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Hunedoara-Defra
Proletari din toate țările. nnifi-ră : Uniunea Tineretului Muncitor trebuie să educe tineret ul 

în spiritul moralei comuniste, să cultive la tineri înaltele calități 
morale ale omului înaintat, luptător pentru socialism: vigilența,
combativitatea și ura neîmpăcată față de dușmanul de clasă, 
curajul, spiritul de sacrificiu pentru apărarea patriei, dragoste 
pentru muncă, grija pentru bunul obștesc, cinstea și sinceritatea, 
respectul față de vîrstnici, dragostea pentru familie, atitudinea 
tovărășească.

(din salutul Comitetului Centra! al r.M.R. adresat Conferinței pe țari a U.T.M.)

Să dezvoltăm continuu 
întrecerea socialistă

De pe ogoare I
două vești, două aspecte

PRESA ȘI RADIOUL aduc zilnic 
vești despre avîntul puternic cu 
care muncitorii și inginerii vîrstnici 

și tineri întîmpinn cea de a 10-a aniver
sare a eliberării patriei noastre.

întrecerea socialistă.— metodă comu
nistă de construire a socialismului — a 
cuprins majoritatea muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor. Tot mai adine se 
înrădăcinează în conștiința oamenilor 
muncii ideea că fiecare succes, fiecare 
victorie obținută îri producție grăbește 
ridicarea propriului lor nivel de trai. Co
lectivul întreprinderii de tricotaje „Mol- 
dova“-Iași a dat peste plan în numai 9 
zile 1500 tricotaje și a mărit cu 4 la,sută 
procentul produselor de calitatea întîia. 
Succese importante obțin și muncitorii 
fabricii „Drapelul Roșu“-Orașul Stalin, 
muncitorii depoului C.F.R. din Petroșani, 
precum și muncitorii, multor întreprin
deri din (ara noastră.

Chemarea la întrecere lansată de co
lectivele celor 13 întreprinderi din Capi
tală a devenit una din cele mai populare 
lozinci a celor ce muncesc din patria 
noastră.

In majoritatea întreprinderilor, alături 
de muncitorii vîrstnici, tinerii și-au luat 
noi angajamente după ce au chibzuit te
meinic asupra posibilităților de îndeplini
re a acestora. Cărui tînăr nu îi sînt cu
noscute angajamentele utemrstei Harag- 
sin Maria de la uzinele textile „30 De- 
cembrie“-Arad, inîțiatoarea întrecerii pen
tru titiul de cea mai bună tînără țesă
toare sau ale tînărului sudor Marin 
Andrei de la complexul „Grivița Roșie" 
din Capitală ? Considering că întrecerea 
socialistă nu trebuie să fie organizată pe 
campanii, ci să se desfășoare tot timpul 
anu'ui cu intensitate sporită, utemista 
Haragsin Maria s-a bucurat» de curînd 
de rodul muncii ei avîntate. Ea și-a înde
plinit cu mult înainte de termen angaja
mentele luate. CJrz-til utemistei Haragsin 
nu este un caz izolat. Asemenea ei sînt 
azi in tara noastră tot mai numeroși ti
neri. Practica arată că acolo unde între
cerea socialistă nu se duce pe campanii, 
ci in mod continuu, rezultatele sînt cele 
dorite.

Din păcate însă, trebuie spus că mai 
sînt întreprinderi unde întrecerea socia
listă se desfășoară bine numai în anu
mite perioade. Cum poate fi calificat 
faptul că la fabrica „Teba“ din Arad în 
zilele premergătoare zilei de 1 Mai a.c. 
întrecerea socialistă cunoștea un ritm ne- 
maiîntîlnit, iar după I Mai, ritmul între
cerii în rîndurile tineretului a scăzut în mod 
simțitor ? Comitetul organizației de bază 
U.T.M. nu a analizat felul în care tinerii 
au desfășurat' întrecerea socialistă, felul 
în care ei și-au îndeplinit angajamen
tele și nu s-au luat hotărîri pentru ca în
trecerea să , continue cu aceeași intensi
tate. A domnit aci o perioadă de acalmie. 
Apropierea zilei de 23 August a făcut ca 
și fa fabrica „Teba“ să se intensifice din 
nou întrecerea socialistă.

Articolul redacțional „Pentru continua 
îmbunătățire a muncii Uniunii Tineretului 
/Muncitor" apărut în ziarul „Scînteia" ara
tă că uncie organizații U.T.M., nu pri
vesc întrecerea socialistă ca o preocupare 
permanentă, nu văd rolul lor de însufle-

(itori ai tineretului în întrecere, se ocupă I 
slab de răspindirea în masa tinerelului 
a experienței fruntașilor și a metodelor 
înaintate de lucru.

Buna desfășurare a întrecerii socialiste 
depinde în mare măsură de felul în care 
comitetele regionale, raionale, orășenești 
și comitetele organizațiilor de bază U.T.M 
se stiăduicsc să îmbunătățească munca 
politică și organizatorică în rîndurile ti
neretului. Darea de seamă a C.C. al 
U.T.M. la Conferința pe țară a Uniunii 
Tineretului Muncitor arată că comitetele 
regionale și raionale U.T.M., organizațiile 
U.T.M. din industrie sînt datoare să ex
tindă și să întărească brigăzile utemiste 
de producție, posturile utemiste de con
trol, secțiile de tineret, să antreneze un 
număr sporit de tineri în întrecerea pe 
profesii, să generalizeze mișcarea pentru 
realizarea de economii egale cu prețul de 
cost a cît mai multe produse finite, să 
lupte pentru o calitate superioară a pro
duselor.

Tinerilor muncitori nu le poate fi indi
ferent cît produc zilnic și ce fel de pro
duse dau. Dorința lor este să dea tot 
mai multe produse și din ce în ce mai 
bune. Pentru aceasta însă este necesară 
cultivarea în rîndurile tineretului a unei 
atitudini noi, socialiste, față de muncă.

IntrecerSTsocialistă are darul să ajute, 
ipe oamenii muncii în această direcției 
Tocmai pentru aceasta comitetele organi-,1| 
Izațiilor de bază U.T.M. au datoria de a» 

se ocupa cu perseverență nu numai dej 
fruntașii în producție, ci și de cei rămași 
in urmă, în așa fel, ca ei să-i ajungă pel

/Ele trebuie sa analizeze perio-M 
die activitatea celor rămași in urmă. .să 
găsească cauzele care determină această 
situație și să le acorde sprijinul de care 
au nevoie pentru a lichida cu rămînerea 
in urmă. Pentru îndeplinirea acestei sar
cini este necesară folosirea muncii de agi
tație da la om la om, prin gazetele de pe
rete, ziarele de uzină, stațiile de ampli
ficare, grafice, lozinci etc. Comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M. trebuie ca in 
tot cuprinsul anului să organizeze la clu
buri conferințe, întîlniri între fruntași în 
întrecere, cu ceilalți tineri muncitori, 
schimburi de experiență, expoziții etc. Su
plimentele satirice ale gazetelor de pe
rete își pot spune cu mult folos cuvînlul 
in direcția combaterii formalismului și a 
atitudinii de autoliniștire in întrecere.

Membrii comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. au obligația de a cunoaște | 
pe fruntașii în producție, rezultatele ob
ținute de ei, metodele de muncă folosite 
de aceștia pentru ca atunci cind instru
iesc birourile organizațiilor de secții sâ 
le indice concret oamenii a căror expe
riență trebuie popularizată și extinsă.

O sarcină de seamă a comitetelor orga
nizațiilor de bază U.T.M. este de a înlă
tura complet birocratismul, munca zgo
motoasă, de paradă, caracterul de campa
nie ce mai există în întrecerea socialistă.

Ridicînd pe o treaptă superioară munca 
politică printre tinerii muncitori, co
mitetele organizațiilor de bază U.T.M. ra
ionale și regionale U.T.M. vor ajuta ti
neretul să întîmpine cea de a- 10-a ani
versare a eliberării patriei noastre cu noi 
succese în producție, vor face ca între
cerea socialistă să fie desfășurată în ace
lași ritm și pe mai departe.
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închiderea taberei internaționale studentesti» » »
de la Timișul de Sus

Către ora prînzului, prin difuzoarele 
taberei internaționale studențești de la 
Timișul de Sus, crainicul anunță în cî
teva limbi: „Prieteni, sînteți invitați la 
masă". Crainicul repetă apoi invitația, 
dar parcă nimeni nu-i dă ascultare. 
Da pe malul lacului, studenții se aruncă 
mai departe în apa rece, întreeîndu-se 
parcă la un adevărat concurs da 
sărituri ,fără să se sinchisească de ora me
sei. Pe terenul de fotbal sînt azi mai mulți 
jucători ca deobicei. Nici de la club nu 
se urrrște nimeni. Este doar ultima zi pe 
care tinerii studenți veniți din 21 țări o 
petrec împreună în tabăra internațională 
de la Timișul de Sus.

Cu dcuă săptămîni în urmă, nu-și știau 
numolr, nu se cunoșteau. Astăzi, însă pe 
toți îi leagă amintiri comune. Excursiile 
în munți sau vizitele făcute în diferite 
întreprinderi și gospodării colective, ma
nifestările culfural-artistice organizate în 
tabără au rămas amintiri plăcute pentru 
toți. Cîteva seri de-a rîndul, studenții sco
țieni. francezi și norvegieni au vorbit cu 
multă pasiune despre excursia de două 
zile în munții Piatra Craiului. Poate că 
peste cîteva luni, pe străzile Londrei sau 
în universitățile din Paris. Oslo, mulți 
dintre tinerii studenți care și-au petrecut 
o parte din vacanța de vară în această 
minunată tabără își vor aminti din nou 
despre frumusețile întîlnite la Timișul de 
Sus. Ceea ce le va reaminti însă întot
deauna acestor tineri de zilele petrecute 
în tabăra internațională a studenților de 
Ia Timișul de Sus va fi prietenia trainică 
închegată pe terenul de sport sau în ju
rul focurilor de tabără. Aci s-au întîlnit 
studenți sovietici, englezi, francezi, norve
gieni, italieni, sau canadieni care și-au 
împărtășit gîndurile, sentimentele și cu
noștințele căpătate în anii de școală. De

obicei, prieteniile trainice se creează în 
decursul anilor, totuși uneori sînt dcajuns 
doar cîteva zile pentru ca oamenii să se 
cunoască, să se respecte, cind îi unesc 
aceleași năzuințe.

La numai cîteva zile după sosirea în 
tabără, arunci cînd un student chinez a 
adus vestea acordului pentru încetarea 
focului în Indochina, o bucurie fără mar
gini a umplut inimile tinerilor studenți. 
Cu toții s-au ridicat de la masă, manifes
tând entuziast pentru această nouă victorie 
a forțelor păcii.

In ultima seară petrecută în tabără, 
studenții s-au adunat din nou la poalele 
muntelui, pe platoul pavoazat cu drapelele 
celor 21 de țări.

La ceremonia de închidere a taberei, 
oaspeții au mulțumit Uniunii Tineretului 
Muncitor din R.P.R. pentru ospitalitatea 
arătată.

„Am trăit zile fericite aci pe care mi le 
vor aminti totdeauna cu dragostei a spus 
William Davidson din partea studenților 
scoțieni.

„In Rominia am întîlnit prieteni pe care 
nu-i voi uita niciodată" a spus de aseme
nea Per Osterbye în numele studenților 
danezi.

Din parteji secretariatului U.I.S. a vor
bit Arthur Pike care a arătat că tabăra 
internațională a studenților de la Timișul 
de Sus a constituit un minunat prilej pen
tru întărirea prieteniei și solidarității din
tre studenții din diferite țări.

Tîrziu spre miez de noapte, cînd pavi
lionul taberei a prins să se coboare, în 
curtea taberei răsuna puternic Imnul 
U.I.S. care răzbate pîna departe prin ce
tina groasă de brazi care împrejmuiește 
tabăra ca un grandios decor.

(Agerpres)

* ★

Paralel cu recoltarea exbcută 
și polenizarea suplimentară
IAȘI (de la corespondentul nostru).— 

Colectiviștii din Bălteni, raionul Vaslui 
sprijiniți de tehnicienii de la S.M.T. 
Vaslui au obținut însemnate succese în 
muncă. Ei au recoltat majoritatea pă- 
ioaselor și cu ajutorul tractoriștilor au 
dezmiriștit 20 ha de teren.

Paralel cu muncile de recoltare, o 
parte din colectiviști printre care: Teo
dor Romașcu, Maria Vasilica, Maria 
Florea, C. Romașcu și alții, execută 
polenizarea suplimentară artificială la 
porumb și floarea soarelui.

Pînă acum, s-a făcut polenizarea 
suplimentară artificială la 60 ha po
rumb și 5 ha floarea soarelui.

Să se grăbească treierișul 
în raionul Tulcea

(de la corespondentul no- 
Trifan). — In raionul Tul-

GALAȚI 
stru Iancu ___
cea regiunea Galați treierișul culturi
lor păioase se desfășoară foarte încet. 
Pînă în ziua de 27 iulie în acest raion 
nu se treieraseră decît 7 la sută din 
suprafața totală. în unele comune deși 
treierișul trebuia să înceapă de mult, 
pînă la aceiași dată riu se fixaseră nici 
locurile pentru arii. De pildă în co
muna Nalbant din lipsa de răspundere 
a sfatului popular comun’al nu numai 
că nu s-a făcut amenajarea pentru 
arie, dar nici locul nu a fost fixat. Deși 
țăranii muncitori din această comună 
zile în șir au mers la tov. Răducanu 
Petre, secretar al sfatului popular co
munal, cerîndu-i să fixeze locul pentru 
arie, acesta — lipsit de simț dc răs
pundere — nu a ascultat cuvîntul ță
ranilor muncitori, făcîndu-și treabă cu 
unele preocupări personale. Țăranii 
muncitori au așteptat și așteaptă tree- 
ratijl. Deși în comuna Ada IVIarinescu, 
la cele 2 batoze s-a făcut proba, treie-, 
rișul nu începuse nici pînă acum cîte
va zile și nici organizarea cetelor nu 
s-a făcut. De asemenea, la arie nu au 
f-ost transportați .snopii de pe cînfip, 
ceea ce face ca treierișul să meargă 
încet.
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Conferința pe țară a Uniunii Tineretu
lui Muncitor și-a continuat lucrările în 
cursul zilei de vineri.

Participanții la conferință au ascultat 
raportul comisiei de mandate, după care 
au început discuțiile asupra dării de 
seamă a C.C. al U.T.M.

Au luat cuvîntul La^rr Borduz, maistru 
oțelar la Combinatul metalurgic Reșița, 
acad. Ilie Murgulescu, ministrul învăță- 
mîntului. Ion Ureche, secretar al organiza
ției de bază U.T.M. Gin comuna Poiana 
Ilvei, raionul Năsăud. regiunea Cluj, Ion 
Cîrcei, activist al C.C. al U.T.M.. Maria 
Bogdan, secretara organizației de bază 
U. T. M. de la Universitatea „C. I. 
Parhon" București, Ion lacomi, prim 
secretar al Comitetului regional U.T.M. 
Pitești, Florea 
Complexul C. 
București, Gh.
al Comitetului regional U.T.M. Constanța, 
Gh. Pop, activist al C.C. al U.T.M.. Gheza 
Boda, activist al Comitetului U.T.M. al

Sfîriială, inginer la 
F. R. „Grivița Roșie" 
Găvruș. prim secretar

Din poșta 
de ieri

Regiunii Autonome Maghiare, Eugen 
Frunză, secretar al Uniunii Scriitorilor 
din R.P.R., maior Coman Ion, Victoria 
Doroftei, muncitoare fruntașă în întrece
rea socialistă la Fabrica „Flora" din 
București, Chițu Florea, secretar al C.C. 
al U.T.M., Florea Ristache, secretar al Co
mitetului U.T.M. al raionului Cîmpina, re
giunea Ploești, Pavel Țugui, locțiitor al 
ministrului Culturii. Icn Mihăileanu, re
dactor șef al ziarului „Scînteia 
lui", Maria Dumitrescu, activist 
U.T.M.

Participanții la conferință au 
vii aplauze o delegație de ofițeri și ostași 
ai Forțelor Armate ale R.P.R. In numele 
militarilor Armatei noastre Populare, tov^ 
general maior M. Burcă a adus Conferin
ței pe țară a U.T.M. un fierbinte salut.

Lucrările Conferinței au continuat după 
amiază.

Cu puternice aplauze, delegații și invi
tații au salutat pe tovarășii I Chișinev- 
schi, Al. Moghioroș, Miron Constantine-

e Elevii din comu
na Corbu se strădu
iesc ca în timpul va
canței să se facă pe 
cît posibil folositori 
comunei lor. De a- 
ceea nu au stat nici o

clipă pe gînduri atunci cînd au aflat de la tovarășul agent agri
col Vasile, că izlazul trebuie curățat. S-au strins laolaltă 50 de 
tineri și au curățat cele 10 hectare de izlaz prin muncă vo
luntară.

Tineri ca Ovidiu Borcea, Gheorghe 
Aurica Șerban și încă mulți alții, au 
muncă.

Tibu, Șerban Preter, 
depus mult suflet în

Corespondent 
ANDREI GHEORGHE

© Pionierii și utemiștii din comuna Maia, raionul Urziceni, 
sînt un sprijin prețios în executarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor de legume. Prin muncă voluntară cei 150 pionieri și 
utemiști au plivit 4,5 hectare de legume. Printre cei care au 
muncit cu spor se află Dumitru Paraschiv, Florica Stavrică, 
Valeria Drăgan, Antoaneta Badea și alții.

Ca și cei din comuna Maia, tinerii din Armășești au obținut 
rezultate frumoase la plivitul și prășitul culturilor de legume 
de la ferma horticolă Armășești. Ei au efectuat în total 4.800 
ore de muncă voluntară.

Exemplul tinerilor din comunele Armășești și Maia e demn 
de a fi urmat și dc alți tineri care vor să sprijine în mod efec
tiv campania pentru obținerea de recolte bogate.

Corespondent 
STAN DAVID

a n a r e
Obosită parcă de atîta drum, hăr

țuită de valuri, nava se îndrepta 
spre N. Dincolo de linia orizontu
lui marinarii văzuseră în seara 
aceea un apus de soare ca-n po
vești. Bulgărele uriaș de aur co
bora încetul cu încetul și se înfunda 
spre adincuri.

Au fost stopate mașinile. Nava 
ancoră. De îndată începură cînte- 
cele de armonică atît de iubite de 
marinari. Ele se țineau unele după 
altele și se pierdeau notă cu notă 
în albastrul îndepărtat. Un marinar 
blond cu ochii albaștri ca cerul se
nin, cînta :

Ni-e dragă Marea noastră Neagră 
Cu vijelii și cu furtuni
Dragi amintiri de ea ne leagă 
Ea ne-a crescut tovarăși buni !
Ceilalți îl ascultau mulțumiți. 

Fredonau alături de el cîntecul lor 
favorit.

Seara își cobora pe nevăzute 
mantia uriașă peste tot. Briza răco
roasă bătea molatec dinspre sud-est 
aducînd cu ea picături fine de apă 
sărată. Pe teugă la lumina felina
relor se adunaseră o mulțime de 
tineri. Vorbeau cu pasiune. Deodată 
se făcut liniște. Secretarul organiza
ției U.T.M., un tînăr scund și ve
sel pe care îl cunoștea tot echipa
jul ca pe un bun tovarăș de muncă, 
deschise adunarea generală. După 
ce puse la vot ordinea de zi în care 
se prevede discutarea cererii ce
lor 5 marinari care și-au manifes
tat dorința să fie primiți în rîndu
rile organizației U.T.M., lucrările 
adunării începură. Unul lîngă altul 
cei cinci marinari ascultau cu aten
ție cuvintele tovarășilor lor. Trăiau 
pentru prima oară în viață aseme
nea clipe frumoase. Cartnicul Ciola 
loan tunar, Gheorghe Nicolae căldă- 
rist, Ivanov și ceilalți se gîndeau 
acum la clipele care vor urma, la 
hotărîrea tovarășilor lor de muncă 
care vor discuta despre activitatea 
lor.

■A”
Era o seară obișnuită. Nava se gă

sea în port. In cabina secretarului 
organizației U.T.M. veniseră 5 mari
nari. Doi dintre ei purtau salopete. 
Erau mecanici. Cartnicul Ciola era 
în frunte. Vesel cum e de obicei, se 
prezentă în fața secretarului și-i 
spuse:

— Am adus cererea, tovarășe se
cretar.

Cei 5 marinari au fost invitați să 
ocupe loc. Secretarul le vorbi apoi 
cu un ton călduros.

— Utemiștii au auzit de dorința 
voastră. Va trebui să munciți de 
acum înainte și mai mult, să do
vediți că meritați încrederea lor. 
Peste cîteva zile vom merge în 
larg. Acolo, mai bine ca oriunde, 
veți putea dovedi ceea ce știți.

Cartnicul Ciola este tunar de me
serie. Instruește și pe alții. Pentru 
ziua în care trebuiau să se desfă
șoare tragerile, el s-a pregătit te
meinic. Știa că îl așteaptă un exa
men greu, că toate privirile vor fi 
îndreptate asupra lui. Și el și to-

tineretu- 
al C.C. al

primit cu

seu, D. Coliu, N. Ceaușescu, M. Dalea, caro 
au luat loc la masa prezidiului.

Discuțiile la darea de seamă asupra acti
vității C.C. al U.T.M. au continuat sub 
conducerea tov. Ludovic Fazekaș. Au mai 
luat cuvîntul tovarășii : Ion Cotigă, prim 
secretar al Comitetului regional U.T.M. 
Baia Mare. Gelu Cahu, inginer S.R.N. Ga
lați, Manole Bodnăraș, președintele 
C.C.F.S., Cornelia Filipaș, secretar al C.C. 
al U.T.M., Constantin Cîrțînă activist al 
C.C. al U.T.M., Vasile Mușat, prim secre
tar al C.C. al U.T.M., Mihai Stefan, miner 
fruntaș de la Petrila, Petre Gheorghe, re
prezentantul U.T.M.la U.I.S, Gh. Radu, 
prim secretar 
U.T.M. Ploești..

Cu aceasta, 
seamă au luat

Lucrările Conferinței continuă

al Comitetului

discuțiile asupra 
sfîrșit.

regional

dării d;

astăzi.

Citiți în pag. 2-a 
dezbaterile din ședințele de joi d. a. 

și vineri

IN CINSTEA ZILEI DE 23 AUGUST

Să sporim producția 
bunurilor de larg consum

î n larg

* *

In urma sezisărilor cumpărătorilor
Cerințele consumatorilor 

sînt din ce în ce mai exi
gente. Ei doresc să cum
pere o marfă de calitate 
superioară, rezistentă și cu 
un aspect atrăgător. Mulți 
cetățeni și-au .exprimat ne
mulțumirea față de apara
tele pentru ras, lucrate în 
uzinele „Matyas Rakosy", 
care sînt de calitate infe
rioară, cu o formă de fa
bricație învechită, iar ni- 
chelajul defectuos aplicat. 
Conducerea uzinelor, însu- 
șindu-și critica, a pornit la 
studierea unor alte tipuri 
de mașini de ras de o for
mă și calitate superioară.

Folosind

Poate 
văzut pe 
indignat 
sau altă 
Și poate 
rioși — __ _
sub pat și’v-ăți uitat ia~ea* 
Atunci i-ați dat dreptate 
copilului: jucăriile arătau 
ca lutul crăpat și ars de 
soare ; aveau vopseaua des-.-. 
cojită. Sezisați, muncitorii1 
din uzinele „Semănătoa- 
rea" care fabricau aceste 
jucării, au luat o serie de 
măsuri pentru schimbarea 
procedeului de vopsire a 
jucăriilor. Ei întrebuințea-

"" vopsea specială,'
rezistentă și dă

de multe ori ați 
un copil aruneînd 
căluțul de lemn 
jucărie sub pat. 
că ați scos — cu- 
jucăria aruncată

za acum
care este 
jucăriilor un luciu frumos.

deșeurile

varășii luî așteptau cu 
exercițiul. Acum cîteva 
cînd nava se găsea în larg, 
ora cînd se îngîna ziua cu noaptea, 
începuseră tragerile. Oamenii se 
contopiseră cu mașinile și cu arma
mentul. Gîndeau cu toții la fel, vo
iau să învingă. Mitraliera condusă 
de cartnicul Ciola și-a spus hotărît 
cuvîntul. Snopul de proiectile a pre
făcut în țăndări „inamicul". După 
exercițiu un grup de utemiști de 
aceeași profesie cu el, a venit lîngă 
mitralieră să felicite pe tovarășul 
lor. Ciola era mulțumit. își ținuse 
cuvîntul. Visul lui era să meargă 
tot înainte, din succese în succese.

Despre cartnicul major Gheorghe 
Nicolae căldărist fruntaș, se vorbesc 
aceleași lucruri frumoase ca despre 
tovarășul său tunar. El are compar
timent fruntaș pe navă, își ajută cu 
drag tovarășii, îi învață să pătrundă 
tot mai adine în tainele funcționării 
căldărilor și mașinilor. Mulți din
tre subordonații săi care nu cu
noșteau nici o meserie, sînt astăzi 
calificați. Conducînd pe mecanici cu 
mînă sigură, așa înțelege cartnicul 
major Gheorghe să se pregătească 
în vederea marelui eveniment.

In piepturile celor 5 marinari de 
pe navă, ardea aceeași flacără pu
ternică, flacăra voinții, a dragostei 
pentru a obține încrederea colec
tivului, pentru a deveni membri ai 
organizației revoluționare a tinere
tului din patria noastră.

Perioada pînă cînd urmau să fie 
discutate cererile marinarilor a fost 
o adevărată perioadă de încercare. 
In acest timp ieșeau la iveală cali
tățile și lipsurile, se verifica dîrze- 
nia și tăria lor de caracter.

In ajunul plecării în larg, secreta
rul utemist chemă la el pe cartni
cul Ciola. După ce discută cu el 
despre exerciții, despre muncă, îi 
spuse:

— Tovarășe Ciola, dumneata ți-ai 
manifestat dorința să intri în rîndu
rile U.T.M.-ului.

— Da, tovarășe secretar răspunse 
cartnicul.

— Ei bine, ne-ai spus mai ieri 
-cînd ai fost întrebat despre subor
donați că ai încredere în ei, că toți 
sînt oameni de nădejde. Afară de 
unul singur, pe care nu-mi amintesc 
cum îl cheamă.

— Afară de Mihăilă, tovarășe se
cretar — completă cartnicul.

— întocmai. Cred că știi, că atun
ci cînd într-o unitate există o sin
gură voință, un singur țel, același 
scop, ea este puternică, ca stînca și 
nu se prăbușește niciodată. Cam așa 
stau lucrurile și cu postul de luptă 
pe care îl conduci. Trebuie să faci 
în așa fel ca să ai încredere în fie
care om. Iar cu cei ce bat pasul pe 
loc să muncești și să-i aduci în 
rîndurile celor fruntași.

Ciola asculta cu atenție.
— Ce ar fi să te ocupi mai în

deaproape de Mihăilă, să-1 ajuți, 
să-1 sfătuiești și în zilele acestea ce 
ne despart pînă la plecarea în larg, 
să-ți pui ca drept obiectiv : Mihă
ilă să devină fruntaș.

încredere 
săptămîni 

pe la

— Mihăilă va deveni fruntaș, to
varășe secretar — spuse hotărît tu
narul. Ochii-i sclipeau ca două lu
minițe. In ei puteai citi năzuința lui 
fierbinte, dorința de a-și îndeplini 
sarcina primită.

încă din ziua aceea cartnicul 
Ciola era hotărît să se ocupe de to
varășul său. La mitralieră, la club, 
pretutindeni, șeful avea lîngă el pe 
Mihăilă. II ajuta ca pe un frate. II 
ducea lîngă mitralieră, îi explica 
părțile componente și cîte și mai 
cîte în domeniul meseriei sale.

încetul cu încetul Mihăilă prin
dea dragoste de specialitatea lui. 
Vroia să ajungă un ochitor de nă
dejde. Specialitatea de ochitor nu e 
deloc ușoară, ea cere atenție, calm, 
precizie și cîte altele. Toate aceste 
calități indispensabile unui ochitor 
fruntaș le sădi Ciola în scurt timp 
subordonatului său. Așa devenise 
Mihăilă ochitor fruntaș la mitrali
eră.

Cînd venise timpul să se verifice 
în practică cunoștințele lui Mihăilă, 
colectivul a rămas surprins de re
zultatele lui. Obținuse calificativul 
„foarte bine".

Iată cum și-a îndeplinit sarcina de 
organizație tînărul Ciola loan.

★
Intre cer și apă, corpul uriaș 

oțel al navei se legăna domol, 
pupă flutura semeț pavilionul 
luptă, simbolul gloriei ostășești, 
teugă discuțiile erau în toi. Utemiș
tii discutau cu însuflețire despre 
munca celor cinci tovarăși ai lor. 
Luau cuvîntul și cei de la mașini și 
cei de pe punte. Ei vorbeau cu căl
dură despre calitățile tovarășilor, 
despre lipsurile lor. In rîndul doi, cu 
carnețele în mîini, cei cinci tineri 
care participau pentru prima oară 
la o asemenea adunare notau cu 
atenție criticile aduse de tovarășii 
lor. Erau emoționați din cale afară. 
Mintea lor era frămîntată de fel de 
fel de amintiri frumoase pe care nu 
le vor uita niciodată. Se gîndeau 
la navă, la echipaj, la forța colecti
vului, la pavilionul sub faldurile că
rora ei se instruiesc, la atitea lucruri 
scumpe care-i legau de navă.

Rînd pe rînd, secretarul puse la 
vot cererile celor cinci tineri. Ele 
au fost votate în unanimitate. Au 
luat cuvîntul rînd pe rînd și cei 
cinci utemiști. Ei au vorbit puțin. 
Insă cuvintele lor erau rostite cu 
atîta căldură incit lăsau să se în
țeleagă că voința lor este de a 
munci cu puteri înzecite de a de
veni marinari desăvîrșiți, hetărîți, 
apărători de nădejde ai patriei. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît po
porul nostru și marinarii forțelor 
noastre armate întîmpina ziua 
Marinei Republicii Populare Ro- 
mîne.

La amintirile lor frumoase de pe 
navă s-a mai adăugat încă una. 

Amintirea dîn seara aceea fru
moasă de vară cind au intrat în 
rîndurile celor mai buni, în rîndu
rile Uniunii Tineretului Muncitor.

I. FORJA

Pina nu dc mult, mii de kilograme de deșeuri de piele, 
taipă și țesături erau aruncate, fiind socotite nefolositoare. 
Pînă cînd într-o zi mulți dintre muncitorii cooperativelor 
meșteșugărești au gîndit că aceste deșeuri pot fi totuși 
folosite.

Valorificînd cu pricepere cantitățile de deșeuri primite de 
la diferite întreprinderi din țară, cooperativele meșteșugă

rești „30 Decembrie" din Iași, „30 Decembrie" din Vaslui, 
„1 Mai" din Roman și „Progresul" din Pașcani, au confec
ționat de la începutul acestui an și pînă acum peste 12.000 
perechi sandale pentru bărbați, femei și copii.

Din resturile de țesături primite de la începutul anului 
și pina la 1 iulie, muncitorii de la cooperativa „1 Mai" au 
realizat 125 de pijamale, 1.731 cămăși bărbătești, peste 5.000 
șepci și aproape 300 costumașe pentru copii.

Tot prin valorificarea deșeurilor, meșteșugarii de la coo
perativa „Progresul textil" din Iași au produs 16.200 kg. vată 
pentru croitorie, iar cooperativa „1 Mai" a produs peste 500 
kg. vată pentru croitorie și 126 plăpumi.

Noi aparate electrice de larg consun

de 
La 
de 
Pe

Numeroase fabrici din 
țară au făurit recent pro
totipurile a noi aparate 
electrice de larg consum ce 
vor fi fabricate în serie 
pentru prima dată în țara 
noastră.

Astfel, fabrica „Clement 
Gottwald" va produce ră- 
citoare electrice cu absorb
ție și răcitoare casnice — 
cu ghiață, care vor fi puse 
în vînzare în curînd. în
treprinderea Electro-apa- 
rataj va fabrica zilele 
acestea mașini de călcat 
electrice pentru voiaj.

In curînd, gospodinele 
vor avea prilejul să fiarbă 
ceai în ceainice electrice, 
care vor purta marca în-

treprinderilor „Aparataj" 
nr. 1 sau „Electromotor" - 
Timișoara. Iar în locui mă
turilor, gospodinele vor pu
tea folosi aspiratoare dc 
prat electrice, care vor fi 
fabricate pentru prima 
dată în țară. La sfîrșitul 
acestui an se vor puten 
cumpăra la magazinele de 
specialitate noi tipuri de 
aparate de radio, unel'c 
dintre ele prevăzute cv. 
pick-up fabricate la între
prinderea Radio-Popular 
De asemenea, pentru copii 
se pregătesc jucării electri
ce de diferite feluri fabri
cate de întreprinderile 
Electrtj-tehnica și Radio- 
Popular.

In anii regimului de democrație populară, pescuitul și in-, 
dustria producătoare de conserve de pește s-au dezvoltat. 
In clișeu : Intr-o secție a fabricii de conserve de pește »' 

i din Constanța

I
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Lucrările Conferinței pe țară a U.T.M
In cadrul lucrărilor din cursul 

joi ale Conferinței pe țară a 
primul a luat cuvîntul tov. 
Lupu. activist al comitetului

Ședința de joi după amiază
1 >

zilei de 
U.T.M. 
Andrei 

_________  orășenesc 
București al U.T.M. în cuvîntul , său, el 
s-a ocupat de activitatea tineretului dih 
raionul 23 August din București.

La uzinele „Republica", „23 August", 
„21 Decembrie", „Vasile Roaită", F.R.B. 
și r.ltele, întrecerea socialistă a cuprins 
mii de tineri muncitori care și-au depășit 
cu regularitate normele, realizînd totoda
tă însemnate economii ds materiale. La 
uzinele „Republica" de pildă, tinerii au 
făcut in ultimele luni economii in valoa
re de peste 60.000 de lei.

în continuare, vorbitorul a arătat că 
unele organizații de bază U.Ț.M. că ace
le de la „Electroaparataj", „Alexandru 
Sania", „Electromontaj" și altele, nu și-au 
trăit viata de organizație, n-au mobilizat 
tineretul la îndeplinirea sarcinilor. Ace
ste lipsuri se datoresc în bună măsură 
insuficientei pregătiri a cadrelor de con
ducere U.T.M. care controlau munca ace
ste? organizații și lipsei de îndrumare 
din partea comitetului raional, a comite
te’.ui orășenesc și a comitetului regional 
București al U.T.M.

— a arătat 
organizației 
o serie de

A luat apoi cuvîntul tov. inginer Aursl I. 
Cialtea, delegat al tinerilor muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la Trustul Minier 
Baia Mare.

Vorbitorul s-a ocupat de munca desfă- 
și. ată ds organizația U. T. M. din care 
face parte, pentru folosirea tehnicii îna
intate, extinderea metodelor sovietice de 
muncă și pentru ridicarea calificării pro
fer ;on?.le a tineretului.

Prezentînd cîteva din succesele obți
nute în producție de tineri și metodele 
lor de organizare a muncii, vorbitorul a 
subliniat sprijinul primit din partea or
ganizației de partid din întreprindere care 
a îndrumat și controlat permanent activi
tatea organizației de U.T.M.

Cu toate succesele obținute 
vorbitorul — in activitatea 
ncastre U.T.M. mai dăinuie
lipsuri. Munca politică în rîndurile tine
retului are slăbiciuni. Invățămîntul poli
tic de organizație se desfășoară la un ni
vel necorespunzător, iar unii propagan
diști nu sînt destul de pregătiți.

De asemenea activitatea culturală nu 
este suficient de bine organizată.

Vorbitorul a arătat apoi că activiștii 
C.C. al U.T.M. nu s-au deplasat decit ra
reori pe teren pentru a îndruma munca 
de jos. Tinerii din regiunea noastră, a 
arătat vorbitorul, doresc să fie moi mult 
ajutați in muncă. Activiștii C.C. al U.T.M. 
trebuie să înțeleagă că numai printr-o le
gătură strînsă cu masele de tineri se pot 
obține rezultatele așteptate.

Delegata Palotay Iuliana, de la uzina 
„3u veceinoiie‘ -Arau, a vorbit despre 
munca tmeriioir dm uzină pentru tradu
cerea m viața a hotaririior pienarei din 
august 19â3 a C.C. al P.M.R. Organizata 
U.-i-.M. din întreprindere a dat o mai mare 
atenție antrenam tineretului la între- 
ccxoa socialista, punind un accent deose
bit pe realizarea ae economii și îmbună
tăți ea caiității produselor. Au tost create 
noi origazi ae tineret și posturi utemiste 
de conn ol, printre care ib origazi de ca- 
livfi^e și economii. Astfel brigada nr. 1 din 
țes^vOiie, conausa de iov. K ar ac aș Ștefan, 
care a cnemat la întrecere socialista toate 
brigăzile din întreprindere in cinstea zi
lei da 23 August, a dat numai in decurs 
de 18 ziie 752 m. țesături peste plan.

Tov. Palotay a relevat in același timp 
că în educarea tineretului din uzină mai 
sînt lipsuri. Disciplina in producție a ti
nerilor mai lasă de dorit.

Comitetul orășenesc ca și comitetul re
gional U.T.M. Arad — a arătat vorbitoa
rea — nu au sprijinit suficient organiza
ția noastră de bază mai ales în organiza
rea muncii educative în rîndul tineretu
lui. Activiștii utemiști trebuie să se inte
reseze nu numai de formarea de brigăzi 
și posturi utemiste de control, dar să și 
urmărească activitatea lor. să le indru- 
meze cu dragoste și pricepere.

în cuvîntul său, tov. Constantin Călin 
— secretarul comitetului U.T.M. de pe 
șantierul Hidrocentralei „V. I. Lenin" de 
la Bicaz a arătat că utemiștii și tinerii de 
pe acest șantier au reușit să obțină reali
zări însemnate în munca de educație po
litică și pentru îndeplinirea planului de 
producție.

Rezultatele obținute pe șantierul nos
tru — a arătat vorbitorul — sînt dovezi 
vii că tinerii și-au însușit hotărîrile ple
narei lărgite a C.C al 
1953, muncesc cu elan 
lor.

Noi considerăm însă
puneau fi mult mai însemnate dacă 
activitatea comitetului U.T.M al organi
zației noastre nu s-ar fi manifestat for
malism. birocratism, munca practică de 
îndrumare fiind înlocuită de nenumărate 
instructaje generale. Dacă noi am reușit 
să lichidăm în mare parte unele din lipsu
rile manifestate, aceasta se datorește 
ajutorului efectiv dat de comitetul de 
partid de pe șantier. Nu în aceeași mă
sură ne-a sprijinit însă comitetul regio
nal U.T.M. și C.C. al U.T.M. — Comite
tul regional a trimis pe șantier activiști 

experiență în muncă, iar deplasă- 
pe teren ale tovarășilor membri ai 
al U.T.M. au fost 
a ne fi un ajutor

contribuție la realizarea planului de pro
ducție, la punerea pe piață a 343 noi mo
dele de confecții.

Sub conducerea comitetului de partid al 
fabricei noastre, comitetul U. T . M. 
preocupat de organizarea tinerilor în 
de brigăzi de producție și calitate, 
obțin succese frumoase. Brigada 157 __
sectorul de producție nr. 7 — în care au 
fost folosite astfel de metode ca organi
zarea periodică a unor consfătuiri de pro
ducție. organizarea de mitinguri scurte, 
afișarea la colțul roșu a diferite articole 
și planuri de muncă, prezentarea de in
formări în legătură cu calitatea produse
lor etc., au obținut succese însemnate. 
Trebuie amintită și inițiativa sectorului 6 
al tineretului de a mări producția de bu
nuri de larg’consum prin valorificarea 
rezervelor interne. Un mare ajutor pen
tru îmbunătățirea calității muncii produ
selor îl dau cele 15 posturi utemiste de 
control.

Produsele noastre au uneori defecțiuni 
în execuție și nu satisfac deplin gustul 
cumpărătorilor. Mai sînt unii tineri care 
lipsesc nemetivat și care au o atitudine 
necorespunzătoare față de bunul obștesc. 
Es-e o lipsă a comitetului U.T.M. că nu 
a c?rut întotdeauna la timp sprijinul co
mitetului de partid și nu a tras la răs
pundere pe unii 
pe secții care au 
lism în munca.

Delegata Tiron 
din regiunea Iași __ r____
misiune a învățătorului în formarea 
educarea omului nou al patriei noastre. 
Ea a arătat că organizația U.T.M. a cor
pului didactic din comuna Tunsa, regiu
nea Iași contribuie la calificarea și la 
educarea tinerilor învățători in spirit co
munist. în acest scop s-au organizat 
schimburi de experiență între învățătorii 
tineri și cei cu experiență mai îndelun
gata ceea ce a dus la îmbunătățirea mun
cii didactice. Totodată învățătorii U.T.M.- 
iști au urmat cu regularitate cercul de 
studiere a istoriei P.C.U.S.. căutînd să 
aplice in practica muncii lor cele învă
țate.

în continuare, vorbitoarea s-a ocupat 
d« problema mișcării- pionierești subli
niind marele rol al instructorului de pio
nieri și a învățătorilor utemiști în edu
carea comunistă a copiilor. Instructorii de 
pionieri din comună, a arătat ea — au 
reușit să dezvolte dragostea pionierilor 
pentru învățătură prin organizarea de a- 
dunări tematice, convorbiri între pionierii 
fruntași la învățătură și cei slab pregă
tiți, prin popularizarea pionierilor frun
tași la învățătură. în munca pionierească 
s-ar fi obținut rezultate și mai bune, dacă 
învățătorii U.T.M.-iști ar fi cerut spriji
nul U.T.M.-iștilor din întovărășire și al 
celor d:n sat învățătorii utemiști. a ară
tat ea în continuare, au contribuit și la 
lămurirea țăranilor de a intra în întovă
rășirea agricolă din comună cît și la 
munca de alfabetizare, domeniul de acti
vitate în care organizația U.T.M. are mari 
lipsuri. Ea a propus de asemenea să se 
publice în presă mai multe 
pre experiența organizațiilnr 
sate.

s-a 
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care 
din

membri ai birourilor 
dat dovadă de forma-

Ec2tcrina. învățătoare 
a vorbit despre marea 

și

articole des-
U.T.M. de la

P.M.R. din august 
pentru înfăptuirea

că aceste rezultate
in

fără 
rile
C.C. 
fără

extrem de rare și 
concret in muncă.

cuvîntul său, tov. Telegredcanu Ma-In
rla, instructoare superioară de pionieri la 
Unitatea nr. 11 din compna Sălaș 
regiupea Hunedoara, a criticat comitetul 
raional U.T.M. Hațeg pentru că nu s-a 
preocupat de deschiderea unor tabere de 
pionieri în raion și a tolerat multă vreme 
fluctuația continuă a cadrelor de instruc
tori. De asemenea nu a fost îndrumată și 
controlată munca educativă din casele de 
pionieri.

în ultimele șase luni —a spus tovarășa 
Eleonora Munteanu, secretara comitetului 
U. T. M. al Fabricii de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ peste 2500 de tineri din 
fabrica noastră au fost antrenați în între
cerea socialistă — și au adus o însemnată
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In < 
dent 
șoara, 
de organizația 
studenți.

Folosind în 
Comsomolului 
muniștii care 
noastră — a arătat vorbitorul — noi am 
reușit să îmbunătățim în ultimul timp 
munca de educare comunistă a studenți
lor. Cu toate rezultatele bune obținute 
față de anul anterior, această muncă este 
încă nesatisfăcătoare. Metodele folosite 
în munca de educație s-au dovedit a fi 
învechite și lipsite de puterea mobiliza
toare. Nu în suficientă măsură ne-am 
preocupat de educarea tineretului stu
dențesc în spiritul patriotismului socia
list, al combaterii naționalismului și cos
mopolitismului. Unii studenți mai dove
desc încă o slabă pregătire politică și ideo
logică și manifestă o atitudine nejustă față 
de muncă.

în unele organizații U. T. M. a slăbit 
combativitatea față de manifestările ideo
logiei burgheze.

Principalele cauze ale acestor lipsuri 
constau in faptul că organizațiile U.T.M. 
din institutul nostru nu și-au înțeles pe 
deplin rolul de a sprijini organizațiile de 
partid și conducerea institutului în pro
blema îndeplinirii sarcinilor din planul 
de invățămint. Subaprecierea muncii in 
rîndul studenților precum și slaba pre
gătire a unora dintre activiștii comitete
lor orășenesc sau regional U.T.M. Timi
șoara constituie de asemenea o cauză a 
lipsurilor noastre care trebuie grabnic li
chidată

Tov. Mircea Gherman, secretar ai Con
siliului Central al Sindicatelor, a adresat 
Conferinței un călduros salut in numele 
muncitorilor, inginerilor și funcționarilor 
organizați în sindicate.

După ce a subliniat aportul de seamă 
adus de tineret în toate sectoarele activi
tății economice și de stat, vorbitorul a 
arătat că în ceea ce privește lipsurile ce 
s-au făcut simțite în activitatea U.T.M., 
o parte din răspundere revine sindicate
lor. Mișcarea sindicală nu a știut să îm
pletească suficient entuziasmul tineresc 
cu experiența bogată a celor vîrstnici. 
Mai sînt organe sindicale care subapre- 
ciază posibilitățile largi ale tineretului 
în producție, continuă să-1 privească cu 
neîncredere și nu sprijină extinderea ini
țiativelor isvorîve din masa tineretului.

Nu întotdeauna între organele sindicale 
și organizațiile U.T.M. din întreprinderi 
există o colaborare rodnică. Organizațiile 
de tineret și de curînd cele sindicale nu 
se preocupă suficient de calitatea învăță
mîntului profesional, iar în întreprinderi 
după absolvirea școlii tineretul nu este 
întîmpinat peste tot cu dragoste și aten
ție.

Asemenea cazuri se întîmplă în mod 
deosebit în întreprinderile din ramurile 
industriei metalurgice, alimentare și căr-

cuvintul său. tov. Iosif 
la Institutul Politehnic din 

i, a făcut

N'icbiU. sfu- 
Timi- 

o analiză a muncii depuse 
U.T.M. în riadul tinerilor

munca noastră experiența 
și cu sprijinul dat de co- 
muncesc in organizația

o 
bune fără ca Ministerele respective, or
ganele sindicale și «ie U.T.M. șă intervină 
pentru îndreptare^'’ lucrurilor.

Sindicatele trebuie să sprijine mai mult 
U.T.M. în educarea tineretului de la ora
șe și sate. Vorbitorul arată apoi că sin
dicatele nu au contribuit pe măsurd mij
loacelor de care dispun la desfășurarea 
unei largi activități cultural-educative 
artistice în rîndurile tineretului și 
dezvoltarea sportului de masă.

C.C. al U.T.M. și Consiliul Central 
Sindicatelor trebuie să găsească cele mai 
nimerite forme de colaborare tovărășea
scă, să pornească acțiuni comune, să im
prime acest stil de muncă pînă jos în în
treprinderi și instituții pentru a contri
bui la lichidarea lipsurilor care mai 
există.

Prezidiul C.C.S. își însușește în între
gime aprecierea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. în legătură cu sprijinul, slab 
acordat de sindicate în munca cu tinere
tul. Noi sîntem hotărîți să lichidăm din 
rădăcini aceste lipsuri.

Luînd cuvîntul tov. Sîrbu 
prim secretar al comitetului 
U.T.M.-Hunedoara, a relevat 
deosebite obținute de tinerii din regiunea 
Hunedoara, sub îndrumarea Partidului, 
în întîmpinarea celei de a 10-a aniversări 
a eliberării patriei noastre, dînd ca 
exemplu printre altele brigada tinărului 
miner Mihai Ștefan care dă cărbune în 
contul anului 1957 precum și actele de 
eroism ale unor tineri, cum ar fi acela al 
oțelarului utemist Petrovici Alexandru 
care a salvat o șarjă de oțel.

Vorbind despre lipsurile muncii comi
tetului regional U.T.M., despre formalis-. 
mul ce se manifestă în antrenarea tine
retului in întrecere, despre caracterul 
rigid al muncii educative, el a arătat că 
aceasta se datorește în bună măsură fap
tului că unii activiști ai comitetului regio
nal și comitetelor raionale muncesc în 
mod birocratic și nu dau ajutorul nece
sar organizațiilor de bază.

Salut voios de pionier, tovarăși!
Voi, utemiști, știți acest salut
Ca-n școli, și-n tabere, acuma iarăși 
Vă adresăm salutul cunoscut.

Ș> 
la

al

Dragomir 
regional 

succesele

I -

socialistă și în 
timp a recoltei 
tov. Vercș Ni- 
comitetului re- 
ca exemplu pe

Tinerii din regiunea Stalin își mani
festă dragostea față de Partid obținînd 
noi realizări în întrecerea 
lupta pentru strîngerea la
— a spus în cuvîntul său 
colae — prim secretar al 
gional U.T.M. Stalin dind
cei 1-5.000 de utemiști și tineri care spri
jină in actuala campanie agricolă gospo
dăriile de stat și gospodăriile colective din 
regiune. El a mai arătat apoi că C.C. al 
U.T.M. n-a ajutat suficient organele de 
conducere U.T.M. regionale și raionale. 
Uneori le-a creat chiar greutăți in muncă, 
acționînd pe teren fără a se consulta cu 
ele, trimițind un număr exagerat de in
strucțiuni și ceri nd i>rea mal te date sta
tistice, nedind suf»c?enî5 importantă în
drumării activității organului său central
— ^Scînteia tineretului". El a făcut de 
asemenea unele propuneri interesante 
pentru îmbunătățirea muncii prin crearea 
unor școli de cadre pentm educarea ac
tiviștilor și diferite forme de stimulare a 
acestora-

Tov Duică Dumitru, activist al comi
tetului regional P3f.lt Bacău, a vorbit 
despre munca plină de avint pe care o 
desfășoară tinerii alături de vîrstnici pe 
șantierele de construcții din regiune, în 
exploatările forestiere și pe ogoare Ana- 
lizind activitatea comitetului regional 
U.T.M., vorbitorul a arătat printre eitele 
că a existat o slabă preocupare pentru 
atragerea a citi mai mul ți tineri fruntași 
în organizația U.T.M. La exploatările fo
restiere unde lucrează mulțî tineri din 
mediul sătesc nivelul invățămintalui po
litic este scăzut și nu se folosesc metode 
educative variate, atractive. Datorită fap
tului că la sate organizațiile U.T.M. acti
vează sporadic și nu primesc un 
eficace de zi cu zi. unii tineri 
muncitori n-au fost antrenați în 
cerea patriotică. Slab este aportul
nizațiilor U.T.M. ce la sate la lupta pen
tru transformarea socialistă a agricultu
rii. Aceste lipsuri se datoresc in parte 
controlului insuficient exercitat 
tetul regional de partid

Din discuțiile Conferinței pe 
am avut multe de învățat — a 
bitorul. Urmînd indicațiile trasate de Ho- 
tărîrea Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea U.T.M., vom aju
ta mai activ organizațiile U.T.M. să-și îm
bunătățească metodele de muncă pentru 
a atrage întregul tineret la lupta pentru 
o viață mai bună a poporului muncitor.

ajutor 
țărani 
intre- 
orga-

se
de comi-

țară noi 
spus vor-

Tov. Bogdan Gheorghe. de la S.M.T. 
„Sînnicolul Mare" regiunea Arad, a vorbit 
despre munca entuziastă a utemiștilor și 
a tinerilor din stațiune pentru executa
rea lucrărilor de seceriș, treieriș și dezmi- 
riștit. Organizația U.T.M. a mobilizat pe 
tinerii mecanizatori la îndeplinirea pla
nului stațiunii în campania de primăvară, 
la muncile de întreținere și recoltare a 
păioaselor. în cadrul 
titlul de „cel mai bun 
antrenați 32 de tineri.

Organizația de bază
de organizația de partid, a făcut cunoscut 
fiecărui tînăr tractorist sarcinile de plan 
în campania de recoltare, in cadrul cons
fătuirilor de producție și a adunărilor de 
grupe U.T.M.

întrecerii pentru 
tractorist'* au fost

U.T.M., îndrumată

Pină acum s-a executat treicrișul 
piței și al muștarului, mazărei pe o 
praf ață de 150 ha.r iar in prezent se 
crează intens la treieratul păioaselor.

ra-
su-
lu-

Cu toate succesele obținute, organiza
ția noastră are încă lipsuri mari. Aceasta 
ne-o dovedește indisciplina care domnește 
în rîndul unor tractorișiț^ lipsă de grijă 
pentru calitatea lucrărilor cît și pentru 
îngrijirea mașinilor, și utilajului^ Vorbito
rul a atras atenția că organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile care produc piese și 
mașini agricole trebuie să dea o mare 
atenție calității produselor.

El azi vă spune că vă mulțumim 
Pentru a voastră prietenie,
Ca voi să creștem șl ca voi să fim 
Știți că-i dorința noastră cea mai vie.

Dar veseli și voioși oricît am fi 
Necazuri mai avem și mari și mici.
Să le ascundem ? N-are rost...
Vreo cîteva vi le vom spune-aici.

Tovarășe instructor, n-am putea 
Măcar la zece adunări odată, 
— deși la fiecare noi am vrea — 
Să nu mai stăm cu fața încruntată ?

Știm, rîsul nu-i pe ordinea de zi 
Și ordinea de zi tu o respecți.., 
Dar plictiseala pentru ce o fi ?
De ce n-o dai afară ? Ce aștepți ?

★
Nu trece-o lună făr’ să ni se spună :
— „Copii, vă vine un instructor nou.

O să munciți mai bine împreună
Și-o să mai faceți... încă un panou I"

■jV
Despre excursii nc vorbiți mereu :
— „Sînt instructive, sînt folositoare...?
Nu s-ar putea în loc să ne vorbiți
Că bradu-i-nalt și că stejaru-i verde 
Cu nci într-o excursie să porniți ? 
Vă-ncredințăm că n-am avea ce pierde...

"k
De secretarii de raion toți știm :
Au treburi și ședințe fiecare 
Dar să-i vedem la față noi dorim, 
Măcar în zilele de sărbătoare...

★
„Scînteia pionierului" ne place 
Și bine știți-cu dragoste-o citim, 
Dar nici cu lupa nu găsim — și pace 
Un singur rînd ca să ne-nveselim.

★
Prieteni, frați mai mari, noi .vă rugăm : 
Prin școli, prin tabere, mai des veniți. 
Cu toată dragostea vă așteptăm... 
Și-oricind la noi sînteți bine veniți!

(Din salutul pionierilor la Confe
rința pe țară a U.T.M.)

Cuvîntul de salut adresat Conferinței pe țarâ a U.T.M. 
din partea militarilor I orțelor Armate ale R.P.R.

în numele soldaților, matrozilor, sergen
ților și cartnicilor, ofițerilor, generalilor 
și amiralilor Forțelor Armate ale Repu
blicii Populare Romine, tov. general ma
ior M. Burcă a transmis un salut fierbinte 
de luptă Conferinței pe țară a Uniunii Ti
neretului Muncitor.

Poporul muncitor, stih conducerea iubi
tului nostru partid, merge ferm și neclin
tit înainte, spre înflorirea tot mai strălu
citoare a Patriei noastre — spre creșterea 
și întărirea continuă a întregului lagăr al 
păcii și socialismului.

Privim astăzi, cu legitimă mîndrie la 
uriașele realizări pe care oamenii muncii 
din orașele și satele Patriei le-au obținut 
pe drumul construirii socialismului, pe 
drumul făuririi vieții noi, în cei aproape 
10 ani de la eliberarea țării noastre de că
tre glorioasa Armată Sovietică.

Armata noastră Populară — făurită și 
educată de Partid după exemplul glorioa
se: Armate Sovietice, în spiritul dragostei 
fată de popor și al.apărării cu abnegație 
a cauzei noastre sfinte, construirea socia
lismului, stă de strajă muncii creatoare a 
poporului nostru, intereselor de stat ale 
Republicii Populare Romîne.

Conștienți de marea răspundere ce o au 
pentru apărarea Patriei, militarii Forțelor 
noastre Armate, de la general la soldat, 
nu-și precupețesc forțele în însușirea 
măiestriei militare, pentru cunoașterea și 
minuirea la perfecție a armamentului și 
tehnicii moderne de luptă cu care este în
zestrată Armata noastră Populară, pentru 
a face față cu succes condițiunilor cimpu- 
lui de luptă modern.

în instruirea și educarea militarilor, co
mandanții, organele politice și organizațiile 
de partid primesc un ajutor prețios din 
partea organizațiilor, din armată, ale 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Alături de comuniști, utemiștii din uni
tățile Forțelor noastre Armate, sînt frun
tași în pregătirea de luptă și politică, 
exemple în respectarea ordinei și disci
plinei militare.

Urmînd exemplul comuniștilor și al ute
miștilor, militarii din trupele de infante
rie, tancuri, artilerie, din aviație, marină 
și celelalte arme, se străduiesc să îndepli
nească cu sfințenie cerințele jurămîntului 
militar și ale regulamentelor militare.

Sub conducerea comandanților și a or
ganelor politice, mobilizați de exemplul co
muniștilor și utemiștilor, militarii Forțelor 
Armate ale Republicii Populare Romine, 
au obținut în cinstea Conferinței pe țară 
a Uniunii Tineretului Muncitor, important^ 
realizări în munca de însușire și perfec
ționare a meseriei armelor. Acum, ei mun
cesc cu eforturi sporite pentru a întîm- 
pina cu noi și strălucite succese în pregă
tirea de luptă și politică, în întărirea ordi
nei și disciplinei militare, măreața sărbă
toare a poporului romîn, a 10-a aniversare 
a eliberării Patriei noastre de sub jugul 
fascist de către glorioasa 
Armată Sovietică.

Noi vă asigurăm, dragi 
litarii Forțelor Armate 
Populare Romîne, sînt gata ca la chemarea 
Partidului și Guvernului să apere cu 
eroism și vitejie scumpa noastră Patrie — 
Republica Populară Romînă.

în ultimii ani apicultura a cunoscut o 
dezvoltare simțitoare în patria noastră. 
Astăzi, în ogrăzile multor țărani muncitori 
poți vedea stupi.

Acest sector s-a bucurat și se bucură de 
o largă dezvoltare in sectorul socialist din 
agricultură.

Iată în fotografie, numai o părticică din 
stupina gospodăriei agricole 
„Drum Nou“ din comuna 
giunea Arad.

Apicultorii gospodăriei, 
multă atenție stupii, pentru 
ducții sporite de miere.

colective
Sintana, re-

îngri.jesc cu 
a obține pro-

și invincibila

tovarăși, că mi
ale Republicii

Ședința de vineri dimineața
Tn cuvîntul său, tov. Lazăr Borduz, 

maistru oțel ar ia Combinatul metalurgic 
Reșița, s-^a ocupat de activitatea tinerilor 
d* ’.a otelăria Siemens Martin, care au ob
ținut fnnnccse succese in întîmpinarea 
celei de a lC-a aniversări a eliberării pa
triei noastre. El a arătat că cele 19 bri- 
gâri utemiste de la această secție sînt an
trenate in întrecere socialistă și luptă 
necontenit pentru a da cit mai mult oțel 
și de bună calitate. în munca lor, brigă
zile U.T.M. aplică cu succes bogata expe
riență a oțelarilor sovietici, 
aceste metode. 7 brigăzi care 
ca pină Ia 23 August să dea 
pide. au elaborat pînă acum 
ținîndu-se depășiri de normă în jurul lui 
50 Ia sută.

Succesele obținute se datoresc în mare 
măsură consfătuirilor de producție, schim
burilor de experiență și consultațiilor or
ganizate p?riodic cu inginerii și tehnicienii 
fruntași din uzină care au împărtășit tine
rilor din cunoștințele lcr.

Scoțind în relief unele lipsuri care mai 
dăinuiesc în activitatea organizațiilor 
U.T.M„ tov. Lazăr Borduz a arătat că la 
oțrlăria „Siemens Martin*1 din Reșița, nu 
toți membrii brigăzilor au avut sarcini 
concrete. Critica și autocritica nu au fost 
mînuite cu destulă îndrăzneală, iar succe
sele frumoase obținute și metodele bune 
folosite în muncă nu au fost în suficientă 
măsură popularizate. Activitatea tinerilor 
de la Combinatul Metalurgic Reșița, nu a 
fost controlată în mod permanent nici de 
comitetul orășenesc U.T.M. Reșița și nici 
de comitetul regional U.T.M. Timișoara.

însușindu-și 
s-au angajat 
32 șarje ra- 

13 șarje, ob-

Acad. I. Murgulescu, a adus conferin
ței salutul Ministerului învățămîntului. 
Activitatea desfășurată de U.T.M. în școli 
și instituții de invățămint superior — a 
spus vorbitorul — a contribuit apreciabil 
la ridicarea nivelului de pregătire al ele
vilor și studenților prin mobilizarea lor 
la învățătură, prin întărirea disciplinei lor 
conștiente, prin promovarea unei atitudini 
superioare față de muncă. Lupta pentru 
lichidarea neștiinței de carte în țara noa
stră s-a desfășurat cu larga contribuție a 
învățătorilor și profesorilor U.T.M.-iști, 
cu sprijinul organizațiilor U.T.M. La edu
carea comunistă a tineretului cuprins in 
școlile elementare și de 7 ani, un rol im
portant revine organizațiilor de pionieri, 
care cuprind peste 700.000 de copii din cei 
peste 1.120.000 școlari în vîrstă de 9-14 
ani. în acest an funcționează în R.P.R. 80 
case de pionieri. Dar realizările obținute 
în munca instructiv-educativă a elevilor 
și studenților se datoresc legăturii și co
laborării dintre conducerile unităților de 
învățămînt și organizațiile U.T.M.

Rezultatele la învățătură ale unor elevi 
și studenți sînt ncsatisfăcătoare.

Sînt elevi și studenți cu frecvență nere
gulată, nedisciplinați, lipsiți de respect 
față de personalul didactic și de grijă pen
tru bunurile obștești din școli, laboratoare, 
internate, cămine.

Pentru lipsurile care există în educarea 
tineretului din școli și instituții de învă
țămînt superior, răspunderea nu este nu
mai a Uniunii Tineretului Muncitor, ci 
partea mare de răspundere revine Mi
nisterului Invățămînrului care nu s-a ocu
pat suficient de îndrumarea și controlul 
activității educative în școli.

Legătura dintre conducerea Ministerului 
Învățămîntului și C.C. al U.T.M. nu s-a 
ridicat niciodată pînă la un program co
mun de acțiune în chestiunile de educație 
a elevilor și studenților ci s-a oprit la ac
țiuni curente sau cu caracter limitat. 
Lipsa unui program cuprinzător de colabo
rare între Ministerul învățămîntului și 
C.C. al U.T.M. s-a oglindit, cum era de 
așteptat. în relațiile de colaborare dintre 
unitățile de învățămînt și organizațiile 
U.T.M. din aceste unități.

Ministerul învățămîntului și Uniunea 
Tineretului Muncitor, trebuie să dezvolte 
o colaborare strînsă, organizată și cuprin
zătoare.

Ministerul învățămîntului își ia angaja
mentul* să depună roate eforturile pentru 
întărirea acestei colaborări și să folosească 
observațiile critice și propunerile formu
late in cadrul Conferinței, pentru ridica
rea educației copiilor și tineretului la 
înălțimea cerințelor construirii socia
lismului.

Tov. Ion Ureche, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din satul Poiana Ilvei, 
raionul Năsăud, regiunea Cluj, a arătat că 
deși această comună se află în munți, de
parte de oraș, a pătruns și aici lumina 
partidului, învățătura marxist-leninistă. 
In raionul Năsăud. un mare număr de fa
milii de țărani muncitori au format 4 gos
podării colective și o întovărășire agricolă 
care au obținut succese în realizarea de 
recolte bogate. La aceste rezultate o con
tribuție însemnată au adus-o utemiștii 
care au mobilizat și pe ceilalți Vineri la 
muncă pentru înflorirea gospodăriilor co
lective.

Totuși, în activitatea organizației noas
tre mai dăinuiesc încă serioase lipsuri. 
Cercurile de învățămînt politic U.T.M. 
funcționează defectuos, iar propagandiștii 
nu sînt destul de bine pregătiți. Cursurile 
agrozootehnice sînt lăsate de multe ori în 
părăsire. Lecțiile sosesc cu întîrziere și în 
special cînd muncile agricole sînt în toi. 
Este necesar ca noul Comitet Central să-și 
îndrepte mai mult atenția asupra organi
zațiilor U.T.M. de la sate, să le îndrumeze 
să le ajute să-și îmbunătățească activi
tatea.

Tovarășul Ion Cîrceî, activist al C.C. al 
U.T.M. a subliniat în cuvîntul său că 
prestigiul U.T.M. în rîndurile tineretului 
a crescut și ca urmare organizația revolu
ționară a tineretului și-a lărgit rîndurile 
cu elemente înaintate dintre tinerii mun
citori de la orașe și sate și tineri intelec
tuali și și-a îmbunătățit în general munca 
organizatorică. El a arătat în continuare 
că munca defectuoasă a aparatului C.C. 
al U.T.M. s-a răsfrint și asupra activității 
comitetelor regionale și raionale U.T.M. 
deoarece numeroase instrucțiuni și hotă- 
riri ale C.C. aiungr«au la acestea prea 
tirziu. pentru a putea fi aplicate în bune 
condițiuni, iar controlul executării lor era 
cu totul riesatisfăcător.

Vorbitorul a arătat printre altele că 
C.C. nu a elaborat nici pină acum mate
riale și instrucțiuni referitoare la sarci
nile comisiilor de revizie regionale și ra
ionale. împiedicînd astfel timp de peste 
un an desfășurarea activității acestora. El 
s-a referit de asemenea la slăbiciunile 
muncii cu cadrele dînd unele exemple 
concrete, despre felul defectuos în care 
s-a făcut promovarea unor activiști. Din 
cauză că aprecierea capacității cadrelor 
se făcea după diferite rapoarte și caracte
rizări. iar nu după rezultatele concrete ale 
muncii lor. au fost puși în anumite munci 
de răspundere activiști fără pregătirea 
necesară.

Tovarășul Cîrcei Ion a făcut cîteva 
propuneri de preț, printre care acelea de 
a se aduce perfecționări formelor de or
ganizare a tinerilor muncitori din trans
porturi și sectorul forestier, de a se sim
plifica modalitatea de primire a tinerilor 
în U.T.M. și de a se folosi metode 
de atragerea tineretului de la 
activitatea culturală.

Secretara organizației de bază 
de la Universitatea „C. I. Parhon" din 
București, Bogdan Maria, a vorbit despre 
rezultatele bune obținute de mulți studenți 
în ultima sesiune de examene, datorite în 
bună parte muncii desfășurate de organi
zațiile U.T.M. A vorbit de asemenea de 
lipsa unei colaborări permanente intre 
organizațiile U.T.M. din facultăți și unele 
catedre.

0 surpriză plăcută copiilor
In cinstea celei de a 10-a aniversări a 

eliberării patriei, membrii cooperativei 
meșteșugărești „Ion Șulea" din Capitală 
pregătesc copiilor o surpriză plăcută : pri
mul tip de autoturism mic, cu pedale pe 
care au și început să-1 producă.

Inițiativa de a se începe fabricarea a- 
cestui produs aparține unui colectiv de 
meșteșugari de la unitatea nr. 3 a coo
perativei „Ion Șulea'‘, sprijinit și îndru
mat de Uniunea Centrală a Cooperative
lor Meșteșugărești. Noul produs, autotu
rismul pentru copii, se pune în mișcare 
cu ajutorul unor pedale care angrenează 
roțile din spate. Cu caroseria din placaj 
frumos vopsit, faruri care se aprind prin 
contactul cu o baterie de buzunar, sem
nalizatoare, parbriz etc. el are un aspect 
exterior plăcut. Noul autoturism va pu
tea fi utilizat de copii pină la vîrsta de 

La confecționarea lui se fo- 
deșeurile de lemn ră- 

a 
altor produse. In atelierele cooperativei, 
tâmplarii Gheorghe Tieru, Ilie Frățilescu, 
Tudor Stan și mecanicii Petre Toncu, Ion 
Olteanu și Tănase Negoiță, execută cu 
îndemînare părțile componente ale auto
turismelor pentru copii. Pînă acum, ei au 
și executat mai mult de 70 la sută din 
lucrările necesare la cele 52 de autotu
risme introduse în fabricație.

în vederea asigurării producției de se
rie, conducerea cooperativei va organiza 
o secție specială unde se; vor putea fabri
ca lunar circa 200 de astfel de autoturis
me. în cinstea marii sărbători naționale 
a poporului nostru membrii acestei 
perative s-au angajat să înceapă 
carea unor noi produse cum sînt: 
cioare de copii tip sport, pliante, 
mici pentru ambalarea unor produse far
maceutice și altele. (Agerpres).

10—12 ani.
los'esc cu succes 
mase de la fabricarea mobilelor sau

coo- 
fabri- 
căru- 
cutii

Noi lucrări de artă 
in cinstea marii sărbători

CLUJ 30 (Agerpres). — Oamenii 
artă și litere din orașul Cluj cîntă 
noile lor creații 
patriei noastre.

Iată cîteva 
închină zilei 
tici: pictorul 
un tablou în 
eliberării unui sat rominesc de către Ar
mata Sovietică. La compoziții plastice 
inspirate din viața satului lucrează și 
pictorii Zoltan Andrassy, Tiberiu Kadar, 
Iosif Bene și Petru Feier.

După valoroasa lucrare „Grivița 1933“, 
cunoscutul pictor cluj an Ga vrii Miklosy, 
laureat al Premiului de Stat, realizează 
acum un alt tablou în care evocă răs
coala țărănească din 1907. Alte lucrări 
pregătesc artiștii plastici Abodi Nagy 
Bela, Lovit Egon, loan Sima și gravorul 
Tibor Erdos.

Sculptorul Romulus Ladea are în curs 
de realizare sculptura „Lazăr de la Rus
ca", Andras Koss sculptura „Budai Na;*,y 
Antal", o evocare a luptei țărănimii îm
potriva împilării feudale, iar V. Fulicea 
pregătește o lucrare cu tema „Tipărirea 
în ilegalitate". Noi lucrări de sculptură 7 
crează artiștii I. Irimeseu, A. Vetra și G. 
Szabo.

Și scriitorii și-au anunțat noile lucrări. 
A. E. Baconski scrie un poem închirat 
zilei de 23 August, Aurel Rău își dedică 
poemul vieții noi a țăranilor muncitori, 
iar Lajos Letay, laureat al Premiului de 
Stat scrie versuri despre marea aniver
sare. Scriitorul lend Kiss a terminat o 
piesă în trei acte, inspirată din zilele de 
eliberare. Pentru această piesă, care va 
fi montată de colectivul Teatrului Ma
ghiar de Stat din Cluj, compozitorul Al
bert Markos a scris muzica de scenă.

Dintre compozitori, Dariu Pop compune 
suita IV-a de la Rodna, Max Eizicovitz 
„Uvertura bucuriei", Vilhelm Demi an 
scrie un concert pentru vioară și își adu
nă materialul documentar pentru o operă 
insfpirată din lupta iobagilor romîni și 
maghiari pentru libertate. Alți comp .zi- 
tori clujeni ca Ervin lunger, Aladar Zol
tan și Sigismund Toduță compun noi lu
crări muzicale.

de 
în 

măreața zi a eliberării

noile lucrări pe care le
23 August artiștii plas-

din
de
Petre Abrudan lucrează la 
care redă un moment al
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Regizorul convorbirii politice
Iți mai amintești tovarășe Farcaș. de 

vizita pe care ai făcut-o utemiștilor din 
comuna Avram Iancu ? Veniseși cu do
rința arzătoare de-a asista la convorbi
rea de sfirșit de an â cercului politie pen
tru începători al cadrelor didactice. E 
timpul să știi că acest lucru nu-mi este 
cunoscut din clipa cînd dumneata l-ai des
tăinuit, ci cu cîteva zile înainte de sosi
re dumitale...

Nu-i mult de atunci.
— Dacă vrei îți spun ziua exactă, ai să 

șoptești dumneata citind aceste rînduri și 
sint sigură că vei zimbi cu plăcere. Doar 
ziua despre care este vorba te-a făcut să 
trisști clipe frumoase, clipe de adevărat 
entuziasm. Dar de ce alt sentiment pu
teai . fi cuprins cind răspunsurile pe care 
le-ai auzit la această convorbire au fost 
ini.-adevăr fără cusur, sau după expresia 
dumitale „fără nici o greșeală de fond" ?

Scriindu-ți aceste rînduri, tovarășe Far- 
caș, nu mă. pot opri să nu depăn in 
gînd amintirea celor 2 zile Revăd o sală 
de clasă ; în bănci o parte... din utemiștii 
corpului didactic. La masă tovarășul 
Iancu Augustin, propagandistul și totodată 
directorul școlii de 7 ani din comuna 
Avram Iancu Lă aceiași masă dumneata. 
In prima zi ne-a onorat cu prezența și 
un reprezentant al presei locale. Tovară
șul Iancu Augustin pune rînd pe rind 
cite o întrebare. Din bănci rînd pe rind 
se ridică tremurătoare cite o mină. Răs
punsul : limpede, corect, ireproșabil... Ca 
pe scenă.

...După primul act, urmează al doilea... 
Adică vreau să-ți amintesc tovarășe Far
es?, că după convorbire a urmat cuvîntul 
de închidere al propagandistului. Tov. 
Iancu Augustin s-a străduit să arate cum 
a decurs munca în cercul pe care l-a con
dus in tot timpul anului și la ce rezultate 
s-a ajuns. Frumoasă, bogată . activitate ! 
Trebuie să recunoști tovarășe Farcaș că 
acest cuvint al propagandistului ți-a spo
rit entuziasmul pe care-1 adunaseși de-a 
lungul celor 16 răspunsuri, „fără nici o 
greșeală de fond"... și cum să nu ti—1 spo
rească cînd ai auzit din gura propagan
distului, că în cea mai mare parte lecțiile 
s-au ținut cu regularitate, cursanții s-au 
străduit să-și însușească cunoștințele po- 
lit.c . și ideologice predate la cerc, fiind 
convinși că aceste cunoștințe le sînt nece- 
sa-e pentru ca la rîndul lor, ei, învăță
torii și profesorii, să predea lecțiile in 
cl.?"e la un nivel cît mai înalt.

După ce lermină propagandistul cu un 
gest scurt, lăsă notițele pe masă. Parc-ar 
fi zis : cortina... Așa luă sfirșit și actul 2, 
adv cuvîntul da inchid re al propa
gandistului pe care dacă-1 numim punctul 
culminant nu ne abatem de la nici o re
gulă.

Iți amintești ce-a urmat după aceia 
tovarășe Farcaș ? Cuvîntul dumitale. 
Ne-ai felicitat cu cea mai sinceră căldură 
și ochii iii străluceau de fericire. Ne-ai 
spus printre altele că ai asistat de nenu
mărate ori chiar la seminariile cercurilor 
și cursurilor politice ale studenților din Ciuj 
(d- fapt, pa -că in facultăți nu sint cercuri 
politice) dar că pînă in momentul acela

La capătul anilor de facultate
ARAD (de la corespondenta noastră 

Kuh ta Daria).
Iată că a sosit ziua emoționantă cind 

la capătul a cinci ani de muncă și 
viață în colectiv studenții ultimului an 
al Facultății de . medicină veterinară 
din Arad iși iau rămas bun unii de la 
alții In asemenea, zile se naște un 
ciudat amestec de sentimente Pe deo
parte — părerea de rău, iar pe de altă 
parte nerăbdarea de a cunoaște noul 
colectiv de muncă, noile condiții, noua 
viață.

Iși reamintesc și azi de prima întîl- 
nire, cînd veneau la facultate ca 
studenți in anul I, iar azi se despart ca 
medici, oameni cu bogate cunoștințe 
acumulate in timpul celor cinci ani de 
muncă sirguincioasă, de învățătură.

Ultima adunare generală U.T.M in 
viața de student și ultima dare de 
seamă a organizației de bază constituie 
un bun prilej de a-și analiza, activita
tea, atitudinea față de colegi în tim
pul anului, de a ști cu ce să pornească 
mai departe.

Din darea de seamă prezentată a re
ieșit că. studenții au dat dovadă la exa
mene de cu iștințe temeinice acumu
late în urma unei pregătiri intense. 
Printre fruntașii la examene se numă
ră : Popa Viorel, Pop Martin, Bogdan 
Nicolae, Puscașu Eugen și alții. Darea 
de seamă a scos in evidență faptul că

întreprinderea „Oltul" din Slatina, ca și 
multe alte fabrici din țara noastră are în 
spatele ei un trecut scurt. Cîțiva ani de 
existență, ani în care întreprinderea și-a 
schimbat fața văzînd cu ochii. Iși mai 
aduc aminte oamenii, că prin 1950 aici 
era doar o carpantină de cherestea : niște 
șoproane mucegăite de vreme și o mină 
de muncitori care trebăluiau intr-o curte 
îngrădită cu niște garduri de nuiele. De 
atunci s-au schimbat multe Au crescut 
corpuri noi de clădiri, cuptoare de uscat 
fructe și legume, au venit strunguri și 
freze noi, a luat naștere o turnătorie mai 
toată construită din resurse locale. Din 
cîteva automobile părăsite și uitate de 
vechii lor stăpini. noii gospodari ai în
treprinderii și-au construit singuri auto- 
transportul de care aveau nevoie.

Astăzi la „Oltul“ se produc cele mai 
diferite produse de larg consum. Se fac 
aici garnițe de untură și stropitori, lighe- 
ne și fărașe, tăvi de copt și căldări, că
ruțe tip și mobilă, săpun și articole de 
frîngherărie. Pe scurt, produse din cele 
mai necesare oricărei gospodării. In afară 
de aceasta aici se repară batoze și dife
rite. alte unelte agricole iar întreprinderea 
răspunde și de buna funcționare a mori
lor din raion.

In secția de bunuri 
de larg consum

Pc Sevcic Maximilian l-am cunoscut în 
atelierul de tinichigerie, atelierul cel mai 
nou al fabricii. Afară de maistru toți 
muncitorii de aici sint tineri. Brigada lor 
utemistă e fruntașă pe întreprindere.

Cu o bască pe cap, scump la vorbă dar 
ager de mină, tov. Sevcic făcea ultimile 
lipituri la o partidă de garnițe. Cu pal- 
ma-și șterse sudoarea de pe frunte, mai 
privi încă odată la garnițele aliniate una 
lingă alta și ne spuse : „Cu astea vor fi 
o mie".

2C0 de stropitori, 300 de lighene, 500 de 
fărașe, 3.400 de tăvi de copt, 150 de căl
dări au făcut la tinichigerie în ultimul 
timp. Toate, produse căutate în raion.

— Cînd am început să lucrăm — a con
tinuat tov. Sevcic nu aveam mai nimic. 
Singuri ne-am meșterit foarfeci de tăiat 

n-aî asistat la nici unul unde răspunsurile 
să fie sută la sută „fără nici o greșeală 
de fond". Ne-ai mai spus că cercul nostru 
este pe drept cuvînt primul pe raion, în
dreptățind astfel raportul comitetului 
U.T.M. raional Cîmpeni din care reieșea 
acest lucru...

Și după ce nc-ai lăudat așa cam 15-20 
de minute, obosit pe semne pe atîta entu
ziasm, ți-ai încheiat cuvîntul cu o urare 
pentru viitorul. cerc politic...

Poate în alte situații cuvîntul dumitale 
ar fi fost deznodămîntul. Tovarășe Farcaș, 
pregătește-te să afli adevăratul deznodă- 
mînt: convorbirea și cuvîntul de închi
dere al propagandistului, care ți-au trezit 
dumitale atîta entuziasm, a fost o piesă 
de teatru prezentată la un înalt nivel 
„artistic". Te interesează autorul acestei 
piese ? Tovarășul Iancu Augustin, propa
gandistul. Regizorul? Tot el. Artiștii? 
Cursanții din bănci, care s-au dovedit a fi 
la înălțimea regizorului lor.

Tovarășe Farcaș. vrei poate să ști în ce 
constă această piesă ? Iată: fiecare 
cursant cunoștea dinainte întrebarea pe 
care urma să i-o pună propagandistul !

$i nu-i de loc greu să înveți răspunsul 
la o întrebare sau două, mai ales cînd 
știam că la convorbirea de sfîrșit de an 
a cercului nostru politic va fi de față și 
uti activist al comitetului regional U.T.M. 
Cluj.

Lecțiile nu s-au ținut decît două sau 
trei la începutul anului. De atunci și 
pînă aproape de sfîrșit și propagandistul 
uitase că mai e propagandist. Cînd s-a 
apropiat însă închiderea anului de învă- 
țămînt politic propagandistul, amintin- 
du-și probabil că e propagandist, că îl 
chiamă Iancu Augustin și că mai e și di
rector la școala de 7 ani din comună 
și-a zis :

— „Și totuși cercul meu trebuie să fie 
primul pe raion și pe regiune"! Și în- 
tr-adevăr a și fost... Și pentru un aseme
nea eveniment vor fi evidențiați probabil 
tovarășii Iancu Augustin ca propagandist 
și Sușa Maria ca secretara organizației 
L'.T.M. care desigur că și ea are o contri
buție la recoltarea unor roade așa de 
„bogate". Și cum vor primi ei aceste oma
gii ? Probabil vor da dovadă de noi ta
lente artistice, vorbind dacă li se va cere 
despre munca lor neobosită, despre con
știința lor care n-ar fi fost împăcată dacă 
rezultatele n-ar fi fost dintre cele mai 
bune...

Trebuie să le apreciezi talentul tovarășe 
Farcaș și chiar șă iei măsuri ca acest ta
lent să nu se irosească zadarnic...

Dar tovarășe Farcaș, îmi veni în minte 
o întrebare : dacă așa arată cel mai bun 
cerc din raion atunci celelalte cum arată? 
Ar fi bine să pui și dumneata întrebarea 
aceasta comitetului raional U.T.M. Cîm
peni care probabil se va lăsa cuprins de 
curiozitate și va porni însfirșit să vadă 
care este adevărul adevărat.

ELVIRA POPAZU 
învățătoare in comuna 

Avram Iancu, raionul Cimpeni 
regiunea Cluj

examenele desfășurate au oglindit și j 
efortul depus de Cadrele didactice, de i 
asistenții utemiști ca Moisescu M . Po- j 
povici A. și alții.

La examenul de stat s-au prezentat j 
aproape toți utemiștii. Popa Viorel și I 
Pop Martin au obținut diplomă de me- j 
rit. z

Au fost însă și utemiști cu o pregă- J 
tire necorespunzătoare cum ar fi Stă- j 
nilă Lia, care nu și-a dat nici măcar 1 
toate examenele de sfirșit de an.

După darea de seamă, absolvenții au j 
luat cuvîntul luindu-și angajamente j 
pentru viitor.

Tov. Bogdan Nicolae și-a luat anga- ! 
jamentul să fie in primele rînduri în j 
lupta pentru transformarea socialistă a 4 
agriculturii. El va contribui la stîrpi- | 
rea misticismului, a leacurilor băbești î 
din comuna în care va munci ca medic [ 
veterinar. j

Tov. Pop Martin a spus in adunare j 
că va căuta totdeauna să îmbine munca j 
profesională cu cea politică El va cău- | 
ta să-i ajute pe țăranii care mai ) 
cred și azi in puterea magică a unor j 
leacuri băbești, să le dovedească pu- 4 
terea științei și a tehnicii înaintate, va j 
duce o susținută muncă pentru atrage- J 
rea țărănimii muncitoare în gospodă- [ 
riile agricole colective pentru ca astfel j 
să ajute și el la construirea^. unei vieți ( 
noi în patria noastră.

Printre tinerii
tablă, ne-am combinat sculele de care 
aveam nevoie și i-am dat drumul.

Aici lucrează și Iacob Constantin. In 
Cra’ova el a terminat școala profesională 
Si muncească a fost trimis la Slatina 
Deși nu-i de mult in secție, totuși el exe
cută de acum cu multă pricepere nu
meroase lucrări auxiliare. Nu va trece 
mult timp și tov. Iacob va putea singur 
să efectueze cele mai complicate lucrări 
de tinichigerie. Tovarășii săi nu precupe
țesc nici un efort ca să-l învețe, iar el bă
iat sîrguincios, numai ochi și urechi, as
cultă cu grije de toate sfaturile care i se 
dau.

Din brigada lor mai face parte și Radu 
Ion. El învață meseria grea dar frumoasă 
a reparatului cîntarelor.

— Aici nu-i de joacă — ne spune el, 
trebuie să simți fiecare bătaie, fiecare șu- 
rubel trebuie să fie la locul lui, altfel te 
pomenești cu cîntarul la rebut.

Luna trecută brigada lor a depășit cu 
40 la sută planul de producție realizind 
în același timp economii de peste 500 lei.

Sandu Sava, sudorul, și-a cîștigat un re
nume frumos în fabrică. Toți il știu ca 
pe unul din cei mai disciplinați și serioși 
muncitori din întreprindere. Treaba să 
meargă bine. Asta-i principalul pentru el 
El lucrează aici de cîțiva ani și sub ochii 
lui a crescut și s-a dezvoltat fabrica. A 
îndrăgit-o tare mult. Odată se terminase 
ziua de lucru. Era îmbrăcat de acum, 
spălat, gata de plecare. Tocmai atunci s-a 
adus o mașină. Trebuiau sudate niște 
brațe, un ax și alte cîteva piese. A auzit 
în curte discuția: „Nu știm dacă o să 
putem s-o mai reparăm astăzi. La noi ziua 
de lucru s-a terminat". Fără să mai aștepte 
ca cineva să-i spună vreo vorbă și-a îm
brăcat din nou salopeta, și-a pus ochela
rii de sudat pe frunte, și-a luat aparatul 
în mînă și singur s-a prezentat să între
be : „Ce trebuie reparat". Se înnoptase 
cînd a plecat din fabrică. Dar tovarășul 
Sava a fost tare mulțumit. Mașina putea 
din nou să funcționeze, treaba nu va sta 
din cauza ei.

La atelierul de mecanică lucrează ia
răși o brigadă utemistă : Bunciuc Mircea, 
Oprișor Ion și Mitroiu Gheorghe. Acum,

Sa desfășurăm larg 
munca politică la arii 

* . .tte.
La aria colectivei „Olsa Bancite*

La G.A.C. „Olga Bancic" din comuna 
Palazul Mare-Constanța, treierișul este în 
toi. Țăranii colectiviști tineri și vîrstnici 
muncesc cu sîrguință pentru terminarea 
la timp a dezmiriștitului, treierișului și a 
celorlalte munci* din campania de vară.

Acum în perioada treierișului munca 
politică de masă din gospodărie se duce 
la ariile de treier unde sînt zeci de ță
rani colectiviști. Organizația de bază 
U.T.M. împreună cu conducerea gospo
dăriei sub îndrumarea organizației de 
partid s-au străduit să organizeze o vie 
muncă politică la ariile de treier.

încă înainte de a se începe treierișul, 
au fost confecționate 2 gazete de perete 
repartizate bibliotecii volante. In același 
timp, organizația U.T.M. a recomandat 
organizației de partid un număr de 4 agi
tatori utemiști pentru a face parte din 
colectivul de agitatori ai organizației de 
partid.

In felul acesta majoritatea agitatorilor 
comuniști și utemiști desfășoară o bo
gată activitate în rîndul colectiviștilor la 
ariile de* treier. Astfel agitatorii utemiști 
Mustacă Nicolae și Culețu Petre, delegați 
de batoze organizează în fiecare zi la 
arie, citirea ziarului în colectiv. Ei citesc 
colectiviștilor articole legate de eveni
mentele interne și externe, despre lupta 
țăranilor muncitori din patria noastră 
pentru strîngerea recolte?? etc.

Mai zilele trecute la ambele arii ale 
gospodăriei s-a prelucrat de către res
ponsabilii de arii articolul de fond din 
„Scînteia" intitulat „Toate forțele pentru 
grăbirea secerișului, dezmiriștitului și tre
ierișului".

Agitatorii comuniști și utemiști au 
popularizat de asemenea importanța rezul
tatelor conferinței de la Geneva. Astfel 
agitatorul utemist Culețu Petre a vorbit 
colectiviștilor tineri și vîrstnici despre 
străduințele depuse de delegația Uniunii 
Sovietice pentru încetarea focului și in-

A venit bi
BRĂNEȘTI (De la corespondenta noas

tră, Silvia Brădcscu).
Era tare cald... Se apropia de pauza de 

la prînz.
De sus, de pe batoză ,se vedea în vale 

venind o fată.
Mai mult alerga, suind dealul spre arie, 

decît mergea. La subțioară avea un vraf 
de reviste și ziare.

— Uite, vine bibliotecara — strigă un 
tînăr. — Ce-o fi pățit că a intîrziat astăzi 
— spuse un altul, la uite cum mai aleargă, 
de parcă a luat foc ceva.

în vremea aceasta, bibliotecara ajunse
| la arie. Obosise de atîta alergătură.

— Am găsit... am găsit ceva nou — 
reuși să spună ea, gîfîind — dintr-o re
vistă... ceva interesant...

Mă uitam la făptura ei voinică, cu ple
tele castanii, fluturîndu-i în vînt. Ce mai 
fată ! Era bibliotecara satului — Lume- 
zeanu Elena. O învățătoare — responsa
bila bibliotecii volante de la arie — ve
nise mai din timp și aranjase cărțile pe 
o masă. Cîțiva tineri țărani muncitori au 
și alergat la tinăra învățătoare să le dea 
cărți „mai frumoase" și „cu poze" ca să 
le citească acolo, pe arie. Masa era plină 
acum de cărți, reviste și ziare. Erau multe 
acolo și ochii îți alunecau repede cînd pe 
unele, cînd pe altele.

Batoza duduia într-una. Munca continua 
cu aceeași intensitate. Țăranii muncitori 
lucrau cu grabă, fie transportînd griul la 

I batoză, fie încărcînd rodul bogat în 
î saci etc.

A venit vremea prînzului. Oamenii se 
; suiau și coborau de pe cele două batoze 
ț vecine. Era timpul schimbului. Cei care 
. ieșeau din schimb se îndreptau către bi- 
1 bliotecă.

— M-am prezentar — se adresă un ță- 
j ran muncitor utemistei Lurnezeanu Elena. 

Am venit să-mi dai ceva să citesc. In 
j preajma lui, alți țărani muncitori aștep- 
i iau același lucru de la bibliotecară.

— Bine ați venit! Așezați-vă cu toții 
aici. Am să vă citesc astăzi ceva nou.

Așa cum se înțeleseseră mai din vreme, 
i oamenii au venit să asculte ee le va citi 
| bibliotecara, Au venit și cei mai activi ci- 
■ titori ai bibliotecii volante de la arie. Țo- 

nea loan și Țonea Maria. D? cînd venise 
un învățător din sat aci — la aria tine
retului — și le citise „Lazăr de la Rusca" 
de Dan Deșliu. țăranii muncitori prinse
seră gust de citit și de ascultat cărți fru-

de la întreprinderea „Oltul"
vara, la ei e zorul cel mai mare. Aici se 
lucrează piesele necesare pentru batoze și 
pentru celelalte mașini nelipsite în munca 
cîmpului. Recolta nu așteaptă, asta o știu 
ei bine, ea trebuie strînsă repede, la timp 
și fără pierderi. Utemiștii știu să-și facă 
datoria atunci cind este nevoie. Așa i-a 
învățat partidul, așa ii educă organizația.

De ce Manda Dumitru 
are vot de blam?

Acum cîtva timp, la turnătorie a fost 
zarvă mare. In loc să lucreze conștiincios 
Manda Dumitru și Enache Constantin 
s-au apucat să toarne fel de fel de pros
tii. Au irosit și aluminiu, au pierdut și 
vremea de pomană. De la adunarea gene
rală a organizației de bază tov. Manda a 
fugit cînd a simțit că va fi vorba și des
pre el. Au mai fost și alte abateri în or
ganizație. Odată, la o reuniune tovără
șească Mîinea Constantin a venit în stare 
de ebrietate și a dezlănțuit un scandal 
întreg. Au trebuit să-1 evacueze din sală. 
Adesea se întimplă ca utemiștii să plece 
din întreprindere înainte de terminarea 
celor 8 ore de muncă, fără învoire.

Cum s-a putut întîmpla ca într-o or
ganizație unde sînt atîția tineri, buni 
muncitori, cu dragoste pentru întreprin
derea lor, să se poată cuibări asemenea 
acte de indisciplină ?

Această problemă s-a discutat și în șe
dințe de comitet și in adunări generale, 
totuși rezultate vizibile nu s-au făcut sim
țite. Manda Dumitru a primit vot de blam. 
Un tînăr de 19 ani a ajuns aproape în si
tuația de a fi exclus din organizație. Oare 
să fie el așa de stricat ? Dacă stai de 
vorbă cu el iți dai seama că nu e băiat 
prost, iar meseria și-o cunoaște destul de 
bine.

Adevărat arăta tovarășul Mitroiu la o 
ședință :

— Tovarășii din comitet vin rar să stea 
de vorbă cu noi, așa, deschis, prietenește : 
noi nu-i simțim aproape de noi, prietenii 
noștri, sfătuitorii noștri de zi cu zi. 
N-am putea spune că nu vin pe la noi. 
Vin, ne întreabă cum stăm cu planul, cu 

cheierea armistițiului în Indochina. De 
asemenea comitetul organizației de bază 
U.T.M. al cărui secretar este tovarășul 
Tincu Anton, în strînsă colaborare cu 
directorul căminului cultural, s-au îngri
jit din timp de formarea unei echipe 
artistice care prezintă programe artistice 
la ariile colectivei.

Un fapt important este acela că în fie
care zi se editează „Foaia volantă" în 
care se arată realizările obținute de fie
care arie în parte, cît și de celelalte 
brigăzi din sectorul zootehnic și legumi
col al gospodăriei. Desfășurarea muncii 
politice la ariile de treier nu a întîrziat 
s’ă-și arate roadele. Cele 2 batoze își 
depășesc planul zilnic de treier, treierînd 
cîte 15.000 kg. în loc de 11.000 cît este 
norma. De asemenea pînă acum s-au treie
rat peste 176 ha. grîu, 22 ha. orz, 38 ha. 
mazăre și s-au dezmiriștit 440 ha. In a- 
celași timp țăranii colectiviști de la 
G.A.C. „Olga Bancic" au predat la baza 
de recepție cotele datorate statului.

în toate aceste munci de treieriș s-a 
dovedit a fi fruntașă pe gospodărie bri
gada I-a condusă de comunistul Popescu 
Florea, iar din brigadă s-au evidențiat 
utemiștii Nicola Ion, Bucă Constantin și 
alții.

însă, cu toate aceste succese nu se poate 
trece cu vederea și lipsurile manifestate 
în munca organizației de bază U.T.M. Co
mitetul organizației de bază U.T.M. a dat 
o importanță prea mică agitației vizuale. 
Aceasta o dovedește lipsa de lozinci mo
bilizatoare la ambele arii, iar cîteodată 
sînt neglijate și gazetele de perete. Ar 
fi foarte bine ca org. U.T.M. să se îngri
jească și de confecționarea unor panouri 
pentru fruntașii în producție.

GHIȚUICĂ IOAN
Corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Constanța

bliotecara !
moașe. Nu-i vorbă că ei ascultă și co
mentează cu mult interes și diferite arti
cole din ziar — fie sfaturi agrotehnice, fie 
diferite știri din țară sau din străinătate.

în ziua aceea, utemistă Lurnezeanu 
Elena, cu glasul ei sonor, le citea țărani
lor muncitc/ri adunați în juru-i, reportajul 
„Casa — laborator al gospodăriei colec
tive" din revista „Pe drumul belșugului".

Tot în ziua aceea la aria nr. 2 — aria 
vecină — învățătoarea Tcmescu Nina le 
citea țăranilor muncitori» din broșura 
„Viața culturală în satele sovietice". Scria 
acolo despre viața minunată pe care o 
duc colhoznicii sovietici, despre felul în 
care iși petrec ei timpul liber. Le-a vorbit 
învățătoarea apoî și de viața frumoasă 
pe care o duc colectiviștii noștri învățînd 
de la colhoânfcr/^i* efne știe, poate că 
atunci, în acele clipe. în mințile celor ce 
ascultau au încolțit gî 11 diiVi mari. Mai 
știi? Citi'dintre ei n$-v<$ fi la toamnă 
colectiviști, că le-a' vorbit-tare de la inimă 
învățătoarea. De obfceL lb*A citea învăță
toarea Constanța Ecliserescu, dar atunci 
era plecată cu pionierii pe cîmp, la strîns 
spice.

Pină acum, pionierii au strîns de pe mi
riști vreo 600 de snopi.

Și la aria nr. 5 se țin asemenea convor
biri. învățătoarea BabtJS Lidia a ținut zi
lele trecute o convorbire pe tema : „Pre
darea cotelBr cătite'Slalf^Wbrie patriotică 
a fiecărui țărani;De la această, 
arie, care-i fruntașă, toți țăranii munci
tori și-au predat cotele către stat..

La cele 6 arid din comuna Fundulea, 
raionul Brănești, se zorește treierișul. Pînă 
acum s-au treierat 329 de hectare. De di
mineață încă, înainte de răsăritul soare
lui și pînă seara, cînd el apune, batozele 
nu se opresc, oameni se schimbă de 
cîteva ori, iar cei care sînt în pauză ci
tesc sau ascultă pe un învățător care le 
aduce noutăți sau le vorbește despre pro
blemele care-i frămintă.

Oamenii citesc în pauză. La fiecare arie 
se găsesc cîte 100 volume de cărți dife
rite și se citesc multe. La aria tineretu
lui, numai în 2 zile s-au citit peste 25 de 
cărți și multe reviste.

producția, mai schimbă citeva y>rbe cu 
noi și pleacă. Ei constată num^i greșe
lile noastre și apoi propun sancțiuni. Dar 
nu aceasta e important. Esențialul este 
de a organiza eaucațiș comunistă a ute- 
miștilor în așa fel incit indisciplina să fie 
preintimpinată.

Același lucru ni l-au spus și alți tineri. 
Ei nu se simt in oițanizatie ca la ei acasă; 
vin la ședințe» plătesc cotizațiile și cu asta 
se termină tot ceea ce-i leagă de orga
nizație. Nici lecții, nici conferințe intere
sante. nici timpul liber plăcut organizat 
nu există. In organizație sint tineri care 
vor să trăiască tinerește. Și atunci munca 
lor ar fi mai spornică, s-ar cunoaște mai 
bine, s-ar putea ajuta mult mai cu folos 
unui pe altuL

Ce-i de făcut?
Această întrebare i-a preocupat pe to

varășii din organizație. Nu prea știau ei 
ce să facă, cum să pornească la lucru. 
In munca de secretar tov. Sevcic e nou. 
Comitetul raional U.T.M.-Slatina e aproa
pe de fabrică ; la doi pași. Aici se cu
noaște situația din întreprindere, activiș
tii vin destul de des, însă munca lor e 
lipsită de conținut. Formele muncii de or
ganizație sînt șablon, seci, bătrinești.

Lipsește munca de educație comunistă. 
De mull de tot 'aici nu s-au mai ținut 
lecții interesante, conferințe atrăgătoare 
care să pasioneze pe tineri, să le lărgească 
orizontul cunoștințelor lor, sa le deschidă 
setea de a citi o carte bună. In discuțiile 
cu membrii organizației, tovarășii din co
mitet nu știu să găsească cheia spre su
fletul fiecăruia din utemiști. Pe unul îl 
doare ceva, îl. preocupă up anumit lucru. 
Pe altul îl, preocupă altceva. Pentru fie
care trebuie.. șă, găsești. vorbele cele mai 
nimerite, exemplele cele mai potrivite. 
Viața și oamenii nu PPt fi prinși în cîteva 
fraze generale, șablonate. Munca de la 
om la om trebuie șă fie concretă. Să se 
explice tinerilor ce importantă e munca 
într-o întreprindere producătoare de bu
nuri de larg consum nu cu vorbe gene
rale, ci cu fapte vii. Despre disciplină să

Echipa de pe strada noastră

In fotografie : o scenă din film.

Un film despre copii, dar deopotrivă de 
interesant și pentru cei maturi. Un film 
despre sport care însă cucerește și inimile 
„asportivilor". Tema ? E deosebit de sim
plă : un crîmpei din viața fericită a co
piilor sovietici.

Un grup de puști, plini de sănătate și 
energie, bate mingea în curtea unei case 
sau pe una din străzile orașului. Golurile 
sînt însoțite de fluerul arbitrului — un 
tînc de cîțiva anișori deseori „influențat" 
de jucătorii echipelor adverse care-1 muș- 
truluesc de cîte ori nu-s de acord cu vreo 
hotărîre a sa — în timp ce „aut '-urile 
sînt semnalate prin zăngănitul prevesti
tor de ceartă al geamurilor din locuința 
profesorului Șapoșnicov pe care mingea 
rebelă nu le cruță de fel.

Amintindu-ne da vremea copilăriei e 
greu să nu ne recunoaștem în vreunul din 
copiii întâlniți acum pe ecran. Eram poate, 
fiecare dintre noi, un zburdalnic Stiopka 
sau un prea serios constructor-inven- 
tator Leva, un energic Boria sau o du
ioasă Tania. Și mai mult ca sigur mingea 
de fotbal nu lipsește din biografia nici- 
unuia dintre noi d vreme ce ea ne aduce 
aminte de maidanul pe care jucam. Calda- 
rîmul străzii pe care se jucau copiii so
vietici din filmul „Echipa de pe strada 
noastră", a fost înlocuit de gazonul unui 
stadion pentru copii .Statul sovietic, oa
menii sovietici inimoși — cetățeni simpli, 
sportivi, oameni de știință, sprijină reali
zarea visului copiilor • construcția unui 
stadion. Și tocmai amintirile copilăriei 
noastre, aruncă o puternică lumină asu
pra fericirii vieții acestor copii sovietici, 
ne fac s-o înțelegem mai bine.

Intîlnim în noul film sovietic în culori 
o seamă de personaje care toate răspîn- 
desc un sentiment de senină bucurie, de 
fericire lipsită de griji. Micuțul arbitru al 
eternelor meciuri de fotbal este unul din
tre aceștia. Nimic, dar absolut nimic nu 
poate turbura seninătatea copilărească a 
acestui ștrengar înconjurat — o simte el 
bine ! — de dragostea întregului popor so
vietic. Vedem în -film o gamă 'întreagă de 
caractere care se formează sub ochii noș
tri. Boria e energic, are calități recunos
cute de conducător, inteligent, hotărît, 
plin de viață .El este un bun elev, și-i 
iubit de tovarășii săi. Calitățile sale de 
organizator, de conducător al grupului de 
copii nu sînt numai declarate prin dialog, 
ci sugestiv și convingător redate în film.

O plimbare plăcută și folositoare
Soarele abia răsărit vestea o zi fru

moasă. Elevele din ultimii ani ai Școlii 
pedagogice din Galați se pregăteau cu 
înfrigurare pentru excursia pe care ur
mau să o facă la Tufcea.

De la Galati la Tulcea au mers cu va-
■ porul presărînd tot drumul cu cîntece.
■ Alcătuiau un tablou îneîntător, aceste 

cincizeci de fete surîzatoare, bronzate.
Odată ajunse, au vizitat fabrica de con- 

. serve de pește , Delta Dunării" ur.de au 
‘ văzut sumedenie de lucruri interesante

nu se vorbească în general, ci în mod 
concret, să se arate cite pagube pricinu- 
iește o lipsă nemotivată.

In întreprindere sînt mulți tineri care 
vor să învețe. Și pentru că în timpul liber 
nu îi îndrumă nimeni spre lucruri folosi
toare, atunci unii o apucă pe căi lătural
nice, așa ca tovarășul Manda. De mult 
s-e vorbit că este nevoie de a se orga
niza un curs de minim tehnic, însă in 
această direcție nu s-a făcut nimic. Și cît 
de folositor ar putea fi un asemenea curs, 
cite cunoștințe noi ar putea să capete ute
miștii.

Iacob Constantin, iubește mult teatrul 
Ar vrea să organizeze cu tinerii o echipă 
artistică. El visează să pună pe scenă o 
piesă de teatru cu forțele colectivului în
treprinderii. Dar din partea comitetului 
U.T.M. nu a primit nici un sprijin și sin
gur s-a descurajat în fata greutăților.

Am vorbit mult cu tovarășul Sevcic și 
el singur mi-a spus că în munca lui 
lipsește ceva esențial. Oamenii sînt de
parte de el. „Cînd vorbesc cu un tînăr și 
îl muștruluiesc pentru greșelile lui, vor
bele mele nu prind pentru că ele nu vin 
de la un prieten apropiat. Și secretarul 
de U.T.M. trebuie să fie prietenul cel mai 
bun al tuturor utemiștilor din organiza
ție. El trebuie să fie alături de ei și in 
clipele de bucurie și în clipele de tristete, 
să se bucure de fiecare succes de-al lor 
în muncă, și să se întristeze de fiecare du
rere. Eu pînă nu de mult am fost departe 
de ei. Lucrul acesta l-am simțit acum din 
plin. Locul meu și al comitetului este în 
mijlocul utemiștilor. Atunci sînt convins 
că și disciplina se va îmbunătăți și tre
burile vor merge mult mai bine".

Nu de mult tov. Sevcic a fost primit 
candidat de partid- In viața lui a fost o 
clipă emoționantă. Atunci și-a luat el an
gajamentul in fața organizației de partid 
să muncească în așa fel îneît din rîndu- 
rile organizației U.T.M. șă crească noi co
muniști, luptători activi pe frontul con
strucției socialismului. Și el este convins 
că in curînd la „Oltul" cazurile de indis
ciplină vor dispare, iar colectivul orga
nizației se va întări, devenind o familie 
mare în care toți utemiștii să se simtă 
bine, cu o viată de organizație bogată și 
interesantă.

COSTIN VICTOR 

Spirit ordonat și disciplinat. Boria nu 
poate înțelege de prima dată cind se 
reîntoarce, de ce copiii în loc să-și pe
treacă timpul în tabere de pionieri, pre
feră să bată mingea pe stradă. Atunci 
însă cînd află că echipa sa a fost bătută 
la fotbal de echipa de copii „Uragan", el 
este acela care organizează revanșa. De- 
acum încolo Boria face totul pentru ca 
echipa sa să devină învingătoare : organi
zează antrenamentul, cere concursul unui 
sportiv cu renume, organizează meditarea 
unui coleg care nu poate juca pînă cînd 
nu obține note de trecere la școală. în
treaga activitate a lui Boria are ca scop 
susținerea intereselor colectivului său.

Leva, un alt „erou" al filmului se con
sacră cu tenacitate unei invenții pentru 
reușita căreia își folosește întreaga răb
dare și toate cunoștințele. El este anti- 
sportiv convins, afirmînd că în primul 
rînd mintea și nu mușchii sînt însemnați 
în viață. Intîmplarea însă și exemplul co
legilor săi îl gduce și pe micuțul „savant" 
dintre pereții camerei sale pe terenul de 
fotbal. Leva se convinge că și mușchii își 
au însemnătatea lor ; el devine un bun 
sportiv — care cu prilejul unui meci — 
contribuie la victoria echipei sale.

Sînt firi deosebite Boria și Leva care 
însă de pe acum lasă să se întrevadă 
viitorul savant și viitorul organizator, om 
de acțiune. Există între ei asemănări — 
pe care filmul le subliniază — care se re
marcă dealtminteri și la toți ceilalți co
pii : cinstea, puritatea de cristal a sufle
tului, voința, perseverența ; ei sînt, se 
vede limpede, viitori oameni sovietici. Și 
tocmai pentru aceasta este valoros filmul 
„Echipa de pe strada noastră" pentru co
pii. Filmul oferă copiilor exemple în 
viață, îi educă să fie asemenea „eroilor** 
de pe ecran.

In același timp însă filmul constituie un 
ajutor și pentru cei ce se ocupă de edu
cația copiilor. Printr-o fină ironie, se sa
tirizează — în special prin figura instruc
toarei de pionieri Olea — pe acei peda
gogi care organizează în taberele de pio
nieri o distracție exemplară poate pentru 
oamenii mari, dar profund plictisitoare 
pentru copii. Iată pentru ce vizionînd acest 
film, cei ce se ocupă de educația pionieri
lor sînt ajutați să se aproprie mai mult de 
sufletul lor, să înțeleagă mai bine preocu
pările lor.

ION BARNA

și noi. Tocmai cînd terminaseră de vizi
tat fabrica și vroiau să plece mai departe, 
le-a ieșit în cale un muncitor care le-a 
întrebat dacă nu vor să viziteze și mu
zeul gco-zoclogic al fabricii.

Elevele au fost uimite de această 
propunere pentru că nu știau că există un 
asemenea muzeu, și au primit bucu
roase invitația.

Rînd pe rînd au studiat diferitele specii 
de animale care au trăit din cele mai 
vechi timpuri și pînă în zilele noastre în 
Deltă.

* In afară de animale în muzeu au mai 
văzut și diferite roci din solul dobrogean, 
piese artistic lucrate în lemn sau în cal
car de vechii locuitori ai ținutului.

Toate acestea proveneau din săpăturile 
ce s-au făcut și se mai fac încă în împre
jurimi. Aceste obiecte au fost aranjate cu 
grijă în acest muzeu atît de edificator 
pentru vizitatorii lui, de către muncitorii 
fabricii „Delta Dunării"

Viitoarele absolvente au plecat de 
acolo cu gindul că atunci cînd vor fi în
vățătoare. vor face și ele împreună cu 
copiii un mic muzeu care să vorbea :'ă 
despre viața din timpurile străvechi în 
comuna respectivă, contribuind in felul 
acesta la cunoașterea trecutului.

Dar cîte visuri de viitor nu și-au făurit 
ele pe minunatul drum la întoarcere !

Corespondent 
SANDU BARBULESCU 
-----•-----

Conferirea
Ordinului Muncii clasa I-a 

acad. Radu Cernătescu
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la 

naștere și pentru îndelungata activitate in 
învățămintu! superior și merite deosUiit 
d? valoroase pe tărimul creației știi:.‘i- 
fice, Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R.P.R. a conferit Ordinul Muncii clasa 
I-a acad. Radu Cernătescu.

----•----- 

INFORMAȚII
Joi seara au părăsit Capitala îndrectîn- 

du-se spre patrie, Penk Hans (Saar) și 
Mahomed El Mejid Ben (Tunis), care au 
vizitat țara noastră la invitația Consiliu
lui Central al Sindicatelor.

★
Vineri dimineața au părăsit Capitala, 

indreptîndu-se spre patrie, oaspeții fin
landezi Heikki Jaako Kuusinen, inginer 
chimist, și Matias William Lahd nmaeki, 
scriitor și ziarist, care au vizitat tara 
noastră la invitația Institutului Romin 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.

(Agerpres)
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7 Interesele securității in Europa 
cer să se împiedice reînarmarea Germaniei occidentale

MOSCOVA 39 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 29 iulie N. S. Hrușciov, prim secre
tar al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe Ciu 
En-lai, premierul Consiliului Administra

Declarațiile unor parlamentari 
francezi

PARIS 30 (Agerpres). — Realizarea la 
conferința de la Geneva a acordului cu 
privire ia restabilirea păcii în Indochina 
și Nota Guvernului Sovietic din 24 iulie 
în problema securității colective în Europa 
au creat în rîndul opiniei publice fran
ceze o încredere temeinică în posibilitatea 
soluționării pe cale pașnică a problemei 
germane. Mulți deputați din parlamentul 
francez consideră necesar să se convoace 
o conferință pentru discutarea problemelor 
europene, înainte de a trece la examina
rea tratatului militar de la Paris și la 
înarmarea sub o forma sau alta a Germa
niei occidentale.

In această privință sînt semnificative 
rezultatele anchetei organizată de săptă
mânalul „France Observateur", care s-a 
adresat unui număr de opt deputați ai 
parlamentului francez, membri ai diferite
lor partide politice.

„Republicanul social" Philippe Earres a 
declarat în răspunsul său : ..Consider că 
guvernul și parlamentul francez trebuie 
să se pronunțe pentru amînarea oricărei 
înarmări a Germaniei pînă ce vor fi ve
rificate în mod cinstit posibilitățile trata
tivelor între răsărit și apus“.

De putatul radical Vincent Badie și depu
tatul Bonnefous, („Uniunea democrată și 
socialistă a rezistenței"), au exprimat pă
reri similare.

„Sint dc părere, a declarat deputatul 
socialist Jean Bouhey, că este necesar să 
se folosească condițiile noi și atmosfera 
favorabilă, în care se pot desfășura tra
tativele diplomatice după acordurile de la 
Geneva. Este în afară de orice îndoială 
că situația creată pentru soluționarea paș
nică a problemei indochineze, trebuie să 
existe și la soluționarea problemelor euro
pene, în special pentru reglementarea *.și, 
după cum sper, pentru apropierea dint're 
Franța și Germania... După părerea mul
tora, Germania de azi și de mîine nu ne 
inspiră cîtuși de puțin încredere... înar
marea ei ni se pare cam pripită și sufi
cient de îngrijorătoare.

Trebuie să menținem contactul cu țările 
din Răsărit. înainte de a începe dezbate
rile în legătură cu ratificarea tratatului cu 
privire la crearea „comunității defensive 
europene", care vor fi extrem de compli
cate. ar fi rațional să se verifice dacă 
tratativele generale nu pot aduce pe plan 
diplomatic o premiză favorabilă in vede
rea unei soluții satisfăcătoare pentru 
toți".

Răspunzînd la întrebările săptămânalu
lui, deputatul comunist Jacques Duclos a

Predarea către Uniunea Sovietică 
a unui cargobot construit de o firmă engleză

LONDRA 30 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 29 iulie, în orașul West Hartlepool 
a avut loc ceremonia oficială a predării 
cargobotului construit de firma engleză 
„William Gray and Company Ltd" și vîn- 
dut Uniunii Sovietice de firma „Stanhope 
Steamship Company Ltd“.

La ora 12, pe bordul vasului s-au urcat: 
rmbasadorul U.R.S.S. in Marea Britanic, 
Malik; reprezentantul comercial ai 
U.R.S.S. Ia Londra. Malinin, și persoanele 
care i-au însoțit, precum și primarul ora
șului West Hartlepool, Miller, reprezen
tanți ai firmelor constructoare de vase și 
ai presei engleze.

La ora 12,30 (ora Greenwich) căpitanul 
sovietic a dat ordin ca pe vasul căruia 1 
s-a dat numele „Bogdan Hmelnițki" să se 
arboreze drapelul de stat al Uniunii So
vietice.

După aceea a avut loc un banchet cu 
prilejul căruia primarul orașului a salutat 
pe ambasadorul sovietic și l-a asigurat că 
„poporul englez dorește din toată inima 
întărirea necontenită a relațiilor de prie
tenie cu poporul sovietic pe baza încre
derii și respectului reciproc".

Ambasadorul Uniunii Sovietice, Malik, 
a mulțumit cordial conducătorilor firmei, 
inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor 
care au construit acest vas și „au pus 
munca, cunoștințele, experiența și price
perea lor în slujba dezvoltării relațiilor 
comerciale și economice între Anglia și 
Uniunea Sovietică". După cum se știe, a 
spus Malik, Uniunea Sovietică năzuiește 
ferm spre îmbunătățirea relațiilor și dez

Scrisoare din R. P. Albania miner
Ndue Gherd Daka, din regiunea muntoasă 

Dugadini (una din regiunile muntoase din 
Albania de nord), era încă foarte tînăr cînd 
a plecat de acasă la construirea drumului 
Ales-Prekal. Aici, a făcut cunoștință cu mulți 
tineri din diferite regiuni ale Albaniei de nord 
care au venit ca voluntari pe acest șantier 
de construcție. Șantierul tineretului s-a dove
dit o școală minunată pentru micul cetățean 
din Dugadini. In ultimele zile a|e construcției, 
a început să-l neliniștească însă gîndul des
părțirii de tovarășii săi de muncă. „Ce voi 
face acasă?, judeca în sinea lui. Tata vrea 
să mă tină lingă el, să pasc vacile șl oile 
printre văgăuni. Nu, aceasta nu se va întîm- 
pla. Trebuie să învăț o meserie". Tînărului 
Daka l s-a vorbit adesea despre munca plină 
de curaj a minerilor din Rubik, Despre suc
cesele lor a citit în ziare. Așa se face că 
după terminarea construcției noului drum, 
Ndue a hotărît să plece la Rubik pentru a 
învăța. Lua școala rezervelor de muncă de pe 
lingă mină, a întîlnit tovarăși tineri din re
giunile Dedai, Zadrima, Mirdita și Reșen, 
care au învățat să extragă minereu, să to
pească cuprul, să lucreze la compresoare etc.

In decurs de 8 luni, Ndue Gherd Daka a 
studiat materiile teoretice, tehnica minei, pro
cesul de prelucrare a cuprului, aplicarea me
todelor sovietice de muncă, de organizare a 
muncii etc. A învățat Ndue atît de bine, incit 
după examene a primit diploma de onoare. 
Apoi a fost încadrat tn categoria a 5-a de 
mineri.

Era în anul 1952, Razele calde ale soarelui 
dimineții din ziua aceea de mal abia au atins 
acoperișurile noilor construcții ale minei și
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subliniat că rezultatele conferinței de la 
Geneva au confirmat posibilitatea reali
zării unor acorduri în problemele liti
gioase.

„In consecință, a spus el, problema ger
mană poate fi soluționată pe calea trata
tivelor, dacă cele două părți vor da do
vadă de o năzuință sinceră spre pace, așa 
cum a fost la Geneva...

Ținînd seama pe de o parte de expe
riența favorabilă de la Geneva, iar pe de 
altă parte de ultima Notă sovietică în pro
blema securității colective în Europa, gu
vernul și parlamentul Franței nu pot fără 
să pericliteze viitorul, să ratifice tratatul 
cu privire la crearea „comunității defen
sive europene".

Rezoluția Uniunii creștin-democratc 
din Germania

BERLIN 30 (Agerpres). — Ziarul „Neue 
Zeit“ a publicat o rezoluție a Comitetului 
Politic al Uniunii creștin-democrate din 
Germania in legătură cu Nota Guvernului 
Sovietic din 24 iulie.

Comitetul Politic al Uniunii creștin-de
mocrate, se spune în rezoluție, salută nota 
sovietică în problema convocării unei con
ferințe pentru discutarea unui tratat cu 
privire la securitatea colectivă în Europa, 
drept bază a garantării păcii. Prin această 
declarație guvernul sovietic își continuă 
politica sa consecventă de pace și înțelegere 
între popoare, dind speranțe noi întregii 
omeniri. Toate popoarele europene sint 
unite în năzuința spre pace. Sistemul secu
rității colective a statelor europene, indi
ferent de structura lor socială și econo
mică, ar exclude un război in Europa.

In rezoluție se subliniază că conferința 
dc la Geneva a dovedit din nou posibili
tatea rezolvării tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor. De aceea, se 
spune in rezoluție, germanii trebuie să 
obțină o înțelegere pe întreaga Germanie 
și să ia în propriile lor miini cauza uni
ficării patriei lor.

Dezbaterile din Camera lorzilor
LONDRA 30 (Agerpres). — TASS trans- 

mite :
La 23 iulie au început în Camera lor

zilor dezbaterile pe marginea problemelor 
de politică externă.

Lordul Archibald, laburist, a cerut sâ 
se depună toate eforturile pentru rezolva
rea problemei germane pe cale pașnică — 
prin tratative. După cum se arată în da
rea de seamă oficială a parlamentului, 
lordul Archibald a subliniat că scopul 
principal al cuvîntării sale este să ceară 

voltarea colaborării cu toate țările care 
doresc acest lucru.

După cum a declarat președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S, Malenkov, 
„Guvernul Sovietic este pentru lărgirea 
legăturilor economice și comerciale cu ță 
rile străine pe bază de avantaj reciproi 
Nc putem exprima satisfacția cu privire la 
faptul că la Londra începe să fie recu
noscută importanța dezvoltării legăturilor 
economice cu Uniunea Sovietică".

După cum se știe, primul ministru al 
Angliei, Churchill, a indemnat și el la îm
bunătățirea relațiilor intre Anglia și Uniu
nea Sovietică și la stabilirea unor legă
turi pline de bunăvoință Această decla
rație a lui Churchill a avut ecouri pozi
tive in cercurile conducătoare ale Uniunii 
Sovietice.... Există mari posibilități pentru 
lărgirea relațiilor comerciale și economice 
între cele două țări ale noastre. Dacă cele 
două părți își vor manifesta dorința de a 
dezvolta aceste relații, comerțul dintre 
Uniunea Sovietică și Anglia poate fi spo
rit într-o măsură uriașă față de actualul 
lui volum. Această dezvoltare va fi fără 
îndoială reciproc avantajoasă pentru am
bele țări, pentru popoarele sovietic și en
glez.

I. A. Malik și-a exprimat speranța și 
convingerea că relațiile comerciale și eco
nomice între Anglia și Uniunea Sovietică 
se vor întări și lărgi în viitor. Dezvoltarea 
relațiilor comerciale între țările noastre 
pe baza avantajelor reciproce, a spus el, 
va contribui la îmbunătățirea relațiilor 
anglo-sovietice și, prin urmare, la slăbirea 
continuă a încordării internaționale și Ia 
întărirea păcii în întreaga lume.

T T n ă r u I
vîrfurile copacilor. Minerii din schimbul de 
noapte abia își părăsiseră lucrul. Micul locui
tor din Dugadini a îmbrăcat salopeta, o pă
lărie cu boruri mari și luîndu-și ciocanul pe 
umăr, cu lampa de carbid în mină s-a în
dreptat spre galerie. Pe fața lui tînără se 
citea bucuria șt voința neclintită de a depăși 
planul .zilnic al extracției de cupru. In acea 
zi el era foarte bucuros, deoarece începea 
munca de exploatare în schimbul „Udamik** 
sub conducerea cunoscutului tehnician al mi
nei Kol Ndue Dioka.

La o adîncime de cîteva sute de metri el a 
întreprins o acțiune de rupere a miezului după 
metoda conică. Ej a examinat înainte locul 
după cum a învățat la școală, unde trebuia 
să lucreze și să facă ruperea. In timpul lu
crului a avut grijă de justa folosire a capete
lor de sfredel confecționate din metal dur. In 
dimineața zilei următoare, la o scurtă adu
nare înainte de începerea lucrului, brigadierul 
le-a vorbit despre munca fiecărui membru al 
brigăzii. Ndue Gherd Daka a depășit norma 
cu 15 Ja sută. Chiar din primele zile I s-a 
înmînat steagul roșu de producție „Udarnik** 
pe care a hotărît să nu-1 mai dea din mină.

La adunări, Ndue vorbește despre muncă, 
face observații, propuneri asupra felului în 
care trebuie organizată mai b:ne munca bri
găzii complexe pentru a obține o productivi, 
ta te și mai înaliă.

— In brigada noastră oamenii se schimbă: 
pleacă unul, vine altul, — spunea tînărul mi
ner la una din adunările brigăzii. Acest lucru 
ne împiedică să mergem înainte cu îndepli
nirea planului.

Directorul minei, care venise la acea adu
nare, dădea din cap în semn de aprobare.

La această adunare Ndue a ridicat problema 
necesității unei mai bune organizări a muncii 
și a criticat pe unii dintre mineri care foloseau 
forța și nu măestria șl cunoștințele tehnice în 
exploatarea minereului.

La I noembrie 1953 Ndue a fost numit res

amînarea reînarmării Germaniei atît timp 
cît se vor depune eforturi pentru realiza
rea unui acord cu U.R.S.S.

„Conferința de la Geneva, a coxitinuat 
lordul Archibald, a dovedit că, deși exis
tă mari și serioase dificultăți, tratativele 
cu puterile comuniste pot aduce rezultate... 
Mi se pare că acesta este un argument 
concludent și poate chiar hotărîtor în fa
voarea ținerii unei noi conferințe, de fapt 
în favoarea reluării conferinței de la Ber- , 
lin".

Referindu-se la Nota Guvernului Sc- ' 
vie tic, în care se propune convocarea con- j 
ferinței în problema creării unui sistem I 
de securitate colectivă în Europa, Archi- | 
bald a declarat : „Nu înțeleg cum se poate 
respinge categoric și irevocabil o propu- ; 
nere cu privire la convocarea unei noi 1 
conferințe. Vorbitorul a subliniat că pen- 1 
tru ca tratativele sâ se desfășoare cu suc
ces nu trebuie sâ ne prezentăm la confe
rință cu condiții și propuneri vădit inac
ceptabile. ..In special noi nu putem conta 
că Rusia va fi de acord cu unificarea Ger- 
maniei, dacă Germania occidentală va fi • 
legată prin obligații de alianțe militare 
occidentale. A propune asemenea lucruri, 
știind că ele sint inacceptabile — con
stituie un fel ciudat de a duce tratative. 
Nu am putea oare să propunem la noua 
conferință ca, potrivit condițiilor unifi
cării Germaniei, ca să rămînă neînarmată 
în decurs de cal puțin zece ani și astfel 
să nu amenințe nici răsăritul nici apusul, 
ca nici o țară să nu posede baze militare 
aeriene sau terestre pe teritoriul Germa
niei ? Și in decursul acestei perioade nici 
puterile răsăritene și nici cele apusene 
să nu încheie și nici să nu încerce să în- ' 
cheia cu Germania acorduri care ar in
clude-o intr-un sistem militar. Numai o 
asemenea propunere ar face oportune noi 
tratative".

Laburistul lord Henderson, a salutat re
zultatele conferinței de la Geneva.

....Cred, a spus el, că rezolvarea pro
blemei locului Chinei in O.N.U. nu poate 
fi aminată pe timp nedeterminat și că în 
curind va trebui să admitem in Organi- . 
zația Națiunilor Unite nu numai China | 
comunistă, ci și celelalte state care nu au f 
fost admise”.

Lordul Samuel, liderul liberalilor în 
Camera lorzilor, a vorbit despre divergen
țele existente între Anglia și Statele i 
Unite în legătură cu politica lor față de } 
Republica Populară Chineză. El a spus că ■ 
China cu uriașele sale resurse potențiale 
„reprezintă acum un nou factor în aface- l 
rile internaționale".

Camera lorzilor continuă dezbaterile.

Conferința preliminară 
asupra Indochinei

DELHI 30 (Agerpres). — Potrivit a- 
genției France Presse, conferința preli
minară asupra Indochinei, care se des
chide la 1 august la Delhi, la care par
ticipă în afară de India, R.P. Polonă și 
Canada, membre ale comisiei internațio
nale pentru supravegherea armistițiului, 
și Franța, Laos, Cambodgia, R.D. Vietnam 
și Vietnamul baodaist, se va ocupa dc 
rezolvarea problemelor administrative.

-----•-----

Ședința comisiei mixîo ceatrak 
pentru aplicarea ârmistiținiui in Vietaas

PEKIN 30 (Agerpres) — Agenția Viet
nameză de Informații anunță că in dimi
neața zilei de 29 iulie la Tung Jia, Viet
namul de nord, a avut loc prima ședință 
a Comisiei mixte centrale însărcinată cu 
aplicarea acordului de armistițiu in Viet
nam. Comisia mixta a discutat ordinea de 
zi a ședinței următoare și a alcătuit o 
subcomisie.

Din delegația înaltului comandament al 
Armatei Populare Vietnameze, condusă de 
generalul Van Tien Dung, fac parte ur
mătoarele 6 persoane : colonelul Son Hao, 
colonelul Le Quang Dao, locotenent-colo- 
nelul Leminh. locotenent-colonelul Dong 
Van Cong și maiorul Ho Yuan Anh.

Delegația înaltului comandament al for
țelor militare franceze din Indochina, al
cătuită din 6 persoane are în frunte pe 
generalul Delteil.

Comisia mixtă centrală a dat publici
tății următorul comunicat :

< „La 29 iulie 1954, la Tung Jia a avut 
loc prima ședință a Comisiei mixte cen
trale însărcinată cu înfăptuirea acordului 
de armistițid în Vietnam. Ședința s-a 
desfășurat într-o atmosferă favorabilă. 
Comisia a adoptat ordinea de zi a ședin
ței următoare".

ponsabil Ia traversa 24. Din brigada sa com
plexă făceau parte: Les Pieter Zeii, ajutor de 
miner. Pieter Roku. nianipulant și alții. In 
ziua aceea, în 3. n te de îi^eperea lucrului mi
nerul a examinat locul coproducție. In acest 
sector munca era destul de grea; totuși aici 
existau mari straturi de minereu de cupru șt 
nu trebuia dat înapoi.

— Trebuie să fim atenți — a spus Ndue to
varășilor săi. Apoi a propus să se facă des
chideri în două locuri, deoarece această me
todă dublează extracția.

Exploziile au răsunat cu zgomot în munți. 
Ko! Ndue Dioka — tehnicianul minei — nu-și 
găsea locul. El trecea de la o brigadă la alta, 
pentru -a le face să strîngă mai repede sterilul, 
să lase să treacă mai repede vagonetelc, a 
examinat și a controlat armătura. In cursul 
zilei a făcut însemnări. „Lucrează Ndue, lu
crează ! i-a spus tehnicianul minei tînărului 
miner. Altfel te întrece brigada iui Mark Buh “. 
Dar Ndue era înaintea tuturor. De 15 zile 
brigada lui deținea steagul roșu de producție 
al schimbului.

Acum Ndue Gherd Daka se numără printre 
ce: mai bun: mineri .El învață pe tinerii mun
citori iuați sub patronajul său, le arată cum 
trebuie să aranjeze lampa de carbid, să pună 
în ordine sfredelurile, să controleze |ocul de 
muncă ș? armătura înainte de începerea mun
cii, să știe să repart’zezc sarcinile între mem
brii brigăzi’ complexe, cum pot sfredeli des- 
chizături mai adînci în conformitate cu teh
nologia ele.

Tînărul miner Ndue Gherd Daka muncește 
pentru a da pa’rieî cît mai mult minereu de 
cupru, necesar pentru dezvoltarea economiei 
naționale.

Iar Intr-un viitor apropiat așezărije de pe 
lingă mină se vor înmulți cu încă o familie: 
părinții minerului Ndue Gherd Daka, și-au 
părăsit coliba |or sărăcăcioasă în oare trăiau 
înainte pentru a se așeza în apropierea minei 
ce capătă astăzi asnectul unui adevărat oraș.

N. S, Hrușciov a primit pe Ciu En-lai

Vizita lui Ciu En-lai la K. E. Voroșilov
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 29 iulie, Ciu En-lai, «premierul Con

siliului Administrativ de‘Stat și minis
trul Afacerilor Externe al Republicii 
Populare Chineze, l-a vizitat pe K. E.

Convorbirea dintre G. M. Malenkov
si Ciu*

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 29 iulie G. M. Malenkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit pe Ciu En-lai, premierul Con
siliului Administrativ de Stat și ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii Populare

Prînzul oferit de G. M. Malenkov in cinstea
lui Ciu En-’ai și al

MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 29 iulie, G. M. Malenkov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
oferit un prinz in cinstea lui Ciu En-lai, 
șeful delegației Republicii Populare Chi
neze la conferința de la Geneva, premie
rul Consiliului Administrativ de stat și 
ministrul Afacerilor Externe, și a lui Fam 
Van Dong, șeful delegației Republicii De- 
mccrate Vietnam la conferința de la Ge
neva, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, care se află la Moscova, la invitația 
Guvernului Sovietic.

La prinz au participat de asemenea Cian 
Ven-tian, ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare Chineze

Recepția de la ambasada R. P. Chineze din Moscova
MOSCOVA 39 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 29 iulie, ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al Republicii Populare 
Chineze în U.R.S.S., Cian Ven-tian, a ofe
ri’. o recepție cu prilejul vizitei în 
U.R.S.S. a lui Ciu En-lai, premierul Con
siliului Administrativ de Stat și ministrul 
Afacerilor Externe al Guvernului Central 
Popular al Republicii Populare Chineze 
și cu prilejul celei de a 27-a aniversări a 
Armatei Populare de Eliberare chineze.

La recepție au participat K. E. Voroșilov,
L. M. Kaganovici, G. M. Malenkov, A. I. 
Mikoian, V. M. Molotov, M. G. Pervuhin,
M. Z. Saburov, N. S. Hrușciov, N. M. 
Șvemik ; V. A. Malîșev, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. ; M. P. 
Tarasov, președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al R.S.F.S.R. ; G. F. Alexan
drov, S. F. Antonov, P. I. Antropov, I. A. 
Benediktov, B. P. Bescev, P. V. Demcn- 
tiev. A. F. Zasiadko, V. P. Zotov, N. S. 
Kazakov, V. N. Kalmîkov, A. I. Kozlov, 
A. I. Kostousov, S. N. Kruglov, A. N. 
Kuzmin, I. A. Lihacev, P. F. Lomako, 
G. M. Orlov, A. S. Pavlenko, N. S. Rijov, 
I T. Skidanenko, S. A. Stepanov, S. M. 
Tihomirov, Z. A. Șașkov, P. A. Iudin ; 
miniștri ai U.R.S.S. V. F. Popov, președin
tele Băncii de stat a U.R.S.S. ; A. I. Vî
șinski, prim locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.K.S.S.; A. A. yolin, 
președintele Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. : R. A. Rudenko, procuror gene
ral al U R S.S.; K. M. Sokolov, președintele 
Comitetului de Stat pentru problemele 
construcțiilor de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. ; G. K. Jukov mareșal 
al Uniunii Sovietice ; amiralul de flotă
N. G. Kuznețov ; N. G. Palgunov, condu
cător responsabil al agenției TASS; D. T. 
Șcpilov, redactor-șef al ziarului „Pravda";
K. A. Gubin, redactor-șef al ziarului „Iz
vestia" ; A. P. Volkov, președintele Comi
tetului Executiv al Sovietului regional 
Moscova ; M. A. Iasnov, președintele So
vietului din Moscova ; P. F. Iudin, amba
sadorul U R S S. în Republica Populară 
Chineză ; S. A. Borisov, V. A. Zorin, M.
R. Kuzmin, I. F. Semiciastnov, N. E. Tver- 
dohlebov, I. G. Bolșakov, V. V. Mațkevici, 
I. D. Goțiridze, M. V. Hrunicev, A. I. 
Șahurin, K. A. Veinov, M. A. Leseciko, G.
S. Hlamov. K. I. Sergheiciuk, S. A. Skaci- 
kov. V. S. Ermakov, K. K. Vinogradov, 
D. S. Cernicikin, A. N. Kurșev, S. V. Kaf- 
tanov, V .S. Fedorov, L. P. Rijenko, A. V. 
Domracev, A. M. Redkin, E. F. Kojevni- 
kov, A. S. Paveliev — locțiitori ai miniș

Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar 
al R. P. Bulgaria în R. P. R. 

a prezentat scrisorile de acreditare
La 30 iulie a.c. Ambasadorul Extraor

dinar și Plenipotențiar al R. P. Bulgaria 
în R.P.R., Stoian Pavlov, a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale, Dr. Petru 
Groza.

La solemnitate au participat: Nicolae 
Cioroiu, locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al R.P.R., Avram Bunaciu, secre
tar al Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, Dionisie Ionescu, directorul proto
colului din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ionel Crișan, director ad-interim in Mi
nisterul Afacerilor Externe și Ion Vrabie, 
directorul cancelariei Prezidiului Marii 
Adunări Naționale.

Ambasadorul R. P. Bulgaria a fost în
soțit de primul secretar, Momcio Krumov 
Momcev, consilierul comercial Atanas 
Minkov Saranov și' secretarul III Borislav 
I. Konstantinov.

Prezentind scrisorile de acreditare, Am
basadorul R. P. Bulgaria a subliniat că 
prietenia sinceră și de nezdruncinat din
tre poporul romîn și poporul bulgar s-a 
născut încă din timpul domniei imperiu
lui otoman și s-a întărit prin singele văr
sat împreună, pentru libertate și inde
pendentă națională.

Eliberarea Bulgariei și Romîniei de sub 
jugul germano-fascist, ca urmare a vic
toriei mărețe și istorice a Armatei Sovie
tice, a dat un nou impuls și un nou con
ținut prieteniei și colaborării dintre po
porul bulgar și poporul romin.

Cu ajutorul hotăritor al puternicei 
Uniuni Sovietice și în colaborare cu alte 
țări de democrație populară, cele două 
popoare își construiesc cu încredere vii
torul lor fericit socialist.

Poporul bulgar urmărește cu multă 
bucurie succesele poporului romîn in con
struirea socialismului, succese care au dus 

tiv de Stat și ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Chineze eu care a 
avut o convorbire îndelungată.

La convorbire au participat Van Cia- 
sian și Cian Ven-tian.

Voroșilov, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

La convorbirea care a avut loc a fost 
de fată și Cian Ven-tian locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze.

En-lai
Chineze, cu care a avut o convorbire în
delungată.
. La convorbire au fost de fată Cian 
Ven-tian și Van Cia-sian. locțiitori ai 
ministrului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze.

lui Fam Van Dong
în U.R.S.S., Van Cia-sian și Și Ce. mem
bri ai delegației Republicii Populare Chi
neze la conferința de la Geneva; Nguen 
Long Bang, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Democrate 
Vietnam in U.R.S.S. și Hoang Van Hoan, 
membru al delegației Republicii Demo
crate Vietnam la conferința de la Geneva.

Partea sovietică a fost reprezentată de
L. M. Kaganovici, A. I. Mikoian, V. M; 
Molotov, M. G. Pervuhin, M. Z. Saburov, 
N. s. Hrușciov, A. I. Vîșinski, V. A. Zorin; 
P. F. Iudin, ambasadorul U.R.S.S. în R.P. 
Chineză.

Prînzul s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

trilor U.R.S.S. ; A. F. Gorkin, secretar ad
junct al Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.; mareșalul de aviație N. S. 
Skripko ; generalii de armată A. I. Anto
nov, V. V. Kurasov și M. S. Malinin; ami
ralii N. E. Basistîi și V. A. Fokin ; A. I. 
Denisov, președintele conducerii V.O.K.S.- 
ului ; N. S. Tihonov, președintele Comi
tetului sovietic pentru apărarea păcii ; 
funcționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al U R.S.S. Ministerul Co
merțului Exterior, Ministerul Culturii al 
U.R.S.S., Ministerul Apărării al U.R.S.S., 
reprezentanți ai vieții publice, oameni ai 
științei și culturii, ziariști sovietici și 
străini.

La recepție a participat delegația Re
publicii Democrate Vietnam la conferința 
de la Geneva a miniștriloi’ Afacerilor Ex
terne în frunte cu Fam Van Dong, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam.

Printre oaspeți au fost de asemenea am
basadorii extraordinari și plenipotențiari : 
R. R. Sohlman — Suedia ; A. Szkladan — 
Republica Populară Ungară ; M. Ohn — 
Uniunea Birmană ; Nguen Long Bang — 
Republica Democrată Vietnam ; K. P. S. 
Menon — Republica India ; J. Vosghlik
— Republica Cehoslovacă ; N Bischoff — 
Austria ; M. Prifti — Republica Populară 
Albania ; W. Hayter — Marea Britanie ; 
G. I. Tarzi — Afganistan, K. T. Lukanov
— Republica Populară Bulgaria ; Suban- 
drio — Republica Indonezia ; A. El. Masry
— Egipt; I. Rab — Republica Populară 
Rojnină; trimișii extraordinari și miniștrii 
plenipotențiari : H. Hergel — Danemarca; 
E. De Haller — Elveția ; insărcinații cu 
afaceri ad-interim: R. Ehckell — Fin
landa ; K. Seitz — Republica Democrată 
Germană ; E. L. Gideon — statul Israel; 
M. Z. N, Witteween — Olanda ; S. Eke- 
land — Norvegia ; G. Le Roy — Franța ;
L. Toibo — Republica Populară Mongolă ; 
Pak Dek Hvan — Republica Populară De
mocrată Coreeană ; A. Malecki — Repu
blica Populară Polonă ; F. Shifferau — 
Etiopia ; Mahmud Ahmad — Pakistan.

La recepție au mai partic'pat membrii 
delegațiilor chineză și vietnameză la con
ferința de la Geneva a miniștrilor aface
rilor externe ; V. David, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Cehoslovace ;
M. Popescu, ministrul Comerțului Exterior 
al Republicii Populare Romîne și locțiito
rul său M. Novac ; K. A. Fagerholm, pre
ședintele Seimului Finlandei.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească.

la creșterea multilaterală a puterii econo
mice, la înflorirea culturii și la ridicarea 
bunăstării celor ce muncesc din Republica 
Populară Romînă.

în încheiere, D-sa a urat bunăstare și 
fericire poporului frate romîn și înflorirea 
neîncetată a prieteniei celor două popoare 
cu popoarele puternicei Uniuni Sovietice.

în răspunsul său, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Dr. Petru 
Groza, a subliniat că eliberarea Romîniei 
și Bulgariei de către glorioasa Armată So
vietică a adus popoarelor noastre adevă
rata independentă națională, le-a dat po
sibilitatea să făurească regimul de stat 
democrat popular, să dezvolte și să întă
rească pe baze noi. relații de prietenie și 
de colaborare frățească. Această prietenie 
care se întărește și se dezvoltă neconte
nit in toate domeniile, politic, economic, 
cultural, in spiritul Tratatului de Priete
nie, Colaborare și Asistentă Mutuală din
tre Republica Populară Romînă și Repu
blica Populară Bulgaria, servește marea 
cauză a păcii în lume și a colaborării in
ternaționale.

Republica Populară Romînă și Repu
blica Populară Bulgaria duc o politică 
consecventă de apărare a păcii, bunul cel 
mai de preț al popoarelor, de asigurare 
a securității colective și de micșorare con
tinuă a încordării în relațiile internațio
nale.

In încheiere, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Dr. Petru Groza, 
a mulțumit Ambasadorului R.P. Bulgaria 
pentru urările exprimate și l-a rugat la 
rîndul său să transmită poporului bulgar 
Guvernului și Prezidiului Adunării Popu
lare a Republicii Populare Bulgaria cele 
mai bune urări în munca de construcție 
pașnică și de propășire ă Republicii Popu
lare Bulgaria. (Agerpres)

___________ _______ :—
A anărut în limbile: rusă, romînă, 

franceză, germană, engleza și spaniolă:

„Pentiu pace train’că, 
pentru democrație populară!”

București. Organ al Biroului Infor
mativ al Partidelor comuniste și mun
citorești.
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Cuprinde:
ARTICOL DE FOND: In numele păcii 

și bunei stări a popoarelor.
♦ * ‘ Declarația Guvernului 

Sovietic cu privire la conferința de
la Geneva.

* * * Un important pas pe . 
calea întăririi păcii.

* * ‘ Comunicatul Direct ei 
Centrale de Statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. de- 
snre rezultatele îndeplinirii planului 
de stat de dezvoltare1 a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe primul se
mestru ăl anului 1954.

VACLAV KOPECKY : Cu privire la 
nroblema asigurării securității co
lective în Europa.

HO SI MIN : Trăiască pacea, unitatea, 
independența și democrația în 
Vietnam !

MAURICE KRIEGEL VALRIMONT : O 
imDortantă victorie a forțelor păcii.

DFN SIAO-PIN: Bugetul Republicii 
Ponulare Chineze, buget al păcii și 
construcției.

GIORGIO AMENDOLA: Comuniștii 
italieni în luptă pentru o nouă o- 
rientare a politicii italiene.

♦ * * Revista presei : Lupte 
pentru sporirea producției de măr
furi de larg consum — cauză a în
tregului popor.

T. SAMBOR : O nouă provocare ame
ricană în Extremul Orient.

J. SMITH : „Businessmani respecta
bili" — copoi și informatori (foile
ton).

Informații
De vînzare la toate librăriile, chioșcu

rile și debitele O.C.L.
g—------------------------------------------------------ -

Ședința lărgită a Prezidîulcî 
Adunării Naționale 

a R. D. Vietnam
SANHAI 30 (Agerpres). — Agenția Viet

nameză de Informații a transmis textvl 
rezoluției adoptate de Prezidiul Adunării 
Naționale a Republicii Democrate Viet
nam la ședința lărgită din 28 iulie con
vocată în legătură cu semnarea acordului 
de armistițiu în Indochina. La această 
ședință a fost prezentat un raport și. au 
fost studiate documentele conferinței de 
la Geneva, precum și condițiile acordului 
de armistițiu în Indochina.

-----•-----

Trupele franceze din Indochina 
eu ineă'eat acordul ds armistițiu

ȘANHAI 30 (Agerpres). — Agenția viet-. 
nameză de Informații transmite :

încâlcind acordul adoptat la 22 iulie 
1954 de către conferința militară de la 
Tung Jia, unități ale forțelor armate ala 
Uniunii franceze în Indochina, încarti
ruite la postul Fu-Lo (districtul Da-Fuk, 
provincia Vin-Fuk, Vietnamul de nord), 
au comis o serie de jafuri și acte da vio
lență împotriva populației civile. La 22 
iulie soldați francezi au jefuit 100 de ne
gustori. La 23 iulie au fost jefuiți 70 d» 
negustori și o femee.

La 24 și 25 iulie soldați francezi, orga- 
nizînd razii în piețe, au confiscat mari 
cantități de haine, aur și bani. în aceeași 
zi ei au siluit o femee in templul din 
Fu-Lo.

Alte jafuri au fost comise de soldați 
francezi și în zilele de 26 și 27 iulie.

Acordul adoptat la 22 iulie de confe
rința militară de la Tung Jia interzice 
forțelor armate ale celor două părți să 
atenteze la viața și avutul populației.

Agresorii americani 
incearcă să scape de răspundere

PEKIN 30 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : La 28 iulie, Humphrey Treve
lyan, însărcinat cu afaceri al Angliei la 
Pekin, a prezentat lui Cian Han-fu, loc
țiitor al ministrului Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze, „Protestul" guvernului Sta
telor Unite. „Protestul", care nu este alt
ceva decît o denaturare a faptelor, a fost 
alcătuit în urma actelor- criminale comise 
de S.U.A. : violarea spațiului aerian al 
Chinei și doborîrea a două avioane chi
neze. Locțiitorul ministrului Afacerilor 
Externe al R.P. Chineze Cian I-Ian-fu, a 
respins categoric „protestul" absurd al 
guvernului Statelor Unite.

—----

Scurte știri
e La invitația guvernului finlandez, la 

23 iulie a sosit la Helsinki Lei Icn-min. 
locțiitor al ministrului Comerțului Exte
rior al R. P. Chineze. El va conferi, în 
numele guvernului chinez, cu reprezen
tanți ai guvernului și cu cercurile de oa
meni de afaceri din Finlanda.

© Agenția France Presse anunță că se
natul american a votat o moțiune m care 
exprimă opoziția Statelor Unite fața de 
reprezentarea R. P Chineze în Organiza
ția Națiunilor Unite, cerînd do asemenea 
președintelui Eisenhower să consulte 
Congresul asupra politicii pe care ar tre
bui să o adopte S.U.A. în eventualitatea 
că R. P. Chineze i se vor recunoaște to
tuși drepturile în O N U.

© In cadrul unei adunări electorale a 
Partidului Comunist din Germania din 
landul Schleswig-Hollstein care a avut l^c 
Ia Kiel, Klaus Weigle. secretar al Par'i- 
dului, a declarat că influența Partidul' i 
Comunist din Germania a crescut în acest 
an. Drept dovadă el a citat printre altele 
faptul că 36 000 de persoane care au votat 
încă la 6 septembrie anul trecut pentru 
alte partide, au dat voturile lor în alege
rile pentru landtagul din Renania de 
nord-Westfalia pentru Partidul Comunist 
din Germania.

o Agențiile de presă anunță că delega
țiile țărilor africane și asiatice reprezen
tate la O. N. U. au adresat secretarului 
general al acestei organizații o scrisoare 
în care cer să fie înscrisă pe ordinea de 
zi a viitoarei Adunări Generale exami
narea situației din Maroc și Tunisia. Scri
soarea este însoțită de un memorandum 
în care se descrie agravarea situației in
terne din cele două țări ca urmare a po
liticii de represiuni adoptată de autorită
țile franceze.
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