T-1L tiebute si 
acorde toată atenua antrenăm uneretu-u. 
la lupta pentru creșterea pendixtse: a*r.- 
cole. pentru creșterea ant-nalrior Să fie 
lărgită întrecerea soctaLrtă R pzir.cCxă 
pentru a cuprinde im număr toc mat 
mare de tineri u tinere in '-'Jpta pentru 
o recoltă îmbelșugată. Să se aco.de rea 
mai mare atenție răsplndnu ia rinriâ ti
neretului a cunoștințelor agm-zooCeiTnre 
a experienței înaintate a rethomrGre so
vietice și a fruntașilor in agricultură dm 
tara noastră.

Pentru a contribui la buna apr*drizoo- 
nare a oamenilor muncii de lo eram- w- 
ganizațule U.T.M. de la sate să setrenere 
tineretul in ridicarea pmductiei de legume 
și zarzavaturi. De asemenea va tretzn să 
se dea o mai mare atenție munci 
tulul in pomicultură si vitiraltică. te spe
cial în regiunile specifice acestor <R*tizr-

O mare răspundere mine orfianMafiei 
noastre in asigurarea wnlmnătătiru se
rioase a muncii in S.M.T. unde ■*,. 
tractoriști sint tineri. Să se mobilizeze 
tractoriștii Ia lupta pentru folosirea inte
grală a capacității tractoarelor, pentru ri
dicarea calificării lor profesionale, sa se 
acorde o mare atenție întăririi disciplmei 
în rindul tractoriștilor

Comitetele regionale și raionale U.TJă- 
organizațiile U.T.M din S M.T. și GAS 
trebuie să acorde mai multă atenție ridi
cării nivelului politic al tractoriștilor ș; 
muncitorilor din G_VS_ in așa fel incit 
fiecare să devină un agitator și propa
gandist in munca de lămurire și atragere 
a țăranilor muncitori — pe baza liberului 
consimțămint — in gospodăriile agricole 
colective și întovărășirile agricole.

5. Trebuie să fie îmbunătățită munca

virș: pregătirea politică, morală și fizică. 
Insuficient înfățișăm tineretului ce a În
semnat crunta exploatare burghezo-moșie- 
rească din țara noastră, insuficient culti
văm tradițiile revoluționare de luptă ale 
partidului, ale clasei muncitoare, ale po
porului nostru.

Invățămintul politic U.T.M. se desfă
șoară m isllifii Ilrrr, rupt de viață, de 
principalele sarcini poiitico-economice ac
tuale.

Cu toate că a fost introdusă in organi- 
«ațiiU de bază informarea politică lu
nară. om nu retvkn să facem o informare 
operat.vă fi eficace a tineretului, mai 
ales asupra prim palelor evenimente po
litice mtematiccale.

Orga-iratiile U.T.M. îsi îndeplinesc în 
mod oesatzstâcător sarcina de a stimula 
pra oare mijloacele lărgirea necontenită 
a «rxautuM de cultură generală a ti- 
neriăar. propagă slab printre tineri con
cepția materiatat-dialectici asupra Iu
țim. prpu. ar.zează insuficient știința, nu 
contat cu tărie misticismul și toate con
ceperile teapciate. antiștiintifice. Nu - a 
turtit o preocupare suficientă pentru a 
—.n... mod plăcut, distractiv, timpul

unea culturală in

-naționale.

fe
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.i *i't-

vv.r-mi: 
iplxarea i 
muiate. Ic ■■fi s-a 
renta. stadect- rar 
crescmd pen:.-- sTmFm I 
=a. bune la r 
rea canostiet 
ajutat corpul
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Orșaczuat-je de V-TJt. au sarcina de a 
taxuaa ■giiiatMe de paomen să se 

■ prinsul r~.nd de învățătură.
L Fiecare unitate. detașament și grupă 

de pâaaleet trebuie si hzpte pentru ca toți 
■senem să terete bine fi să fie discipli-

ce.

Q. TS-
M Ic

X Organele R ocgamzauile U.TM. ac- 
tMfiB fi latawMcfi de pionieri să con- 
ndere ca • samnă principală ridicarea 
nr. an— - acfi.nau: grupelor, detașa- 

saesaeisr «s snățuor de pwr.ieri. pe baza 
demfifiM fi staanBrfi inițiativei s> ac- 
firnăw adepcooenle a p.-xilerflor. să an- 
trenm paccaerâ la activitatea palatelor și 
case*-* de paoeseri. «ă eer olte activitatea 
cerevfisr practice, fifințîfice. literare, ar- 
ttajre. Actnătaaea poiitico-aducativă a or- 
|»i~ ha de pcomeri să se desfășoare 
t~ aă caac de perucularităule de virstă. 
de 1 n iei ~ s preocupările pionierilor, 
să fie strips legată de problemele actuale 
a> socialisrculu: din țara noas-
trt. sd aut de • atenție mai mare educa- 
fifi pefirladre a pioaierilor. Este nece
sară ^•.un-zfjcarea activității artistice și 
dr finei n -port in rindul pionie
rilor.

1 Pe-atr-- ridicarea 
pKcsnestL organele 
U.TJt aa ca sarcină 
moreze sa merer a cu 
paMe. Mar pregătite_ 
de aceassă xoncă.
•răsesesfc si raionale U.T.M. trebuie să 
Lrxfnaae ■» .str. care muncesc cu pionie
rii fi iaecrnctarii de pionieri să-și com- 
pjetere m-,ăumintul de stat, să se stră- 
fifiaecfi ■ dotandeaecâ un minimum de 
mafisie pedagogice necesare in această 
mcscă.

nivelului muncii 
și organizațiile 

principală să pro- 
pionierii cadre ca- 
si cu dragoste fată 

Comitetele regionale.
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sesc cu pricepere astfel de mijloace nu nu
mai că micșorează puterea de influențare 
Ideologică a organizațiilor de partid și 
U.T.M. în rindurile tineretului, dar dau 
posibilitate elementelor dușmănoase de a 
folosi aceste mijloace în scopurile lor.

4. Trebuie să fie ridicat prin toate mij
loacele nivelul presei și publicațiilor de 
tineret și copii, să fie întărite redacțiile 
cu cadre corespunzătoare și să se asigure 
tratarea în mod viu, atractiv, a proble
melor legate de viața tineretului și de lup
ta sa pentru construirea socialismului.

V
Una din formele prin care se reali

zează educația comunistă a tineretului este 
și educația fizică.

Mobilizarea tineretului pentru _țrecerea 
normelor complexului 
și G.M.A. a constituit o 
ganizațiilor noastre.

Munca organizațiilor 
mai simțită in ce privește cuprinderea 
tineretului și in primul rînd a utemiști
lor, ca membri activi ai colectivelor spor
tive. Astfel, în cele peste 7500 colective 
sportive din țară sint cuprinși mai mult 
de 860.000 tineri și tinere de la orașe și 
sare.

Cu toate succesele, participarea maselor 
largi de tineri la practicarea sporturilor, 
in special a sporturilor de masă este ne- 
satîsfăcătoare. Astfel din 
de utemiști numai 16% au 
F.G.M.A. și G.M.A.

Organizația noastră nu 
măsură suficientă să găsească cele 
bune forme de atragere a fetelor în miș
carea sportivă. Datorită acestui fapt din 
numărul total de tineri cuprinși în colec
tivele sportive, doar 20% sint fete.

In munca 
în sectorul 
suri mari.

Comitetul 
manifestă o atitudine nejustă față de 
rolul pe care il are U.T.M. în 
de cultură fizică și sport, nu ia 
c serie de propuneri ale C.C. al U.T.M., ini
țiază o serie de acțiuni fără o prealabilă 
consultare.

1. Este necesar ca munca de cultură fi
zică și sport să fie considerată de toate 
organizațiile U.T.M. drept o parte inte
grantă a educației comuniste a tineretului. 
Sarcina U.T.M. este aceea de a antrena 
întregul tineret in practicarea sportului 
de masă, in special tineretul de la sate și 
tinerele fete. Să se dea mai multă atenție 
mobilizării tineretului în vederea constru
irii cu posibilități locale, de noi stadioane 
și baze sportive.

2. U.T.M., care după exemplul Comsomo- 
lului a inițiat organizarea complexului 
sportiv G.M.A.. are ca sarcină să lupte 
ca toți utemiștii și cit mai mulți tineri și 
tinere să obțină insigna G.M.A. și 
F.G.M.A.

sportiv F.G.M.A. 
preocupare a or-

(J.T.M. s-a făcut

liber al tmeretulia. Mc 
rteteurCe tmeretulu: nu a îmbrăcat incâ 
ferme noi. tiaeresti.
de cătrănești. șablon care obosesc și nu 
atrag tineretul.

In munca cu tinerii creatori din dome- 
■ânl BtenăwH fi astei organizația noas
tră are lipsuri serioase. CC. al U.T.M. nu 
s-a preocupat de pregătirea lor politico- 
fiecăogșcă. multi scriitori tineri fiind 
aMM de aeedafie și preocupările orga- 
■mfifior V.TJL și ale tineretului in ge
neral

Trebuie spus insă că pe lingă lipsurile 
CC al UTlt in munca cu tinerii scrii
tori șa ia ce privește literatura pentru ti
neret și cop- slăbiciuni deosebit de se
rioase a manifestat și Uniunea Scriitori
lor. Sint doi ani de cînd C.C. al U.T.M. 
a propus și a revenit mereu asupra pro- 
7——: de a se organiza o amplă discu
ție despre literatura de tineret șl copii, 
■oi așteptăm din partea prozatorilor, poe- 
(tar, compozitorilor și a tuturor oameni
lor de artă și cultură, opere realizate cu 
dragoste. în care să pulseze viața și 
munca tineretului. în lupta pentru cons
truirea socialismului.

Cu toată îmbunătățirea activității pre
se: de tineret, cu tot aportul adus la mo
bilizarea tineretului din industrie, agricul
tură. școli și facultăți in opera de con
struire a socialismului și Ia educarea co
munistă a tineretului, aceasta are încă o 
seamă de slăbiciuni.

Ziarele și revistele editate de organiza
ția noastră s-au mobilizat cu întîrziere 
la popularizarea si aplicarea Hotărîrilor 
plenare: din august 1953 a C.C. al P.M.R. 
„Scinteîa .tineretului" s-a ocupat slab de 
educarea patriotică a tineretului, a în
fățișat intr-o mică măsură trecutul, de 
luptă al partidului și poporului, a tratat 
insuficient problemele tineretului de la 
sate, din școli profesionale, problemele 
muncii culturale de masă și ale Sportu
lui.
par 
tru 
rea tineretului muncitor în spiritul vi
gilenței Editura Tineretului a dat foarte 
puțină atenție tipăririi de cărți cu pro- 
e 'ne de morală comunistă, a editat pu
ține cărți și broșuri in sprijinul învăță- 
miotului politic și in general în sprijinul 
muncii de educație comunistă a tinere
tului. Se simte ^lipsa de povești, de bas
me, cîntece.

Dușmanul de clasă încearcă să influen
țeze tinerii înapoiati și să-i transforme în 
elementele care să servească interesele 
Iui. Dușmanul încearcă să introducă în 
rindurile tineretului descompunerea mo
rală. Unii tineri sînr împinși de elemente 
corupte și provocatoare spre acte de hu
liganism și destrăbălare morală.

Față de aceste elemente corupte și pro
vocatoare să nu avem nici un fel de cru
țare. Să mobilizăm tineretul pentru 
demascarea lor. să creăm în jurul lor o 
opinie publică de condamnare și dispreț.

Una din condițiile principale pentru îm
bunătățirea întregii activități a U.T.M. 
este ridicarea nivelului muncii de educa
ție comunistă a tineretului, sarcină cen
trală a întregii noastre organizații.

1. Educarea comunistă înseamnă în . pe
rioada actuală, în primul rînd, dezvoltarea 
în rindurile tineretului a dragostei și a 
atitudinii socialiste fața de muncă, a do
rinței de a munci cu înflăcărare, cu per
severență și hotărire pentru traducerea 
in viață a programului de măsuri econo
mice elaborat de plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din august 1953.

Partidul ne învață de asemenea că tre
buie să educăm tineretul in spiritul mora
lei comuniste, al luptei de clasă, al vigi
lenței și urei față de dușmanul de clasă 
dinăuntrul și din afara țării, în spiritul 
combaterii influenței ideologiei burgheze. 
Trebuie să cultivăm în rindurile tineretu
lui nostru dragostea și devotamentul față 
de patrie.

Iubirea adîncă de patrie impune ca o 
sfintă datorie a tineretului să îndrăgească 
minunata noastră armată populară și să 
fie întotdeauna gata să lupte pentru apă
rarea patriei.

Ccmbătind orice manifestări ale națio
nalismului burghez, utemiștii trebuie să 
contribuie activ la întărirea necontenită 
a frăției și colaborării prietenești dintre 
tinerii romini și tinerii din rîndul minori
tăților naționale.

Trebuie să creștem necontenit dragostea 
fierbinte și recunoștința fără margini a 
tineretului nostru pentru marea Uniune 
Sovietică. Să creștem dragostea si priete
nia față de R. P. Chineză și țările de 
democrație populară, solidaritatea cu ti
neretul democrat al lumii, hotărîrea de 
a lupta și mai activ pentru cauza men
ținerii păcii.

2. Avem datoria să mobilizăm și să 
ajutăm tineretul să învețe cu indirjire, cu 
perseverență și să-și însușească ideologia 
marxist-Ieninistă, să-și dezvolte neconte
nit cunoștințele sale tehnice, științifice, de 
cultură generală și să le pună în prac
tică.

Trebuie ridicat nivelul învățămîntului 
politic U.T.M. pregătind mai bine propa
gandiștii. Este necesar să fie cuprins un 
număr mai mare de membri ai organiza
ției in cercurile politice. Va trebui să se 
îmbunătățească tematica și conținutul con
ferințelor pentru tineret.

3. O atenție specială să fie acordată or
ganizării timpului liber al tineretului, fo
losind cu pricepere acele metode care 
permit cuprinderea largă a maselor de ti
neri și in special a tineretului sătesc. Or
ganizațiile noastre vor trebui să acționeze 
ca inițiatori și organizatori ai serbărilor 
cimpenești, horelor și seratelor culturale, 
ai dansului de masă, recenziilor și confe
rințelor, asigurindu-le un conținut bogat, 
un caracter viu, tineresc. Cei ce nu folc-

'::nd folosite meto-

numărul total 
obținut insigna

s-a ocupat în 
mai

sportivă la sate și in deosebi 
socialist, sint o serie de lip-

de Cultură Fizică și Sport

mișcarea 
in seamă

VI

In ..Luminița" și „Cravata Roșie" a- 
materiale greoaie și inaccesibile pen- 
copii. Slab se face prin presă educa-

Uniunea Tineretului Muncitor a cres
cut din punct de vedere organizatoric, 
și-a perfecționat unele forme și metode 
de muncă, și-a întărit puterea ei de mo
bilizare. '

Au crescut rindurile U.T.M. la peste 
1.300.000 membri cuprinși în 25.143 orga
nizații de bază.

Alegerile organelor conducătoare U.T.M. 
au contribuit in mod simțitor la întări
rea organizatorică a U.T.M, la îmbunătă
țirea activității sale și la atragerea de 
noi membri in organizație.

Mergînd pe linia îndeplinirii rolului său 
de rezervă de cadre a partidului, U.T.M. 
a dat in această perioadă peste 90.000 
cadre pentru diferite sectoare din aparaj 
tul de stat. De asemenea un număr în
semnat de tovarăși au fost promovați in 
diferite munci de partid

Dacă în munca organizatorică a U.T.M. 
s-au dobîndit unele rezultate, trebuie să 
aratăm deschis că în această privință 
mai dăinuie o seamă de neajunsuri.

Unele organizații U.T.M. nu se dovedesc 
in stare să răspundă interesului și dorin
ței crescînde a tinerilor de la orașe și 
sate care vor să devină utemiști. Ele 
privesc și rezolvă în mod cu totul biro
cratic problema creșterii rîndurilor 
U.T.M.

Munca U.T.M. pentru atragerea în rin
durile sale a tinerelor tete se desfășoară 
încă nesatisfăcător. Deși fetele for
mează jumătate din tînăra generație a 
țării numai 27% din membrii U.T.M. sint 
fete.

Principiul democrației interne nu este 
aplicat și respectat pretutindeni în orga
nizațiile U.T.M. în unele organizații, 
sancțiunile și excluderile nu sint supuse 
dezbaterii adunării generale a organiza
ției. Autocritica și stimularea criticii de 
jos nu sint folosite ca metode permanente 
de îmbunătățirea muncii în unele organe 
ale U.T.M. O seamă de activiști ai U.T.M. 
n-au atitudine combativă față de lipsuri, 
nu țin seama de criticile și sezisările ve
nite de jos.

Munca colectivă n-a devenit încă pen
tru toate organele de conducere U.T.M., 
metoda principală de conducere.

In munca de creștere și promovare a 
cadrelor există de asemenea însemnate 
lipsuri. Principala lipsă în această pri
vință constă în faptul că nu se duce încă 
în întregime o politică justă, de cadre, 
nu se promovează cu curaj cadrele ti
nere și capabile care și-au dovedit cali
tățile prin muncă.

Se mai practică de asemenea sistemul 
ie promovare a unor tineri în diferite 
munci de organizație, nu după criteriul 
capacității și pregătirii lor, al devotamen
tului lor față de partid, ci exclusiv pe 
baza dosarelor, a hîrtiilor, sau pe criterii 
le prietenie personală.

Unul din neajunsurile esențiale în acti
vitatea U.T.M. este folosirea unor metode 
birocratice, formale de muncă.

In unele organizații de bază se țin prea 
multe adunări și ședințe, care împiedică 
de fapt desfășurarea unei adevărate vieți 
de organizație.

Unele comitete regionale și raionale 
desfășoară o muncă birocratică, iau prea 
multe hotăriri, nu organizează și nu con
trolează aplicarea lor, cer un număr exa
gerat de situații și rapoarte dă jos. de 
multe ori inutile, înlocuiesc munca vie și 
concretă cu forme birocratice, cancelaris- 
tice. C.C. al U.T.M. n-a luat toate măsu
rile pentru a lărgi și dezvolta metodele 

•Continuare in pag. 3-a)

Invătăton marxist-letumstă ne arată că 
kurru de bază a Uniunii Tineretului 
Monetar este aceea de a fi ajutorul prin
cipal al partidului in educarea comunistă

Mrexurn-teusatanul ne învață că ade
vărata cUre a «n» râtului se face in fo
cul hfiCet comune a celor cî muncesc Baza 
educarici comuniste este munca.

I'r—od mdxatiile partidului, organiza
țiile l'Tit au început să se ocupe mai 
mult de momea ideologică in rinduriie ti
neretului. au fost obținute unele rezultate 
in organizarea invâțămintului politic 
U.TJg. u m îmbunătățirea calității lecți
ilor si semmariilor.

Au teat obfinute unele realizări in or
ganizarea propagandei prin conferințe și 
s-a antrenat in această muncă pe lingă 
actrinsti. un număr însemnat de tineri in
gineri. agronomi. zootehnicieni. studenți. 
asistenți universitari etc.

Ca urmare a grijii partidului și gu
vernului. la noi in țară apar un important 
număr de cărți, ziare ș. publicații pentru 
tineret și copii. Numai Editura Tinere
tului a editat in cei 5 ani de existență 
un număr de 1215 titluri de cărți pentru 
tineret și copii cu un tiraj de 20.173.250 
exemplare, in limbile romină. maghiară, 
germană și sirbă Organizația noastră 
editează II ziare și publicații pentru ti
neret și copii, cu un tiraj total lunar de 
685.000 exemplare, dintre care o gazetă 
pentru pionieri in limba maghiară.

In educarea comunistă a tineretului. în 
însușirea bazelor marxism-'eninismului, 
există mari lipsuri

U.T.M. nu cultivă in mod permanent in 
rindurile tineretului dorința de a-și desă-

istr.
te arxes 
fi farad'
1 Mt-ncrr-zcx: care a negfifae zauaca de 
edi r ttw csmoecsed te riadorite l.r.'lu- 
Nc *3 școG k tn InVMaePW supe
rior. au a Jao! afissrf becărtee petru 
cnrmarea actelor de jfatrpimt si au a 
teeam cel«tarai’i ea U TM. 5a șederea 
—jorte a mii i'.Hu. a.

1= reâerea 'eteâârfi ■ipMirJer exîs- 
teute s: îiiiiT» midtHh iî mnacii •r-pacuzaUi- 
inr V.T3C de ocoli R faccltărp. tsetefie 
să se desXăscare o -mmră scsrereatxă 
petra a reradâma la elevi si staderi o 

• r wT ia cocstsesîX pi-nă de
tată de învățătură.

L Organizațule U.TJL au 
ajate cmcuceriie scoiEor fi 
superioare pentru a convinge 
stedenfi că metoda principală pentru a 
dabiad: riinoofinte adinri si trainice este 
st-drel indiT-.dual. pe.sese.ent si neîntre
rupt. Organizațiile U.TM din școli să 
acorde o deosebii importantă Însușirii 
de către elevi a limbii si literatură ro- 
mî.ne. a istoriei patriei, a matematicii. Or
ganizațiile U.T.M. din facultăți si seci: 
trebuie să intensifice ajutorul acordat con
ducerilor institutelor si catedreicr de știin
țe sociale In direcția insușin: de către 
studenți a teoriei marxist-leniniste. a eco
nomie: politice.

2. Organizațiile U T.M. din școli și fa
cultăți sint datoare să ajute conducerile 
școlilor, facultăților, pe membrii corpului 
didactic, in îmbunătățirea disciplinei in 
școli, facultăți, cămine și internate, pre-

răspundere

datoria să 
institutelor 
pe elevi fi

aco.de


Darea de seamă a C G al ILTJW/ 
la Conferința pe tară 

a Uniunii Tineretului Muncitor
(urmare din pag. 2-a)

și formele de muncă politică în vederea 
pregătirii utemiștilor spre a deveni candi
dați de partid.

★
O cauză importantă a lipsurilor din 

U.T.M. este activitatea defectuoasă a C.C. 
al U.T.M. In munca C. C. al U.T.M., a Bi
roului și Secretariatului său a fost în
călcat principiul conducerii colective. Bi
roul nu se aduna sistematic și de aceea 
multe probleme importante ale muncii 
U.T.M. au fost rezolvate numai de către 
Secretariat. în mod sistematic s-a gîtuit 
critica, iar unele plenare ale C.C. s-au des
fășurat formal, fără să fie luate în seamă 
părerile și criticile aduse.

Secretarii și membrii Biroului C. C. al 
U.T.M. s-au deplasat rar pe teren, n-au 
fost legați strîns de organizațiile U.T.M., 
de munca tineretului. Munca vie cu oa
menii a fost înlocuită în mare parte prin 
munca cu hîrtiile. Masa utemiștilor este 
slab activizată, energia ei creatoare e de
parte de a fi folosită.
^Este necesar să lichidăm lipsurile mari 
■n munca organizatorică, să ridicăm a- 
poastă muncă la nivelul sarcinilor poli- 
'tice ce stau în fața Uniunii Tineretului 
Muncitor.

1. U.T.M. trebuie să se întărească prin 
primirea în rîndurile sale a tinerilor 
fruntași in producție și învățătură de la 
orașe și sate. Trebuie să dăm mai multă 
atenție educării și atragerii în U.T.M. a 
tinerelor fete. în aerași timp să întărim 
vigilența organizațiilor noastre, eliminînd 
din rîndurile U.T.M elementele dușmă
noase, descompuse, carieriste, care com
promit calitatea de tînăr comunist și care 
împiedică bunul mers al muncii U.T.M 
Organizațiile U.T.M. trebuie să aibă o ati
tudine serioasă față de problema exclu
derii din U.T.M. și să condamne cu ho- 
tărîre orice atitudine neatentă, lipsită de 
orientare și birocratică față de utemiști.

Trebuie să punem ordine în evidența 
membrilor U.T.M.. să introducem cartea 
de evidență personală pentru toți ule- 
miștii. Membrii U.T.M. care au trecut 
vîrsta de 26 ani și nu au fost aleși în or
ganele de conducere ale U.T.M. se scot 
din evidența U.T.M. și nu mai fac parte 
din U.T.M. Dacă un membru al U.T.M. 
care a trecut de vîrsta de 26 ani își ex
primă dorința de a rămîne în U.T.M., or
ganizația de bază a U.T.M. poate să-i pre
lungească rămînerea în U.T.M. pe o 
durată de 2 ani. Trebuie desfășurată o 
intensă muncă politică și organizatorică 
pentru întărirea disciplinei de organiza
ție, pentru ca fiecare utemist, să-și plă
tească la timp și regulat cotizația de 
membru.

2. Organizațiile U.T.M. trebuie să 
stringă permanent legăturile cu masa ti
neretului, și să țină sub influența lor po
litică întregul tineret. Pentru a 'antrena 
mai activ în munca organizațiilor sătești 
pe învățători este necesar ca toți ‘învăță
torii utemiști să fie cuprinși în organi
zațiile teritoriale sătești.

3. Organizațiile U.T.M. trebuie să-și îm
bunătățească radical metodele și formele 
de activitate. Șă. fie înlăturate cu fer
mitate sectarismul, metodele cancelarist- 
birocratice, formele bătrînești și cele de 
paradă în activitatea organizațiilor de ti
neret. In organizațiile U.T.M. trebuie să. 
se încetățenească spiritul muncii colecti
ve. U.T.M.-ul are datoria să se ocupe de 
munca concretă, vie, cu tinerii, de orga
nizarea și educarea lor într-un mod a- 
tractiv, potrivit specificului viratei și ocu
pației lor, potrivit interesului lor arzător 
pentru fapte mari. îndrăznețe, eroice, 
pentru știință, tehnică, sport.

în adunările generale să se discute pro
bleme care preocupă tineretul, legate de 
viața întreprinderilor, a satelor și școli
lor. In cadrul adunărilor să se ia hotărîri 
pe baza cărora fiecare utemist să pri
mească sarcini concrete și să fie contro
lat și ajutat în îndeplinirea lor.

Plenarele C.C. U.T.M. să se țină odată 
la 4 luni, plenarele comitetelor regionale 
odată la 3 luni și plenarele comitetelor 
raionale odată la 2 luni. Organizațiile de 
bază U.T.M. să respecte în totul prevede
rile statutului U.T.M. și să nu țină decît 
in cazuri excepționale 2 adunări generale 
pe lună.

4. Comitetele regionale, raionale și oră
șenești U.T.M. să dea toată atenția selecțio
nării și pregătirii cadrelor din toate punc
tele de vedere. Să tăcem totul ca fiecare 

Trecuse mai bine de 
o oră de cind Sze- 
kely Ladislau secre
tar al comitetului or-
ganizației de bază U.T.M .de la fabrica 
„Partizanul Roșu“-Orașul Stalin se găsea 
în secția filatură. Fusese sezisat. de o seamă 
de lipsuri existente în această secție, care 
dăunau bunului mers al producției. De 
pildă, unele tinere părăseau mașinile cu 
mult înainte de terminarea schimbului. 
Atit la selfactoare, cit și la dărace, se 
produceau fire de calitate inferioară. Tre
buiau deci luate măsuri pentru a ridica 
răspunderea utemiștilor la nivelul cerin
țelor.

In secția filatură, fusese înființat de mai 
mult timp un post utemist de control, 
avînd ca responsabil pe tov. Tamaș 

gheorghe. Activitatea postului utemist de 
^sntrol lăsa insă mult de dorit, deoarece 
”u avea nici plan de muncă, nu ținea nici 
consfătuiri, iar cît privește raidurile, aces
tea nu se făceau în mod organizat. Con- 
tinuînd munca în acest fel ar fi însemnat 
ca o parte din lipsurile existente în secție 
să persiste mai departe fără a fi scoase la 
iveală. Gînditor, secretarul s-a oprit pen
tru un moment locului. Apoi se îndreptă 
spre celălalt capăt al secției, în căutarea 
tovarășului Tamaș Gheorghe. II găsi re
pede. Ău stat mai mult de vorbă ca de- 
obicei.

...In sediul comitetului organizației de 
bază U.T.M., după sfîrșitul lucrului, mem
brii postului utemist s-au întilnit pentru 
o consfătuire. Aci au reieșit mai limpede 
lipsurile. S-a trasat fiecărui membru al 
postului utemist sarcini concrete. In urma 
discuțiilor purtate și a propunerilor, s-au 
luat hotărîri menite să ducă la îmbunătă
țirea muncii postului utemist de control. 
In programul de lucru, al postului s-au 
trecut sarcini cu termene de executare 
și s-a întocmit un caiet pentru evidența 
clară a rpuncii postului.

^^lEMBRII POSTULUI DE CONTROL
IN ACȚIUNE

Pentru îndeplinirea primului obiectiv 
din planul de muncă membrii postului 
au trecut încă de a doua zi la efectuarea 
unui raid în toate cele trei schimburi din 
secția filatură. Pe multe pagini din caietul 
postului s-au scris o seamă de lucruri con
statate pe teren: succese în produeție, 

activist de organizație să aibă o înaltă 
pregătire politică și ideologică, o cultură 
dezvoltată, să fie modest, principial, să 
ai.be o conduită morală ireproșabilă, să 
fie iubit și stimat de masa tineretului. 
Să creștem neîncetat noi contigente de 
activiști corespunzători, pentru part'id, 
pentru U.T.M.. pentru diferite domenii de 
stat și economice.

5. Uniunea Tineretului Muncitor este 
rezervă și ajutor credincios al P.M.R. Sar
cina principală constă în a educa întreg 
tineretul în spiritul dragostei și devota
mentului față de partid. Să dezvoltăm 
permanent în conștiința tinerilor ideia că 
izvorul și chezășia succeselor noastre o 
constituie conducerea de către partid. 
Organizațiile U.T.M. sînt conduse direct 
de către partid. Ele au datoria să infor
meze partidul asupra muncii U.T.M. și șă 
ceară în mod permanent ajutorul parti
dului.

Organizațiile U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, sînt chemate să dez
volte în rîndurile utemiștilor dorința de a 
se pregăti și de a se ridica din punct de 
vedere politic, ideologic, cultural și profe
sional, pentru a deveni demni să intre în 
partid. Intrarea în partid trebuie să în
semne pentru fiecare utemist o mare cin
ste și un moment de cotitură în viața sa, 
iar pentru fiecare organizație de U.T.M. 
să fie o mîndr-ie și o năzuință fierbinte 
de a da partidului noi contigente de co
muniști. Comitetele raionale și organiza
țiile de bază U.T.M. să asigure ca ut'e- 
miștii care cer să fie primiți în rîndurile 
partidului, să primească recomandările în 
cel mult 20 de zile de lâ depunerea ce
rerii.

6. O condiție importantă a îmbunătățirii 
activității U.T.M. este cunoașterea și folo
sirea experienței acumulate în peste 30 
de ani de glorioasa Uniune a Tineretului 
Comunist Leninist din Uniunea Sovietică. 
Organele și organizațiile U.T.M. trebuie 
să studieze perseverent experiența Com- 
somolului în toate domeniile și să o aplice 
în mod creator în activitatea lor de zi 
cu zi.

VII
Hotărîrea Biroului Politic a C. C. al 

P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M., sa
lutul adresat conferinței de Comitetul 
Central al partidului nostru drag trasează 
căile de îmbunătățire rapidă a activității 
organizației noastre. Să mobilizăm toate 
forțele organizației noastre pentru înde
plinirea întocmai a sarcinilor trasate de 
partid.

Uniunea Tineretului Muncitor are sar
cina de onoare de a fi principalul ajutor 
al partidului în opera de educație comu
nistă a tineretului. Educația comunistă a 
tineretului trebuie s-o facem antrenîndu-1 
în lupta dîrză pentru aplicarea în viață 
a hotărîrilor plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953, pentru dezvolta
rea industriei socialiste, a agriculturii, a 
producției și desfacerii bunurilor de ’larg 
consum.

După ce a arătat sarcina U.T.M. de a 
spori contribuția tineretului in opera de 
construcție economică, de a intensifica ac
tivitatea tineretului în direcția însușirii 
culturii, de a întări munca de educație co
munistă și a îmbunătăți stilul și metodele 
de muncă, darea de seamă a subliniat că 
întreaga viață a Uniunii Tineretului Mun
citor este indisolubil legată de partidul 
nostru.

Conducerea de către partid este izvorul 
forței șix victoriilor U.T.M. Fără conduce
rea de către partid U.T.M. nu și-ar putea 
îndeplini sarcinile de mare răspundere 
care-i stau în față. Urmînd indicațiile în
țelepte ale P.M.R. și sub conducerea lui, 
U.T.M. continuatoarea glorioaselor tradiții 
de luptă a U.T.C., se întărește și se călește 
în focul luptei pentru fericirea poporului 
și înflorirea scumpei noastre patrii.

Aniversarea a 10 ani de la eliberarea 
patriei, Congresul Partidului, trebuie să 
fie un prilej de noi realizări și succese m 
munca organizațiilor de U.T.M. în lupta 
pentru ridicarea nivelului de trai material 
și cultural al poporului muncitor.

Pentru noi nu există onoare mai mare 
decît aceea de a munci și lupta sub con
ducerea iubitului nostru partid. Cel mai 
scump vis al nostru, fericirea noastră este 
de a aduce contribuția noastră la victoria 
cauzei mărețe a partidului nostru, con
struirea socialismului în țara noastră.

(Text prescurtat)

Postul • , f , 1 a. I • o , • • . . ducție Borbely Anautemist de control in plina activitate SS?
lipsuri ale tinerilor, greutăți intimpi- 
nate etc.

Iată cîteva din sezisările postului.
Utemistul Achim Vasile a lipsit 4 zile 

fără motiv. El este ajutor de maistru și nu 
se gîndește că in timpul absenței sale, 
mașinile care se defectează trebuiesc re
parate pentru ca muncitoarele să-și poată 
îndeplini planul.

Dinu Vasile. membru al postului mal 
sezisează printre altele, că muncitoarele 
de la selfactoare duc lipsă de semitort. 
Unele muncitoare care lucrează Ia ma
șinile de dărăcit dau fire de calitate slabă. 
In felul acesta suferă și calitatea produ
selor la selfactoare. Nici maiștrii de aici 
nu se preocupă in suficientă măsură de 
o mai bună organizare și planificare a 
muncii.

Pe una din filele caietului, utemista Ba
laș Ghizela sezisează de asemenea faptul, 
că la dărăcit, muncitoarele merg de cite 
2-3 ori pe zi in pivniță, pentru a-și aduce 
lăzi în care să pună deșeuri. In timpul 
cît ele lipsesc de la mașini, pe care le 
lasă funcționînd, se rup firele și curelu
șele. Lăzile pentru deșeuri trebuie să fie 
aduse de cele două tovarășe care răspund 
de această muncă. In felul acesta munci
toarele vor putea sta în permanență lingă 
mașini, producînd fire de calitate cores
punzătoare.

Sub semnătura lui Thudth Matilda 
membră în postul utemist de control se 
arată că nu sînt căni de uns la fiecare 
mașină și că muncitoarele duc lipsă de 
sfoară pentru fuse. Thudth Matilda pro
pune conducerii secției să se preocupe de 
rezolvarea acestor probleme.

Intorcind pagina din caietul de însem
nări a postului poți vedea alte sezisări și 
propuneri făcute de membrii acestuia in 
raidul întreprins în secție.

Ene Maria arată că graficele de produc
ție ale brigăzilor de tineret n-au fost com
pletate. Evidența întrecerilor nu se ține 
zilnic nici la celelalte muncitoare din sec
ție. Pe tovarășii care au sarcina de a ține 
evidența întrecerii socialiste, printre care 
se numără și utemista Ciuca Magda, nu 
ii interesează probabil faptul că bri

Să grăbim lucrările de recoltare!
★ ★

Inițiativa utemiștilor
MEDIAȘ (de la trimisul nostru). — In 

cinstea zilei de 23 August, pe ogoarele ra
ionului Mediaș, se desfășoară o intensă 
bătălie pentru executarea la t'imp și în 
bune condițiuni a tuturor lucrărilor agri
cole de vară. Pe alocuri, ca la gospodăria 
colectivă „23 August" din comuna Baiu, 
întovărășirile agricole „Avîntul" din co
muna Vorumloc și „Unirea" din comuna 
Prostea Mică, secerișul și dezmiriștitul 
au luat sfîrșit. în comunele Ccpșa Mică, 
Valea Lungă, Dîrlosu și încă altele, pînă 
în seara zilei de 28 iulie, secerișul se efec
tuase în proporție de 95 la sută, iar dez
miriștitul în proporție de 50 la sută.

Tinerii țărani muncitori din comunele 
menționate mai sus și din alte părți s-au 
angajat acum într-o nouă bătălie — 
bătălia terminării treierișului.

Iată numai un exemplu. Aria sectorului 
Micăsasa, este instalată pe marginea rîu- 
lui Tîrnava. Poate că tinerii țărani mun
citori din Micăsasa, alături de vîrstnici, 
nu ar fi organizat o arie model, dar iată 
cum s-au petrecut lucrurile. De curînd, 
aria tineretului din Copșa Mică a fost 
declarată arie model pe raion. Președin
tele Comitetului Executiv al sfatului 
popular al comunei Micăsasa, tov. Cîm- 
peanu Ion, vizitase și el aria tineretului 
din Copșa Mică, împreună cu alți pre
ședinți ai comitetelor executive ale sfa
turilor populare din raion. Tovarășului 
Cîmpeanu i-a plăcut mult aria din Copșa 
Mică. S-a interesat îndeaproape de felul 
cum au organizat cei din Copșa Mică aria.

La aria nr.
PLOEȘTI (de la corespondentul nostru, 

Puiu Nicolae).
Nu se luminase bine de ziuă și membrii 

întovărășirii agricole „I. L. Caragiale" 
din Mizil se aflau pe arie. Totul era pre
gătit. Carele erau încărcate cu snopi, ba
toza și tractorul verificate. Urma doar 
începerea treierișului.

DISCUȚII
în mijlocul întovărășiților grupați lin

gă batoză, ședea un tînăr care citea un 
ziar. Toți erau numai ochi și urechi. 
Tînărul agitator Teodorescu Stelian 
citea clar și răspicat, articolul de 
fond din ziarul „Scînteia" intitulat: „Toa- 
t'e forțele pentru grăbirea secerișului, 
dezmiriștitului și treierișului".

Mulți dintre tineri au discutat pe 
marginea articolului. De pildă, Maria 
Damian. Stan Smaranda și Duță Adrian, 
au arătat că membrii întovărășirilor 
mai au de muncit pentru a fi la înălți
mea executării acestor lucrări și a fi 
fruntași pe raion.

Ei au mai arătat că trebuie să depună 
tot mai multă muncă pentru ca în cel mai 
scurt timp să termine complet treierișul 
celor 130 hectare cu grîu pe care îl au.

Membrii întovărășirii agricole „I. L. Ca
ragiale" au obținut succese frumoase de 
cînd au început treierișul. Ei au treierat 
pînă în prezent peste 40.672 kg. grîu. 
Mindria lor cea mai mare este că din 
primele cantități de grîu obținute la tre- 
ieriș și-au predat întreaga cantitate cu
venită statului.

Toate aceste realizări au fost scoase la 
iveală de cititori atunci cînd au luat cu- 
vîntul pe marginea articolului de fond 
citit de tînărul agitator.

Tractorul I.A.R.-22 a început să pă- 
căne. întovărășiți! au trecut la posturi, 
hotărîți de a munci și mai mult pentru 
a grăbi treierișul, așa cum se spune în 

găzile de tineret cit și celelalte munci
toare vor să-și cunoască zilnic rezultatele 
muncii lor.

Din postul de control mai fac parte și 
tinere controloare de calitate. In raidul 
întreprins Cramăr Eva a constatat o seamă 
de lipsuri ale tinerilor. La selfactoarele 
nr. 2, 12 și 24, de pildă, s-au produs unele 
fire de calitate necorespunzătoare. 
Aceasta s-a intîmplat din cauza neaten
ției cu care au lucrat utemistele Tișeica 
Anastasia, Tinea Maria, Brulea Maria, și 
altele. O lipsă are maistrul Kloss Simion 
și alții care nu se interesează de reglarea 
mașinilor Ia timp.

Sezisările și propunerile postului ute
mist de control in urma raidului au fost 
aduse la cunoștința direcțiunii și condu
cerii secției.

PRIMUL NUMĂR AL GAZETEI 
DE PERETE

In prima consfătuire după raid mem
brii postului utemist <fe control au hotărît 
să confecționeze o gazetă de perete la care 
să dea publicității constatările și propune
rile după fiecare raid. De asemenea s-a dis
cutat despre folosirea celor mai bune me
tode de muncă in activitatea postului ute
mist de control.

La numai cîteva zile după raid a fost 
confecționată gazeta de perete și pusă in- 
tr-un loc vizibil la intrarea in fabrică. 
Membrii postului de control ajutați de 
către tovarășii din comitetul organizației 
de bază U.T.M. s-au străduit, ca artico
lele pozitive și negative, caricaturile, să 
fie cît mai interesante. Zilnic, la începe
rea și terminarea schimburilor, în fața ga
zetei de perete grupuri de tineri și virst- 
nici discută cu înflăcărare. Alții au prile
jul să rida cu hohote sau pe înfundate 
citind la gazetă articole „Cu dalta și cio
canul", sau privind caricaturile afișate aci.

In Drima cît și în a doua zi, tinerii nu 
se mai îndurau să plece din fata gazetei 
de perete. Și iată de ce : Sus in partea 
dreaptă a gazetei este scris „Cu acești 
ti fieri ne mîndrim". mai jos este foto
grafia unei tinere fruntașe, veselă, privind 
săgeata graficului de producție care urcă 
mereu. Aci sînt afișate articole care vor
besc despre utemistele fruntașe în pro-

Succesele brigăzii 
de tineri strungari 
de la uzinele „Cle
ment Gottwald" din 
Capitală, în cinstea 
zilei de 23 August 
sînt deosebit de im
portante. Ei își înde
plinesc zilnic sarci
nile de plan în pro
porție de 140-180 la 
sută.

In fotografie: mem
brii brigăzii ascul- 
tînd indicațiile date 
de responsabilul bri
găzii Gheorghe Ștc- 
fănescu.

f

Cei cu care stătea de vorbă, pomeneau 
toți numai despre tineri și tinere.

— No bun, a spus atunci președintele . 
Cîmpeanu. Lasă că am și eu destui tineri 
cu care pot să fac ce ați făcut voi. într-o 
adunare la căminul cultural, președintele 
a vorbit în fața a 40 de țărani mun
citori, despre necesitatea organizării 
unei arii model. Tovarășul Vinți Nicolae, 
secretarul organizației de partid, a chemat 
în cadrul acestei adunări utemiștii din 
comună să fie în primele rînduri la or
ganizarea ariei. Astfel, tinerii din Mică
sasa s-au sfătuit sâ organizeze o arie mai 
bună ca a celor din Copșa Mică. In scurt 
timp, pe malul Tîrnavei a răsărit ca din 
pămînt o arie cum nu poți întâlni în ra- ( 
ionul Mediaș.

Tinerii au întreprins o seamă de acțiuni 
la arie. Ei au contribuit la curățirea te- . 
renului și instalarea luminii pe arie. Ti- | 
nerii învățători din comună au primit sar
cina să organizeze biblioteca și gazeta de 
arie. Tovarășul Pistea Simion, secretarul 
organizației' U.T.M., împreună cu preșe
dintele cooperativei din comună au mai 
amenajat lingă arie și un chioșc cu ră
coritoare. Acum pe aria din Micăsasa se • 
treieră intens. Utemiștii și tinerii din ! 
această comună aduc însemnate contri
buții și la treieriș.

Pînă în prezent, cetele nr. 14-15 conduse 
de tinerii deputați Buja Gheorghe și Dră
guț Constantin, au terminat treierișul. Iar 
exemplul lor 'este urmat și de alți țărani 
muncitori din comună.

1 din Mizil
articolul/eițit, rPrimii snopi au și fost in
troduși în mașina de treierat. Boabele 
aurii ale griului curgeau în saci fără în
trerupere. Din primele ore ale dimineții 
s-au și cunoscut rezultatele.

PANOUL FRUNTAȘILOR, GAZETA, 
BIBLIOTECA

Odată cu începutul noii zile de treier și 
la obținerea primelor rezultate, panoul 
fruntașilor de pe arie a intrat și el în 
funcțiune. Printre primii întovărășiți tre- 
cuți la locul de cinste se află și utemiștii: 
Toma Matei, Neagu Nicola, Dobrescu Ion 
și alții, care muncesc de zor la căratul 
snopilor de grîu.

Și gazeta de perete a ariei își face da
toria. In ea sînt afișate articole referitoa
re la problemele arzătoare ale muncilor 
agricole de acum. De cîteva minute era 
afișat la gazetă un nou articol intitulat: 
„Dezmiriștitul și strîngerea la timp fără 
pierderi a recoltei sarcină de frunte 
în momentul actual'1. Un alt articol vor
bea despre îndeplinirea la termen a în
datoririlor către stat: predarea cotelor 
de cereale.

La biblioteca volantă utemistul Matei 
Toma și Neagu Nicolae, citeau cite o bro
șură despre mecanizarea muncilor agri
cole și despre colectiviști-luptători neo
bosiți în obținerea de recolte mari la hec
tar. Ei aveau tot timpul de citit, fiindcă 
carelor lor, încărcate cu snopi, nu le ve
nise rîndul și așteptau lingă batoză. Tot 
aici ei discutau printre altele și despre I 
frumosul program artistic prezentat de ■ 
pionierii din tabăra Mizil și despre cele 2 j 
detașamente de pionieri care in diminea
ța aceea au mers la strinsul spicelor de i 
grîu de pe tarlalele secerate de întovă- | 
rășiți.

Munca politică bine organizată la aria i 
nr. 1 din Mizil a determinat ca întovă- I 
rășiții să muncească cu mai multă rivnă [ 
și să grăbească treierișul.

normele, dind pro- j 
duse de calitate bună.

La rubrica „Cu dalta și ciocanul" se 
pot vedea articole satirice. Unul vor
bește despre ajutorul de maistru Achim 
Vasile care lipsește nemotivat pentru a 
merge la... bal. In articol se arată mai de
parte că utemistul Achim Vasile nu face 
treabă nici cînd este Ia lucru, mai ales în ; 
schimbul de noapte. Muncitoarele nu II I 
găsesc pentru a le repara mașinile de- I 
oarece Achim doarme mai tot timpul în- | 
tr-o ladă, iar pentru a nu-1 descoperi ni- I 
meni, iși acoperă culcușul cu un capac. In- 
tr-un alt loc, in partea de sus a gazetei 
în stingă, sub titlul „Tineri care nu ne 
fac cinste" sînt afișate două caricaturi re- 
prezentind două tinere, una care lipsește 
permanent, alta care intirzie de Ia ser
viciu.

Cititorii văd de asemenea o caricatură 
reprezentind o tinără care părăsește ma
șina cu 25 minute înainte de ora termină
rii lucrului pentru a se spăla pe miini și 
a se pregăti de plecare. Mai jos poți citi 
numele tinerelor Marton Elena și Turda 
Elena cărora li se potrivește de minune 
caricatura. Ele părăsesc mașina cu mult 
înainte de a le sosi schimbul.

Cititorii gazetei poartă discuții chiar 
după ce pleacă din fabrică despre cele 
citite in articolele postului utemist de 
control

Ar fi necesar ca exemplul acestui post 
utemist de control să fie urmat și de cele
lalte posturi din fabrica „Partizanul Roșu" 
din Orașul Stalin. Numai in felul acesta 
ele vor putea da un aport cît mai mare 
la îndeplinirea planului pe fabrică, la îm
bunătățirea calității produselor.

POPA GAVRIL
corespondentul „Scinteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin

Bilanțul unei munci rodnice
Comunicatul Direcțiunii Centrale de 

Statistică de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P.R. cu privire la îndeplinirea 
planului de stat pe semestrul I 1954, pu
blicat ieri în paginile ziarelor, a consti
tuit un prilej de mare bucurie pentru fie
care om al muncii virstnic sau tînăr, care 
și-a pus inițiativa sa creatoare în slujba 
îndeplinirii măsurilor elaborate de ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 
1953.

Planul producției globale pe semestrul
I 1954 — se arată în comunicat a foșt în
deplinit in proporție de 100,14 la sută. Se 
dezvoltă mai departe industria grea. Țara 
noastră produce mai multe mașini-unelte, 
utilaj, extrage mai mult cărbune, produce 
mai multe mașini pentru agricultură. In 
primul semestru Stațiunile de Mașini și 
Tractoare și Gospodăriile Agricole de Stat 
au primit 1000 tractoare, 802 pluguri de 
tractor, 621 semănători, 874 cultivatoare, 
341 combine și alte mașini și utilaj agricol.

Realizările obținute la principalele bu
nuri de larg consum in cele trei trimestre 
următoare plenarei C.C. al P.M.R. din 
august 1953, (trimestrul IV.1953 și trime
strele I și II 1954) arată o creștere im
portantă față de trimestrele anterioare 
din 1953 (trimestrele I, II și III). Astfel, 
producția la piine a crescut cu 4,8 la sută, 
la paste făinoase cu 7,2 la sută, la con
serve de carne cu 21,8 la sută, la produse 
zaharoase cu 41,8 la sută, ș.a.m.d.

Partidul și guvernul au trasat sarcini 
concrete pentru sporirea producției bu
nurilor de larg consum, iar acestea au 
fost și sînt duse la îndeplinire de către 
oamenii muncii. In special in trimestrul
II al anului acesta, întreprinderile din 
industria ușoară și alimentară, din indu
stria cooperatistă și locală, precum și 
secțiile producătoare de bunuri de larg 
consum, create sau dezvoltate în între
prinderile metalurgice și electrotehnice 
în cadrul cărora lucrează un număr în
semnat de tineri, au produs mai multe 
bunuri de consum pentru nevoile popu
lației. S-a înmulțit numărul cooperative
lor de producție industrială și s-au în
ființat noi ateliere de comenzi și reparații 
pentru deservirea populației. Creșterea 
industriei este caracterizată prin crește
rea numărului muncitorilor, personalului 
tehnic și funcționarilor din sectorul so
cialist al economiei noastre naționale. La 
dobindirea succeselor relevate în Comu
nicat a contribuit spiritul inovator și ini
țiativa creatoare a muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor vîrstnici și tineri care 
nu mai muncesc azi pentru buzunarul 
fără fund al capitaliștilor. Aceasta o dove
desc și cele aproape 12.000 propuneri de 
raționalizări, perfecționări tehnice și ino
vații propuse de oamenii muncii pe baza 
cărora se realizează economii anuale de 
peste 134.000.000 lei. Tineretul patriei noas
tre se poate mîndri cu cei peste 300.000 
tineri cuprinși în întrecerile socialiste, cu 
fruntașii și inovatorii din rîndurile lui, 
cu utemiști ca Ștefan Nisipeanu, mecanic 
de locomotivă la depoul „Chivu Stoica", 
inginerul Iancu Vasile de la rafinăria nr. 
4-Cimpina, și alții. Peste 1500 tineri sînt 
inovatori și numeroși alții aplică metode 
înaintate de muncă, aducînd o mare con
tribuție la descoperirea și folosirea rezer
velor interne ale întreprinderilor. Prin 
munca acestor oameni noi, entuziaști, a 
fost posibilă creșterea productivității 
muncii pe întreaga industrie, cu 4,8 la 
sută în trimestrul II al anului 1954, față 
de aceeași perioadă a anului 1953. Acea
sta este in același timp și un rezultat al 
introducerii tehnicii noi în economia na
țională.

Procesul de transport — se mai arată 
in Comunicat — a continuat să se îmbu
nătățească. In semestrul I al acestui an, 
volumul mărfurilor transportate cu tre
nuri marșrutizate este de 43,5 la sută din 
total, față de 37,85 la sută cît era prevă
zut in plan. Vinzările de mărfuri din co
merțul socialist s-au accentuat în trime
strul II 1954 crescînd cu 15,3 la sută față 
de trimestrul II 1953 și cu 12,5 la sută 
față de trimestrul I 1954.

In cifrele Comunicatului care oglindesc 
dezvoltarea și întărirea agriculturii se văd

Cetățenii Capitalei salută acordurile 
de la Geneva și cer tratative pentru asigurarea 

securității colective în Europa
In toate cartierele Capitalei, cetățenii, 

mobilizați de comitetele de luptă pentru 
pace, continuă să discute în adunări ulti
mele evenimente legate de lupta pentru 
pace a popoarelor. Se discută îndeosebi 
despre marea victorie obținută de forțele 
iubitoare de pace: încetarea ostilităților in 
Indochina, ca și despre nota adresată de 
guvernul Uniunii Sovietice guvernelor 
Franței, Angliei și Statelor Unite in ches
tiunea securității colective în Europa.

La adunarea care a avut loc în cartierul 
C.F.R.-Triaj, convocată de comitetul de 
luptă pentru pace nr. 280 din raionul Gri- 
vița Roșie, au vorbit deputății raionali 
Gh. Chelaru și I. Solanski. Cetățenii Pe
tre Coman, Gh. Bărbulescu. Vladimir So
lanski, Elena Mija și alții, luînd cuvîn- 
tul la discuții, au exprimat bucuria cetă
țenilor din raionul Grivița Roșie — care 
au avut atît de suferit de pe urma ulti
mului război — pentru noul pas făcut 
pe calea asigurării păcii în lume, înche
ierea armistițiului în Indochina. Vorbito
rii și-au exprimat de asemenea indigna
rea față de noua agresiune piraterească 
a aviației imperialiștilor americani, care, 
continuind să violeze spațiul aerian al 
R.P. Chineze, a doborit două avioane de 
recunoaștere chineze și a mitraliat un 
vas chinez. Acest act arată că ațîțătorii 
la război nu trag învățăminte de pe ur
ma înfringerilor pe care le suferă și nu 
se dau înlături de la nimic pentru a în
venina atmosfera internațională.

In cartierul Alexandru Sabia s-au ținut, 
în zilele de luni, marți și miercuri, șase 
sfaturi ale păcii, la care au luat parte nu
meroși cetățeni de pe străzile Alexandru 
Sahia, Maria Rosetti, Schitu Darvari, Ca
ragiale, Polonă etc. 

roadele luptei pline de avînt, a oamenilor 
muncii de pe ogoarele patriei noastre, 
care la îndemnul partidului își consacră 
toate forțele creșterii, producției agricole, 
animale și vegetale. Suprafața însămân
țată a crescut față de anul trecut la po
rumb cu 11,3 la sută și la cartofi cu 
3,9 la sută. La finele semestrului I numă
rul gospodăriilor agricole colective a 
ajuns la 2.045 însumînd o suprafață ara
bilă de 742.000 hectare, iar cel al întovă
rășirilor la 2.344, cu o suprafață arabilă 
de 272.000 hectare cuprinzînd 118.000 fa
milii.-

Toate aceste rezultate obținute, precum 
și măsurile luate de partid și gilvern au 
dus la o simțitoare creștere a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor 
muncii. Veniturile muncitorilor din 
ramura alimentară au crescut cu peste 
30 la sută, al celor din ramura textilă cu 
peste 26 la sută, iar al celor din ramura 
cărbune cu 10 la sută. Populația țării noa
stre a putut cumpăra mai multe produse 
agricole din sectorul socialist al comerțu
lui ceea ce a contribuit la scăderea prețu
rilor la unele produse pe piața țărănească. 
Țăranii muncitori cu gospodării individ 
duale au obținut venituri mari în desfa
cerea pe piață a unor tot mai însemnate 
cantități de produse, au crescut simțitor 
veniturile țăranilor colectiviști.

Grija statului nostru pentru oamenii 
muncii se vede la tot pasul. Comunicatul 
subliniază că totalul cheltuielilor pentru 
acțiuni social-culturale a crescut cu 9,7 la 
sută față de semestrul I 1953. Peste 
120.000 de oameni ai muncii și copii au 
fost trimiși la odihnă și cură în stațiuni 
balneo-climaterice.

Oamenii muncii și întreg tineretul pa
triei noastre se mindresc pe bună drep
tate cu succesele obținute. Ele sînt cu 
adevărat rodul muncii lor neobosite pen
tru construirea socialismului în țara noa
stră.

In același timp, așa cum se arată în Co
municat, unele ministere nu și-au înde
plinit planul producției globale. Astfel nu 
a fost îndeplinit planul la petrol, lemn, 
hirtie și celuloză și în alte ramuri. Pro
ducția bunurilor de larg consum nu a fost 
dezvoltată în măsura tuturor posibilități
lor existente din cauză că nu a fost dată 
atenția cuvenită acestei sarcini. Iar unele 
întreprinderi cum sînt „Fusul“-Galați, 
fabrica de confecții-Srăila, „Gh. Doja", 
„Semagra“-București și altele, nu s-au 
preocupat suficient tțe îmbunătățirea 
calității produselor, ceea ce a făcut ca 
pe piață să apară țesături, confecții, în
călțăminte, conserve și alte bunuri de 
larg consum de calitate necorespunză
toare. De asemenea planul de reducere a 
prețului de cost nu a fost' îndeplinit.

Pentru lichidarea acestor lipsuri, avînd 
m permanență sprijinul comuniștilor și 
îndrumarea organelor și organizațiilor 
U.T.M., trebuie să lupte neîntrerupt tine
retul nostru. Alături de muncitorii vîrst
nici ei trebuie să lichideze orice rămî- 
nere în urmă. In vederea reducerii pre
țului de Cost al produselor, deosebit de 
prețioasă este acțiunea patriotică a tine
rilor dela „Progresul“-Brăila, de a realiza 
economii egale cu prețul de cost al unor 
importante produse finite, inițiativă ce 
trebuie extinsă și aplicată de cît mai 
mulți tineri. Organele și organizațiile 
U.T.M. să intensifice și mai mult între
cerea ce se desfășoară în cinstea zilei de 
23 August dezvoltînd dorința tinerilor 
pentru ca fabrica sau uzina, atelierul, sec
ția sau brigada lor să devină printre cele 
fruntașe. O mare atenție trebuie acordată 
îndeplinirii ritmice a planului înlăturînd 
astfel munca în asalturi.

O sarcină de cinste și în același timp o 
datorie patriotică este pentru fiecare tînăr 
țăran muncitor strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei.

Fiecare organizație de bază U.T.M., fie
care utemist și tînăr muncitor sau țăran 
muncitor trebuie să pună în centrul preo
cupărilor sale problema îndeplinirii pla
nului de stat pe 1954 la toți indicii în ve
derea ridicării nivelului de trai material 
și cultural al oamenilor muncii.

La sfatul păcii întrunit în strada Maria 
Rosetti nr. 16 a vorbit Victoria Vasiliu, 
președinta comitetului de luptă pentru 
pace nr. 37 din cartierul Alexandru Sahia. 
Ea a subliniat că încetarea focului în In
dochina dovedește din plin că problemele 
internaționale litigioase pot fi rezolvate pe 
calea tratativelor. Succesul obținut la Ge
neva trebuie lărgit. Popoarele cer acum să 
se inceapă tratative pentru asigurarea 
securității colective în Europa — așa cum 
propune ultima notă a guvernului sovietic. 
Dintre cetățeni au luat cuvintul preotul 
Dimulescu. micul meseriaș Constantin Po
pescu .pensionarul Gh. Teodorescu, preo
tul Vască și alții, care au subliniat că acest 
succes confirmă tăria de neînvins a forțe
lor păcii în frunte cu marea Uniune So
vietică. Ei au accentuat asupra faptului 
că poporul romin este adine interesat in 
împiedicarea reînvierii militarismului ger
man, în asigurarea securității colective în 
Europa.

Adunări cetățenești legate de încheierea 
conferinței de la Geneva și de recenta 
notă sovietică au mai fost organizate în 
cartierul Dorobanți, la punctul de agitație 
nr. 8, unde a vorbit funcționarul I. Săracu; 
la punctul de agitație nr. 3 din Calea Gri- 
viței nr. 81, unde a luat cuvintul gospo
dina Alexandrina Dub ; in strada Războ- 
ieni nr. 22. la sediul comitetului de luptă 
pentru pace nr. 45, unde a vorbit preotul 
Ion Nicolau, membru în comitetul de 
luptă pentru pace al raionului „1 Mai" etc, 
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In interesul păcii și securității
Ecouri din presa străină la Nota Guvernului Sovietic cu privire la securitatea colectivă în Europa

NEW DELHI 29 (Agerpres). — Presa 
Indiană comentează propunerea sovietică 
pentru convocarea unei conferințe care să 
discute problemele Germaniei și a securi
tății colective în Europa.

Ziarul „Hindu" care apare la Madras 
scrie : „Invitația sovietică adresată țări
lor europene pentru discutarea problemei 
securității colective din Europa este inspi
rată din dorința de a se profita de pe 
urma relațiilor favorabile dintre răsărit 
și apus în urma încheierii acordului de 
armistițiu in Indochina. Posibilitatea 
coexistenței dintre diferitele sisteme soci
ale a fost dovedită, iar în cadrul conferin
ței de la Geneva s-a văzut Că țările lagă
rului democrat sînt dispuse să ajungă la 
un acord și asupra altor probleme'1.

★

VIENA 29 (Agerpres). — Nota Guvernu
lui Sovietic adresată guvernelor Franței, 
Angliei și Statelor Unite cu propunerea 
de a se convoca o conferință pentru pro
blemele europene se află în centrul aten
ției ziarelor vieneze de toate orientările 
politice.

„Nota Guvernului Sovietic, scrie „Da^ 
Kleine Volksblatt", nu este o surpriză, 
încetarea operațiunilor militare în Indo
china și aportul puterilor comuniste au 
dus la destinderea încordării internațio
nale, au sporit încrederea în posibilitatea 
rezolvării pașnice a celorlalte probleme 
litigioase".

Ziarul consideră firesc că într-o ase
menea atmosferă Guvernul Sovietic 
„poate conta pe sprijinul opiniei publice 
și poate fi convins că noul guvern fran

Noi declarații provocatoare 
ale lui Li Sin Man

WASHINGTON 29 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, dictatorul Coreei de 
sud, Li Sin Man, a sosit la Washing
ton unde duce tratative cu președintele 
Eisenhower în legătură cu problema 
coreeană.

In urma sprijinului și încurajărilor pri
mite la Washington, dictatorul Coreei de 
sud Li Sîn Man s-a lansat într-o serie 
de provocări nerușinate.

La 28 iulie Li Sîn Man a rostit un 
discurs în fața Congresului american in 
care a cerut invadarea Chinei populare. 
El a declarat că. întrucît consideră că 
conferința de la Geneva nu a dus la nici 
un .rezultat, este normal, după părerea 
lui, să se declare că „armistițiul din 
Coreea a luat sfîrșit". In continuarea 
declarațiilor sale, dictatorul Coreei de 
sud a lansat noi amenințări împotriva 
păcii în Extremul Orient arătînd că el 
crede că „a sosit momentul pentru a ac
ționa", înțelegînd prin aceasta noi agre
siuni împotriva R.P.D. Coreene și R. P. 
Chineze.

In furia declarațiilor sale războinice, 
Li Sîn Man a trecut la amenințări lipsite 
de orice simț al măsurii și împotriva 
Uniunii Sovietice, mărturisindu-și fățiș vi
surile sale de „distrugerea centrelor de 
producție sovietice de către aviația ame
ricană"

---- •-----

In Comisia
pentru afacerile externe 

a Adunăr i Naționale franceze
PARIS 29 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția France Presse, la 23 iulie 
a avut loc o ședință a Comisiei pentru 
afacerile externe a Adunării Naționale 
franceze.

Deputatul De Menton, a propus ca co
misia să examineze politica externă a 
guvernului și în special să asculte părerea 
președintelui consiliului de miniștri 
despre ultima notă a Guvernului Sovie
tic. In legătură cu aceasta, președintele 
comisiei, Daniel Mayer se va adresa lui 
Mendes-France.

Eșecul politicii americane „de pe poziții de forță"
Pe tot cuprinsul globului, conferința de 

la Geneva a fost salutată ca un exemplu 
concret, al posibilității reglementării paș
nice a problemelor internaționale liti
gioase. Nici cînd o conferință internațio
nală nu a concentrat în asemenea măsură 
interesul cercurilor celor mai largi din 
toate țările.

în comentariile presei mondiale se subli
niază în deosebi faptul că reglementarea 
problemei indochineze constituie o înfrân
gere a acelor cercuri care se opun trata
tivelor. După cum se știe, succesul con
ferinței de la Geneva s-a afirmat nu nu
mai fără participarea, dar împotriva voin
ței cercurilor oficiale americane. Declara
ția guvernului sovietic în legătură cu con
ferința de la Geneva arată clar că „S.U.A. 
nu au vrut să participe împreună cu 
Franța, Anglia, U.R.S.S., R. P. Chineză și 
celelalte state la lucrările comune, care au 
asigurat restabilirea păcii în Indochina". 
Tocmai de aceea meritul conferinței de la 
Geneva constă în demonstrarea lipsei to
tale de eficacitate a politicii „de pe pozi
ții de forță".

Examinarea cit de sumară a faptelor 
arată că de la bun început Statele Unite 
și-au înțeles sarcina în cadrul conferinței 
de la Geneva nu în a contribui la reinstau- 
rarea păcii în Indochina, ci dimpotrivă 
în a împiedica desfășurarea normală a 
conferinței și a extinde flacăra războiului 
în întreaga Asie de sud-est. Atît in preaj
ma conferinței de la Geneva cît și în 
cursul lucrărilor, Departamentul de stat 
nu a renunțat nici o clipă la desfășurarea 
unei astfel de politici. Diplomația ameri
cană dealtminteri nici nu a căutat să as
cundă refuzul său de a discuta în cadrul 
conferinței, în mod acceptabil, problema 
încetării ostilităților și a reglementării 
politice in Indochina. Ideea forței, a pre
siunilor, a constituit clementul predomi
nant in activitatea delegației americane la 
Geneva și în manevrele de culise desfășu
rate de diplomația S.U.A. în tot acest răs
timp. Revista oficioasă americană „Fo
reign Affairs", revistă editată de Departa
mentul de stat, scria într-un număr din 
iulie 1954, referindu-se la poziția ameri
cană în problemele internaționale cele mai 
diferite : „La baza politicii și a diplomației 
noastre stă preocuparea ideii de forță".

In mod concret, în ceea ce privește dis
cutarea problemei indochineze, acest curs
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cez va avea o atitudine favorabilă față 
de propunerile lui".

Intr-un articol de fond al ziarului „Oes- 
terreichische Volksstimme", se spune : 
„Convocarea conferinței propusă de Uniu
nea Sovietică și realizarea planului unei 
reale securități colective în Europa vor 
contribui în cel mai înalt grad la regle
mentarea problemei austriace și semnarea 
tratatului de stat în termen scurt. Cre
area sistemului de securitate colectivă 
pentru toate statele din Europa ar îmbu
nătăți atît de mult situația internațională 
incit s-ar lichida principala barieră care 
împiedică semnarea tratatului de stat cu 
Austria. Sistemul de securitate colectivă 
ar înlătura primejdia unui nou Anschluss, 
deoarece el ar garanta independența Au
striei printr-o apărare efectivă a tuturor 
statelor europene.

In lumina acestei situații, adaugă zia
rul, este absolut necesar ca guvernul au
striac să sprijine Nota Sovietică.

★
BERLIN 29 (Agerpres). — Agenția vest- 

germană D.P.A. a transmis comentariile 
serviciului de presă al partidului social 
democrat din Germania în legătură cu 
Nota Guvernului Sovietic adresată pu
terilor occidentale în problema securității 
colective în Europa.

..Ar fi absurd și lipsit de răspundere, 
scrie serviciul de presă al P.S.D.G.. dacă 
puterile occidentale cărora li s-a adresat 
Uniunea Sovietică, ar continua în pro
blema germană să se sustragă de la dis
cuții sau ar insista asupra unor argumente, 
ale căror premize politice și psihologice

Vizita lui Ciu En-lai la Moscova
MOSCOVA 29 (Agerpres).— TASS trans

mite : La 28 iulie a sosit la Moscova, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului Administra
tiv de Stat și ministrul Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Chineze. îm
preună cu el au sosit Cian Ven-tian prim 
locțiitor al ministrului Afacerilor Exter
ne al Republicii Populare Chineze; Van 
Bin-nan, Cen Cia-kan, Și Ce și alții.

La aeroport, Ciu En-lai și persoanele 
care-1 însoțesc au fost întîmpinați de V. M. 
Molotov, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; V. A. Zorin, locțiitor

Vizita lui Fam Van Dong la Moscova
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS trans

mite ; La 23 iulie, V. M. Molotov, prim 
vice președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., a primit pe Fam Van Dong, 
vice președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS trans-

Recepția oferită de V. M. Alo’otov 
în cinstea lui Ciu En-lai și Fam Van Dong

MOSCOVA 29 (Agerpres). TASS trans
mite :

Ciu En-lai, șeful delegației Republicii 
Populare Chineze la conferința de la 
Geneva a miniștrilor Afacerilor Externe, 
premierul Consiliului Administrativ de 
Stat și ministrul Afacerilor Externe, și 
Fam Van Dong, șeful delegației Repu
blicii Democrate Vietnam la conferința de 
la Geneva a miniștrilor Afacerilor Ex
terne, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, se află la Moscova la invitația 
Guvernului Sovietic.

La 28 iulie, V. M. Molotov, prim , vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a oferit o recepție in cinstea 
oaspeților.

al politicii americane a îmbrăcat forme 
multiple. încercările de a-și impune altor 
state punctul său de vedere și de a ob
ține o „poziție comună", retractarea obli
gațiilor asumate în ajun, încercări de a 
ignora conferința și faimoasele „greve di
plomatice", reprezintă tot atîtea jaloane 
ale conduitei americane la Geneva. La 
acestea s-a adăugat veșnica temă a „im
pasului conferinței" pe care presa ameri
cană a difuzat-o tot timpul.

In preajma conferinței de la Geneva, 
diplomația americană a încercat să pună 
conferința în fața faptului creării în Asia 
de sud-est a unui bloc agresiv din țări 
coloniale și să obțină astfel în cadrul con
ferinței adoptarea unor hotărîri îndreptate 
împotriva mișcării de eliberare națională 
a popoarelor Indochinei pentru a ușura 
instaurarea dominației nestînjenite econo- 
mico-strategice a Statelor Unite în acea
stă regiune. Faptele ulterioare au confir
mat din plin palidele mărturisiri în acest 
sens ale publicisticei americane oficiale. 
Ne putem referi astfel la discursurile lui 
Dulles la Geneva, la tonul lor insolent, la 
încercările sale de a substitui spiritul tra
tativelor printr-un dictat brutal.

Dar Dulles nu și-a găsit o bază de ali
anță la Geneva. El a părăsit conferința 
pentru a nu trebui să-și modifice tonul 
intervențiilor sale și pentru a nu recu
noaște în mod public ineficacitatea meto
delor de șantaj.

In tot cursul primei etape a conferinței 
de la Geneva, Statele Unite au căutat ela
borarea unui front unit cu Anglia și 
Franța pentru a impune participanților la 
conferință o soluție militară în sensul ex
tinderii conflictului din Indochina. Tre
buie reamintite in această ordine de idei 
desele conferințe militare care s-au suc
cedat la Washington ca acelea ale șefilor 
de stat major ai S.U.A., Marii Britanii, 
Franței, Noii Zeelandei și Australiei, tra
tativele unilaterale cu Noua Zeelandă și 
Australia în cadrul pactului ANZUS, atra
gerea Tailandei în cadrul pregătirilor pen
tru înjghebarea blocului militarist.

Cea de a doua etapă, hotărîtoare, a con
ferinței de la Geneva a început în condiții 
deosebit de nefavorabile pentru americani. 
In preajma reunirii miniștrilor Afacerilor 
Externe ai celor nouă state un puternic 
spirit de optimism în ce privește încheie
rea cu succes a lucrărilor conferinței se 
simțea la Geneva. Pentru a împiedica, da 
această dată în mod direct realizarea acor
dului, Statele Unite au recurs la o strata
gemă nouă — încercarea de a ignora com
plet conferința. Conducerea delegației 
americane a fost încredințată unui diplo

nu mai există de mult. Problema securită
ții germane și europene rămîne la ordi
nea zilei în politica mondială**.

★
PRAGA 29 (Agerpres). — Nota Guver

nului Sovietic adresată guvernelor Fran
ței, Marii Britanii și S.U.A. în problema 
securității colective în Europa este co
mentată pe larg de presa cehoslovacă.

Poporul nostru, scrie ziarul ceho
slovac „Pravda", știe prea bine că dacă 
țările ar fi avut în trecut un tratat cu 
privire la securitatea colectivă în Europa, 
așa cum îl propune astăzi Uniunea So
vietică, nu ar fi existat nici Munchenul, 
nici ocuparea Cehoslovaciei.

Poporul nostru, împreună cu popoarele 
sovietic, polonez, francez, englez și nor
vegian au luptat cu arma în mină împo
triva „noii Europe hitleriste**. Acum îm
preună cu toți patrioții din Europa occi
dentală, noi respingem „mica Europă-* a 
Statelor Unite și sprijinim în întregime 
ideea securității colective în Europa.

★
NEW YORK 29 (Agerpres). — într-o in

formație din Bonn, corespondentul ziaru
lui „New York Herald Tribune**, Co
blentz, transmite că în Germania occi
dentală părerile în legătură cu nota so
vietică privitoare la problema securității 
colective în Europa sînt foarte împărțite, 
în timp ce, guvernul Adenauer respinge 
direct propunerea sovietică, alții consi
deră că această propunere ar trebui ac
ceptată. Cel mai uimitor lucru, scrie co
respondentul, este faptul că pînă și acei 
care resping propunerea sovietică o fac 
fără vehemența obișnuită.

al ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.; P. F. Iudin, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al U.R.S.S. in 
R.P. Chineză ; M. A. Iasnov, președintele 
Sovietului din Moscova și alții.

★
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TASS trans

mite : la 28 iulie, V, M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., a primit pe Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului Administrativ de Stat 
și ministrul Afacerilor Externe al Repu
blicii Populare Chineze.

mite : La 28 iulie, delegația Republicii De
mocrate Vietnam la conferința de la Ge
neva, in frunte cu Fam Van Dong. vice 
președinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Vietnam, care se află 
in prezent la Moscova, a vizitat Mauso
leul lui V. I. Lenin și I. V. Stalin și a de
pus o coroană de flori.

La recepție, au participat : K. E. Voro- 
silov, L M. Kaganovici. G. M. Malenkov. 
A. I. Mikoian, M. G. Pervuhin. M. Z. Sa
burov. N. S. Hrușciov. N. M. Șvernik; 
V. A. Malișev, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al UJLS-S.: M P. Ta
rasov, președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al RSF.SR.; A. M. Puzanov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R.S. F.S.R.. miniștri, funcționari superiori, 
ofițeri superiori, ziariști; reprezentanți ai 
vieții publice, oameni ai științei, culturii, 
ziariști sovietici și străini.

Printre oaspeți au fost de asemenea 
ambasadori extraordinari și plenipotenți
ari, însărcinați cu afaceri ad-interim.

Recepția s-a desfășurat intr-o atmos
feră extrem de cordială și prietenească.

mat cu rang necorespunzător, efectivul 
delegației americane a fost redus, presa 
americană a mceput din nou. pe toate to
nurile, să vorbească despre „lipsa de per
spectivă a conferinței". Diplomații ameri
cani scontau ca in acest mod să ducă ță
rile participante la imposibilitatea de a 
încheia vreun acord, să provoace totodată 
izolarea țărilor democratice și să oblige 
celelalte târî occidentale să urmeze linia 
dictată de Departamentul de stat Rezulta
tul a fost în mod net contrar. Politica 
americană s-a văzut ea însăși izolată.

Grăitoare sînt mărturisirile revistei en
gleze „Economist" care scrie în legătură 
cu aceasta : „Din punct de vedere tactic 
americanii au prezentat un spectacol 
trist in ultimele 3 luni Ei au stat îmbuf
nați de o parte legați de miini și de pi
cioare de neroziile politicii lor externe**.

Trebuie citată în această ordine de idei 
activitatea delegației franceze care, in 
ciuda dictatului american, și-a manifestat 
dorința de a contribui la reglementarea 
problemei indochineze. In ultimă instanță, 
armistițiul in Indochina a fost semnat în 
ciuda ostilității evidente a Statelor Unite. 
Astfel, înfrîngerea politicii americane nu 
se reduce în cazul de față doar la eșua
rea planurilor sale față de Asia de Sud- 
Est. Ea este totodată semnificativă și prin 
izolarea delegației americane, prin ascu
țirea contradicțiilor între țările occiden
tale. Geneva a fost primul caz în tot 
cursul perioadei postbelice cînd în cadrul 
unei conferințe Internaționale Franța și 
Marea Britanie se alătură unei declarații 
la care nu au aderat Statele Unite. 
„Prestigiul și poziția noastră de conducere 
— scria Averell Harriman în revista „Fo
reign Affairs" — în afacerile internațio
nale au suferit o gravă înfrîngere". Acea
stă idee revine sub cele mai diferite forme 
în toată presa mondială. In unanimitate 
comentatorii occidentali recunosc că înce
tarea ostilităților în Indochina, fapt care 
este în totală contradicție cu obiectivele 
americane în această regiune a lumii, re
prezintă o puternică înfrîngere a diploma
ției americane.

La Washington știrea semnării armisti
țiului a provocat un val de nemulțumire. 
Senatori, oameni politici de frunte din 
Statele Unite și-au manifestat fățiș deza
probarea lor față de încheierea la Geneva 
a armistițiului. „Acordul pentru încetarea 
operațiunilor militare este desigur departe 
de a fi satisfăcător din punctul nostru de 
vedere, — a declarat în senatul american 
senatorul Lehman. Intr-adevăr, cum am 
putea fi mulțumiți de un aranjament prin 
care autoritatea puterii comuniste este

Fotografia de mai sus înfățișează un grup de tineri francezi care pregătesc un 
afiș : „ÎMPOTRIVA ACORDURILOR DE LA BONN ȘI PARIS. FRANȚA SE 
OPUNE". Lipită pe ziduri sau purtată de mîini voinice și hotărîte, această che
mare va strînge în jurul ei tot mai mulți tineri patrioți. După încetarea focului 
în Indochina, tineretul francez continuă lupta cu același clan împotriva „comuni
tății defensive europene".

Eu Begătsarâ cu provocările aviațâes americane 

împotriva P. Chinere
Declarația președintelui Eisenhower

NEW YORK 29 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că președintele 
Eisenhower a declarat la 23 iulie la o 
conferință de presă că, după toate pro
babilitățile, vasele americane purtătoare 
de avioane trimise in regiunea insulei 
chineze Hainan, voi' părăsi in curind 
această regiune. (După cum s-a comuni
cat, avioanele militare care-și au baza 
pe aceste purtătoare de avioane au do- 
borit două avioane chineze).

Eisenhower a recunoscut de fapt că 
atacul avioanelor americane de asalt îm
potriva avioanelor chineze a stîrnit 
neliniște in țările occidentale unda ac
țiunile S.U.A. au fost condamnate.

Președintele S.U.A. a subliniat că din 
informațiile corespondenților reiese neli
niștea care domnește la Paris unde se 
consideră că S.U.A. au acționat prea ne
chibzuit și imprudent.

Comentariile presei americane
NEW YORK 29 (Agerpres). — Acțiunea 

provocatoare săvirșită de avioanele ame
ricane împotriva avioanelor R. P. Chi
neze în spațiul aerian al insulei Hainan 
este comentată pe larg de ziarele din 
S.UJL Această provocare, dezaprobată de 
întreaga opinie publică și presa din Eu
ropa occidentală, este salutată cu vădită 
satisfacție de ziarele americane de mare 
tiraj care, exprimind punctul de vedere 
al cercurilor oficiale americane, o con- 
s.dcrâ ca un mijloc binevenit pentru a 
învenina din nou relațiile internaționale.

Referir.du-se la acest act de provocare, 
ziarul „Daily News" (Kew York) merge 
pină la a exprima „incintarea" că avia
tor.: americani au doborit avioanele
R. P. Chineze.

Ca și toate celelalte ziare americane 
legate de vârfurile conducătoare din
S. U.A_ ..New York Herald Tribune" și 
.New York Times" aruncă întreaga răs-

| pundere a acestui act de provocare asu
pra R. P. Chineze deși din întreaga des- 

. fășurare a evenimentelor reiese cu cea 
j mai mare claritate că tocmai cercurile 
! conducătoare americane caută, după eșe- 
| cui suferit la conferința de la Geneva să 

creeze conflicte și probleme in Extremul 

pusă în fa?a faptului concret că nici po
porul american, nici cel francez și britanic 
$i nici popoarele asiatice din țările înve
cinate nu sînt pregătite sau dornice să se 
angajeze într-o acțiune militară pe scară 
largă cere ar fi singura alternativă față 
de o reglementare pe bazele pe care a fost 
stabilită" (sublinierea noastră — N.R.). 
Această declarație spune foarte mult. Ea 
arată că oficialitățile americane consideră 
acordul de la Geneva cu multă amără
ciune. ..Este o înfrîngere după modelul 
Coreei”, a declarat senatorul Mansfield, 
membru al Comisiei pentru Afacerile Ex
terne. Deci, restabilirea păcii în Indochina, 
la fel ca și armistițiul din Coreea de la 

încheierea căruia s-a împlinit de curînd 
un an sînt considerate în mod oficial la 
Washington ca o înfrîngere. In acest caz 
nu mai este de loc necesar să definim o- 
biectivele politicii americane.

Aceasta a și dus la aceea că în mod ofi
cial Statele Unite au refuzat să se alăture 
declarației de la Geneva O caracteristica 
importantă a eșecului suferit de politica 
„de pe poziții de forță" este lipsa totală de 
perspective ca o asemenea politică să gă
sească o bază cît de îngustă de acțiune. 
In țările Asiei ca și in țările Europei, di
plomația americană întimpinâ tot mai 
multe greutăți în realizarea obiectivelor 
sale. Comentatorul diplomatic al agenției 
americane Associated Press, trecind in re
vistă diferitele aspecte ale politicii „de 
pe poziții de forță" desfășurată de ame
ricani a trebuit să constate că „Statele 
Unite întîmpină tot mai multă suspiciune 
în Extremul Orient și tot ce întreprind 
sau intenționează să întreprindă este su
pus celei mai bănuitoare analize". Opinia 
publică mondială este net în favoarea con
solidării păcii în Indochina și dezavuează 
încercările americane de a torpila climatul 
de încredere ce s-a creat în urma con
ferinței.

Poziției consecvent obstrucționiste adop
tată de delegația americană în cursul 
conferinței de la Geneva i s-a opus poli
tica de pace a Uniunii Sovietice, politică 
care întruchipează năzuințele cele mai 
fierbinți ale omenirii.

Dar se pare că Departamentul de stat 
nu a tras concluziile cuvenite de pe urma 
conferinței de la Geneva. Faptele arată că 
oficialitățile americane intenționează să 
ducă și pe viitor aceeași politică „de pe 
poziții de forță". „împăciuirea în trecut, 
prezent sau viitor — scria agenția ameri
cană Buletinul de Știri al Casei Albe la 
24 iulie — rămîne în afara vocabularului 
guvernului". In mod direct, oficialitățile 
americane își leagă continuitatea planuri
lor lor „ferme" de împiedicarea reglemen
tării trainice în cele trei state din Indo
china. în cercurile militare americane sus 
puse se vorbește cu insistență că înceta
rea ostilităților trebuie înțeleasă „ca jun 

Orient și Asia sud-estică. După cum re
lata agenția France Presse, observatorii 
din capitală S.U.A. subliniază că forțele 
aeriene și navale americane din Extre
mul Orient sînt acum în stare de alarmă.

Un ziar englez despre poziția S.U.A.
LONDRA 29 (Agerpres). — Ziarul „Dai

ly Mail", comentind într-un articol re
dacțional poziția adoptată de S.U.A. în 
legătură cu incidentul din regiunea in
sulei Hainan, scrie : „Datoria tuturor ace
lora pe care ii interesează părerea opi
niei publice este de a căuta să stingă 
focul războiului și nu de a-1 ațița. Cu 
mînia nu realizezi nimic, poți însă să 
pierzi totul... Oficialități suspuse fac dec
larații care au pentru noi o rezonanță 
foarte ciudată. Astfel, amiralul Stump, 
comentind reglementarea situației din 
Indochina, a declarat pur și simplu că... 
nici el însuși, nici Statele Unite nu sînt 
entuziasmate de această reglementare. 
Un asemenea punct de vedere în politi
că, exprimat de un om a cărui funcție 
implică obligația nu de a discuta, ci de 
a servi, ne surprinde pe noi care sîn- 
tem deprinși cu alte obiceiuri".

„Provocare premeditată"
PARIS 29 (Agerpres). — Agenția France 

Presse transmite din Singapore că cercu
rile de afaceri de acolo critică acțiunile 
americane (este vorba de atacul tîlhăresc 
săvîrșit de aviația americană împotriva 
unor avioand chineze N. R.) Unul din 
membrii influenți ai Camerii de Comerț 
a calificat acest atac drept o provocare 
premeditată.

„Acțiuni pripite și nechibzuite"
LONDRA 29 (Agerpres). — Ziarul aus

tralian ..Sydney Morning Herald", refe- 
rindu-se la atacul banditesc săvîrșit de 
avicane militare americane împotriva a 
două avioane de recunoaștere ale R.P. Chi
neze scrie: „Dintre toate provocările puse 
la cale, nimic nu a fost mai nesăbuit de- 
cit ordinul dat de amiralul Stump avia
torilor flotei americane din Pacific „de 
a trage imediat". Eventualele urmări ale 
unor asemenea acțiuni pripite și nechib
zuite sînt prea grave, pentru ca să poți 
să le întreprinzi cu ușurință".

scurt răgaz", ca o pauză pentru reluarea 
pe scară mai largă a războiului agresiv 
împotriva popoarelor Indochinei. Este 
semnificativă în această ordine de idei de
clarația făcută de generalul John Hull 
comandantul suprem al S.U.A. în Extremul 
Orient, potrivit căreia acordul de încetare 
a focului în Indochina „reprezintă o solu
ție provizorie".

Totodată, cercurile politice americane își 
continuă uneltirile în vederea înjghebării 
faimoasei coaliții agresive în Asia de sud- 
est. „Odată semnat acordul de încetare 
a focului în Indochina — scria corespon
dentul agenției americane, Buletinul de 
Știri al Casei Albe — oficialitățile din 
Washington proiectează o încheiere grab
nică a pactului sud-estului asiatic". Perso
nalități din guvernul S.U.A. ca Wilson, 
Dulles. Eisenhower, au arătat că în ce 
privește Asia de sud-est, constituirea or
ganizației militare în această regiune ră
mîne principalul obiectiv al politicii ame
ricane. In acest scop, diplomația americană 
tatonează intențiile celorlalte țări parti
cipante la conferința de la Geneva pentru 
a căuta din nou să le impună punctul său 
de vedere. Mai mult decît atît, cercurile 
agresive americane încearcă să violeze de 
pe acum spiritul acordului de la Geneva 
prin atragerea Cambodgiei, Laosului și a 
Vietnamului de sud în alianța agresivă 
proiectată. Departamentul de stat a fixat 
chiar luna august pentru organizarea unei 
conferințe a țărilor participante la even
tualul pact al sud-estului asiatic.

Acest curs al politicii americane stîr- 
nește un protest hotărît din partea mili
oanelor de oameni. Pentru popoarele Asiei 
care au urmărit cu un uriaș interes con
ferința de la Geneva uneltirile americane 
apar ca direct îndreptate împotriva inde
pendenței și suveranității tuturor statelor 
asiatice, pentru permanentizarea robiei co
loniale și instaurarea dictatului american.

In ultimele două zile au survenit fapte 
noi care dovedesc că politicienii ameri
cani încearcă pe toate căile să-și realizeze 
planurile lor agresive. Atacarea celor 
două avioane de recunoaștere ale 
R. P. Chineze de către avioane militare 
americane, repetatele acte piraterești să- 
vîrșite de S.U.A. trezesc suspiciunea în
tregii opinii publice mondiale. In țările 
Asiei ca și în toate celelalte țări se urmă
resc însă cu vigilență uneltirile cercurilor 
agresive din Statele Unite. Popoarele din 
această parte a lumii sînt ferin hotărîte să 
nu permită anihilarea victoriilor obținute 
la Geneva.

Viitorul trebuie să deschidă calea con
tinuării tratativelor — aceasta este cere
rea majoră a tuturor popoarelor lumii.

S. VLĂDESCU

G. M. Maicnkov
a priiF.it ps ambasadorul Indoneziei
MOSCOVA 29 (Agerpres). — TAS3 

transmite:
La 23 iulie, G.M. Malenkov, președin

tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. l-a 
primit pe Subandrio, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Republicii In
donezia în U.R.S.S.

- - - •- - - -

Pregătiri pentru alegeri 
in R. D. Germană

BERLIN 29 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 23 iulie, în Republica Demo
crată Germană a început campania electo
rală în vederea alegerilor pentru Camera 
Populară a R. D. Germane, care vor avea 
loc la 17 octombrie a.c. Numeroși deputați 
ai Camerei Populare au prezentat la 28 iu
lie dări de seamă în fata alegătorilor lor. 
La Dresden a luat cuvîntul Otto Grote- 
wohl, primul ministru al. Republicii De
mocrate Germane, la Magdeburg — Her
mann Matern, vicepreședinte al Camerei 
Populare a R. D. Germane și membru in 
Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G., la Zvic- 
kau — Karl Schirdewan, membru in Bi
roul Politic al C.C. al P.S.U.G.

în cuvîntările lor rostite în fața alegă
torilor. deputății Camerei Populare scot îg 
evidență realizările Republicii Democrat" 

; Germane în domeniile politic, economic șl 
, cultural, în lupta pentru rezolvarea paș- 
1 nică a problemei germane pe baze demo- 
I cratice, expun sarcinile construcției paș

nice în Republica Democrată Germană. La 
28 iulie a fost radiodifuzat raportul de ac
tivitate prezentat in fața alegătorilor săi 
din Leipzig, de deputatul Walter Ulbricht 
prim secretar al C.C. 11 P.S.U.G. și locțiitor 
al primului ministru al Republicii De
mocrate Germane.

---- •-----

Un ziar suedez
despre tratativele fino-sovietice
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — TASS 

transmite : într-un articol de fond consa
crat acordului comercial dintre Finlanda 
și Uniunea Sovietică, ziarul „Svenska 
Dagbladet" subliniază urmările favora
bile pentru Finlanda ale tratativelor co
merciale. Se poate spune pe drept cuvînt, 
scrie ziarul, că pentru metalurgia prelu
crătoare a Finlandei, asigurarea exportu
lui în Rusia este ce o importanță vitală, 
în felul acesta se asigură folosirea întregii 
capacități de producție a șantierelor na
vale ale Finlandei in următorii cinci arr.

Ziarul relevă caracterul cu totul firesc 
al unor largi schimburi comerciale între 
Uniunea Sovietică și Finlanda determi
nate de poziția geografică a celor două 
țări vecine.

S. U. A. exercită presiuni economice 
asupra Finlandei

HELSINKI 29 (Agerpres). —- TASS 
transmite : Ziarul „Uusi Suomi" scrie ci 
S.U.A. au exprimat in mod neoficial Fin
landei „serioasa lor neliniște" in legătură 
cu încheierea acordului comercial între 
Finlanda și Uniunea Sovietică. Ele au 
amenințat că acordul comercial va în
greuna posibilitatea S.U.A. de a acorda 
„sprijin economic" Finlandei.

Plecarea delegației sovietice 
la sesiunea Consiliului F. M. T. D.
PEKIN 29 (Agerpres).— La începutul

I lunii august se va deschide la Pekin se
siunea ordinară a Consiliului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. La 23 
iulie a părăsit Moscova plecînd spre Pe
kin o delegație a tineretului sovietic, care 
va participa la lucrările acestei sesiuni. 
Totodată au plecat spre Pekin reprezen
tanții organizațiilor de tineret din Franța, 
Italia, Anglia, India, Algeria, Belgia, Is
landa, Africa de sud, Luxemburg și o se
rie de alte state, care s-au aflat în tre- 

j cere la Moscova.
----•----

Vizita studenților sovietici 
in Anglia

LONDRA 29 (Agerpres). — TASS trans
mite : In prezent, un grup de studenți so
vietici vizitează Anglia in urma invitației 
Uniunii naționale a studenților englezi, 
studenții sovietici au vizitat o serie de 
orașe din Anglia, printre care centrele uni
versitare Oxford. Cambridge, centrul in
dustrial Birmingham și orașul Stratford 
on Avon, lecui de naștere al lui Shakes
peare.

Scurte știri
• La 29 iulie, A. P. Volkov, președintele 

Sovietului Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și V. T. Lațis, președintele So
vietului Naționalităților al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., au primit delegația Sei
mului finlandez. La primire a fost de față 
R. Enkel. însărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al Finlandei în U.R.S.S.

• La 29 iulie a părăsit Moscova plecînd 
spre Danemarca o delegație a studenților 
sovietici, care va lua parte la taberele in
ternaționale studențești de execursii și 
arheologie organizate acolo.

• Agenția Associated Press anunță cil 
potrivit declarațiilor lui K. Raghurama- 
iah, șeful delegației comerciale indiene, 
care s-a înapoiat recent de la Pekin, India 
a încheiat un acord comercial eu R. P. 
Chineză pe baza căruia va exporta 'n 
China printre altele și 4.500.000. pfunzi de 
tutun.

• Agenția France Presse anunță că la 
28 iulie autoritățile franceze au arestat 
pe Maurice Nizard, secretar al Partidului 
Comunist din Tunisia.

• Intr-un discurs ținut la Clubul Ame
rican din Paris, Eugene Holman, președin
tele Consiliului de administrație al socie
tății „Standard Oil Company of New Jer
sey", s-a pronunțat pentru o revizuire a 
politicii comerciale a Statelor Unite.

• Delegați ai țărilor africane și asia
tice la O.N.U au remis secretarului ge
neral al O.N.U. o scrisoare in care cer 
includerea în ordinea de zi provizorie a 
Adunării Generale problema Tunisiei și 
Marocului.

• Știri sosite din Taiwan arată că zeci 
de mii de țărani și absolvenți ai școlilor 
medii din această insulă sînt trimiși 
forța in taberele de instrucție militai» 
comandate de ofițeri americani.

• O delegație sindicală de feroviari in
dieni vizitează Moscova la invitația Comi
tetului Central al sindicatului muncitorilor 
din transportul feroviar.
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