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I. V. Stalin și educația comunistă a tineretului
Se împlinește astăzi un an de cînd s-a 

■stins din viaiță Iosif Vissarionovici Stalin, 
marele continuator al operei lui Lenin, con
ducător înțelept al oamenilor muncii.

Alături de marele popor sovietic, alături 
de oamenii muncii din lumea . întreagă, po
porul patriei noastre păstrează neștirbită 
memoria lui I. V. Stalin a cărui întreagă 
viață este un exemplu de luptă plină de ab
negație închinată cauzei celor ce muncesc, 
întreaga activitate a lut I. V. Stalin este 
caracterizată prin fidelitatea sa față de 
leninism, al cărui steag l-a apărat împo
triva tuturor dușmanilor șl l-a dus mal de
parte în condițiile luptei pentru făurirea so
cialismului și comunismului.

Vladimir Ilici Lenln, genialul făuritor și 
conducător al Partidului Comunist al Uniu
nii .Sovietice și al Statului Sovietic a acor
dat o deosebită atenție și s-a preocupat cu 
nețărmurită grijă de viața și lupta tinerei 
generații. Vladimir Ilici Lenin prețuia muit 
capacitatea revoluționară a tineretului. Lenin 
este acela care a elaborat multilateral în
vățătura despre educația comunistă a tine
retului, arătînd în numeroase din lucrările 
sale .și îndeosebi în cuvîntarea „Sarcinile 
Uniunilor Tineretului" că principala înda
torire a tinerelului este aceea de - a-și în
suși tezaurul culturii făurit de omenire dea- 
lungul secolelor, de a îmbina învățătura cu 
munca practică și cu lupta în rîndurile mun
citorilor și țăranilor pentru construirea o- 
rînduirii noi, comunisie. Lenin a indicat 
principiile și sarcinile organizației comuniste 
a tineretului ca brigadă de șoc menită să-și 
manifeste inițiativa in toate domeniile luptei 
partidului.

Genialee idei leniniste despre tineret au 
fost apărate și dezvoltate, in noile condiții 
istorice, âle construcției socialismului și ale 
trecerii treptate de la socialism la comu
nism, în operele lui Iosif Vissarionovici 
Stalin.

Bizuindu-se pe ideile leniniste despre ca
racterul și; rolul organizației comuniste a ti
neretului, 1. V. Stalin a formulat deftmția 
organizației comuniste a tineretului, ca ajutor 
șt rezervă a Partidului Comunist. P.C.U.S. a 
crescut Corrisomolul ca un ajutor apropiat în 
lupta și munca partidului, ca o însemnată 
pirghie a intăririi continue a influenței par
tidului în rindurile tineretului, ca o impor
tantă curea de transmisie între partid și ti
neret în sistemul dictaturii proletariatului. 
P.C.U.S. — inarmat cu id-eia leninistă că 
este pe deplin firesc ca tineretul să fie izvo
rul de cadre al partidului — a considerat în
totdeauna Comsomolul drept principala re
zervă de cadre a Partidului Comunist.

Principiul suprem al Comsomolu'ui — așa 
cum a arătat I. V. Stalin pe baza învățături
lor leniniste despre Uniunea Tineretului Co
munist — îl constituie asigurarea conducerii 
organizației revoluționare de tineret de către 
partid.. Com-somolul a văzut întotdeauna tn 

conducerea sa de către Partidul Comunist, 
chezășia principală a îndeplinirii sarcinilor 
sale, condiția activității sale rodnice și a 
orientării sale juste, garanția învingerii ori
căror uneltiri ale dușmanului șl a lichidării 
tuturor greșelilor șl lipsurilor proprii.

Sprijinindu-se pe indicațiile clasicilor mar- 
xism-leninismului, Partidul Comunist al Un'u- 
nii Sovietice a acordat cea mai mare însem
nătate educației comuniste a tineretului.

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniun’i Sovietice în frunte cu 1. V. Stalin, 
a chemat Com-somolul să îndeplinească pro
gramul leninist al educației comuniste a ti
nerei generații.

Așa cum poruncise tineretului Vladimir 
Ilici Lenin, așa cufn l-a îndrumat I. V. Stalin, 
tineretul sov’etic a înțeles că înfăptuirea sar
cinii sale de constructor al noii societăți co
muniste este imposibilă fără asimilarea temei
nică a cunoștințelor, fără o muncă stăruitoa
re de învățătura în vederea însușirii a tot 
ceea ce a creiat mai bun gînd!rea omenească, 
fără învingerea diletantismului, a „atotștiuto- 
rismului", fără pregătirea din rîndurile tine
retului a unor cadre de bolșevici specialiști 
în diferitele ramuri de activitate. In cuvînta
rea rostită Ia Congresul al VlII-lea al Com- 
somolului, I. V. Stalin a spus : „Ca să con
struiești, trebuie să cunoști știința, trebuie să 
ți-o însușești. Ia.r ca s-o cunoști trebuie să 
înveți. Să înveți cu perseverență, cu răbdare".

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, a 
organizat marșul revoluționar al tineretului 
către știință.

Totodată, pe baza sarcinilor trasate de Co
mitetul Central al P.C.țJ.S. în frunte cu 
I. V. . Stalin, Comsomolul a educat tineretul 
în spiritul însușirii atotbiruitoarei învățături 
marxist-leniniște, i-a călit conștiința nouă, 
comunistă, l-a educat în spiritul înaltelor 
principii ale moralei comuniste, în spiritul 
slujirii cu abnegație al cauzei poporului, al 
curajului și perseverenței, al vigilenței și 
combativități’ revoluționare, în spiritul cins
tei șF curățeniei sufletești.

Plin de dragoste; și încredere în caipacită- 
țiie trneretujui I. V. Stalin a susținut în nu
meroase din lucrările sale, ideia că tineretul 
„este viitorpl nostru, nădejdea noastră".

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice — 
pornind dela aceste minunate calități ale ti
neretului — a mobilizat în întreaga operă de 
construcție a socialismului' și comunismului 
forțele creatoare ale tineretului.

Dezvo'.tînd și concretizînd indicațiile leni
niste cu privire la participarea tineretului 
la făurirea noii industrii și la electrificarea 
țării, în noile condiții istorice ato construcției 
socialiste, 1. V. Stalin a îndrumat tineretul 
să lupte pentru continua sporire a producti
vității muncii, pentru aplicarea metodelor 
înaintate și a teimicei celei mai. înalte în pro
cesul de producție, pentru realizarea de eco
nomii cît mai însemnate prin reducerea pre
țului de cost, pentru îmbunătățirea neînce
tat? a oalității producției.

Muncitorii și funcționarii 
dm Ciut 

vor cultiva legume 
pe loturi inaiviaui<e
In orașul C'.uj numeroși oa

meni ai muncii au cerut să li 
se repartizeze terenuri pentru a 
eu'Uva cartofi, legume și zarza
vaturi necesare aprovizionării 
căminelor «or.

Încă din amil trecut au fc*l 
repartizate loturi de pămint pen
tru culturi de zarzavaturi. Prin
tre cei care au primit astfel de 
loturi au fost și muncitori dela 
fabrica de încălțăminte -Iar ț 
Herbak", dela întreprinderea kv 
cală industrială, funcționari dela 
oficiu; P.T.T. și mulți alții. Ei 
au cultivat însemnate cantități 
de legume și zarzavaturi, reccl- 
tind de pe suprafața lota’.ă de 
7,30 ha. care le-a fost reparti
zată. peste 18.000 kg. cartofi. 
1.600 kg. de sfeclă roșie. 7.800 
kg. gulii, 50.000 varză. 3.500 kg. 
fasoie, 5.600 kg. morcovi, roșii 
și alte legume și zarzavaturi.

Aceste realizări5 au făcut ca 
în acest an numărul celor care 
au cerut terenuri virane pentru 
a le cukiva cu legume să crească 
simțitor. Zilele trecute, la fa
brica de basmale din C'.uj. mun
citorii au dezbătut recenta ho- 
tărîre a guvernului și partidului 
privitoare la extinderea și îm- 
bunătățîrea cultivării de cartofi, 
legume șl zarzavaturi. Numeroși 
muncitori și-au exprimat dorin
ța să li se repartizeze suprafețe 
din terenurile- virane pentru a 
le cultiva cu legume. Printre a- 
ceștia sînt muncitorii Arcadie 
Androșl, Ana Szabo și alții, care 
au și adresat cereri în acest 
sens sfatului popular al orașului 
Cluj.
.Sfatul popular al orașului a 

început acțiunea de repartizare 
a noi terenuri virane.

Organizația U.T.M. s
Mecanizatorii dela S.M.T 

Mărtinești din raionul Satu- 
Mare. apreciind că terminarea 
Ia vreme a reparațiilor consti
tue una din cele mai importan 
te sarcini ce stau acum in fața 
lor au intensf.’ical și mai mult 
muncile in această direcție. Or
ganizați: de bază U.T.M. din 
s:a',:une a discutat problema re
parațiilor in cadrul adunărilor

Tinerii grăbes
Muncitorii și tehnicienii dela 

gus-podâria agrico ă de stat din 
Tg. Mureș, pentruca timpul scurt 
ce-i mai desparte pină la în
ceperea campaniei agricole de 
primăvară să-i găsească bine 
pregătiți, dau o mare atenție 
terminării grabnice a repara
țiilor. Utem'stul Bor bel v Petru 
și tînărut Razi Sigismund au

pr.jină reparațiile
generale și a mobilizat toți Ti
nerii mecanizatori pentru ter- 
minares la vreme a reparării 
tractoarelor și mașinilor agri
cole Rezultatul acestei acțiuni 
a organizației de bază U.T.M. 
a avut ca urmare că pînă în pre
zent reparațiile in această sta
țiune au fost efectuate în pro- 
porțîe de peste 95 la sută.

: reparațiile
reparat numai în 5 zile 18 plu
guri și alte unelte agricole. Ast
fel de realizări au obținut și 
tinerii Ște'an Ioan, Racotă loj, 
Bogoni Alexandru și alții, care 
au selectat în timp de 4 zile 
cantitatea de 3060 kgr. sămlnță 
de mazăre șl 3193 kgr. sămînță 
orz.

De ce se neglijează problema loturilor individuale 
la uzinele „Semănătoarea" ?

In vederea asigurării unei 
mai bune aprovizionări cu le
gume • a populației muncitoare. 
Guvernul și Partidul au luat 
hotărirea de a se da în folosință 
muncitorilor și funcționarilor 
din orașe și centre industriale, 
loturi de pămint pentru cultiva, 
rea acestora cu legume

Numeroase întreprinderi și in
stituții au și început pregătirile 
în vederea aplicări: acestei ho- 
tărîri făcînd înscrieri pentru re. 
pactizarea loturilor de pămint 
și iuînd măsuri pentru aprovi
zionarea cu semințe etc

La uzinele „Semănătoarea" 
din Capitală însă, nu se acordă 
importanța cuvenită acestei pro
bleme.

Deși la uzinele ,,Semănătoa
rea" se află numeroși muncitori 
și funcționari care locuesc în 
împrejurimile Bucureștiului. care 
ar dori și ar avea posibilitatea

să cultive un lot, nici mă-.ar 
numele acestor tovarăși nu este 
cunoscut de către comitetul de 
întreprindere șl de cei care se 
ocupă cu înscrierile pentru da
rea :n folosință a loturilor in
dividuale.

Conducerea uzinelor „Semănă
toarea" are datoria să se în
grijească grabnic ca Sfatul 
Popular raional să repartizeze 
terenurile care urmează să fie 
date în folosința muncitorilor 
și funcționarilor întreprinderii, 
pentru a le cultiva cu legume șl 
zarzavaturi. Totodată trebuesc 
asigurate cultivatorilor de loturi 
individuale posibilitățile practi
ce pentru cultivarea legumelor 
și zarzavaturilor, punîndu-li-se 
eventual Ia dispoziție mijloace 
de transport și îndrumîndu-i de 
unde să-și procure din timp se
mințe de bună calitate și u- 
neltele de grădinărit.

In preajma Zilei Inkrnaționa’e a Femeii

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice s-a 
bizuit întotdeauna și într-o mare măsură pe 
tineretul sovietic ca un sprijin de nădejde 
în dezvoltarea agriculturii sovietice și în o- 
pera de transformare pe baze socialiste a 
satului.

O mare valoare au avut-o în munca Com- 
somolului la sate Indicațiile date de I. V. 
Stalin care a arătat că munca Comsomolu- 
lui trebue să se îndrepte înspre atragerea 
cu răbdare a tineretului muncitor al satelor 
înspre realizarea hotărîrilor partidului și 
guvernului în problemle agriculturii, și in 
deosebi înspre aplicarea înaintatei științe în 
agricultură. Avînd o deosebită încredere în 
tineret, care este liber de povara vremurilor 
vechi și își însușește mai ușor poruncile leni
niste, I. V. Sta’in a apreciat mult rolul 
tineretului în transformarea socialistă a 
satului și a cerut tinerilor să-i ducă înainte 
pe cei ce rămîn în urmă și pe șovăelnici.

Sub conducerea Partidului Comunist, Com- 
somolul a participat activ la opera de colec
tivizare a agriculturii în U.R.S.S.; comsomo- 
liștii s-au aflat în primele rinduri ele celor 
care întemeiau colhozurile, care luptau pen
tru consolidarea lor, care pregăteau din rin
durile lor pe tinerii mecanizatori și cadrele 
de specialiști necesare unei agriculturi îna
intate, tot mai productive.

Numele lui Stalin este nespus de scump 
oamenilor sovietici și oamenilor muncii din 
întreaga lume. Poporul și tineretul sovietic 
și-au manifestat dragostea și încrederea ne
mărginită în I. V. Stalin care timp de 30 de 
ani, avind în jurul său strins uniți pe tova
rășii săi credincioși de luptă, a condus in 
mod ferm partidul și țara sovietică pe calea 
leninistă. ■

Tînăra generație a patriei noastre și orga
nizația sa comunistă — Uniunea Tineretu
lui Muncitor, se călăuzesc — așa cum ie 
învață cu înțelepciune și răbdare Partid.;1 
Muncitoresc Romîn — de minunata e.vx- 
riența a gloriosului Comsomol leninist. Che
zășia tuturor succeselor Uniunii Tineretul:: 
Muncitor o constitue conducerea sa de către 
eroicul partid al clasei noastre muncitoare 
Educați de partid, tinerii țări! noastre sin: 
hotărîți să-și închine cunoștințele și toate 
forțele lor cauzei construcției socialiste, să-ș: I 
manifeste multilateral inițiativa pe târîmul 
industrializării socialiste al dezvoltării pr ■■ I 
ducției bunurilor de larg consum, al trans
formării socialiste a agriculturii și al ridi
cării continue a producției agricole, pe tă- 
rjmul înfăptuirii revoluției culturale in țara 
noastră.

Sub steagul lui Lenin-Stalin, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Romîn, Uniunea 
Tineretului Muncitor și milioanele de tineri 
ai patriei noastre vor cuceri, în rindurile în
tregului nostru popor muncitor, făuritor al 
vieții noi, biruințe tot mai niari pe calea 
construcției socialiste, a înfăptuirii unei vleț 
îmbelșugate și luminoase poporului nostru.

îndeplinim.
In odaia luminată de zorii zilei, o tînără 

fată exersează la pian. Mîinile ei încă ne
sigure, dibue pe c'.apele de fildeș o melodie 
populară sovietică. începutul e des:gur greu. 
Va ajunge ea oare, o bună pianistă? Viito
rul e înaintea ei!

Deocamdată însă ora de exercițiu s-a ter
minat Pendula din perete indică ora opt 
fără un sfert

Cu o mișcare bruscă, închide capacul pia
nului. Se ridică. Pe dormeza de lingă ușțj 
o așteaptă haina și chipiul de uniformă, ue 
care le îmbracă în grabă. O prinde bine n- 
niforma. li dă un aer svelt. autoritar. Și 
lucru ciudat, cu greu o mai recunoști pe 
tînăra dinainte. Ea numai are nicio asemă
nare cu fata blondă care exersa Ia pian, ci 
a devenit ceea ce este: impiegatul de miș
care Racu Emilia, din Stația Tîmlșoara.

Ieșind pe poartă, tncearcă un simțănjînt 
de deosebită mîndrie, mai ales atunci cînd 
fluerul vreunei locomotive îi vorbește des
pre munca frumoasă și plină de răspundere 
cere o așteaptă.

Iat-o ajunsă la colț. Vecinii o salută cu 
dragoste, căci cine n-o cunoaște pe tînăra 
impiegată de mișcare Racu Emilia ? S-a mu
tat de curînd in cartier, dar numele ei este 
pronunțat cu admirație și respect.

Nu are decit 23 ani. A avut o copilărie 
tristă, nefericită. A cunoscut de mică greu
tățile. a luptat cu foamea și de multe ori 
s-a culcat nemincată căci tatăl eL țăran 
sărac de prin părțile Moldove: cu greu pu- 
tee procura o bucată de piine, pentru cei 
cinci copii.

De atunci au trecut ani de zile. Emilia 
a intrat ca lucrătoare necalificată la dis
trictul de întreținere din Timișoara. I-a plă
cut din prima zl munca pentru care fusese 
angajată Primele impresii au fost atit de 
patern ce, incit au legat-o pentru totdeauna 
de marea familie a ceferiștilor.

Dar Emilia vroia să i se încredințeze 
un post legat direct de ramura exploa
tării, in care să-și desfășoare întreaga el 
putere de muncă. Curajoasă, s-a înscris la 
examenul de admitere în școala de impiegați 
de m-șcare. Materiile erau multe și grele. 
Emilia munce- cu rivnă, cu perseverență și 
in această perioadă nu și-a neglijat nic' 
cursurile Ia liceul seral. O atrăgeau în mod 
deosebit instrucțiile de mișcare, semnal za- 
rea. Astfel, a început cu încetul să se iniți
eze în a cunoaște cum se asigură o bună 
cuculație a trenurilor de călători șt marfă.

Neuitate vor rămine pentru Emilia Racu. 
c'ipeie cînd după examenul de absolvire a 
șțoli; de imp egați de mișcare, a fost repar 
tizată pentru a-și face practica la stația Ti
mișeni

De multe ori își aduce aminte cu cîtă e- 
moție s-a prezentat șefului stației Timișeni, 
și de neîncrederea cu care fusese privită în 
prima zi de practică.

— Munca de impiegat este grea, fetico, 
-a spus șeful stației Timișeni, gîndindu-se 

la Impui. și condițiile deosebit de grele în 
cere el își făcuse, odinioară, stagiul de prac
tică.

— E grea, dar îmi place! a răspuns cu 
hotărîre tină-a practicantă Racu Emilia.

— Meseria de impiegat cere simț de răs
pundere și m nte limpede — a adăugat șeful 
stațieL

l o muncă de
Intr-adevăr, asemenea însușiri nu-i lip

seau.
Un singur gind o preocupa : acela de a 

dovedi că femeia, atit de desconsiderată în 
trecut poate nu numai să lucreze cot la cot 
cu bărbații, dar să-i și întreacă.

La examenul de autorizare în funcția de 
impiegat de mișcare, Racu a reușit prima.

*
F ecare ceferist e conștient de importanța 

munci: sa'e, fiecare simte bucuria îndeplini
rii sarcinilor. Dar pentru impiegatul de miș
care, fiecare lucru in tură îi dă o satisfac
ție.

Ani îndelungați dacă al munci într-o sta
ție, indiferent dacă ești impiegat de mișcare, 
telegrafist, manevrant, acar sau frînar, al 
simții totuși, înaintea fiecărei intrări in tura 
de serviciu, aceeași emoție ca șl în prima 
z de muncă.

Iat-o pe Emilia Racu într-o astfel de zi.
După ce e urcat șl coborît treptele pasa

rele; suspendate deasupra păienjenișului de 
linii din stația Tmișoara, se îndreaptă spre 
birou! tehnic

— Bună dimineața, tovarășe 1 se adresea
ză ea șefului de manevră.

După ce-i răspunse la salut îl dădu ra
portul: atitea vagoane de expediat cu tre
nurile de dimineață pentru stațiile vecinale 
etc Tînăra impiegată nu se mulțumește 
cu atît. Se interesează de încărcătura vagoa
nelor, cite vagoane sînt cu alimente, cite cu 
combustibil, lemne etc. Dar îndeosebi vrea 
să știe dacă nu cumva există vreun vagon 
întîrziat și neexpediat Ia trinp, care este ve
chimea acestei întîrzierl și dacă ultimul tren 
primit de tura precedentă a fost descompus 
pe stații de destinație.

— Altceva nimic deosebit ? întreabă ea 
după ce s-a informat asupra situației trenu
rilor.

— Deocamdată nimic ! răspunde mult în
cercatul șef de manevră.

Pe sub cozoroc, se uită cu dragoste și 
respect la tînăra lată, isteață, cu părul adun.it 
sub chipiul pus pe o parte. Pe buze îi în- 
f.orește un zimbet. Oare la ce se gîndește?... 
Emilia Racu n-ace decit 23 ani, dar el nu 
uită cum a fost scuturat într-o ședință de 
analiză a muncii, și cit de b:ne i-a prins 
această scuturătură.

Era o fire cam încăpățînată, șeful de ma 
nevră. Nu-i prea venea la socoteală ca fe
tișcana asta să-i dea dispoziții lui, om în 
virstă și cu experiență. !>: apot inai avea el o 
meteahnă. Ii cam intrau Hispozițiiie pe o 
ureche șl-t ieșeau pe cealaltă. Citeodată se 
incriurta, alteori murmura iar cite odată dă
dea dovadă și de delăsare in muncă. Dar 
„Milică-i" nu i-a fost greu să-l vindece de 
astfel de beteșuguri. In ședința aceea de 
analiză a muncii, ea s-a ridicat, i-a criticat 
foarte aspru, dar tovărășește. lipsurile, așa 
cum o învățase partidul, așa cum învățase 
in ședințele de UTM. Prea bine nu i-a fost 
șefului de manevră, dar critica l-a ajutat, 
i-a deschis ochii asupra lipsurilor și compor
tării iu' în serviciu. Tot din ziua aceea el 
n-a mal văzut în Emilia Racu pe „fetișcana 
necoaptă", cl pe impiegatul de mișcare ener
gic, activ și bine pregătit.

Pentru grăbirea 
reparațiilor

Miercuri după amiază Comi
tetul regional U.T.M. București 
a organizat o consfătuire în 
care au fost luate în discuție po
sibilitățile de urgentare a lucră
rilor de repa-are a mașinilor și 
uneltelor agricole. La consfătu
ire au participat tehnicieni și in
gineri din unele centre mecani
ce, S.M.l’.-uri și gospodării agri
cole de stat din regiunea Bucu
rești și din întreprinderile ca-e 
construiesc mașini și unelte a- 
gricole, repară și asigură piesele 
de schimb necesare campaniei de 
reparații.

Partjcipanții la consfătuire au 
ascultat referatele ținute de teh- 
i'elenii centrului mecanic nr. I 
(Otopeni), S.M.T.-ului Că'ugă- 
renj și întreprinderii Auto 
București. Ei au urmărit cu 
mult interes felul în care se des
fășoară munca de reparare a 
mașinilor și uneltelor agricole 
în centrele mecanice, S.M.T.-uri 
și înt eprinderi dyp regiunea 
București, felul în care tinere
tul participă la această impor
tantă acțiune. Referatele au 
scos în evidență unele deficiențe 
privjnd calitatea pieselor de 
schimb, transportul lor, insufi
cienta preocupare a unor unită
ți pentru asjgu a-ea unei bune 
calități a reparațiilor.

Discuțiile care au urmat după 
referate au arătat că sînt po- 
silllități reale de a se accelera 
ritmul de reparare a mașinilor 
și uneltelor agricole. In acest 
sens participant la consfătuire 
au făcut numeroase propuneri 
în scopul de a imbunăiă*i mun
ca ce se desfășoară în S.M.T.- 
uri. centre mecanice și între
prinderi pentru a asigura din 
timp mașinile și uneltele nece
sare muncilor agricole de pri
măvară.

(Agerpres)

răspundere
Ga de obicei cînd își ia nostul în primire, 

primul gind a] Emil ei Racu este să facă re
vizia acelor, să ia cunoștință de ultimele 
dispoziții și telegrame sosite la stație și să 
pr mească programul de lucru dela biroul 
tehn:c. Mul.i tovarăși oare o urmăresc în 
timpul activității, par a spune: „Ai văzut-o 
cum lucrează? Parcă-i impiegat de mișcare 
de cînd lumea".

In timpul acesta, pe o lirie din stație aș
teaptă citeva vagoane care trebuesc expedi
ate muncitorilor din Reșița. După ce studi
ază programul de lucru, tînăra impiegată dă 
dispoz:ții precise șefului de manevră. Va
goanele sînt manevrate și atașate unui tren 
care in scurt timp va primi „cale libera". 
Nu trece mult timp și 'ocomotiva, în presi
une, este gata de plecare. Intre timp, Emi
lia. a pregătit autorizația de parcurs pe care 
o înminează mecanicului.

— Gata, tovarășe mecanic! Dă-i drumul!
Un semnal scurt, răgușit, ca sirena unui 

vapor, și rotile uriașe: locomotive încep să 
se invîrtească Încet, apoi din ce în ce mai 
repede, pe linia sclipitoare de oțel. Pînă la 
trecerea ultimului vagon, ea stă de veghe 
făcînd „defTarea" trenului.

Grija pentru trenul expediat n« se opreș 
te aici.

In biroul de mișcare, la aparatul de tele
graf, Racu Emilia, urmărește pe bandă de 
hîrtie imprimată, înștiințarea stației vecine, 
că trenul pe care ea l-a format și căruia i-a 
pregătit cu grijă parcursul, a ajuns în bune 
condițlunl.

Zilnic ea trăiește sentimentul 'satisfacției- 
îndeplinirii datoriei, ou fiecare tren pe care-1 
primește și-l expediază.

Și asemenea trenuri nu sînt puține. Pe 
liniile din stație este un necontenit dute-vino 
Abia a p’ecat un tren, că altul intră d n 
partea opusă a stației. In timpul acesta, pe 
o linie alăturată s:nt gata de plecare două 
tienuri de marfă, iar altoie sînt in cues de 
descompunere pe Ijniile de triere.

Munca stației trebue să se desfășoare cu 
precizia unui mecan'sm de ceasornic, Nicîc 
mișcare în pluș, nicio întîrziere care ar stin- 
jeni sau periclita siguranța: circulației. S: 
in fruntea întregului personal d n partid';’ 
sa, asemeni unui mic comandant de oști. 
Racu Emilia, conduce intiegul complex a| o 
peraților. Ea aleargă neobosită dela birou 
tehnic la șeiul de manevră, de la cabin.ek 
de ace la locomotiva de manevră, de la pe 
ron la liniile de tr ere și așa ma; departe 

Ce frumoasa estg munca Emilie: Racu ș; 
cit de dragă ii este ei această muncă.

Visul Emiliei a devenit realitate. Tinerele 
fete po{ privi cu încredere viitorul, pot să 
îmbrățișeze orice meserie, aricit 'de'răspun
dere ar fi ea.

Em.lia Racu a intrat în marea familie a 
ceferiștilor, detașament harnic combativ 
și de nădejde al clasei muncitoare care 
luptă cu înflăcărare:pentru, a asigura patriei 
transporturi rapide și ieftine, in folosul tutu
ror celor ce muncesc.

Partidul La dat Emilei Racu fericirea 
muncii libere, într-o țară liberă. Pășind cu 
hotărîre pe acest drum, ea poate da viațj 
minunatului vis care o însuflețește — v:su' 
de a deveni inginer de exploatare!

ȘTEFAN BRATU

adun.it
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Să pregătim bine muncile agricole de primăvară
Pe marginea desfășurării muncilor agricole în regiunea Ploiești

Succesele colectiviștilor
fii ' "(G ?A7A2 GIRO

Experiența anilor frețujl a dovedit pe . 
deplin însemnătatea covîrșitoare pe 
care o are punerea în stare de funcțio
nare a inventarului- agricol, pregătirea tota

lul și.semințelor. In vederea îndeplinirii aces
tor importante sarcini menite să garanteze 
succesul campaniei agricole de primăvară, 
conducerile gospodăriilor colective au luat 
încă din vreme măsuri organizatorice în ve
derea asigurării muncilor din oampanie,-

Printre G.A.C.-urile care au obținut suc
cese importante în pregătirea campaniei de 
primăvară se numără și gospodăria colectivă 
„Steagul Roșu" din satul ^Focșăpei, țgcjspd- 
dărla colectivă „Â7 A? Jdanov‘‘ din comuna 
Stîlpu, raionul Buzău, gospodăria colectivă 
„16 Februarie 1933“ din comuna Baba-Ana, 
raionul Miziil și altele. Colectiviștii din sa
tul Focșănei, raionul Buzău, încă delta d-ata 
de 8 februarie au asigurat stocul de semințe 
selecționate necesare și au încercat totodată 
puterea lor germinativă. De asemeni au cărat 
pe cîmp cantitatea de 60 tone de gunoi de 
grajd. Meseriașii din gospodărie au reparat 
și revizuit plugurile, grapele, semănătorile și 
căruțele. In aceste munci utemiștii colectivișt1 
alături de brigadierul de cîmp Traian Enescu, 
responsabilul atelierului de fierărie Boboc 
Costică și tovarășul Stoica C. Dinu, preșe
dintele gospodăriei au desfășurat o susținută 
muncă contribuind efectiv la succesele obți
nute. La fel se poate vorbi și despre gospo
dăria colectivă dela Filipești Tîrg, raionul 
Cîmpina, gospodăria agricolă Blăjani, din ra
ionul Beceni și încă altele care au obținut 
succese asemănătoare în pregătirea din timp 
a campaniei de primăvară.

Să se îmbunătăfească 
activitatea cooperativelor

Terminarea la vreme a muncilor pregătitoare în vederea desfășurării campaniei 
agricole de primăvară este condiționată mai întîi de repararea uneltelor agricole, 
mașinilor și tractoarelor. Apoi, de respectarea agrominimului, adică, în perioada de 
față asigurarea și tratarea semințelor, încercarea puterii lor de germinație și împrăș- 
tierea gunoiului pe cîmp etc. Pentru acest lucru se cere din partea S.M.T.-urilor, 
gospodăriilor de stat, colective și întovărășirilor agricole, precum și din partea ță
ranilor individuali cu gospodării mici și mijlocii, tineretului din agricultură un înalt 
spirit de răspundere In îndeplinirea acestor sarcini.

O astfel de preocupare ar fi tretruit să dovedească organele de stat, organele și 
organizațiile de bază U.T.M. din regiunea Ploiești.

Inftnnțlnd timpul nefavorabil din zilele lunei februarie, unlu mecanizatori, colec
tiviști și țărani muncitori din regiunea Ploiești, s-au împotrivit cu dîrzenie viscolului • 
și gerului aspru, reușind in astfel de condiții să grăbească ritmul reparațiilor. Un 
bun exemplu au constituit mecanizatorii de la S.M.T.-urile Bărcănești, Ciorani șl 
Ziduri. Mecanizatorii dela S.M.T. Bărcănești au reușit să repare piuă la data de 10 
februarie 39 tractoare planificate in atelierele stațiunii, 40 pluguri, 41 grape, 10 cul
tivatoare și 10 semănători Dela- acea dată ei repară în atelierul stațiunii peste 
plan 13 tractoare planificate centrelor mecanice Succesele obținute de ei se dato- 
resc bunei organizări încă de la începutul campaniei de reparații. Tinerii mecani
zatori ajutați de comuniștii din stațiuni au aplicat din plin metoda stahanovis- 
tuluj sovietic Bugacev la repararea tractoarelor, asigurind in felul acesta o bună 
calitate reparațiilor. Totodată, 
lipsuri serioase iată clîeva aspecte 
agricolă de primăvară în regiunea

intr-o serie de privințe continuă să se manifeste 
ale desfășurării pregătirilor pentru campania 
Plo iești.

Țăranii muncitori se pregătesc pentru 
recolte bogate

a objine

Pregătirile 
trebuiesc grăbite

de primăvară A- 
mai cu seamă acolo 
au privit pregătirea 
importantă sarcină.

Cooperativele de aprovizionare și desfacere 
pot Să aducă contribuții foarte însemnate pen
tru terminarea reparațiilor la vreme. De exem
plu multe cooperative s-au îngrijit din vre
me și au adus materiale necesare reparații
lor ca de pildă, cărbuni, fier, fiare de plug, 
șuruburi, foarfeci de. vii, etc, necesare pregă
tirii campaniei agricole 
cest lucru s-a întîmplat 
unde sfaturile populare 
campaniei ca cea mal
In unele locuri însă, cooperativele de apro
vizionare și desfacere manifestă o nepăsare 
condamnabilă față de aprovizionarea cu cele 
necesare campaniei și nu ridică materialele 
necesare reparării atelajelor din comune, așa 
cum sînt cooperativele din comunele Să
geata, Monteoru, Găvănești din raionul Bu
zău și altele. Cooperativele din comunele 
Boldești și Breaza, nu și-au ridicat nici re
partiția de cărbuni, șuruburi, fiare de plug, 
iar U.R.C.A.D. Mizii dovedește deasemeni 
nepăsare totală în problema reparațiilor 
Iată numai una din cauzele pentru care re
parațiile în aceste comune merg defectuos.

Comitetul regional, comitetele raionale șl 
organizațiile de bază U.T.M. din regiunea 
Ploești se fac vinovate de o mare parte din 
lipsurile existente. Activiștii care merg în co
mune nu sînt instruițl și nu cunosc în mod 
concret problemele ridicării producției agri
cole, lucru care explică în mare parte nepă
sarea față de aceste sarcini. Iată numai cîte- 
va exemple. Tovarășli..Ioha<șcu Pdnlpilîu, ac
tivist 
Trifan 
tiviști 
merg 
mai de problemele pentru care sînt trimiși, e- 
dică de alegerile organelor U.T.M. și cotiza
ții. Deși în comunele în’care au fost el repa
rațiile mergeau foarte prost, iar organiza
țiile de bază U.T.M. nu luaseră nlcio măsură 
în legătură cu aceste probleme, totuși activiștii 
au trecut cu vederea această stare de lucruri.

al comitetului raional U.T.M. Buzău, 
Alexandru și Bîsceariu Gheorghe, ac

ai raionului U.T.M. Mizii, atunci cînd 
pe teren nu se interesează decit mu-

P regătirea campaniei de
primăvară din anul a- 
cesta cere din partea 

țăranilor muncitori cu gospo
dării mici și mijlocii o conti
nuă intensificare in ceea ce 
privește repararea uneltelor, 
pregătirea semințelor și îm- 
prăștierea îngrășămintelor pe 
suprafețele ce vor urma să 
fie însămînțate. In comunele 
din regiunea Ploești. sînt 
zeci de exemple de țărani 
muncitori care și-au reparat 
din vreme uneltele și au că
rat cantități însemnate de 
gunoi de grajd la cimp. tra- 
tîndu-și totodată și semin
țele necesare de însămințat. 
Un astfel de exemplu îl con 
stitue de pildă țăranii mun
citori din comuna Dălești. 
In ciuda timpului nefavorabil 
ei au intensificat reparațiile 
uneltelor situnndu-se astfel 
fruritași pe regiune. Cele 8 
centre de reparație din co
mună au fost aproviz:onate 
din timp cu 
iar fierarii au 
ții-le.

Astfel pînă 
februarie pe lîngă reparații 
ei au condiționat peste 21 
tone porumb și peste 28 tone 
orz și au transportat la ctaip 
peste 200 tone de gunoi de

cele necesare, 
grăbit repara-

la data de 24

grajd. Fruntaș- în pregătirea 
campaniei de primăvară se 
numără țăranii muncitori Ni- 
colae Gherghiaș-’. Vasile 
Banu. Gheorghe Safta și 
mulțî alții. Asemenea exem
ple se mai pot da din co
munele Nucet șî Băîenii 
Root ni din raionul Tîrgoviș- 
te, unde țăranii muncitori s-au 
ocupat intens de pregătirea 
campaniei de primăvară. Și 
în comuna Brazi ță'anii 
muncitori Drogușan ' Ilie. 
Savu Stănică. Lazăr Dum; 
tru și alții, pe lingă faptul că 
și-au repara- prim:: din comu
nă uneltele, au îndemnat ș: 
atți țărani mure tori și au 
contribuit la tra-spnrtul celor 
300 de tone de gunoi pe 
cîmp. Nu același lucru se 
petrece :nsă în comunele din 
raionul Urziceni Aic- sînt 
agenți agricoli care nu s-au 
îngrijit pentru a repartiza la 
vreme uneltele și mașinile 
agricole la centrele de *epxa 
nații și nu au dentificat can 
tități’e necesare de senrnțe 
pentru însămințat. De pildă 
în comuna Alexei, din acest 
raion, unde sînt agenți agri
coli Dima V. Ștefan și Moise 
Vas:ie. aceștia în loc să 
ajute țâna.nii muncitori din 
comună !n problema repara
țiilor, condiționalul și pro-

bele de 
mînțelor, 
probleme 
rile pentru primăvară. In co
munele unde munca a fost 
organizată de către comite
tele executive ale sfaturilor 
populare, succesele n-au în- 
tîrziat să se vadă.' De pildă 
în comuna Valea Teancului și 
Bentu, din raionul 
Boldul, din Rîmnicu 
Baba Ana șl Vadu 
din raionul Mizii, 
rile în vederea campamei de 
primăvară au fost terminate 
încă de la jumătatea lunei 
fab'uarie. Nu același lucru 
au făcut comitetele executive 
ale sfaturilor populare din 
comune’e Fiiipeșt’ Tîrg. Pa
dina, Pogoanele și multe al
tele Iată de pildă, '■n comuna 
Pogoanele deș,î e centru de 
raion unde sînt toate orga 
nele de stat raionale, muncile 
în vederea as:gură’i; campa
niei de primăvară merg 
prost. Pe lingă faptul că ță 
rănii muncitori din această 
comună n-au fost îndrumat 
din timp să termine repara
rea uneltelor igricote. să tra 
teze semmțeie nic- S M T 
Pogoanele n-a fost ajutat de 
către organele de stat raio
nale în vederea 
reparațiilor.

Sp ijinul pionierilor

Acțiunile întreprinse :u 
mult curaj de unită
țile de pionieri în 
școlile elementare, constituie 

un ajutor prețios la realizarea 
sarcinilor trasate de partid 
organizațiilor de bază U.T.M 
S-au înregistrat realizări de
stui de importa-nte iu acti 
vitatea pionierilor acolo unde 
organizațiile de bază U.T.M 
au. știut să muncească cu 
unitățile de pionieri. Să luăm 
doar citeva exemple. Ute. 
mista Dra-gomir, Maria este 
învățătoare de științe nat-u 
rale la școala elementară din 
comuna Jugureni.
Mizii. Pentru ă
campania de primăvară to
varășa Dragomi-r, a orga-ni-

de probe ond< 
puterea de ger. 

sem intekr cir»
primă 
estestt

raionul 
sprijini

zat an cerc 
se constată 
mfriație a 
vor fi insămințate li 
vară. Apoi li se p<
pionierilor despre importanța 
muncilor din campania a- 
gricolă de primăvară și cum 
trebuiesc ele desfășurate 
Pionierii povestesc acasă la 
părinții lor cele aflate de la 
școală și îi sfătuesc să mun 
ceașcă .pămîntul după regu. 
Iile științifice pentru a ob
ține recolte bogate. Și sfatul 
pionierilor a prins bine celor 
din Jugureni pentru că ei 
șl-au reparat din timp unei 
tele, au făcut proba de ger
minație semințelor lor, au că
rat însemnate cantități de gu
noi Pe cîmp iar de îndată ce

germinație ale 
ei se ocupă cu 
departe de pregăti

se- 
alte

Buzău.
Sărai
Săpat, 

pregăti

terminări

țimoul va fi prle
1 bine

nvc

r^nare
Drage 

arășoi 
ghel Nicclae învăț 
științe naturale la
elementară din comuna 
poș in oare s-au obținut 
asemeni realizări bune 
muncile pregătitoare 
derea rampartiei de 
vară.

Și lucrul acesta 
putu’ realiza în toate 
nele din regiunea
dacă peste tot ar fi existat o 
astfel de preocupare din per- 
tea organelor și organizații, 
lor de bază U.T.M.

Reparațiile mașinilor agricole și pregă
tirea campaniei de primăvară în gene
ral în regiunea Ploești se desfășoară în
că cu încetineală. Dacă în raioanele Buzău 

și Miztl. reparațiile și pregătirea campaniei 
s-au realizat in procent de 90-95 la sută, în 
raioanele Urziceni, Pogoanele și Cimpina s-a 
realizat numai in procentaj de 70-75 la sută. 
Din cele 983 tone sămintă condiționată s-au 
tratat doar trei tone, iar |a ceie 680 centre 
de germinație s-au făcut nuna 9479 probe 
și pe 6151 hectare au fost cărate numai 
116.292 tone de gunoi deși posibilitățile e- 
xistente permit să se obțină peste tot re
alizări ca in raioanele Buzău și Mizii. In
giner i dela secțiile agricole raionale șl re
gional nu s-au străduit în suficientă măsu
ră și nu au considerat că au datoria să 
sprijine și să indrumeze cu interes pe țăra
nii muncitori, colectiviști și întovărășiți 
pentru a-și termina din vreme muncile pre
gătitoare în vederea campaniei de primă
vară.

Unii tehnicieni au lăsat sarcinile de azi 
pe mîine cum sînt de exemplu utem știi An
drei Florea, dela secția agricolă raională 
Mizii, Cepot Gheorghe șt Nica Dumitru, 
dela raionul Buzău și alții care mergînd pe 
teren se mărginesc să se nformeze doar la 
comitetele executive ale sfaturilor populare 
comunale de mersul muncilor pregătitoare 
în vederea campaniei fără să desfășoare o 
muncă adevărată și plină de roade în rîn
durile țărafiilo* munci‘-^ri rinele comitete 
executive raionale, n-au luat măsuri ca sfa
turile populare comunale să folosească agen- 
‘11 agricol; numai in probleme'* agrxo’e 
fără a-i mai msărcîna cu alte munci.

Nenumărate exemple ne dovedesc că acolo 
unde organizațiile de bază U.T.M. au mobi- 
lîzat utemiștii și tineretul de la sate în în- 
dep! ntrea planului de reparații s-au obținut 
succese importante. De asemeni sînt exemple 
care ne dovedesc, că acolo unde organele șl 
organizațiile de bază U.T.M. nu s-au preo
cupat de problema reparațiilor nu există 
menea realizări.

Comitetele raionale U.T.M. Cimpina, 
goanele și Urziceni. s-au dezinteresat de
tru rea și îndrumarea organizațiilor de bază 
U.T .M din sectorul nd'vidual. Aceste comi
tete ' raionale nu au răsplndit experiența 
pozitivă a unor organizații fruntașe din ra
ioanele lor și nu au reromandat metode de 
mobilizare a utemiștilor și tinerilor ca 
aceștia să-șl repare la vreme uneite'.e agri
cole și atelajele 
măvară.

De asemenea, 
U.T.M. nu a dat 
orpan zatille de 
individual in perioada de fată. Membr: 
roului comitetului regional cum sini 
Panciu Constantin și Caramel Nîcolae. 
oxa'âșii Vasile V loan, Ioan Ghem 
alții, instructori ai comitetului regional 
mers pe teren în cadrul raioanel 
vit cu indiferență 
•le comi’et* e raionale cu 
bază U.TJM. din sectorul

Tot mai larg se răspîndesc cunoștințele agrotehnice în rîndurile țărănimii muncitoare, 
în clri*u inginerul agronom I Silaghi explică țăranilor muncitori membri ai gos
podăriei colective „Gheorghe Doja“ din comuna Viile Dejului, metodele agrotehnice 

înaintate care se aplică la cultura cartofului.
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munca

In raionul Beciean se află Școala pțofe- 
siona'ă zootehnică de doi ani. Cele 7o de 
eleve din școală au fost recrutate din rîndu- 
r le cop:: 'r de colectiviști, țăran: muncitori 
cu gospodării individuale etc. Avind intreți 
nere . '-np.ee gra.uitâ. elevee înhață aici 
atit materi e dt specialitate ca zootehnia spe
cială, culturile plantelor, mecanizarea, cit și 
mate: i de cultură generală. După absolvire, 
cele mai bune eleve sînt îndreptate spre 
școlile medii, iar unele Mitră în producție 
ca brig' îieri zootehnici în sectorul socialist 
al agriculturii Una dintre ceie mai princi
pale caracter -tici ale programului este îm
binarea teoriei cu practica. Școala are un 
g"ajd care cuprinde vac de rasă s:ementha<l 
și sură de stepă, cai și viței. Tot pe lîngă 
școală se află o crescătorie de porci cu o 
maternitate care cuprinde porci de rasă 
york și manga'ița Zilnic cîte o elevă din 
anui II face de serviciu la grajd. Ea se în- 

: grijește alături de oamenii de serviciu de 
aerisirea grajdului, de stabilirea rației pen
tru vite etc.

Pe măsură ce elevele își însușesc noi cu- 
I .noștmțe teoretice, ele trec imediat La apli 
| care» lor în practică. De exemplu în anul 1 
i se predă cultura plantelor și mecanizarea 

Pe lingă școală a fost amenajat un cîmp 
experimental, unde primavera se seamănă 
griu. orz, ovăz, fasole, secară și alte plante. 
Aci elevele fac exper ențe practice. De ase 
meni ele frecventează parcul de mașini agri
cole ale G.A.S din Beciean, pentru a cu
noaște la fața locului tractoarele, batozele, 
secerătorile, legăturile etc.

*

Raionul Bistrița a moștenit de la regimul 
• ur.giiezo-moșieresc o grea și rușinoasă plagă 
-jcială . sifilisui.

incepind cu anul 1951, echipe, speciale 
de doctori și surori s-au deplasat pe teren, 
in special pe văietă Bîrgăului pentru 
depK'are. Pe lingă Spitalul regional uni
ficat din Bistrița a luat ființa un iabora'oi 
special de analize. La Prun ui Bîrgăului a 

’ ,’osi arrv-oajat un spital cu instalații moderne 
I pentru z -.-ea bolnavilor. Cercetările s-au 
! nirepîat mai ales spre mediul rural. Astfel 
I din totalul de 41.785 injecții cu bisniut, fă- 
i - jte :n cursul anului 1953, peste 35.000 au 

fost făcute in mediul rurai, adică cu 45 la 
j sută mii mult decit in anul 1952. Datorită 
I măsurilor profilactice luate, precum și 
• muncii pline de abnegație dusă de echipele 
I medxale, printre care se pot evidenția doc- 
I lorii Spiridonescu Constantin, Baier Fran- 
: - sora Cokeriu Elena și moașa Pop
' Fkirica. numărul celor bolnavi a scăzut *n 

1953 la jumătate, fată de anul 1952.
' Naște-ea uno< cop? morți fenomen datorat in 
1 proporție de <0 la sută 
i in 1953 la lumălate. Ca 

mortalitatea in mediul 
aproape 3 ori.

*

I- ra'cnul Bistrița trăiește o numeroasă 
mag iară și germană. Pină anul

sifilisului, a scăzut 
un fenomen general, 
urban a scăzut de

trecut exista doar o școală elementară de 7 
clase pentru copiii celor două minorități na
ționale. La începutul anului școlar 1953— 
19o4 pe iîngă Școala medie de 10 ani, în 
oraș au luat ființă două secții cu limba de 
predare maghiară și germană. Ambele secții 
cuprind deocamdată clasa 8-a. La secția 
maghiară sînt înscrise 33 de eleve, iar la 
cea germană 46 Elevelor li se predă în 
limba maternă cunoștințe de istorie, geo
grafie, matematici, științele naturii etc.

★
Pe strada principală din Dej se află Mu

zeul Istoric și Etnografic al orașului. Mu
zeul cuprinde 3 săli. In două dintre ele Sînt 
expuse obiecte aparținînd epocilor sălbăti
ciei și barbariei descoperite cu ocazia săpă
turilor arheologice, tăcute in raion. O mare 
parte din interiorul sălii este ocupată de 
bucățele de piatră și cioplituri, unele cu 
inscripții descoperite la Cășei și aparținînd 
perioadei ocupației romane în Dacia. In vi
trine sînt expuse numeroase unelte și arme 
de luptă din epocile Dronzului și fierului. 
Planșele și hărțile oare împodobesc pereții a- 
jută și ele pe vizitatori în înțelegerea carac
terului orinduirii sclavagiste ce a existat pe 
teritoriu: R.P.R. cu mii de ani în urmă. Cea 
de a treia sală a muzeului conține obiecte de 
attă populară. Sînt expuSe fețe de mese în
fiorate costume naționale, carpete pentru 
pereți etc In momentul de față se lucrează 
la amenajarea celei de a patra săli care 
va cuprinde machetele întreprinderilor mai 
importante din împrejurimi. De pe acum 
muncitorii salinei de la Ocna Dejului au 
trimis muzeului macheta întreprinderii lor, 
iar muncitorii de la uzina electrică din Dej 
au trimis deasemeni macheta uzinei. Muzeul 
este deschis de 3 ori pe săptămînă

★
O zi de tîrg este întotdeauna un eveni

ment în viața satelor. Încă cu citeva zile 
înainte, oamenii se pregătesc. Iși umplu de
sagii cu diferite mărfuri, își pregătesc căru
țele -sau săniile. Se intilnesc 2 oameni pe 
uliță și se întreabă: .;

— Mergi în tfrg ?
— Da’ cum. sigur că da!
In srașul Dej tîrgul se ține de 2 ori pe 

săptămînă, marțea și vinerea. In aceste.zile 
pe un loc viran, aflat la mărginea orașului 
se adună încă din primele ore ale dimineții 
țăranii muncitori din comunele apropiate.

In ziua de 12 februarie, gerul aspru nu a 
împiedicat ținerea tirgului. Ca de obicei se 
,"ițeau cumpăra în această zi păsări, făină, 
porumb, mere, ulei, carne afumată, produse 
lactate etc Drumurile dezăpezite prin stră
dania a Sute și mii de oameni ai muncii din 
raion, au făcut posibil ca țăranii muncitori 
să aducă pe piața liberă cantități 'nsemnâte 
de mărfuri, în vederea acoperirii nevoilor de 
consum ale populației orășenești.

ION DELEANU
corespondentul „Scînteii tineretului" 
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Iosif Vissarionovici Stalin — marele continuator 
al operei lui V. 1. Lenin

întreaga omenire progresistă comemorea
ză astăzi un ari de la încetarea din viață a 
mârelui conducător al oamenilor muncii, 
continuatorul credincios al operei genialului 
Lenin, Iosif Vissarionovici Stalin. Memoria 
lui I. V. Stalin șe păstrează vie in inim'le 
tuturor oamenilor muncii din patria noastră, 
în inimile celor ce muncesc și luptă în în
treaga lume pentru o viață liberă, mereu mai 
fericită, pentru pace și progres. Sub steagul 
triumfător al lui Lenln-Stalin, se string as
tăzi din ce în ce mai viguroase rîndurile 
celor care făuresc, cu brațele și cu mintea, 
prin muncă constructivă în țările socialismu
lui sau prin aprigă luptă în țările capitalis
mului, un viitor luminos omenirii.

Viața luț I.V. Stalin constitue pentru fie
care tînăr un model înalt al vieții unui re
voluționar care și-a consacrat toate forțele, 
întreaga energie, cauzei nobile a partidului 
Comunist — luptei neprecupețite pentru fe
ricirea poporului, pentru sfărîmareia capita- 
lismului și făurirea comunismului. Avintat 
de tînăr în iureșul luptei revoluționare, el 
s-a călit ca luptător proleta» prin studiul șl 
însușirea mărețelor idei transformatoare ale 
marxism-leninismului, dar șl la școala as
pră a închisorilor regimului țarist, a primej
diilor luptei ilegale, a pericolelor și greutăți
lor fără număr: El a sorbit neîncetat forța 
sa uriașă din legătura indisolubilă cu popo
rul, cu masele largi ale muricitorilor și ță
ranilor pe al căror sprijin și putere creatoa
re s-a bizuit în orice împrejurare, în fiecare 
clipă, cu ad'încă șl nemărginită încredere.

I.V. Stalin a fost un discipol credincios și 
ferm al lui V. I. Lenin. El a rămas în
totdeauna un leninist înflăcărat, un apără
tor intransigent al ideilor leniniste. Țelului 
măreț al luptei pentru traducerea in viață 
a învățăturilor lui Lenin, a ideilor marxism- 
leninismului, .și-a consacrat întreaga • viață 
șl activitate Iosif yjșșarionoviei..'Stalin. „In 
ceea ce mă privește — spunea I.V. Stalin — 
sînt numai uri'elev al Iul Leriiri' șî scopul 
vieții mele este să-i fftf tiff elev 'buri'-.

Dels primii pași în lupta revoluționară 
Stalin a văzut în Lenin pe genialul făuritor 
și conducător al partidului revoluționar.- al 
clasei muncitoare din Rusia, pe genialul stna-
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teg șl conducător al luptei .. proletariatului 
internațional împotriva. imperialismului, a 
văzut în leninism drumul care trebuie să ducă 
la victoria proletariatului din Rusia și ’ din 
toate țările lumii. împreună ou Lenin, I.V. 
Stalin a luptat pentru făurirea partidului de 
tip nou a partidului comunist, a apărat cu 
fermitate bazele ideologice, organizatorice, 
tactice și teoretice leniniste ale partidului 
Lupta pentru apărarea leninismului împotri
va tuturor curentelor oportuniste și dușmă
noase, pentru îndeplinirea poruncilor lui 
Lenin — tată sensul întregii vieți șl activi
tăți a Iul Stalin, care a fost legat de Lenin 
printr-o strînsă comunitate de idei și de lup
tă, care a continuat și dezvoltat învățăturile 
luj Lenin.

La noile condiții Istorice, tn condițiile lup
tei pentru construirea socialismului șl comu
nismului in Uniunea Sovietică, in condițiile 
adîncirii crizei generale a capitalismului, 
I.V. Stalin a sintetizat uriașa experiență a 
construirii socialismului în U.R.S.S. șl ex
periența mișcării internaționale contempo 
rane de eliberare, șl a dezvoltat în mod crea
tor învățătura marxist-leninistă imbogăț nd 
într-o serie de probleme cu noi teze teoria 
revoluționară.

Partidul Comtinist al Uniunii Sovietice — 
creat șl călit de geniul revoluției V. I. Le
nin — a condus oamenii muncii la înfăptui
rea Marii- Revoluții Socialiste din Octombrie 
care, pentru prim-a dată in istoria omenirii, a 
croit drum spre fericire maselor de milioa
ne ale exploataților și asupriților, a deschis 
o eră nouă în viața popoarelor. împreună cu 
V.I. Lenin și sub conducerea lui, I.V. Stalin 
a luptat neobosit pentru pregătirea revolu 
țjeiț pentru atragerea maselor largi în jurul 
bolșevicilor, pentru răsturnarea țarismului și 
înfrîngerea burgheziei. Partidul Comunist a 
organizat dictatura proletariatului, a ridicat 
masele de milioane de oameni ai muncii la 
opera de creație istorică conștientă.

In perioada grea care a urmat, cind tînăra 
putere sovietică trebuia să țină piept duș 
manilor interni, care dezlănțuiseră războiul 
civil și intervenției militare străine, Comite 
tul Central al Partidului și Lenin personal 
l-au trimis pe I. V. Stalin' tn cele mai impor
tante sectoare ale frontului. Apărarea Țerițî- 
nului, zdrobirea lui Kolceak, Judenici, De
nikin, a panilor polonezi șl a lui Vranghel, 
au fost tot atitea dovezi ale capacității de 
organizare a masselor și ale artei de conta 

cător de oști prin care Stalin a înfăptuit în 
mod consecvent pîanuî elaborat de Lenin in 
vederea nimicirii gardiștilor albi și a inter 
venționiștilor. In orice domeniu de activitate 
I.V. Stalin, colaboratorul cel mai apropiat al 
conducătorului partidului și guvernului 
sovietic — V.I. Lenin, a îndeplinit cu abne
gație sarcinile' încredințate de partid, indi
cațiile lui Lenin. Stalin, Sverdlov și ceil-.Iți 
discipoli ai lui Lenin au fost cej mai apro- 
plațl colaboratori ai lui V. I. Lenin în crea 
rea șl consolidarea primului stat socialist lin 
lume — Statul Sovietic.

Conducind victorios lupta împotriva inter
venției străine și contrarevoluției interne, 
făurind și consolidînd dictatura proletariatu
lui, partidul pe baza programului fundamen
tat de V. I. Lenin. a îndrumat forțele poporu
lui înspre transformarea, pe calea noii poli
tici economice, a Rusiei înapoiate din punct 
de vedere economic, intr-un stat socialist pu
ternic și înaintat. Și în perioada de după 
moartea lui Vladimir Ilici Lenin, I. V. Stalin 
s-a manifestat ca un leninist neclintit, con
tinuator demn al marelui întemeietor al Par
tidului Comunist și al Statului Sovietic. La 
moartea lui Lenin, prin jurămintul rostit de 
Stalin, partidul șl intregul popor sovietic s-au 
angajat solemn să păstreze ca lumina ochi
lor unitatea de monolit a partidului, să În
tărească dictatura proletariatului, alianța 
indestructibilă între muncitori și țărani, 
prietenia popoarelor sovietice, s-au angajat 
să țină sus steagul internaționalismului pro
letar.

Nucleul de leniniști din conducerea parti
dului, în frunte cu Stalin, a luptat" cu intran 
sigență împotriva dușmanilor de toate soiu
rile ai leninismului — țroțkiști, zinovieviști, 
buhariniști și ialți trădători și capitularzi. Sub 
conducerea Comitetului Central leninist, 
Partidul Comunist a nimicit pe trădători șl 
capitula nți și-a întărit neîncetat coeziunea, 
și-a fortificat rîndurile, a strîns in jurul său 
masele largi ale oamenilor sovietici condu 
cîndu-i în opera măreață de construcție ia 
socialismului și comunismului, mergînd pe 
•-alea trasată de Lenin.

In fruntea Comitetului Central al Partidu
lui, Stalin e chemat oamenii sovietici, tînăra 
generație să dea viață poruncilor lui Ilici, să 
meargă pe drumul tai Pentru a deveni co 
munist, arată Stalin, tînărul trebuie sg stu
dieze neobosit leninismul, să muncească și 
să trăiască asemeni lui Vladimir Ilici.

★

Lenin a fost acela care, analizînd condiții
le interne și internaționale ale construirii 

socialismului tn U.P.S S, a I- zrmat rar'ital 
cu programul științific al <x-nst'ri-:: soc«- 
lismului care pornea de a eg- e • .ea- 
le dezvoltării ecorv'Ties a srv'e’.â;:;. 4e la 
necesitățile a*ză--ere a’e dezvoltări -na- 
teriale a societății, de ta -:*'e = -’e p> 
porjlui. Latur le principele ale arestai ro> 
gram prevedeau: ind'astrMlizarea sxia •-? 
a târli, dezvoltarea pe toate căile a ir>i- .-tr>ei 
grele, electrificarea întregij ero--—• i -w.lo- 
nale, realizarea plenului cooperatist de trans
formare a ag-iculturii țării pe _aze soc^l sie. 
înfăptuirea revoluției cnttur.ile.

Timp de -30 de ani, Iosif Vtssar-o-' uci 
Stalin, oare și-a cfștigat recjo asie-ee 
rală și încrederea nemărg—itj a pepor-lui ș 
partidului, avind in înrtil sâj strins jniți p» 
tovarășii săi de luptă, a fost in fruntea par
tidului Comunist care a condus poporul in 
lupta pentru Înfăptuirea acestui grandios 
plan de construire a socialismului conceput 
de Lemn.

Împotriva planului leninist de construire a 
socialismului s-au ridicat dușmanii leninis
mului. ai Uniunii Sovietice troțchiștii și tn- 
hariniștii. care, sub măști diferite, ascundeau 
aceeași politică de lichidare a cuceririlor re
voluției, de restaurare a capitalismului. Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice, sub con
ducerea Comitetului Central, în frunte cu 
Staiin, e demascat și zdrobit grupările duș
mănoase leninismului, a condus cu fermitate 
lupta pentru îndeplinirea planului leninist de 
construire a socialismului.

In conceoția leninistă. Industrializarea so
cialistă a țării înseamnă în primul rînd eroa
rea unei industrii grele, înseamnă electrifi
carea țării. Leninismul vede în făurirea in
dustriei grele, in electrificarea țării, baza 
materială a socialismului, baza materială a 
reconstrucției socialiste nu numai a indus
triei dar și a agriculturii țării.

Pornind de la tezele programatice leniniste, 
care au fost dezvoltate mai departe în lu
crările tai 1. V. Stalin și în hotărîrile parti
dului, partidul a elaborat un program con
cret de industrializare socialistă a țării.

Analizînd deosebirea radicală între meto
dele industrializării capitaliste și metoda in 
tastrializării socialiste, Stalln subliniază ca
racterul prădalnic și înrobitor al metodei in
dustrializării capitaliste, care se bazează pe 
exploatarea maselor de milioane ale celor ce 
muncesc, pe jefuirea popoarelor coloniale, pe 
jefuirea țărilor învinse in războaiele fmpe. 
rial iste, pe Împrumuturi înrobitoare. Spre 
deosebire de toate aceste metode, metoda in
dustrializării socialiste se bazează pe resur
sele interne ale țării, pe proprietatea socia
listă asupra principalelor mijloace de produc
ție, pe acumularea șl economisirea bogății
lor create prin munca liberă de exploatare a 
muncitorilor șl țăranilor. Industrializarea so
cialistă presupune șl asigură creșterea neta- 

cetatâ a nivetaluj material șl cultural al oa
menilor muociL

a demonstrat necesitatea unui 
ritm rapid in industrializarea socialis 
ta a L- - Ser e'.ce Esența acestei idei 
coasU tn faptei că ritmul industrializării so

?te ier.'ie ie con: ; :le isterice concrete 
ale : s'':ri’. s~-x/-i. Uoa din condi-
: :’e Istarice care —?_-rsea un ritm rapid al 
ndustrvhzar. socialiste era :a?tul că în a- 

cea neri-oadă. Uniunea Sovietică era singura 
țară care construia socialismuL Acest lucru 
impj-ea. — pr mri -‘ud. un ritm rapid al 
ntastririizârii ce singurul mijloc de a ajunge 

și de a întrece di* punct de vedere economic 
ările aapiUliste. ca singurul mijloc de a a- 

păca independeiEa. Bațto-kală a Uniunii So- 
• edee. „Pronlema unui ritm rapid de dez
voltare a industriei — arăta Stalin — nu s-at 
pane intr-un mod atit de acut dacă n-am fi 
singura țară a dictaturii proletariatului ci 
una din țările cu dictatură proletară, dacă am 
avea dictatura proletariatuhr nu numai ta 
tara noastră, ci și în alte țări mai înaintate...” 

Iată dece adoptarea de către Partidul Go- 
mun st al Uniunii Sovietice și de Statul So
vietic, pe baza cerințelor legilor economice 
obiective, a politicii de industrializare intr-un 
ritm rapid *ra. In condițiile Istorice concrete, 
singura politică justă, singuna cale care a 
permis Uniunii Sovietice, ca, ta decursul u- 
nei perioade relativ scurte, să devină una 
din cele mai avansate țări industriale din 
lume. Juste;ee acestei politici a fost confir
mată prin marile succese care au încununat 
aplicarea ei; producția industrială a U.R.S S. 
a crescut intre anii 1929 și 1953 cu 1.415 la 
sută, în vreme ce, în același Interval de 
timp, producția industrială a S.U.A. nu s-a 
mărit decit cu 114 la sută.

Marile succese obținute în industrializarea 
Uniunii Sovietice au creat condițiile obiec
tive necesare pentru a se putea trece azi în 
U.R.S.S. la dezvoltarea in ritm forțat a in
dustriei producătoare de bunuri de consum 
popular, precum și a agriculturii, în vederea 
asigurării în următorii 2—3 ani a unui mare 
belșug de produse de larg consum pentru 
oamenii sovietici.

Pe baz)a ideilor leniniste despre Însemnă
tatea primordială a sporirii productivității 
muncii in victoria noii societăți, despre ro
lul întrecerii și importanța disciplinei socia
liste a muncii, despre lupta pentru economii, 
P.C.U.S. condus de Comitetul Central în 
frunte ou I. V. Stalin a călăuzit practic, cu 
succes opera de industrializare socialistă, a 
îndrumat activitatea creatoare a milioane de 
oameni, a sprijinit mișcarea stehanovistă și 
întrecerea pentru realizarea planurilor cin
cinale.

O a doua latură principală a programului 
leninist de construire a socialismului, este 
planul de atragere a țărănimii muncitoare 
pe făgașul socialismului, planul cooperatist 
al transformării socialiste a agriculturii.

I. V. Stalin a dezvoltat mai departe și a 
concretizat planul cooperatist al lui Lenin 
de atragere a maselor țărănești la opera de 
construire a socialismului și, in fruntea par- 
țid'jlji, a îndrumat lupta pentru înfăptuirea 
in practică a acestui plan.

Una <il- poruncile sfinte ale marelui Le
mn este de a întări necontenit alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea muncitoare 
sub conducerea clasei muncitoare — temelia 
de nezdruncinat a statului socialist. V. I. 
k-*in și 1. \. Stalin vedeau în alianța dintre 
’-’s? muncitoare și țărănimea muncitoare 
.- "t jra forță socială capabilă să răstoarne 

r * i .rea capitalistă, să asigure victoria de
plină a sccialismului. ei considerau ăliarițâ 
**ep: principiu suprem al dictaturii proleta
riatului '

In’ărirea continuă a alianței între clasa 
unei-' -re și :ărănimea muncitoare, este 

: n '’ a principală pentru desfășurarea ope
rei de transformare socialistă a agriculturii. 
Le"mism il arată că drumul cel mai simplu 
ș nai ușor accesibil țărănimii muncitoare 
pentru a trece dela mica producție de mărfuri 
la marea gospodărie agricolă socialistă, este 
4*jmul cooperației. A arăta țărănimii munci, 
toare cu răbdare superioritatea și avantaje
le cooperației de producție, a trece treptat, 
pe mas-ura oezvoltărli condițiilor obiective la 
organizarea de cooperative agricole de pro- 
~ — :ară a forța- nici un moment și sub
mciun motiv ritmul, — a face din aceste coo
perative. cooperative model, iată ce ne in- 
-■-a;â leninismul. Aceasta este singura cale 

consolidarea alianței clasei munci- 
»are cu țărănimea muncitoare, singura cale 

pentru construirea socialismului la sate.
Pe baza triplei și indivizibilei lozinci le

niniste in problema alianței, Partidul Comu
nist a dus cu fermitate, sub conducerea Co
mitetului Central în frunte cu I. V. Stalin, 
politica de sprijinire pe țărănimea săracă, 
de întărire a alianței cu țărănimea mijlocașă, 
de îngrădire șl apoi de lichidare a chiabu- 
rimii.

Apărind principiile leniniste ale alianței 
clasei muncitoare cu țărănimea muncitoare, 
I. V. Stalin a arătat că fără ridicarea gospo
dăriei țăranului muncitor, fără ridicareă bu
năstării acestuia, nu poate fi vorba de con
solidarea alianței clasei muncitoare cu ță
rănimea muncitoare, nu pot fi strinse legă
turile dintre oraș și sat, nu poate fi vorba 
de atragerea țărănimii muncitoare pe calea 
socialismului. A asigura creșterea producti
vității și a producției-marfă a gospodăriei 
țăranului muncitor, a asigure creșterea pute
rii sale de cumpărare, înseamnă a crea și a- 
numite condiții necesare pentru dezvoltarea 
industriei socialiste, pentru aprovizionarea 
ei cu materiile prime necesare și pentru a-i 
asigura o largă piață de desfacere.

O importanță deosebită pentru transforma, 
rea socialistă a agriculturii o are șl tezia



Viața U. T. M.

Corespondenții ne scriu 
despre învățămîntul politic

Anul de învățămînt politic de organizație se află în plină desfășurare. In cercu
rile și cursurile politice de la orașe și sate utemlștii studiază și se străduiesc să-și în
sușească cît mai temeinic lecțiile ce li se predau. în cadrul seminariilor ei dezbat pe 
larg problemele teoretice legîndu-le de activitatea practică de zi cu zi. Aceasta îi ajută 
să înțeleagă mai bine politica partidului nostru, ii îndeamnă să muncească cu avint 
sporit pentru aplicarea în viață a hotărîrllor partidului și guvernului. Despre toate 
aceste probleme ne vorbesc nenumărate scrisori care sosesc zilnic la redacția ziarului 
nostru.

Lecții și seminarii interesante
Pregătindu-și temeinic conspectele și pla

nul de expunere, — ne 6crie tovarășul Ady 
Abramovici — propagandista Nichifor Maria 
din satul Hăntești— raionul Botoșani — 
reușește de fiecare dată să țină lecții intere
sante, pe care le expune înir-un limbaj viu, 
pe înțelesul cursanților. Așa a fost expusă 
de exemplu lecția „P.M.R. forța conducătoare 
și călăuzitoare a poporului, pe drumul con
struirii socialismului". De aceea, la discuții 
în cadrul seminarului au fost atrași majori
tatea cursanților Din cei 20 cursanți rareori 
se întîmplă să lipsească vreunul de la lecții 
și seminarii. Cursanții au caiete de studiu 
individual iar la seminarii vin bine pregătiți 
Utemiștii Mișoancă Gheorghe, Olaru Mino- 
dora, Bardan Ilie și Luca Constantin sînt 
printre cei mai activi cursanți. In seminarii 
e' participă cu însuflețire la discuții și ridică 
probleme interesante. De pildă, la seminarul 
lecției a III-a cînd s-a discutat despre reali
zările obținute de poporul nostru în regimul de 
democrație populară, utemistul Bardan llie a 
6cos în evidență șl realizările din comună ca: 
școala, punctul sanitar, cooperativa și altele.

La acest curs seral lecțiile și seminariile 
se țin regulat. Ceea ce contribue la bunul 
mers al cercului politic este faptul că tova
rășa Nichifor Maria cere și folosește cu pri 
cepere ajutorul propagandistului organizație! 
de partid.

Propagandistul — figură 
centrală a învățămîntului politic 

De munca propagandistului depinde în 
mare măsură bunul mers al cercului politic. 
Calitatea lecțiilor și a seminariilor poate fi 
asigurată numai atunci cînd propagandistul 
muncește cu seriozitate Aceasta reese și din 
scrisoarea propagandistei Ștefania Popescu 
din comuna Valea Dragului raionul Vidra. 
Ea ne scrie : „Ca propagandistă, caut să mă 
pregătesc temeinic înaintea fiecărei lecții. De 
exemplu, cînd urma să predau lecția V-a cu 
tema „Cum este condusă țara noastră" eu am 
studiat mai întîi lecția din manual, apoi am 
studiat problemele legate de tema lecției din 
„Articole Ș> cuvîntări" ale tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej Aceasta m-a ajutat să a- 
profundez mai bine problemele. După aceea 
mi-am alcătuit planul lecției. In plan rni-am 
trecut cinci idei principale, urmate de unele 
sub puncte pe baza cărora să pot dezvolta 
lecția înainte de expunerea lecției eu am 
scris pe tablă ideile principale, iar cursanți 
și le-au notat în caietele lor.

Folosind această metodă, cursanții au pu
tut avea dela început o viziune cla*ă asupra 
lecției. In timpul expunerii am dezvoltat pe 
rînd fiecare Ideie principală pentru a fl re
ținute și înțelese mai bine de cursanți

Am observat că seminariile îl atrag foarte 
mult pe cursanți și că de felul cum sînt puse 
întrebările depinde ș: calitatea răspunsului 
De aceea, înainte de seminar, eu mă strădu
iesc să formulez întrebări cit mai clare și la 
nivelul de înțelegere al cursanților. In cerc 
am pe tovarășii Stoica Tone, Nedelcu Petre 
și Stoica Ioan care din timiditate șl pentru că 
nu știau cum să studieze, nu puteau răs
punde la seminarii Atunci am căutat să mă 
apropii mai mult de ei, să-i ajut în studiu 
In mai multe rinduri le-am arătat cum să-și 
ia notițe. Curînd după aceasta am obținut re 
zultate bune și dela ei Acum toți elevii fo
losesc în pregătirea lecțiilor, manualul și alte 
materiale ca : articole din ziare, broșuri, 
reviste etc., pe care 'e indic să le studieze".

Utemiști care nu învață
Nu peste tot însă anul de învățămînt po

litic merge bine Sînt organizați: de bază 
U T M care nu se ocupă de mobilizarea ti
nerilor la cercurile politice și nu sprijină 
munca propagandiștilor Iată ce ne scrie în 
legătură cu aceasta, sondorul Emil Spătaru. 
propagandist la cursul seral din organiza
ția de bază U.T.M. a schelei Filipeștii de pă
dure — raionul Cîmpina.

„La noi lasă de dorit frecvența utemiști- 
lor la formele de învățămînt politic. Sînt unii 
secretari ai organizațiilor de secție U.T.M 
care n>u numai că nu ajută la mobilizarea 
tinerilor |a cursuri, dar chiar ei sînt aceia 
care nu frecventează regulat cursurile: Așa 
procedează de exemplu tovarășa Bărbulescu 
Maria secretara organizației de secție 
U.T.M. nr. 4. Nu numai unii utemiști nu frec
ventează cu regularitate cursurile. Sînt chiar 
propagandiști ca tbv. Davidescu Florian și 
Cobea nu Valeria care lipsesc dela cercuri, 
contribuind în felul acesta la inactivitatea 
lor. Comitetul organizației de bază U.T.M, 
deși a dezbătut problema învățămîntului po
litic de organizație, nu a luat nici o măsură 
pentru îmbunătățirea frecvenței la cercuri. 
Lipsurile acestea trebuiesc lichidate cît mai 
repede".

Trebuiesc îmbunătățite 
condițiile de învățătură

Sînt! șl unele organizații de bază U.T.M 
care nu se ocupă de asigurarea condițiilor 
materiale necesare pentru bunul mers al 
cercurilor politice.

„La sediul organizației U.T.M. unde se ține 
cercul politic, scrie în scrisoarea sa cores
pondentul Țurel Vasile, din comuna Valea 
Rea — raionul Tg. Ocna, nu se găsesc nici 
scaune, nici mese. Elevii sînt nevoiți să stea 
tot timpul în picioare Este neplăcut să as
culți o lecție în picioare și să nu-ți poți lua 
notițe. Un lucru prost este și acela că încă
perea nu e încălzită. Nn e de mirare de ce ia 
cele două lecții care s-ău predat n-au ven:t 
toți tinerii Faptul că cercul nostru a rămas 
în urmă cu lecțiile, se datorește și tovarășe: 
Bălănică Maria care deși a absolvit cursul 
raional de pregătirea propagandiștilor, este 
inactivă".
Să ne ocupăm de toate cercurile 

politice!
Acolo unde comitetul raional U.T.M„ — 

scrie activistul Olteanu Gheorghe dela comi
tetul raional U.T.M. Luduș — a dat atenție 
învățămîntului politic, s-au obținut rezultate 
bune. Organizațiile de bază U.T.M au lu
crat cu spirit de răspundere, sprijinind per
manent munca propagandiștilor utemiști. 
Datorită acestui*- lucru cercul politic U.T.M 
din comuna Istihaza ai cărui propagandist 
este tov. Fodor Francisc, se găsește la zi 
cu toate lecțiile.

Participînd cu regularitate la seminariile 
de instruire a propagandiștilor dela raion, 
propagandistul Fr'neu Augustin din organi
zația de bază U.T-M. dela G.A.S Cod a reu
șit să-și îmbunătățească simțitor munca șt să 
predea lecții cu un conținut bogat. Tot «șa 
stau lucrurile șl cu cercurile pol t ce din or
ganizațiile de bază U.T.M din comunele 
Grinden:, Iernut G.A.C. Chetani și altele. 
Insă nu toate cele 45 de cercuri politice care 
există în cadrul raionului Luduș, merg la fel 
de bine. Sînt unele cercuri unde s-a predat 
numai cite o singură lecție, iar altele care 
nici nu s-au deschis. In organizațiile de bază 
U.T.M. din comunele Sampaul, Tăureni, Chi- 
rileu, Petea, chiar și după alegerea noilor 
organe conducătoare ale organizațiilor 
U.T.M., cercurile politice continuă să nu-și 
trăiască viața. Aceste lipsuri care domnesc 
în activitatea cercurilor și cursurilor politice, 
se datoresc în primul rînd instructorilor co
mitetului raional U.T.M, care trec prin or
ganizațiile de bază, fără să se ocupe mai 
îndeaproape de învățămîntul politic al ute- 
miștilor șl tinerilor. Tovarășa Chiper Maria, 
șefa secției de propagandă și agitație a co
mitetului raional U.T.M nu controlează și nu 
îndrumă ou spirit de răspundere activitatea 
propagandiștilor și a cercurilor politice. Lipsa 
de sprijin din partea comitetului raional se 
resimte în munca multor propagandiști șl a 
cercurilor pe care le conduc. Biroul comite
tului raional U.T.M. trebuie să analizeze de 
îndată felul în care se desfășoară anul de 
învățămînt politic și să la măsuri pentru 
lichidarea acestor lipsuri.

Aplicînd metoda 
Lidiei Savelieva

CRAIOVA (de la corespondentul nostru 
Sîrbu Oprea) .

La fabrica de confecții „I. C. Frimu" din 
Graiova, majoritatea muncitorilor sînt tineri. 
Roadele muncii lor tn lupta pentru a produce 
cît mai multe confecții de bună calitate, sînt 
din zi în zi tot mai însemnate. Fabrica a 
început în anul acesta să producă confecții, 
pentru copii între vîrstele de 1 și 14 ani.

Comitetul organizației de bază U.T.M. din 
fabrică a! cărei secretar este tovarășul Băr- 
buiescu Ion duce o muncă intensă în rîndul 
tinerilor antrenîndu-i în întrecerea socialistă. 
La propunerea comitetului organizației de 
bază U.T.M. numeroase brigăzi au început 
să lucreze încă de multă vreme după meto
da comsomolistei Lidia Savelieva „contro
lul pe fiecare fază de operație" Prin aplica
rea acestei metode, calitatea produselor fa
bricii s-a îmbunătățit depășind cifra de plan 
Cu 0.96 la sută.

Munca însuflețită depusă de muncitorii ti
neri .alături de cei vîrstnici, a făcut ca de la 
începutul anului și pînă în prezent fabrica 
să producă cu 2047 confecții mai multe peste 
plan

In fruntea muncii pentru a da produse cît 
mai multe șl de tună calitate, sînt membrii 
brigăzii utemiste conduse de Bărbulescu Ion. 
Lunar ei își depășesc p'.anu! de lucru între 
22-25 Ia sută. Pentru produsele de bună ca
litate. brigăzii l-a fost decernat drapelul de 
brigadă fruntașă pe fabrică De asemerrt. în 
primele rinduri ale muncit -itor sintși tine
rele Bucătaru Ștefania, Paraschiv Elena. Chi
per Marcela șl Nlculescu Speranța Muncito
rii fabricii „1. C. Frimu" au o grijă deosebită 
și pentru valorificarea deșeurilor rămase dela 
croit Astfel, din deșeuri au fost coniecțtona- 
te dela începutul anului pînă în prezent 4012 
bucăți de șepci bărbătești și de copii.

Produse peste plan 
de calitate superioară

Secția V-a B, din sectorul țesă'orie al 
fabricii „Țesătura“-Iași era cunoscută in în
treaga fabrică ca una din secțiile care dau 
numeroase produse de ca itate necorespunză
toare. In cursul anului trecut, multe luni, 
muncitorii acestei secții și in specia! tinerii, 
nu reușeau să-și tadepiinească sarcinile de 
pian. Faptul că majoritatea tovarășilor din 
această secție erau tineri, printre care unii 
cu o slabă pregătire profesională, făcea ca 

, șl calitatea țesăturilor produse să nu rie 
întotdeauna corespunzătoare

Comitetu' organizației de bază U. T M 
analiziad la începutul lunii ianuarie situația 

I existentă, a hotărît ca în această secție să 
I fie organizată o brigadă de tineret pentru 
producerea țesăturilor de calitate superioară

Pregătirile pentru organizarea brigăzii au 
început cu însuflețire chiar de la începu ml 
anului. Odată cu controlul, curățirea și re
vizia mașinilor, s-a început și o muncă in
tensă de educare a tinerilor in spiritul ati
tudinii socialiste față de muncă Dorința ti
nerilor de a obține rezultate însemna •e creș
tea din zi în zi

„întreaga brigadă — s-au angajat atunci 
tineri — va urma cursul de minim tehnic" 
Acest lucru ne va permite să realizăm numai 
produse de ca.itate superioară.

De cînd brigada și-a început activita 
tea, nici-un tînăr n-a mai întîrziat de la 
lucru și nici nu au avut vre-o absență nemo
tivată.

Datorită faptului că toți membrii brigăzii 
de calitate urmează cu regularitate cursul 
de minim tehnic, că în munca lor ei colabo
rează strins și 6e ajută reciproc, realizările 
lor sînt din zi în zi tot mai însemnate.

Aceste fapte au făcut ce secția V-a B 
să-și depășească sarcinile de plan pe luna 
ianuarie cu 101 ia sută iar pe prima decadă 
e lunii februarie cu 105 la sută

Intre 120 și 300 metri pînză de bună cali
tate au dat pesto p'an tn prima decadă din 
luna februarie tovarășele Andronache Cons
tanța. Todireanu Elene. Costin Elena, lu- 
ravlea Maria și altele. <

In ultimele zile afe lunii februarie, tinerii 
brigadieri eu dat zilnic peste plan 100 metri 
pînză de calitate superioară.

Corespondent
TOPOR NICOLAE

Consfătuirea redactorilor de ziare centrale 
și locale

Zilele trecute a avut loc la Secția de pro
pagandă șl agitație a C.C. al P.M.R. o 
consfătuire cu redactorii șefi și șefii secții
lor agrare dela ziarele centrale și iocale, 
consacrată problemelor luptei pentru spori
rea producției agricole.

Participant la consfătuire au ascultat o 
serie de expuneri ținute de specialiști din 
domeniul agriculturii cu privire la : pregăti
rea campaniei însămințărilor de primăvară, 
rolul S.M.T.-urilor in sporirea producției a- 
gricole, problemele științifice și practice pri
vitoare la sporirea randamentului la hectar, 
a culturilor agricole, îndeosebi la grîu, po
rumb, cartofi și sfecla de zahăr, agroteh
nica culturii legumelor; principalele mă
suri zootehnice și rolul lor în dezvoltarea 
șeptelului, problemele organizării și planifi
cări) producției și retribuirii muncii în gos
podăriile colective șl în întovărășirile agri

Pregătirea tinerelor cadre de mecanizatori
Profesor I. Budzko 
director adjunct al lnstitutahii 

de mecanizare și electrificare a agriculturii 
„V. M. Molotov- din Moscova

---- <-----

Sorietică 
cea 
din

Uniunea
are agricultura 
mai mecanizată 

‘ lume. Stațiunile de ma
șini șl tract-jare, cu 
parcul lor de aproape

I milion ie tractoare ș: sute de mii de com
bine deservesc toate cele 94 000 de colhozuri 
ale țârii Ele efectuează lucrările care nece
sită un mare volum de muncă — In agri 
cultură încep ii fie folosite din ce în ce mai 
mult mașinile conduse cu ajutorul electri
cității.

Pentru i folosi pe deoîtn tehnica înaintată, 
statui are nevoie de cadre tehnice calificate. 
Pregătirea lor se face în șapte institute de 
mecanizare și electrificare a agriculturii și 

I In 40 de facultăți de mecanizare și 7 facul- 
l toți de electr ficare ale altor institute de In- 
I vățâmîn; superior agricol din țară

Numai în anul I9M agricultura .a primi 
2500 de ingi-neri-mecanici și 750 de ingineri- 

I electricieni dm rindui tinerilor specialiști, 
ibsolvenți ai școlilor superioare agricole.

•ru agricultură va crește.
UN FOCAR AL ȘTIINȚEI TEHNICE

La marginea Moscovei, tn vecinătatea 
Academie- Agricole „Timireazev", este situat 
cel mai mare dintre institutele sovietice care 
pregătesc ingineri pentru agricultură.

Institutul de mecanizare ș. electrificare a 
agriculturii „V M Molotov" din Moscova a 
fost organ:zat in anul 1930. întemeietorii săi 
au fost cur.oscuții oameni de știință sovie
tici — academic ta nai V P Goriacikin. crea
torul unei noi științe — mecanica agricolă— 
și vestitul peootog sovietic — aoademictenul 
V R. Viliams.

Institutul are trei facultăți principale: de 
mecanizare a producției agricole, de electri
ficare a producției agricol* de mecanizare 
și electrificare a gospodăriilor zootoh- 
nice. In afară de aceasta, pe lingă institut 
există o facultate de perfecționare a cadrelor 
de conducere și a specialiștilor stațiunilor de 
mașini șî tractoare și o facultate specială 
pentru pregătirea inginerilor — mecanici din 
rindui specialiștilor din S.M.T„ care posedă 
un mare stagiu de practică.

Peste 2500 de studenți umplu auditoriile, 
laboratoarele și atelierele institutului. Peste 
200 de profesori, docenți și asjstenți se în
grijesc de pregătirea studenților.

Pregătirea inginerilor pgntru agricultură 
se face pe baza unor planuri și programe 
analitice unice, elaborate pentru toato insti
tutele și facultățile de mecanizare și elec
trificare a agriculturii. Planurile de învăță
mînt prevăd 5 ani de studii la facultățile 
principale și un termen redus — de Joi ani 
— la facultatea specială.

TEORIA ESTE STRINS LEGATA 
DE PRACTICA

învățămîntul studenților, care se pregătesc 
să devină ingineri agricoli, decurge în 
strînsă legătură cu producția.

Studenții pleacă în fiecare an la practică 
Pr:~. ■_ oractică de învățămînt se face la gos
podăria didactică a institutului — „Stepan- 

cole, problemele colectărilor și achizițiilor 
de produse agricole șl altele.

La consfătuire au fost luate în discuție 
referatul redacției ziarului „Romînia liberă" 
cu privire la tratarea în ziar a problemelor 
sporirii producției agricole in sectorul so
cialist și Individual și referatul redacției 
ziarului .Drum nou" din Orașul Stalin cu 
privire la felul cum s-a ocupat' ziarul de 
problemele dezvoltării șeptelului și asigura
rea bazei furajere.

In concluzia consfătuirii au fost stabilite 
măsurile în vederea îmbunătățirii temeinice 
a activității presei in domeniul agricol, in
tensificării propagandei agricole, populari
zării Intense a experienței fruntașilor pro
ducției agric- le, întăririi roiului mobiliza
tor șl organizator ai presei în lupta pentru 
continua sporire a producției agricole, ve
getale și animale.

uzitteie de con 
uz’nele de con- 
iar auoi la sta

oovo", care se găseșie 
la 120 km. depărtare 
de Moscova. Gospodă
ria didactică d'spune 
de un lot mare de pă- 
mint, «te inzest-ată cu

tractoare și cu alto mașini agricole, are o 
cireada de vite cornute mari.

Pe măsură ce studentul trece dintr-un an, 
in următorul, caracterul practicii se schimbă. 
Studenții fit practică la 
strucții de tractoare și la 
struct ii de mașini agricole,
țiunile de mâți’ Și tractoare, în sovhozuri, 
’.a centralele electrice sătești, făcând curtoș- 
ir.'.ă teme ni că In felul acesta cu gospodă
riile unde rar trebui să muncească în cali
tate de ingineri

Set 5 ne jriiate laboratoarele catedrelor: 
tractoare și aut -mobile, bazele teoretice ale 
electrotehnicii. mecanizarea creșterii vitelor, 
.--.--•ci ga metalelor și a lemnului, mașini 
electrice șa m.d. Treizeci de catedre ale 
—.st totului au laboratoare și ateliere pro
prii. Aici aproape 100 de doctoranzi șl aspi
rant- se pregătesc pentru viitoarea lor ac- 
thrltate șthnț'fico-pedagogxă șl pentru sus- 
ținerea lucrărilor de diplomă, pentru obține- 
-ea titlului ști nțîftc de candidat în științe 
tehnice

Unele cercetări științifice ale oamenilor de 
știință di* institut au fost distinse cu Pre- 
tnîul Stain.

Multe lucrări științifice și-au găsit o largă 
aplicare în producție

GRIJA STATULUI
Statul Sovietic a creat pentru studenți 

rele mai favorabile condiții pentru studii.
Studenții au la dispoziția lor o bibliotecă 

c-j două săli de lectură oare numără peste 
120.000 de cărți

Tineretul își petrece timpul liber tn mod 
plăcut și interesant Studenții practică 
sportul cu multă pasiune. Institutul dispune 
de una din cele ma; bune săli sportive din 
Capitală.

Unele echipe sportive ale institutului, de 
pildă, echipa de schiori, se numără printre 
:ele mai bune colective sportive studențești 
din Moscova.

Numărul studenților înscriși în Institutul 
de mecanizare și electrificare a agriculturii 
crește ou fiecare an. Marile clădiri ale insti
tutului nu mai sînt destul de încăpătoare 
pentru ei. De aceea, statul a întreprins con
struirea unor no clădiri, unde vo-r fi situate 
trei auditorii mari, precum și laboratoarele 
catedrelor de tehnologie a metalelor și lem
nului. de hidraulică și instalații de hidrau
lică. de rezistenta metalelor. S-a terminat 
întocmirea proiectului noului cămin studen
țesc și a unei mari case de locuit pentru 
profesori.

In anii următori, promoțiile de ingineri 
de la Institutul de mecanizare și electrificare 
a agriculturii „V M Molotov" din Mdscovâ 
vor crește în mare măsură Tinerii specia
liști 6Înt așteptați în toate colțurile țării 
pentru a contribui la crearea unui belșug de 
produse alimentare cu ajutorul tehnicii îna
intate și al științei agricole.

Cu două zii© 
înainte de termen

Pe lingă fabrica de produse refractare 
„Silica" din Turda funcționează o școâlă 
profesională de chimie. De la înființarea a- 
cestei școli, an de an au fost d a ți în pro
ducție tineri bine pregătiți din punct de 
vedere profesional care astăzi au devenit 
stahanoviști și fruntași tn producție, munci
tori de bază ai întreprinderii.

Cadrele didactice de La această școală își 
dau toată străduința pentru educarea elevi
lor atît din punct de vedere profesional cît 
și din punct de vedere cultural.

De curînd, unui grup de elevi din anul 
doi dela această școală i-a fost încredințată 
o muncă de mare răspundere; demolarea și 
realizarea unei bolți de cameră la" cuptoa
rele Mendheim de la fabrica „Silica".

Acești tineri și-au luat tongajamentul să 
termine lucrarea ce le-a fost încredințată

( Av > i n-Aîn numai 13 zile. v
Organizînd munca pe brigăzi și antrenați .. 

în întrecerea socialistă ei au reușit să ter- - 
mine lucrarea în 11 zile, deci cu două zile, 
înainte de termen.

Datorită bunei organizări a muncii și > 
tenției cu care au lucrat tinerii au reușit de 
asemeni să recondiționeze cărămidă refrac
tară în valoare de 4.092 lei.

In timpul executării acestei lucrări, în 
fruntea întrecerii social'ste s-au situat bri
găzile conduse de elevii Ady Mihai, Crișan 
Vasile și Stoica din anul II B, ajutați de 
maistrul instructor iacos ALabert.

De asemeni s-au mai evidențiat brigăzile, 
elevilor Lorincz Gabor și Kîsgdrgy Ștefan ■ 
din anul II a, care s-au bucurat de ajutorul ' 
prețios din partea maistrului instructor 
Orkok Ghera.

La terminarea acestei lucrări importante 
elevii au fost felicitați atît de conducerea 
scolii cît și de conducerea fabricii „Silica".

Corespondent
V. MOISESCU

— •----

Premiera piesei 
„30 de arginți"

Miercuri seara, pe scena Teatrului Muni
cipal din Capitală a avut loc premiera piesei 
„30 de arginți" a scriitorului progresist ame. 
rican Howard Fast laureat al Premiului In
ternational Stalin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

Inspirată din viața de astăzi a țării sale, 
lucrarea dramatică a lui Howard Fast arată 
teroarea la care sînt sunușr oamenii cins
tiți în „modul de viață american". Piesa 
,.30 de arginți” scoate în evidență neofas- 
cismul din politica actuală a Statelor Unite 
șl constituie un puternic act de acuzație în. 
dreptat împotriva mașinațiilor exercitate de 
agenții Biroului federal de investigații

Piesa lui Howard Fast, tradusă de Emma 
Beniuc este bine cunoscută oamenilor mun
cii din țara noastră. Ea a fost reprezentată 
de sute de ori pe scenele teatrelor de stat 
din Constanța,. Craiova, Petroșani, Timișoa
ra. Bacău și ia Teatrul Evreesc de Stat din,. 
Iași.

Pe scena Teatrului Municipal din Bucu
rești piesa „30 de arginți" a fost montată " 
în direcția de scenă a regizorului Ion Oltea- 
nu. Din distribuție fac parte actorii Gh. Mă. 
ruță și V, Eiorescu tn rolul lui David Gra
ham, Clody Berthola în rolul lui Jane. Jutes 
Cazaban, laureat al Premiului de Stat. în 
rolul agentului Fuller, Celelalte roluri sînt 
interpretate de Marieta RareȘ. Ana Negrea- 
nu, Emilia Manta, Eugenia Iliescu, Ioană 
Cocea. Dan Nasta și Dumitru Onofrei.

Decorurile sînt semnate de Toni Gheor
ghiu, iar costumele de Elvira Postolache.

Premiera piesei „30 de arginți" de Howard 
Fast. în interpret a re a artiștilor Teatrului 
Municipal, s-a bucurat de un frumos supces.

elaborată de Stalin, pe bazia indicațiilor lui 
V. I. Lenin, despre artelul agricol ca verigă 
principală în colectivizarea agriculturii, „Ar
telul — arată I. V. Stalin — este veriga prin
cipală a mișcării colhoznice, pentru că este 
cea mai ridicată formă de rezolvare a pro
blemei cerealelor. Iar problema cerealelor este 
veriga principară din sistemul întregii agri
culturi pentrucă fără rezolvarea ei nu se pot 
rezolva nici problema creșterii vitelor (mari 
și mici), nici problema cultivării plantelor 
industriale și a culturilor speciale care dau 
materii prime principale pentru Industrie".

Sprijinindu-se pe artelul agricol, dînd toa
tă atenția mecanizării agriculturii și atrage
rii țărănimii pe calea liberului consimțămînt 
tn marea gospodărie socialistă, Partidul Co
munist el Uniunii Sovietice a condus cu fer
mitate. lupta pentru transformarea socialis- 
:ă a agriculturii pentru lichidarea ultimei 
:lase capitaliste — chiaburimea și zdrobind 
îtît devierile „de dreapta" cît și cele „de 
tînga" a asigurat traducerea în viață a pla
iului leninist de transformare socialistă a 
igriculturii, a asigurat triumful orîn.dulrii 
colhoznice. Uniunea Sovietică este astăzi 
ara cu cea mai înaintată mecanizată agri- 
ultură din lume, în care muncile se desfă- 
oară pe baza metodelor agrotehnice cele 
lai avansate.
Datorită politicii leniniste a Partidului Co- 

îunist al Uniunii Sovietice, datorită z,dro- 
:rii grupărilor dușmănoase leninismului, so- 
alismul a triumfat în Uniunea Sovietică, a 
îvenit realitate. Făurirea socialismului în 
niunea Sovietică — în condițiile unei as- 
îțite lupte de clasă — a dovedit întregii 
mi că proletariatul poate să. construiască 
nouă orinduire socială, superioară, fără 

trghezie, împotriva burgheziei și mai bine 
icît burghezia.
Asfel, -pe calea luminată de învățătura lui 
arx, Engels, Lenin, Stalin, Uniunea Sovie. 
:ă s-a transformat într-o perioadă istorică 
urtă într-un puternic stat industrial-colhoz- 
: în care a fost complect lichidată exploata- 
j omului de către om, în care locul relațiilor 
exploatare și asuprire 1-aiu luat relațiile 
prietenie și ajutor reciproc între clasa 

lucitoare și țărănimea colhoznică. Noua o- 
duire socială și de stat făurită în U.R.S.S. 
,e lipsită de crize Și șomaj : ea a asigu- 

în mod continuu ridicarea nivelului de 
i material și cultural al oamenilor muncii 
cele mai largi drepturi și libertăți poli- 
». O imensă dezvoltare a luat-o în U.R.S.S. 
tura, știința și arta care eu devenit un- 
1 al tuturor oamenilor muncii.
n același timp Uniunea Sovietică a deve- 
un puternic și trainic stat multinațional 

care asuprirea și dezbinarea națională au 
i Înlăturate, în care locul asupririi și vraj- 
naționale l-a luat prietenia șl frăția în- 
popoarele Uniunii Sovietice. I. V. Stalin 

idus o contribuție însemnată la îmbogă

țirea cu noi teze, pe baza generalizării ex
perienței construirii statului sovietic multi
național, a învățăturii leniniste în problema 
națională. Sub conducerea Comitetului Cen 
trai leninist în frunte cu Stalin, Partidul Co 
munist a luptat pentru înlăturarea înapoie
rii economice și culturale a popoarelor asu- 
prite din vechea Rusie țaristă și a unit toate 
națiunile din țară intr-o singură familie fră- 

. țească — măreața Uniune a Republicilor So 
vietice Socialiste. Aceasta a însemnat trium 
ful politicii leninist-staliniste în problema na
țională Alături de unitatea moral-politică 
a oamenilor sovietic) și de patriotismul so
vietic, prietenia popoarelor din U.R.S.S. a 
devenit o puternică forță motrică care împin
ge înainte dezvoltarea societății socialiste

Ca urmiare a istoricelor succese dobîndite 
pe tărîmul industrializării țârii șl colectivi
zării agriculturii, Uniunea Sovietică a in
trat, încă înainte de ultimul război mondial, 
pe făgașul desăvîrșirii construcției socialis
te, al trecerii treptate la construcția comu- 
nismului.

Mîrșava agresiune a imperialismului ger
man împotriva Statului Sovietic a întrerupt 
în mod vremelnic munca creatoare, pașnîeă, 
a poporului sovietic pentru trecerea treptată 
la comunism, a pus în fața partidului, a 
poporului sovietic sarcina luptei pentru zdro
birea fascismului.

In flecare din clipele grele afe războiului 
Partidul Comunist, Comitetul său Central în 
frunte cu Stalin șl Guvernul Sovietic, au 
condus poporul, cu încredere și fermitate, 
asemeni unui cârmaci încercat, pînă la bi
ruința finală, de însemnătate istorică, îm
potriva fascismului german și a militarismu
lui japonez.

Marele Război de Apărare a Uniunii So
vietice e dovedit întregii lurrii — fără posi
bilitate de tăgadă — viabilitatea și superio
ritatea orînd-uirii sociale și de stat sovietice, 
a statului sovietic multinațional. In timp ce 
majoritatea statelor capitaliste — chiar și 
cele învingătoare — au ieșit adînc zdrunci
nate din cei de al doilea război mondial, 
Uniunea Sovietică a ieșit mal puternică din 
acest război.

In perioada celui de al doilea război mon
dial, Uniunea Sovietică, fidelă principiilor 
marxist-leniniste ale internaționalismului pro
letar, a ajutat popoarele dintr-o serie de țări 
din Europa și Asia, printre care și poporul 
nostru, să se elibereze de sub jugul impe
rialist. să-și ia soarta în propriile mîlni. Cu 
ajutorul internaționalist ai Uniunii Sovietice, 
sub conducerea partidelor comuniste și mun
citorești, masele populare dintr-o serie de 
țări din Europa și Asia au rupt lanțul im
perialist, au pus în țările lor bazele orîndui- 

<11 democrat-populare. Ca urmare a des
prinderii acestor țări din sistemul capitalist 
mondial, s-a creat în lume, alături de la
gărul capitalist. Invincibilul și mereu mal pu. 
lernicul lagăr al țărilor democrației și so
cialismului.

*
Odată cu sfîrșltul victorios al Marelui 

Război de Apărare a Patriei, în fața Parti
dului Comunist și a Guvernului Sovietic s-a 
pus sarcina refacerii economiei naționale, sar
cina continuării luptei pentru desăvîrșirea 
construcției socialiste și trecerii treptate la 
comunism In drumul spre comunism poporul 
sovietic se călăuzește de tezaurul învăță
turii marxist-leniniste. de indicațiile lui .V. 
I. Lenin despre căile de construire a comu
nismului în U.R.S.S Pe baza teoriei le 
niniste cu privire la posibilitatea victoriei 
socialismului intr-o singură țară, I. V. Stolin 
a elaborat, în no;le condiții, teoria posibilității 
construirii șî a victoriei comunismului în 
Uniunea Sovietică. Zdrobind concepțiile vul
garizatoare șt dușmănoase care, chiar la 
condițiile existenței încercuirii capitaliste, 
afirmau necesitatea slăbirii și dispariției 
treptate a statului sovietic pe măsura tre
cerii la comunism. I. V. Stalin a fundamen
tat concluzia că, în condițiile în care se 
menține încercuirea capitalistă. Statul So
vietic trebuie întărit prin toate mijloacele ca 
principalul Instrument al construirii comu
nismului.

Pe baza indicațiilor hi) Lenin despre căile 
construirii comunismului în U.R.S.S., StaHn 
a arătat într-o serie de lucrări și în deosebi 
în opera sa „Problemele economice ale so
cialismului în U.R.S.S.", care sînt condi
țiile preliminare ale trecerii dela socialism 
la comunism.

★
O condiție esențială pentru victoria so

cialismului pentru construirea comunismului 
a fost șl este menținerea și consolidarea 
păcii între popoare. Tocmai de aceea din 
prima zi a existenței sale șl ptnă astăzi 
statul sovietic este cel mai consecvent și 
mal ferm apărător al păcii tn lume, apără
torul de neclintit al independenței șl liber
tății popoarelor. La baza politicii externe a 
Uniunii Sovietice a stat și stă teza teore
tică leninistă, cu privire la posibilitatea co
existenței pașriice îndelungate a celor două 
sisteme, a statelor socialiste și a statelor 
capitaliste.

In perioada de după cel de al doilea război 
mondial, în condițiile desprinderii unui nou 
șir de state din lanțul Imperialist și ale adîn- 
cirii crizei generale a capitalismului. Guver
nul Soviet'c a continuat cu consecvență lupta

pen’-j epatarea păcii între popoare, pentru 
rezolvarea problemelor litigioase între state 
?e tratativelor, pentru destinderea în-

i Internaționale, pentru dezvoltarea 
la-jâ a relațiilor comerciale între state, pen 
tr-j retocerea pieții unice mondiale — ca bază 
e coexisten-țe: pașnice între cele două sisteme. 

La -:el de al XlX-lea Congres al P.C.U.S., I
V. Sta'in a rostit o cuvîntare istorică. Pen
tru ultima oară s-a adresat el atunci, de te 

r Congresului, partidului, tării sovie
tice, oamenilor muncii din lumea întreagă. In 
această cuvîntare, Stalin a subliniat puternic 
legătura indisolubilă și unitatea de interese 
:n‘.-e ■ a menii sovietici și oamenii muncii din 
toate țările, a arătat că interesele Uniunii So
viet’?», nu sînt și nu pot fi cu nimic despăr
țite de cauza păcii în întreaga lume.

Politica consecventă de pace a Uniunii So
vietice este sprijin'tă de toți oamenii cinstiți 
și iubitori de pace din întreaga lume. Departe 
de a fi, așa cum le place să-și închipuie 
unora dintre scutierii imperialismului, un 
semn de slăbiciune, această politică este, 
dimpotrivă, expresia puterii de neînvins a 
Uniunii Sovietice, a siguranței depline și în
crederii sale în viitor. Uniunea Sovjetică re
prezintă stinca de neclintit de oare se izbesc 
încercările imperialiștilor de a declanșa un 
nou război mondial.

★

Imperialismul internațional și slugile sale 
din diferite țări au încercat nu o singură dată 
să sugrume și să înăbușe lupta revoluționară 
a proletariatului, lupta de eliberare a masetor 
de oameni ai muncii. In vederea acestui scop, 
forțele reacțiunii s-au năpustit nu odată asu
pra teoriei revoluționare a proletariatului, au 
încercat ori de cîte ori au putut să „lichideze" 
învățătura marxist-lenlnistă, să o „desfiin
țeze".
. Astăzi însă, în cea de a doua jumătate a 

secolului XX, oricine poate să constate că 
în timp ce sfera de influentă a capitalismu
lui s-a micșorat și se micșorează mereu, tn 
vreme ce capitalismul se zbate pradă ascu
țirii la maximum a contradicțiilor sale lăun
trice, se vădește tot mai limpede forța uriașă, 
în continuă creștere, a teoriei lui Marx- 
Engels-Lenin-Stalin. Nu există forță în lume 
care să poată opri triumful mărețelor idei 
ale Iul Marx-Engels-Lenin-Stalln, care Lumi
nează ca un far strălucitor, drumul miș
cării muncitorești internaționale.

învățătura clasicilor marxism-leninismulul 
călăuzește și lupta poporului nostru munci
tor, condus de partid, pentru construirea ba
zei economice a socialismului, pentru făurirea 
unei vieți mereu mai îmbelșugate și lumi
noase oamenilor muncii. Succesele obținute 

pe acest drum se datoresc faptului că parti
dul nostru se călăuzește în activitatea sa de 
atotbiruitoarele idei ale lui Marx-Engels- 
Lenin-Stalin, că luptă pentru traducerea în 
viafă a marxism-leninismului. Numai așa se 
explică transformarea Romîniei, într-o perioa
dă istorică foarte scurtă, dintr-o țară înapo
iată intr-un stat democrat-popular dintre celț 
mai înaintate din punct de vedere politic, 
din lume.

învățăturile lui V. I. Lenin apărate șl dez
voltate de 1. V. Stalin, stau ia baza luptei 
partidului nostru pentru înfăptuirea indus
trializării socialiste a țării, pentru transfor
marea socialistă a agriculturii, pentru in 
tensificarea continuă a schimbului între oraș 
și sat, pentru desfășurarea largă a revolu
ției culturale. Urmărind dezvoltarea armo
nioasă a tuturor ramurilor economiei națio
nale, partidul și guvernul pun în centrul 
atenției lor ridicarea continuă a nivelului de 
trai al maselor muncitoare, conform cerin
țelor legii economice fundamentale a socia
lismului.

Călăuzindu-to de geniala învățătură leni
nistă, de glorioasa experiență a P.C.U.S., 
partidul acordă cea mai mare atenție întă
ririi continue a alianței clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare, baza puterii democrat- 
populare, chezășia rezolvării cu succes a 
sarcinilor construirii socialismului.

Ideile lui MarX-Engels-Lenin-Stalin dau 
forța și invincibilitatea politicii partidului 
nostru, dau siguranță poporului nostru că 
sub conducerea partidului, socialismul ‘și co
munismul vor triumfa deplin și în patria 
noastră. Nu trebuie să precupețim nimic, 
niciun efort, pentru ca mărețele idei ale 
marxism-leninismului să se Întruchipeze în 
viață, șl în țara noastră. Aceasta ne învață 
leninismul, aceasta ne învață întreagă viață 
și activitate a lui 1. V. Stalin.

*
Marele continuator al operei lui Lenin. 

Iosif Vissarlonovici Stalin, a rămas pînă 
la sfîrșltul vieții sate la postul său de 
conducere a partidului și țării, muncind 
neobosit pentru unirea strînsă într-un front 
puternic a tuturor partizanilor păci), împo 
triva ațîțătorilor imperialiști la un nou răz 
boi. pentru menținerea și asigurarea păcii 

După moartea conducătorului lor, popoa
rele sovietice s-au unit și mai strîns sub 
steagul lui Lenin-Stalin tn jurul Comitetului 
Central al P.C.U.S, șl Guvernului Sovietic, 
care au în fruntea lor pe discipolii lui Le
nin, pe credincioșii tovarăși de luptă ai 
lui Stalin.

In anul care a trecut de la încetarea din 
viață a lui I. V Stalin, poporul sovietic a , 
dat un nou și puternic avînt luptei pentru 
construirea comunismului. Partidul Comu
nist și Guvernul Sovietic, aslgurînd condu
cerea justă și normală a întregii vieți a ță
rii, înfăptuiesc, pe plan International, 0 no- 
lifică fermă de pace, iar pe plan intern, mo
bilizează toate forțele și energia nesecată 
a oamenilor sovietici în opera de construire 
a comunismului

Oamenii sovietici participă larg la reali
zarea în viată a hotărîrllor plenarei Comi
tetului Central al P.C.U.S. din septembrie 
1953, ca și a tuturor măsurilor recente ale . 
Partidului Comunist și Guvernului Sovietic: 1 
Programul de măsuri adoptat de Partidul ! , 
Comunist și Guvernul Sovietic privind dez
voltarea în ritm rapid a industriei bunu
rilor de consum popular și în deosebi a tu 
turor ramurilor agriculturii, se bazează pe 
indicațiile lui Lenln șl Stalin cu privire la 
necesitatea ridicării continue a nivelului de . 
trai al celor ce muncesc șl urmărește asigu- • 
rarea în următorii 2—3 ani a unui belșug d<- 
produse îri stare să asigure satisfacerea ma
ximă a necesităților mereu crescînde ale oa- 
menilor sovietici. Acest program de măsuri 
constituie o aplicare creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile concrete ac
tuale ale Uniunii Sovietice.

Desfășurarea în U.R.S.S. a pregătirilor în 
vederea alegerilor pentru Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., oglindește limpede faptul că. 
toate popoarele sovietice îmbrățișează cu căi. - 
dură și urmează politica partidului și gu
vernului, oglindește limpede consolidarea 
unității indestructibile între partid, guvern 
șl popor, întărirea necontenită a unității mo-- 
ral-politîce a societății sovietice.

Sub steagul țui Lenin-Ștalin, sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului .Comunist, popo
rul sovietic pășește cu încredere spre viito
rul comunist lumliios.

Sub steagul Lui Lenin-Stalin se string tot 
mai mult, în fiecare zi, rîndurile nesfîrfite 
ale sutelor de milioane de oameni din Lumea 
întreagă, doritori să-și cucerească și să-șl 
făurească și ei, cu propriile lor mîini, un 
asemenea viitor fericit.

„Scînteîa tineretului"
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Cel de al Vl-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar 
și-a încheiat lucrările

' SOFIA 4 (Agerpres). — Agenția Telegra
fică Bulgară transmite: Congresul al VI-ica 
al Partidului Comunist Bulgar și-a încheiat 
lucrările.

In ședința din 3 martie. Congresul a a- 
probat Î11 unanimitate Directivele cu privire 
la cel dț^al 2-lea -țFan cirtcmaf de dezvolta
re a Repu.bljciî Pdprllâre Bulgaria pe anii 
1953—1957, precum și fnodificărite in Sta
tutul Partidui.u: Comunist Bulgar, propuse 
de Comitetul Contrat.

Congresul a ales organele de conducere 
aie partidului : Comitetul Centra!, alcătuit 
din 65 membri și 32 membri supieanți și Co
misia Centrală de Revizie.

In încheiere, Vilko Cervenkov a rostit o 
cuvîntare. Făcînd bi'anțul lucrărilor Congre
sului, Vilko Cervenkov a subliniat deplina

Plenara Comitetului Central al P. C. Bulgar

unanimitate a participanților. Congresul, a 
spus el, a fost o vie demonstrație a caracte
rului monolit al partidului și a devotamentu
lui lui față de marxism-leninism .

Vilko Cervenkov a mulțumit partidelor co
muniste șl muncitorești frățești care eu tri
mis delegați la Congres sau au adresat me
saje de salut Congresului, și a dat asigurări 
că comuniștii bulgari vor fl credmc~ po
runcilor lui Gheorghi Dimitrov ș: datoriei 
lor internaționaliste.

Cuvintele cu care șf-a încheiat cu-.îr.terea 
Vilko Cervenkov au fost întâmpinate cu ovații 
furtunoase în cinstea Partidului Comunist 
Bulgar șl a Partidului Comunist el Uniunii 
Sovietice.

Delegații eu intonat ^Internaționala”.

SOFIA 4 (Agerpres). — A.T.B. transmite: 
La 4 martie a avut loc plenara Comitetului 

Central al P.C. Bulgar ales de Congresul al 
Vl-lea al Partidului Comunist Bulgar. Plena
ra a ales în Biroul Politic al C.C. al P. 'C. 
Bulgar pe Vîlco Cervenkov, Gheorghi 
Damianov, Anton Iugov, Gheorghi Ciankov, 
Râiko Damianov, Todor Jivkov,
Țenkov, Encio Staikov, Ivan Mihailov iar ca

Gheorghi

membri supleanîi ai Biroului Politic pe 
Todor Prahov și Petar Pancevski.

Secretari ai CC. au fost aleși Todor Jiv
kov (prim secretar), Dimitar Ganev și Boris 
Taskov.

Ivan l'.cev a fost confirmat președinte al 
Comisiei Centrale de conteol.

La 4 martie a avut loc ședința comisiei 
Centrale de Revizie. Iordan Katrandjiev a 
fost ales președinte al Comisiei.

0 nouă acțiune a unor personalități de seamă din Franța 
Germaniei occidentaleîmpotriva reînarmării

PARIS 4 (Agerpres). — O serie de per
sonalități marcante din Franța printre care 
Edouard Herriot, președinte de onoare al A- 
dunărli Naționale; Edouard Daladier, fost 
prim ministru, membru al Comisiei pentru 
afacerile externe; Jacques Bairdoux vicepre
ședinte al aceleași comisii; Emile Kahn, pre
ședintele Ligii drepturilor 
rie, fost procuror general, 
bllcare în presa franceză o 
subliniază voința lor de a

omului ; Boissa- 
au dat spre pu- 
scrlsoare în care 
se opune reînar-

mării Germaniei prevăzută de acordurile de 
la Bonn și Paris.

Semnatarii scrisorii cheamă 
care împărtășesc neliniștea 
martie să se adune la Champs 
14 martie în întreaga Franță, in fața monu
mentelor celor căzuți în ultimele, două răz
boaie mondiale, pentru a depune jerbe pur- 
tind culorile franceze, 
scripție: „Celor căzuți în 
In semn de dezaprobare 
maniei".

-o------------------

pe francezii 
lor ca la 13 
Elysee, iar la

cu următoarea in- 
cele două râzbraie. 
a reinarmăril Ger-

Tineretul din

— In întreaga Ger-BONN 4 (Agerpres).
manie occidentală crește mișcarea- de pro
test împotriva hotărîrii Bundestagulul de la 
Bonn referitoare

Muncitorii din 
mare miting de 
rizării, in cadrul 
primat hotărirea

la modificarea constituției. 
Bochum au organizat un 

protest împotriva remilita- 
căruia vorbitorii și-au ex- 

de a lupta pentru zădărni
cirea planurilor de remilitarizare ale lui A- 
denauer. „Nu acesta este drumul spre vii
torul fericit al poporului nostru", a declarat 
deputatul Fritz Rische care a luat și el cu- 
vintul la acest miting. Tineretul nostru nu

pi Ine,vrea arme și uniforme militare ci 
cărți, muncă".

Sute de tineri muncitori șl ucenici 
întreprinderile metalurgice din Dusseldorf 
au participat la un miting organizat de 
Partidul Comunist din Germania in semn 
de protest împotriva modificării constituției 
de către Bundestagul de la Bonn. Partici- 
panții la miting au adoptat o rezoluție in 
care declară printre altele: „Deputății Bun- 
destagului nu au primit mandat din partea 
alegătorilor germani să vindă tineretul Ger
maniei occidentale drept carne de tun impe
rialiștilor americani".

de la

Presa americană despre rezultatele conferinței dela Berlin

NEW YORK 4 (Agerpres). - TASS trans
mite : Presa burgheză americană continuă să 
publice comentarii în legătură cu rezultatele 
conferinței de la Berlin a miniștrilor aface
rilor externe ai U.R.S.S., S.U.A., Angliei și 
Franței căutînd să răspundă la întrebarea 
ce influență vor avea aceste rezultate a- 
supra opiniei publice din Europa occidenta
lă și 
dere 
vi re

In
tanti

ma] ales din Franța din punctul de ve
al șanselor ratificări: acordului cu p.l- 
la crearea „armatei europene'.
declarații publice făcute de reprezen- 
oficiali ai S.U.A. și in articole redac

ționale ale majorității ziarelor americane li 
Se adresează puterilor occidentale apeluri re
petate de a-și spori continuu „capacitatea 
militară" și de a urma linia politică a creării 
„comunității defensive europene". Totuși 
mulți observatori americani nu sîm de acord 
cu „concluzii" de acest fel ale propagandei 
oficiale.

Intr-o ( 
ropa după Berlin 
făcînd un bilanț al 
de corespondenții săi din țările Europ<! oc
cidentale cu privire la atitudinea acestor țări 
față de proiectul „armatei europene' este 
nevoit să recunoască faptul că „în ultima 
săptămînă mersul evenimentelor din Franța. 
Germania occidentală și Anglia a arătat olar

.Na’.ioa” atrage a- 
că p'a-J' asgj-â- 
Europa pirpus de 

U R S.S-

cronică, publicată sub titlul „Eu- 
Berlin" ziarul „New York Times", 

informațiilor transmise

Mesajul F« D. L F. 
cu prilejul zilei de 8 Martie

BERLIN 4 (Agerpres). — TASS trans
mite:

Comitetul Executiv a! Federației Democra
te InternațioM'.e a Femeile» (F.D.I.F.) a dat 
nubllcitâții un mesaj in care se spune prin, 
tre altele:

Comitetul Executiv al Federației Democra
te Internaționale a Femeilor saluta femeile 
din intreaga teme și ie cheamă sa sărbăto
rească anul acesta ziua de 8 Martie — Ziua 
internaționa a a faneii — ca o demonstrație 
fârâ p-ecedent a prieteniei și solidarității tu
turor femeilor care doresc asigurarea deplină 
a drepturilor lor, fericirea copiilor și pace in 
lumea întreagă. .

Ferr.ț: e dr rotea întreagă reprezintă o 
forță mare, puternică, care crește neîncetat 
pe măsură ce ieroeîe tși string tot mai mult 
rind'jrtle.

De aceea vă chemăm pe voi. femei din 
lumea întreagă, să vă alăturați la marea -o-s- 
tră hotârire. pentru a asigura fiecărei femei 
drepturi depline, ca mama, om al amarii și

Zăpada căzută din belșug pe întinsurile Poloniei a permis elevilor și student lor 
polonezi să petreacă o minunată vacanță de iarnă.

In fotografie, elevii Jackawi Krobot d’n Cracovia șl Pavelkowi Maksys din Var
șovia înfruntînd înălțimile munților la Zakopane, localitate vestită pentru practicarea 
sporturilor de iarnă.

cetățeană; a obține pacea în lumea întreagă 
și încetarea tuturor războaielor in curs; a 
asigura fiecărui pepor dreptul de a-și a'.ege 
modul de viață șl de a cere ca toate diver
gențele dintre popoare să fie soluționate pe 
c.i'e pașnică ; a cere încetarea goanei inar. 
marilor îșl interzicerea armei atomice și a 
celorlalte arme dc exterminare in masă ; 
cere ca resursele, care in prezent sînt folosit 
pentru pregătirea războiului, să fie îndreptat 
sn.-e îmbunătățirea vieții de toate zilele a oa- 
menilor; a construi o viață de prietenie, pace 
și belșug, o viață de speranțe și încredere in 
viitorul omenirii.

Femei din lumea întreagă! Să ne unim 
neutru a transforma în acest an ziua de 8 
Martie — Ziua internațională a femeii — 
tetr-o zi din viața noastră care săjne însu
flețească in lupta noastră comună pentru a- 
sigjrarea unei vieți pașnice, pline, libere și 
fericite pentru fiecare familie din fiecare 
tară.

Eden critică contro’ul impus de americani 
asupra vase'or britanice ce vm din Extremul Orient

LONDRA 4 (Agerpres). — Agenția Reater 
anunță că ministre! r-itank « atecer x 
externe. Anthony Eden, a criticat în Owner. 
Comunelor cootrotal iinpns de americani a- 
supra vaselir britar.-re care trans■wrîă măr
furi americane in Exte»— Orient

RSspunzind ane- Irt-eoa-i ale den.’.?' I-— 
Eden a declarat că e înger: e britanice s- 
referă fa două chestiuni. O ?! -jere se ref-r- 
la faptul că din octombrie 19&j s-au ar 
măsuri discriminatorii vaselor britanice <:*«

—.ră în porturile americane, venind direct 
sa.< Indirect din porturile țărilor răsăritene.

A doua p’.îngere — a spus Eden — este în 
•editură cu faptul că Departamentul cc-mer- 
țului din S.L’.Ă. a emis în iunie 1953 dispo- 
riții noi de control cu privire la aproviziona
ta vaselor. „Aceste dispoziții depășesc ceea 
re guvernul britanic socotește că este necesar 

aplicarea embargoului asupra comer
țului cu China”.

„Ce am văzut în Romînia“

Declarația unui industriaș englez 
despre vizita sa în U. R. S. S.

— Ziarul _St* 
de J . B Seu

LONDRA 4 (Agerpres). 
publică un articol semnat 
conducătorul grupului de rep-ezentan; a 
firmelor engleze care a făcui o câ -- c'e ■ 
Uniunea Sovietică. In acest artte-. S.- ” 
îșl împărtășește impresiile in lega".-:--* 
călătoria in Uniunea Sovietică.

„Curățenia străzilor din Moscova, serte 
el. m-a uimit: multe dintre străzi e r- *•: - 
pale sînt atit de largi incit mași-fe > ' 
circula pe străzi pe șase rindari in am 
bete direcții". Descriind sistemul de ’. a-s- 
port din Moscova. Scott subiiiazâ. _'r r- 
vehlcu'.eie rusești ste.t cu adevărat r >a“e 
bune Vestitul metrou este tărâ te.irte . re

mai popular mijl-c 
cvva. Este cea mai 
saMeranâ din lume, cu minunate Venuri în
căpătoare șl cu s'.ațlii impodetite cu mar- 
_ *ă și bronz. Sînt pe deplin convins că o 
asemenea construcție nu ar fi putut fi creată 
ce oameni care ar tinde să obțină din a- 
ceasta numai profituri.

P- u lucru pe care l-am observat 
.- ~ imbîndu-mă pe străzi, a fost fap-
-l ca ei se hrănesc fără îndoială bine șl 

că s!-t sănăt și. Copiii arată de asemenea 
’ r'e sână '.ș' E1 'atinează și se dau cu 
sâ-.te’ele m parcurile orașului și sînt foarte 
«trăgători ta hăinuțele lor de blană".

de transport din Mos- 
originală cale ferată

Acțiuni ale forțe'or populare efin Malaya
PEKIN 4 (Agerpres). - PoîrtvB re’ 

știri transmise de agenția United P-e<s. la 
1 martie, o unitate d:n armata de el'lnerare 
națională din Malaya a atacat sate 
pong Mertang din Kuala Pilah. un 
din statul Negri Sambt an. capturind 
cantitate de armament de la gărzile k 
Forțele populare nulaeze au părăsit

dagi ce explicat populației țelurile pen- 
ma care luptă amata 
cin Ma’.aya.

La 27 februarie, o 
tele popalare malaeze 
c-r-e forțele coloniale 
Perak la dot Idlcmetri sud de Sunghai.

-7— -

Scurte știri

de eliberare națională

tîscr** 
o «rt

sate'

altă unitate din for- 
a atacat prin surprin- 

brltanice în satul

R D<
a Fi'

! se aocnce nrfngit! polWc ti 
v-X.

— Un articol apărut în ziarul bolivian „El Pueblo" —
au putut vizita la orice oră din zi și din 
noapte toate colțurile acestui oraș și ale îm
prejurimilor lui, au văzut uri popor victo
rios, care muncește Intens pentru bunăstarea 
sa în continuă creștere, care privește vii
torul cu bucurie și încredere. Au văzut un 
oraș în care copiii și un tineret fericit, plin 
de încredere în . viitor trăiesc, rîd și se 
bucură”.
--------------------

LA PAZ 4 (Agerpres). — Sub titlul „Ce 
am văzut in Romînia", ziarul „El Pueblo" 
din Bolivia publică un articol semnat de 
Ramiro Bedregal, participant Ia Festivalul 
Mondial al Tineretului de la București.

Articolul cuprinde, cifre în legătură cu par
ticiparea tinerilor la Festival și cu perso
nalitățile din America Latină care au parti
cipat la Festival. In încheiere, autorul spune: 
„Cu acest prilej oaspeții Bucureșțiului, care

Eroismul unor pescari sovietici
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Corespon

dentul din Vladivostok al ziarului „Pravda" 
relatează următoarele :

Aflindu-se în cursă obișnuită în Oceanul 
Pacific, echipajul vasului „Kamciadal" a 
descoperit în largul mării o mică șalupă de 
pescari care naviga cu vele confecționate din 
pături. Acest vas, avariat de furtună și a- 
coperit de ghiață. se îndrepta spre țărmurile 
Kamciatkăi.

După cum s-a aflat, șalupa plecase le 2 
decembrie 1953 spre orașul Severo-Kurilsk. 
Deodată s-a stirnit un uragan puternic care 
a tirît vasul în largul mării.

In căutarea șalupei eu fost trimise va
poare și avioane. Timp de o lună au căutat 
marinarii și aviatorii în oceanul bîntuit de 
uragan, șalupa pierdută. Dar, din cauza 
proastei vizibilități și a furtunii violente, 
cercetările rămăseseră infructuoase.

Oamenii sovietici au luptat vitejește timp 
de 82 de zile împotriva forțelor naturii, fără 
a pierde speranța că-și vor revedea pămin- 
tul natal. In prezent, echipajul șalupei al
cătuită din 6 persoane, a fost transportat la 
Petropavlovsk, tn Kamciatka, unde au fost 
internați într-un sanatoriu.

Cultură fizică și sport

Turneul internațional de șah al R. P. R,
că deși guvernele respective sprijină tratata 
cu privire la comunitatea defensivă europea
nă, există totuși o puternică mișcare împotri
va acestui tratat”.

Corespondentul ziarului . New Yrrk World 
Telegram and Sun’’. Shackford recunoaște 
intr-un reportaj transmis din Londra că după 
conferința de la Berlin mulți jiecoman ș:i” 
d:n Anglia Franța ș Germania occrdenta â 
se pronunță pentru cont nuareu tratafvexx 
cu Uniunea Sovietică

Comentatorul reviste 
■enția asupra faptului 
securității colective in
ministrul afacerilor ex’e^n» a 
V. M. Molotov, a stirnit un dessebit interes 
in țările Europe occidentale. Unele d n îde ’.e 
enunțate la Berlin, scrie eL -tji mențin im
portanța și după conferință’ ’n ::uda faptu
lui că lipsa obiectivitătii caracteristică pen
tru războiul rece a făcut ru ne? :’.-n‘ă o 
diere realistă a valorii lor practice pertr. 
prezent. „Aceasta se referă, sjn. naza co
mentatorul la planul ampla și cu"aos » 
securității Europei, p-ezents: de V M M> 
In'ov. și core a surprins pe m - o asde*- 
tali. El a fost reoede respi--* i* — s ' 
Dulles. Eden și Bidauit_ dar i- •
presei europene și dedarații e :r>'- ^-rs--a- 
litățf politice europene arată că p'.ît. wn- 
tînuă a mai fi examinat".
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"Blțu

a *;-eso: 
«ra’ăt A- 
srer-a-iia-

I.~i —ra

■cart

«te apmie: publice îndie- 
ă ie toate arimrtirite poli- 

•ne sa ute iecterațte prvna ai ministru •: 
■. <r. Ver*u ca*e a respns propunerea pre- 

E bover cu privire la livrări e 
catee india și a condamnat a- 

s .a emerx-ano-pakistaneză.
e juna federal a acuzat pe cei 
ricani care au comis atentatul din 

. <*.— es_. «mer.can de „agresiune cu inten- 
țte de a pcide*.

u La 23 februarie, armata lisinman stă a 
fast s^criU ai tocă dooă divizii. Astfel, efec- 
: rs* Țrape.or listeman'ste dirijate de ameri- 
c*rt se ridică Ia £0 de divizii- Ministrul 
te -.sinmanist. Won Ir, a declarat că
șf foș :J prizonierii de război intră in 
.esterite .legii recrutării” adoptată de 
.«teri ztencuetă ai Coreei de sud.

Din viața de fiecare zi a tineretului din R. P. Ungară
Să răsfoim ultimile numere ale ziarului 

„Szabad lfjusag" organ al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Muncitor din R.P. 
Ungară

Mulți dintre noi n-au cutreerat nici cind 
orașele sau satele. R.P Ungare dar răsfoind 
„Szabad lfjusag" încerci de multe ori senti
mentul de â fi foit martor al unor momente 
de neuitat — atunci cind tinerii constructori 
ai mărețului Sztalinvaros au dat prima lo
vitură de tîrnăcop în pămîntul pe care îna
inte creșteau buru'eni, cind harnicii metalur- 
giști maghiari au elaborat prima șarje în tur
nătoria uzinelor siderurgice „Stalin", cind 
combina sovietică „Donbas” a pătruns în a- 
batajele minelor de la Herbolya, cînd țăranii 
muncitori au cules de pe pămînturile 
județului Baranya primele chintale de bum
bac. cînd pe ogoa-ele gospodăriilor coopera
tive au p’ornit primele treerătoare-seceră- 
toare. •

Ultimile numere ale ziarului ne-au adus 
vești noi. Paginile ziarului ne vorbesc acum 
despre mărețul avînt al oamenilor muncii din 
R.P Ungară, în întimpinarea celui de al III- 
leâ Congres al Partidului celor ce muncesc 
ne prezintă diferite aspecte ale vieții fericite 
a tinerei generații de constructori ai unei 
Vieți noi.
Iii cinstea celui de al II 1-lea Congres 

al Partidului
Sîntem pe malul Dunării, lingă șant:e-.:I 

de construcții navale „Gh Gheorghiu-Dej". 
Spărgătoarele sfărîmă ghiața din jurul vapoa
relor. Dar gerul puternic netezește din n-'J 
suprafața apei și tăietura ghte; ■■ d.sra’-e. A 
doua zi, munca trebiie incepu’ă din nou Pe 
main' celălalt al Dunării, pe docul de pe in
sula. 48 elevi ai școlilor proiesona e ere. ■ 
de zor neținînd seama de ger. Ei construcsc 
o macara plutitoare de 5 tone. Pentru o".rra 
oară în istoria fabricii se încr-dințează o lu
crare de mare importanță unui g’up de elevi. 
Insă Gyorgy Bukszegh conducătorul șa-.: e- 
rului nu se miră de acest lucru. „Aceș' a nu 
sînt copil — obișnuește el să spună — ci 
pui de draci. Arde munca" in mîmile lor”.

Cu toții s-eu prezentat voluntari atunci cind 
s-e cerut un grup de tineri pentru sudarea 
suporturilor de fier de sub schele Conducerea 
șantierului a planificat lansarea macaralei

Răsfoind ziarul „Szabad Ifjusag‘‘

pre-
gu-

încă 
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plutitoare pentru 10 mai. Insă la 1 febrnaria, 
intr-o scurtă ședință de producție, tfnărnl Ti
bor Dongo din comitetul D.1SX (Ua»nM 
Tineretului Muncitor) al șantierului și-a luat 
angajamentul în numele întrecu la: ccec . 
ca tn cinstea celui de al IIHea Congres al 
Partidului, să termine munca cu 19 zrie îna
inte de termen

La fabrica de textile „Păpa* brigada D.1_S Z 
dela secția de țesătorie condusă de Ms-gzre*» 
Kălman e cîștigat tn cinstea Cong-*su 
t’tlul de brigadă fruntașă.

La minele de cărbuni dta Dada unde 6) 
la sută din mu ne: buri s;nt tineri. 260 de aăpă- 
tori și-au luat angajamentul să extragă ftatfe 
plan 15 400 tone de cărbuni, iaz 30 5e
D.I.S.Z. au aderat la campania .vineri* 
(aceasta înseamnă că ta fieea-e săptă — 
planul Ltebue indepîon: pini ta ziua de vi
neri). tn coloanele ziamlui „Sza'id lfjusag” 
găsim zilnic deasemenee ș ;ri reporta " 
despre munca dneretulu' din satele reoa- 
biicii.

Sîntem la Kisuiszelias. ia timpet aceste- 
ierni pusta maghiară a fost peteme bătată 
de viscol Pămlntui s-a acooe-■: cu nu co.-x 
de zăpadă Puține urme de trecători se văc 
pe drumuri. Chiar dacă s« abate cneva r* 
aici, urmele camelor s’nt -ene-te mătanie de 
vînt Există insă arme pe care rlntol na e 
poate șterge n:c cum. Sini armele carelor 
care de dîwrneață și pTnă seara tr-z a trans 
portă gunoiul de grajd pe puri. In sat, ia 
cooperat-.'.a ag'teuia >~-zța nu s-a
oprit. Can înaintează sprinten pe c'mp, du 
cînd’după r ca-ele încărcate ca 'ngrășămin‘e

1 Pe primul car. 11 vedem pe Janos Szark» 
căruțașul în virstă de 19 mi Janos Szarka 

. vrea ca in anul aceste coopera: .a să obțină 
o recoltă nemaîtatilnită prin acele tocuri

1 Pînă în prezent el a transportat pe cîmp 
peste 3 000 tone de gunoi de grajd nețLnlnd 
seama nici de ger. nici de zăpadă

I La fel ca pe ma'ul Dunării sau pe c’mpu- 
1 rile cooperativei din Kisujszellas, In minele de 

rârbuni din Tatabă.nya la șantierul uzLne; e-
I lectrice din Sztalinvaros, pe ogoarele satului 

Surjax la institutele de invățămînt superior 
din Szegedin. în magazinele alimentare <1in 
piața Elmunkaș d:n Budapesta ca și în toate 

. uzinele,-șantierele, ogoarele, școlile și facul
tățile, de' pe întinsul R. P. Ungare, tine
retul maghia'r'-HUtefibina cel de al I!I-lea

cese ” Tt..~Kă.

Pe frontal jîiinței

IrY-oaaC «a sale momere, Szabad
lf; - s-Lg* pe p-er z i îi cadrai nmx reportaj 
d$Ha dta tăierii earafilori li domeniul ști- 
aiei.

labo pe Ane Tâ=*a> O ’emeie ttnără, plină 
4e lete. la Ungaria hurtistă după ce
? -a da: baaalazmeeXe peotra Ane Timas por- 
. le U* «ers tî «3 fost —■crase și ea a fost 
serp-tj să r:-e aoer că fotr-un atelier de 
mwiorte. E’-Peraret -a deschis Anei Tăm-js 
-mam la-g 5a rață Dapă patru ani Ana Ta 
«as șă-a teat diploma universitară de soecte- 
fat la Bșcrâtica maghiari și latină. Azi, ea 
este aspirantă te ș nțe literare. încă 
z--.'. az: fa armă ea a îndrăgit operele 
Pe ::. Eotvds ș *' «etarlaiț dntâreți ai 
.c*z'.e d'-n I84& Ia prezen: Ana Tămas 
-e -r protesoruln' Jozse: Waldapfel 
p-egi'ește cu s -gr—,ă să obțină titlul 
candidat ta șt:;- e. prin susținerea tezei „Li- 
era:zra m-g- x-ă a an or 1846 — 1848“
li late agriculturii mag- a-e s'au nelimi- 

-te pnsîb :tă;1 de dezvoltare Pentru acea 
-a s —. necesari nu numa: ma; mulți agro
nomi. ingineri mecanici, ci și mai mulți cer
cetători științifici In laboratorul de cercetări 

c-czee de sub conJuce-ea academicianu- 
ui Dr Lajoș Kreyb:g se duce o luptă aprigă 

pentru sporirea productivității solului, pentru 
•ecolte mai bogate

Ac-’ lucrează tinârul aspirant Istvân Sza 
Poles. De curînd el a început cercetările sate 
■supra efectului pe care-l au asupra solulu' 
putrezirea miriștei ș! a rămășițelor de rădă
cini. In Ungaria există anual peste 1 milion 
■ie vagoane de rămășițe vegetale deci cu 
mult ma! mult decît cantitatea anuală de gu
noi de grajd. Cercetările lui Istvân Szabolcs 
• or contribui ca agricultura să dea an de an 
oamenilor muncii din R P. Ungară tot mal 
mult grlu, sfeclă de zahăr, cartofi, fructe.
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Doctoral Janos Balogh n-a împlinit 
-<25 ce ar Totuși In cercurile med 
ale Budapestei este bine cunoscut Multe a 

-• .-a: bâtrfciul său tată, țăran munci”
• - : : is a—•:■?.. p'râ ce să-ș: vaci

r? s‘-_ ce diploma de bacalaureat Astăzi 
,’tuos Balc-gn, specialist in bacteriologic Im- 
:t.- = cu soția sa Dr. Eva Kendi au găsit 
remedml diagnostizări! timpurii a tusei con- 
. _ s e. Pînă acum diagnostizarea cerea 3 
săltă—ni, ceea ce de mu!te ori era fatal 
zerrtra cop::. Prin Introducerea diagnostizării 
rjcteric logice ș: prin studierea coagulării 
stagebri, soții Balogh au reușit să diagnos- 
: ::e boala după Vei zile

Eri s-a desfășurat runda a 5-a a Turneu
lui Internațional de Șah al R.P.R.

In partidele Nejmetdinov-Paoli, Ciocîltea- 
Filip s-a jucat aceeași deschidere, atacul Rau- 
zer. In ambele partide albtrt a obținut un 
puternic "atac Maestrul sovietic a jucat cu 
multă jnventivi.ate, sacrificind pentru 
doua figuri- In fața matului inevitabil, 
a cedat.

Cioc:.tea a avut în jocul de mijloc 
tac ?'.:n de perspective, care a fost însă o- 
p.rit de apărarea exactă a adversarului său. 
F :ip a pornit la contra-atac Sacrif cind un 
pion pe care Ciocîltea l-a înapoiat la mo
mentul oportun, intrînd la întrerupere într- 
un final in care arc șanse ceva .nai bune.

In partida Sandoi—Wade s-a jucat apăra
rea Grunfeld. Partida n-a avut multe com
plicații In jocul de mijloc s-au schimbat re
pede figurile și ajumgindu-se într-un final 
egal adversarii au căzut de acord asupra re
mizei. Tot remiză s-a terminat și partida din. 
tre O’Kelly și Pachman deși se părea la un 
moment dat că partida va da 
strkisă.

Korcinol a jucat în partida 
apărarea siclllană. Jucînd în 
ristic maeștrilor sovietici Korcinol a sacrifi
cat un pion în deschidere, obținfrid un pu
ternic atac pe aripa regelui. Reprezentan
tul nostru s-a apărat cu multă tenacitate, a 
înapoiat pionul pentru a intra într-un final

atac 
Paol;

un a-

loc la o luptă

cu Troianescu 
stilul caracte-

de dame și turnuri și într-o poziție perfect 
egală partida s-a dat remiză.

Sliwa a impus adversarului său Furm>an, 
o partidă de lungi manevre. După numeroa
se schimbări în jocul de mijloc se părea că 
partida se va termina remiză. Totuși jucînd 
foarte inventiv maestrul sovietic și-a activat 
poziția figurilor sale și la întrerupere păs
trează inițiativa.

Szabo a jucat o deschidere originală în 
part da lui cu Voiculescu, care cu negru a 
jucat apărarea franceză. Albul a atacat pu
ternic pe aripa regelui și deși negrul a în
cercat un contraatac pe aripa cealaltă, el a 
pătruns cu figurile în poziția adversarului 
cîștigînd la mutarea 54.

Partida Holmov-Stalberg a avut o desfă
șurare liniștită. In apărarea Vest-lndiană al
bul n-a putut obține avantaj șl în jocul de 
mijloc schlmbîndu-se majoritatea pieselor 
partida s-a dat remiză.

Bălanei în apărarea Grunfeld a sacrificat 
un pion în deschidere pentru atac în partida 
sa cu Kluger. In jocul de mijloc Kliiger și-a 
activizat necontenit figurile obținînd o pozi
ție superioară. Bălanei s-a apărat cu în- 
dîrjlre și deși a creiat amenințări multiple de 
mat, n-a putut opri 
ghiar. In poziția de 
mari șanse de cîștig.

atacul maestrului m i- 
întrerupere Kluger are

I

E. REICHER 
maestru al sportului

Televiziunea maghiară

_Era "te-o dimineață friguroasă p« la sfîr- 
tanB Ianuarie. Pe strada Vaci, din Bu- 

iapesta t-ecătoril grăbiți cu gulertle ridicate 
- . -.. bă-ru au că intr-una din camerile eta- 
•■j’.u; III a', unui bloc nou clădit se 
orezintâ un film transmis prin televiziune. 
A-î-a'.ul de televiziune care era ceva mai 
-:-re tecit aparatele obișnuite de radio, e fost 
'.s la priză și pe ecranul tubului catodic se 
?-? ectau imaginile filmului transmis de pos- 
:ul de t-r.is'une situat tn iurul Budapestei*. 
Astfel ncepea reportajul dintr-unul din nu
me -e e ziarului „Szabad Jfjusag" ce anunța 
oamenilor muncii maghiari, 
torie a industriei magtrare: 
mulai «parat pe televiziune.

Construirea primului post 
televiziune a fost primită cu 
rie de oamenii muncii din R.P. Ungară. Uni
unea Sovietică a pus la dispoziția radiodifu
ziunii maghiare, bogatul său' material docu
mentar iar tehnicienii maghiari au construit 
prima* post de emisiune cu o capacitate de 
100 de aolțt.

Constructorii postului de televiziune însă 
nu se opresc la succesele obținute ci luptă 
cu entuziasm pentruca peste cîțiva ani în ca
sele a cît mai mulți oameni ai muncii să 
apară pe ecranele aparatelor de te'eviziune, 
imaginile programelor transmise de pos'ul 
central de televiziune a cărui construcție a 
și început.

o măreață vic- 
construrția pri-

experimental de 
deosebită bucu-

★

Răsfoind paginile ziarului „Szabad lfjusag* 
întîlnești nenumărate mărturii ale vieții noi 
din R.P. Ungară Viața aceasta este o viață 
de muncă Intensă pentru construirea socia
lismului, pentru bunăstarea oamenilor muncii.

‘ l i IOSIF SAVA___________________________________________

Știri sportive
Joi după amiază s-a desfășurat pe stadio

nul Locomotiva din Arad cea de a treia în- 
tîlnire de fotbal din cadrul turneului de ca
lificare in categoria A. In acest joc foarte 
important pentru ocuparea primelor două lo
curi în clasament, s-au întîlnit echipele Pro
gresul Oradea și Spartac București. Aproape 
5 000 de spectatori au urmărit cu interes des
fășurarea jocului. Cele două echipe au ju
cat foarte nervos șl au ratat multe ocazii de 
goal. Victoria a revenit echipei Progresul 
Oradea cu scorul de (1—0) (1—0). printr-un 
punct înscris de jucătorul Tănase de la 
Spartac, care vrînd să degajeze mingia cu 
capul a introdus-o în propria-i poartă.

Pe primul loc în clasament se află echipa 
Progresul Oradea cu 4 puncte. Locurile 
2-3 sînt împărțite de echipele Spartac Bucu
rești și Metalul Cîmpia Turzii cu cîte 
punct.

Viitorul joc se va desfășura duminica 
cea-ste între echipele Progresul Oradea 
Metalul Cîmpia Turzii

★

Joi seara echipa reprezentativă feminină 
de tenis de masă a R.P.R. a întîlnit în 'sala 
„Sportcsarnok" din Budapesta echipa selec
ționată a R. P. Ungare- Acest meci In care

1

a- 
Ș'

au evoluat primele două jucătoare din lume, 
Angelica Rozeanu, campioană mondială șl 
Gizi Farkaș a sttrnit un mare 
rîndurile amatorilor de sport din capitala 
maghiară. Aproape 3000 de spectatori eu 
populat pînă la refuz sala pentru a urmări 
desfășurarea' întâlnirilor. Echipa R.P.R. a 
obținut o splendidă victorie cu scorul de 
3—2.

Angelica Rozeanu a jucat excelent reușind 
să învingă pe Gizi Farkaș, cu scorul de 2—0 
(21—18, 22—20). Iată celelalte rezultate 
tehnice înregistrate. A. Rozeanu—Eva Koc- 
zian 2—1, A. Rozeanu-Ella Zeller—Gizi Far- 
kaș-Eva Kocziart 2—0, Eva Ko:zian—Ella 
Zeller 2—0, Gizi Farkaș—Ella Zeller 2—0.

*
La Moscova au luat sfîrșit competițiile pri

etenești dintre boxerii din U.R.S.S. și R.P.R
• La 3 martie s-a disputat întîlnirea dintre cea 

de a doua echipă selecționată a Uniunii So
vietice șl ech pa reprezentativă a R.P R.

Pînă la reuniune, întîlnirile dintre prima 
echipă și echipa de juniori s-au terminat cu 
victoria sportivilor sovietici cu rezultatele de 
6—4 și respectiv 9—1. Ultima întilnire a 
luat de asemenea sfîrșit cu victoria echipei 
U.R.S.S. cu scorul de 7—3.
---------------------
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Spectacole
VINERI 5 MARTIE 1954

TEATRE : Balaurul; 8 Martie: Campionatele mondiale m

Teatrul de Opera șl Balet al R.P.R.: Rusal- 'Tf
ka: Național „I. L. Caragiale" (sala Studio): 
?4ari:n Rogers descoperă America; Național 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia): Fata fără 
zestre: Teatrul de Stat de Operetă: Culegători' 
de stele; Municipal: 30 de arginți; Tineretului: 
Spectacol cedat; Armatei (B-dul G-ral Ma 
gheru): De partea cealaltă. Studioul actoru
lui de film ,C. Nottara’*: Familia; Ansamblul 
de estradă: Și Ilie face sport ; Teatrul Evrcesc 
de Stat: Bolnavul închipuit.

CINEMATOGRAFE: Patria: Balada Siberiei; 
Republica, București, I. C. Frimu, înfrățirea 
intre popoare: O scrisoare pierdută; Maxim 
Gorki: Căsuța noastră. Protecția muncii, Cîn 
tecul preeriei ; Lumina : Sub jug; Victoria: 
Avantgarda de sacrificiu; Constantin David: 
Revizorul: Gh. Doja: Apărătorii patriei; Alcx. 
Popov: Dincolo de Dunăre; T. Vladimirescu:

REDACȚIA: București, Piața SctntelL Tel. Nr, 7.61.00. ADMINISTRAȚIA: București, Str. Academiei 17, Tel. 5.79.60. DIFUZAREA; Tel. 5.38.77, TIPARUL; Combinatul Poligrafic Casa Sctoteli „I. V. Stalin’’

Balaurul; 8 Martie: Campionatele mondiale „

„I. L. Catagiaie"; Arta: Actele secrete țSoivay. 
Popular: China primește ansamblul R.P.R;; M 
Eminescu. Colț alb; Miorița: l?uy Bias; Mu 
șilor: Luptătorii poporului, Cîntecul preeriei 
Cultural: Elixirul dragostei; Vasile Roâită 
Corăbiile atacă tortărețele (Amiralul Ușakov 
seria II-a) ; Volga: Conria Schmidt , Alex. Sa 
liia: Romanul unei tinere căsnicii; , Flacăra: 
Zorile deasupra Niemenului, Timpuri Noi: Iu 
împrejurimile Moscovei, Cîntărețul Uralului, 
Orașul de cristal. Doi iepurași. Jurnal Sovie 
tic nr. 67; 23 August: Comoara din insula pă 
sărelelor; Hie Pirftilie: Micul partizan; Donca 
Simo : Aventură la oastel : Grivița : Valea dia 
voiului; 8 Mai: Cuceritorii aerului; I Mai. 
Pumnul de fier; Libertății: Sub vechea monar 
hie; N. Bălcescu: Aventurile lui Alioșa Ptîțîn; 
Rahova: Omul cu 1000 de fețe; Olga Bancic: 
Tricoul galben.

Piața Scînteil.


