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Congresul tinerilor constructori 
ai comunismului

Astăzi începe la Moscova cel de al 
XII-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U.R.S.S. — Comso- 
molul. 18 milioane de comsomoliști, con
structori înflăcărați ai comunismului, au 
trimis la Moscova pentru acest important 
eveniment pe cei mai buni din rîndurile 
lor, care vor face împreună bilanțul ac- 

ani, 
de 

a 
organizației, vor discuta problema modi
ficărilor la statutul U.T.C.L., precum și 
munca organizației de 
Lenin“.

Partidul Comunist 
tice și întemeietorul său — nemuritorul 
Lenin, au acordat cea mai mare însem
nătate educării comuniste a Tineretului, 
călăuzirii juste a forțelor și energiei sale 
revoluționare. întemeind Comsomolul, 
Partidul Comunist i-a încredințat sar
cina de cinste de a fi un ajutor activ și 
o rezervă de nădejde a sa, din care își 
compiectează neîncetat rîndurile. Marele 
Lenin a înarmat Comsomolul cu o pro
fundă învățătură asupra caracterului și 
rolului organizației comuniste a tinere
tului, i-a arătat ce trebuie să facă pentru 
a fi la înălțimea misiunii sale, a trasat 
un program multilateral al educației co
muniste a tineretului „A fi membru al 
Uniunii Tineretului Comunist — spunea 
Lenin — înseamnă a te comporta în așa 
fel, îneît toată munca, toată puterea ta 
să fie dăruite cauzei comune. In aceasta 
constă educația comunistă. Numai prin- 
tr-o astfel de muncă tinerii și tinerele 
devin comuniști adevărați".

In fiecare moment al existenței sale, 
Comsomolul a luptat cu devotament pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de par
tid. In vremurile aspre ale războiului ci
vil, tînăra generație a apărat fără frică 
cuceririle Marii Revoluții din Octombrie, 
a stat cu pieptul de strajă tinerei Repu
blici Sovietice, împotriva intervenționiș- 
tilor imperialiști. Mai tîrziu, în perioada 
construcției socialismului, Comsomolul a 
mobilizat masele tineretului sovietic la 
înfăptuirea operei de industrializare so
cialistă a țării și de colectivizare a agri
culturii pe baza însușirii cuceririlor știin
ței și a tehnicei înaintate. Atunci cînd 
fasciștii germani au atacat Uniunea So
vietică, Comsomolul a mobilizat din nou 
masele largi ale tineretului, la lupta cu 
arma în mină pentru nimicirea dușma
nului, pentru alungarea cotropitorilor. 
Comsomolul s-a aflat și în primele rîn
duri ale luptătorilor pentru refacerea e- 
conomiei și înfăptuirea trecerii treptate 
dela socialism la comunism.

A fi întotdeauna în prima linie de lup
tă, acolo unde e mai greu, acolo unde se 
hotărăște succesul, muncii — aceasta a 
devenit o lege a existenței Comsomolului. 
Datorită îndelungatei sale activități pline 
de abnegație, în’ slujba patriei, toți oa
menii sovietici, vîrstnici și tineri încon
joară Comsomolul și pe comsomoliști cu 
respect, dragoste și mare încredere.

In cei peste 35 de ani de activitate, 
Comsomolul a dat cea mai mare atenție 
muncii ideologice în masele tineretului, a 
educat milioane și milioane de tineri pa- 
trioți, luptători curajoși, cinstiți, neînfri- 
cați în fața greutăților, principiali, devo
tați partidului și poporului sovietic. Com
somolul a chemat și cheamă tineretul la 
asaltul și la cucerirea cetății științei. 
Comsomolul însuși a constituit și consti
tuie pentru tineret o înaltă școală a ac
tivității de stat, economice și culturale-

Poporul sovietic, condus de marele 
Partid Comunist, pășește acum cu fermi
tate într-o etapă nouă a construcție' co
munismului, înfăptuind un vest program 
de dezvoltare a agriculturii și producției 
bunurilor de larg consum, în vederea asi
gurării unui belșug de produse nece
sar creșterii nivelului de trai al poporului 
sovietic. Visu] de aur al omenirii — o 
orînduire a belșugului și fericirii — este 
făurit acum de oamenii sovietici. Comso- 
molul se află din nou, credincios tradi
ției sale, în primele rînduri ale luptei.

In îndeplinirea și depășirea celui de al 
5-lea plan cincinal, Comsomolul se vă
dește ca o forță uriașă. Tinerii sovietici 
muncesc cu abnegație pentru dezvoltarea' 
continuă a industriei grele, temelia te
meliilor economiei naționale, pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor ramurilor 
economiei și îndeosebi a industriei bunu
rilor de larg consum. Tineretul sov’etic 
și-a făcut o cauză a sa proprie din dez
voltarea mișcării inovatorilor și răspin- 
direa experienței înaintate.

Partidul Comunist și Guvernul U.R.S.S. 
au elaborat un măreț program de dezvol
tare vertiginoasă a agriculturii sovietice, 
pentru următorii 2—3 ani. Tineretul so
vietic întîmpină Congresul Comsomolu
lui avînd de acum succese mari în înfăp
tuirea acestui program. Săptămînile aces
tea a început în Uniunea Sovietică o mi
nunată mișcare a tineretului : este vorba 
de inițiativa a zeci de mii de tineri sovie
tici care, la chemarea partidului și guver
nului de a se valorifica 13 milioane de 
hectare de pămînt necultivat, înțelenit 
din Siberia, Kazahstan, Ural și din re
giunea Volgăi, a'J răspuns cu hotărire, ce. 
rînd să fie trimiși pe această linie înain
tată a frontului construcției comunismu
lui. Au și plecat înspre acele regiuni

tivității Comsomolului în ultimii 5 
vor stabili, pe baza sarcinilor date 
partid, programul viitoarei activități

pionieri „V. I.

al Uniunii Sovîe-

la multe regiuni țl raioane din țari, muncitorii 
din S.M.T.-uri șl gospodării de stat, țăranii munc4- 

'toci colectiviști, întovărășiți aan cu gospodării 
individuale au început InsămînțărBe, folosind pri
mele zile prielnice ale primăverii.

Ia fotografie: la 
regiunea București, 
tractoristul Nicolae 
w1n mustul zăpezii

Așteptăm cu dragoste pe muncitorii 
din fabrici și uzine

mii și mii de tineri sovietici din Mos
cova și Bielorusia, din Ucraina și Li
tuania, din Crimeea și Caucaz. „Noi știm 
că vom întîmpină multe greutăți — spun 
tinerii — dar cînd și unde au căutat oare 
comsomoliști- 
entuziaști își vor ține primele 
comsomoliste în jurul focurilor de tabă
ră, sub cerul 
put în corturi, însă ei vor trage 
brazdă adincă pe pămîntul care nu a cu
noscut niciodată plugul. Peste doi ; 
pe o suprafață uriașă care depășește 
ritoriuil cîtorva state europene luate 
un loc, se va legăna oceanul auriu 
holdelor bogate.

Odată cu această acțiune, tineretul 
vietic întreprinde alte numeroase iniția
tive în sprijinul dezvoltării agriculturii. 
In colhozuri pleacă numeroși tineri agro
nomi și zootehnicieni, tinerii colhoznici 
intensifică învățămîntul agrozootehnic, 
iau sub patronaj fermele de animale ale 
colhozurilor, aplică metodele înaintate în 
cultivarea legumelor. Numai în regiunea 
Moscova, ținînd seama de faptul că folo
sirea ghivecelor de turbă cu mraniță pen
tru cultivarea răsadurilor de culturi le
gumicole mărește productivitatea și con
tribuie la coacerea timpurie a legumelor 
și zarzavaturilor, comsomoliștij și tinere
tul s-au angajat ca pînă în primăvara a- 
cestui an să confecționeze cu propriile lor 
forțe, nu mai puțin de 200 milioane de 
ghivece ide turbă cu mraniță! La reali
zările însemnate obținute pînă acum în 
dezvoltarea agriculturii, tineretul sovietic 
va adăuga, cu siguranță, mereu alte și 
alte succese istorice. Tineretul sovietic a 
cucerit și va dobîndi fără îndoială și în 
viitor numeroase izbînzi și pe tărîmul 
culturii, al științei și artei.

Izvorul forței și victoriilor Comsomolu
lui constă în conducerea sa fermă de 
către Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. Partidul arată Comsomolului dru
mul, îl ferește de dibuiri și greșeli, îl e- 
ducă și-l călește la școala luptei construc
tive, creatoare, pentru făurirea comunis
mului, pentru Jericirea oamenilor sovie
tici. Congresul al XIX-Iea al P.C.U.S. a 
subliniat și mai puternic rolul Comsomo
lului în unirea maselor tineretului în ju
rul partidului, arătînd totodată că organi
zațiile de Comsomol trebuie să se bucu
re de deplina libertate a inițiativei de a 
ridica în fața organizațiilor de partid pro
blemele lipsurilor care se mai manifestă, 
propunînd soluțiile pentru înlăturarea lor. 
Comsomolul și comsomoliștii văd în con
ducerea de către partid, chezășia succese
lor lor, chezășia mersului neîntrerupt 
înainte.

Spre tineretul sovietic sînt îndreptate, 
pline de dragoste și admirație, privirile 
tuturor tinerilor cinstiți din lume. In pri
mele rînduri ale Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat și ale Uniunii In
ternaționale a Studenților, Comsomolul 
luptă neabătut pentru apărarea păcii, pen
tru .prietenie și înțelegere între popoare

Pentru organizația noastră, Uniunea 
Tineretului Muncitor, pentru milioanele 
de utemiști și tineri ai țării noastre, Com
somolul constitue un înalt și minunat 
exemplu de organizație comunistă a ti
neretului. Activitatea și experiența Com
somolului alcătuiesc un adevărat tezaur, 
din care sorbim învățăminte prețioase. 
Istoria de luptă a Comsomolului ne înva
ță că trebuie să apărăm ca lumina ochi
lor principiul conducerii de către partid, 
ne arată cum' trebuie îndeplinită sarcina 
de răspundere de a mobiliza nu numai 
utemiștii, ci și masele largi ale tineretu
lui în munca practică, de zi cu zi pentru 
înfăptuirea hotărîrilor și directivelor par
tidului. Activitatea Comsomolului ne a- 
rată cum trebuie educat tineretul în spi
ritul leninismului, ne învață că această 
muncă de educație dă roade numai dacă 
este împletită cu antrenarea activă a ge
nerației tinere la munca practică de con
strucție. Activitatea creatoare, plină de 
inițiative vii, a tinerilor sovietici pe tă 
rîmul dezvoltării vertiginoase a agricul
turii, ne arată și nouă drumu] pentru 
dezvoltarea producției agricole. Din ex
periența Comsomolului organizațiile 
U.T.M învață că fără a-și strînge neccn- 

‘ tenit legătura cu masele tineretului, fără 
a promova larg democrația internă de 
organizație, nu-și pot îndep'ini cu succes 
sarcinile; ele învață cum trebuie com
bătut formalismul și birocratismul în 
muncă și cum trebuie înfăptuită o con
ducere concretă care să deschidă drum 
larg inițiativei de jos, cum poate fi fă
cută viața de organizație mai vie, mai 
interesantă și cum trebuie să fie condusă 
mai bine activitatea organizațiilor de pio
nieri.

întregul nostru tineret muncitor, ute
miștii sînt profund recunoscători Comso- 
moiului Leninist pentru marele ajutor pe 
care ni-l dă în munca noastră. Cea mai 
mare cinste spre care tinde tineretul nos
tru este ca, prin munca lui, așa cum a 
spus tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, „să 
poată fi considerat demn tovarăș de lup- 

■ tă a| Cotnsomoltilui”.
Cu prilejul celui de al XII-lea Congres 

al Conisomoliiliii vă trimitem, iubiți îra- 
’ ți comsomoliști, un fierbinte salut, urări 
. de strălucite succese în munca și lupta 
i voastră eroică pentru fericirea poporului!

căi ușoare ?“ Acești tineri
adunări

înstelat, vor locui la înce- 
prima

ani, 
: te

la 
al

so-

Din pricina viscolului cerea 
bîntui: cu vitregie în regiunea 
noastră, reparațiile nu au putut 

'decurge într-un ritm rapid în 
stațiunea noastră și nu a fost 
posibil să îndeplinim planul; 
astfel primăvara ne găsește cu 
pregătirile neterminate. De a- 
ceea am fost bucuroși cînd am 
aflat de inițiativa luată de mun
citorii din fabrici și uzine de 
a veni șl a ne ajuta să termi
năm la vreme reparațiile ți să 
întărim munca în S.M.T.

Inițiativa vine fntr-un mo
ment cînd în stațiunea noastră 
se simte mai ales lipsa de teh
nicieni și specialiști cu o înal
tă calificare, de la care meca
nizatorii noștri să-și îmbogă
țească cunoștințele profesionale. 
Bucuria noastră a fost mare și 
La gindul că vom îmbunătăți și 
organizarea muncii odată cu 
sosirea muncitorilor din in
dustrie, iar stațiunea noastră 
va putea să lupte cu mal mult 
succes pentru continua' șporire 
a recoltelor.

Staiem convinși că munci
torii care vor veni tn stațiu- 
rea noastră vor contribui ’.e în
tărirea disciplinei tn muncă ți 
la ridicarea calificării cadrelor 
noastre. Așteptăm cu dragoste 
pe frații noștri, muncitorii din 
Industrie și ne vom strădu5 să 
le folosim din plin experiența 
și cunoștințele pentru ca împreu
nă să ducem cu succes lupta 
pentru mărirea producției a- 
gricole, contribuind astfel la 
continua ridicare a nivelului de 
trai material și cultural al oa
menilor muncii.

Ionașcu Marin, director, 
Olmaju Ion, secretarul or
ganizației de partid ; Zam
fir Mihalache. președintele 
comitetului de întreprindere; 
Pașolescu Vasile, secreta
rul organizației de bază 
U.T-M.; Dobre Ioan șl 
Popa I. Marin, tractoriști 
utemiști, dela S.M.T. Urzi- 
cenl, regiunea PloieștL

Pornesc tractoarele
Zeci de tractoare și alte ma

șini agricole stau înșirate rîn
duri, rînduri în curtea S.M.T.-U- 
luj din Aradul-Nou.

Tractoriști; de aici și-au în
deplinit cu cinste angajamentul 
luat: Parcul de mașini și trac
toare a fost reparat la timp. 
Acum fiecare tractorist așteap
tă cu nerăbdare 
cîmp.

să lasă la

★

— „Drum bun, 
vezi să fii șl în 
primăvară fruntaș 
fost în reparații 1” îi spune 
varășul Buzeșan tractoristului 
utemist Rusu Pintilie. Duduitul 
tractorului acoperă cuvintele. 
Totuși Rusu le-a înțeles. El știe 
ce așteaptă tovarășii de la el.

Pentru terminarea la timp a 
muncilor în campania de pri
măvară utemiștii șl tinerii trac
toriști de la S.M.T. Aradul-Nou 
s-au hotărît să nu precupețească 
nici un efort. Foarte mulțl ti
neri tractoriști s-au angajat să

Pintilie, 
campania 
așa cum

?1 
de 
ai 

to-

aplice metoda de cuplare a mal 
multor semănători la un tractor 
pentru a folosi la maximum ca
pacitatea mașinei.

— „Eu voi cupla 3 semănă
tori la tractorul meu pentru în- 
sămînțarea griului de primă
vară și mai multe mașini pentru 
însămînțatul porumbului ; astfel 
voi lupta pentru îndeplinirea 
Hotărîrii partidului șl guvernu
lui 1” — a spus stahanovistul 
utemist Spineanu Augustin, șe
ful brigăzii a VlI-a de tracto
riști. Asemenea angajamente 
și-au mai luat șl alți tractoriști 
printre care Rusu Pintilie, Ere- 
mla Gheorghe, Cervinschl Sa- 
muilă, Iacob Bazil, Danchner 
Ludovic și alții.

El 6Înt hotărîți să-și ducă an
gajamentele la bun sfîrșlt prin 
munca lor entuziastă de zl cu

ANA MARTIN 
corespondenta „Scînteli 
tineretului” pentru re

giunea Arad

Tractoristul utemist Rusu Pintilie, face ultima verificare a trac
torului înainte de a porni la lucru

★

Vor obține recolte bogate
Nicolae Vînt este țăran mijlocaș cu gos- 

■ podărie individuală din comuna Pogoanele, 
în șir eî și-a lucrat 
rămas de la părinți, 

iste vitele de muncă, 
dijpă cuni niiiTKC2, n-a 

cultiva pă- 
mți, fâcind 
dînd doar 
anul 1952

regiunea Pioești. An: 
cu hărnicie pâmîntul 
și-a îngrijit cu drage 
dar recolte bogate așa 
cules Aceasta pentru 
mintul cum a apucat 
arătură numai în primăvară 
(lotiă prașile .a porumb. Dar 
țăranul muncitor Nicolae Vint a luat hotă- 
rlrea s-o rupă cu veci)ea rînduialâ ’a munca 
cîmpului, să-și lucreze pâmîntul după regu
lile ag-otehnlcei. In toamna anului 1952 el a 
făcut arătură adlncă cu plugul tras de o pe
reche de boi și o pereche de cai iar în primă
vara anului 1953, chiar din primele zile a 
boron iî arătura, pentru a păstra umezeala în 
pămînt și a distruge buruienile care răsă- 
riseră.

Înainte de a semăna pămfntul a lucrat te
renul cu cultivatorul iar însămînțarea a fă
cut-o cu o semănătoare de porumb cumpă
rată de la cooperativa din sat Porumbul a 
răsărit frumos. Deși timpul n-a fost totdea
una prielnic, fiindcă n-au căzut ploi tocmai 
cînd porumbul avea mai mare nevoie, tova
rășul Nicolae Vînt nu șt-a pierdut încrede
rea, a urmat stăruitor sfaturile agronomului 
de sector de la S.M.T. Pogoanele, și e dat 
patru prașile ia porumb, fără să-l mai mușu- 
roiască și neiăsîndu-l prea des, așa cum fă
ceau alți țărani muncitori din sat

Și sfaturile bune n-eu intîrzlat să dea 
roade bune. In timp ce ceilalți țărani munci
tori au obținut recolte în jurul a 1.000 kg 
la hectar, tovarășul Nicolae Vtnt a cules 
2.300 kg. porumb boabe la hectar, devenind 
astfel fruntaș pe comună.

Tovarășul Nicolae Vînt s-a convins de a- 
vantajele folosirii agrominlmului și tn anul 
acesta s-a hotărît să obțină succese mai 
mari. Iată ce spune el:

„In anul acesta 
voi face după cum 
Hotărire Am arat 
nă mi-am reparat 
prășitoarea să meargă ca ceasul. Ml-am în
grijit caii și boii hrăntndu-i bine ca să am 
cu ce munci bine șl am ales sămînță bună 
— de pildă, la porumb, numai boabele de la 
mijlocul ciocanului șl din știuleți sănătoși. 
Anul acesta am să ajut și pe vecinii mei 
care n-au vite, pentru ca așa cum ne învață 
partidul, să nu rămînă nici un petec de pă
mînt neînsămînțat".

Tovarășii Constantin St. Radu, 
Jercan, Leonida Neagu și alți țărani 
torl din sat, s-au hotărît și ei să 
exemplul tovarășului Nicolae Vînt, pentru a 
obține recolte cit mai bogate.

că e. 
de la

toate muncile cîmpului le 
spune în agrominim șl iu 
adînc în toamnă; în iar- 
plugul, semănătoarele Șl

Ste'lan 
munci- 
urmeze

Primeie semănături în raionul Sighet
In raionul Sighet eu început 

tnsămînțările de primăvară. în
drumați de tehnicienii agrono
mi, țăran" 
na 
ceput primii pe raion arăturile 
și insămințări'.e. Cînd tere
nurile au început să se zvinte. 
chiar pe porțiuni mici, țăranii 
munctori Ludovic Orosz, Paul 
Szepi, Enei Valentin și alții au 
început aratul și grăpatul. La 
fel au procedat și alți țărani 
muncitori din comună. In nu
mai cîteva zile ei au făcut ară
turi pe o însemrwtă suprafață 
și au insămînțat 13 hectare cu 
ovăz. Și în celelalte comune 
din raion au început arăturile 
și tnsămînțările. In comuna

muncitori din comu- 
□mpu Lung pe Tisa au în-

Strîmtura au fost arate 29 hec
tare din care 5 au fost însămîn- 
țate cu grîu de primăvară, iar 
în comuna Roma de Sus aii 
fost arate aproape 15 hectare 
și însămînțate 12 hectare cu 
orz și ovăz.

Odată cu muncitorii gospodă
riei agricole de stat Sighet aU 
început muncile de primăvară 
și țăranii muncitori care au e. 
xecutat arături pe o suprafață 
de 23 hectare. In întreg raionul 
au fost arate pînă la 16 martie 
149 hectare și însămințate 64 
hectare. Totodată, țăranii mun
citori au făcut grăpatul semă
năturilor de toamnă pe o su
prafață de 23 hectare.

O noua întovărășire
Convinși de foloasele ne care 

le au prin lucrarea pămîntului 
pe tarlale întinse cu tractoarele 
și mașinile statului și arin in
troducerea metodelor de mun
că înaintate, 67 de familii de 
țărani mupeitori cu gospodării 
mici și mijlocii din conuna 
Baldovinești, raionul Brăila și- 
au unit pămînturile pe care șl 
lc vor munci împreună în înto
vărășirea agricolă „1 Mai“.

In munca de formare a into-- 
vărășirii au desfășurat o acti
vitate . rodnică Ștefan Dobre,

Alexe Gheorghe, loan Voicu șl 
. Ioana Răilennu. Pe lingă mun
ca de lămurire ei au dus și o 
muncă de demascare a uneltiri
lor chiaburilor care căutau să 
influențeze pe unii țărani mun
citori să nu intre în întovărăJ 
șire. J

La adunarea generală, tntW 
vărășiții au ales în corniței® 
de conducere pe cei mai desf^K 
n'ci și harnici dintre 
sînt Lupu Costică, Tom^K-gȘ 
mitru și Anton Ioniță.

In raionul Fetești, pregătirile sîntW 
pe terminate

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru Ghițuică loan) 

încă din lunile de iarnă, mun
citorii din S.M.T.-uri și gospo
dăriile de stat, țăranii munci
tori colectiviști, membri ai în
tovărășirilor agricole, precum și 
țăranii cu gospodării mici și 
mijlocii din raionul Fetești, 
regiunea Constanța, s-au pre
gătit intens, sub îndrumarea 
tehnicienilor agricoli pentru în
ceperea însămînțărilor.

Pină la data de 10 martie a.c. 
s-a selectat pe raion cantitatea 
de 1458 tone de semințe orz, 
ovăz, mazăre etc. De asemeni 
peste 11.120 tone gunoi de grajd 
a fost transportat pe cîmp, pe 
terenurile arabile și la grădinile 
de legume. Fruntașe la selec
tarea semințelor s-au situat co
munele Corcargeua și Perișoru, 
care au terminat în întregime 
selectarea și reparația uneltelor 
agricole.

★ ZZZZZZZZZZZZZZZZ

In ceea ce privește reparj^E 
mașinilor, tractoarelor, pluȚ^E 
lor de tractor și cu tracți^fc 
animală cît și a semănătoaw 
lor s-au obținut succese in^ 
semnate. Pină la data de 11 
martie a.c. s-au reparat peste 
244 de tractoare,. 338 pluguri de 
tractor, 1441 pluguri de anima
le, 1214 boroane, 142 semănă
tori mecanice, 199 semănători 
cu tracțiune animală și 144 cul
tivatoare.

Fruntaș în repararea tractoa
relor s’-a situat S M.T. Hagieni 
care pînă la data de 12 martie 
a.c și-a îndeplinit planul 
reparații în proporție de 96 
sută.

Oamenii muncii de 
ogoarele raionului Fetești 
hotărîți să termine cît

de 
la

P« 
stat 
mai 

exuind toate pregătirile pentru 
muncile agricole de -primăvară.

r ile
■pfii
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MUNCITORII - IN SPRIJINUL OAMENILOR MUNCII DE LA SATE
Am hotărît să plecăm la G.A.S.

Domnești
Către redacția „Scînteli tineretului"

Dragi tovarăși.
Zilele acestea am aflat din ziare vestea 

plecării la sate, a muncitorilor dm fabrici 
și uzine, pentru a sprijini buna desfășurare 
a lucrărilor agricole.

Ințelegînd că este o mare cinste și totodată 
datorie de onoare de a te număra printre a- 
cei care vor ajuta la traducerea în viață a 
Hotărîrilor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
19-20 august ce privesc dezvoltarea continuă 

a agriculturii noastre, noi utemiștii și tinerii: 
Andreescu Nicolae — secretar al organizației 
de bază U.T.M., Liptai Bella — electrician, 
Prais Simion — ejustor, Grigorescu Atanase 
— lăcătuș, Ghiorghleci Cristea — lăcătuș, 
Mihai Florea — mecanic, Neagu lordache — 
sudor, Ștefănescu Eugen — strungar, Radu 
Ion — strungar. Dumbravă Tudor — meca
nic Toma Gheorghe — mecanic Constantines- 
cu Constantin — mecanic, Olteanu Tudor — 
lăcătuș, Căprău Vasile, — strungar, Stoian 
Gheorghe -*• muncitor, toți de la întreprinde
rea metalurgică „Viitorul” din București, 
am hotărît să plecăm la G A S. Domnești, 
unde vom da contribuția noastră la desfă
șurarea în cele mal bune condițiuni a munci
lor agricole.

Vom ajuta țărănimii muncitoare ptmînd în 
muncă toate cunoștințele căpătate în califi
carea obținută la uzină șl vom veghea ca 
mașinile și uneltele agricole să funcționeze 
cu maximum de randament, contribuind țast- 
fel la obținerea unor recolte bogate.

Vom depune tot elanul nostru tineresc în 
acest sector nou de activitate, știind că în 
felul acesta contribuim Ia îmbunătățirea ni
velului de trai al oamenilor muncii-

o acțiune patriotica
Un redactor ai ziarului nostru 

a avut o convorbire cu tovarășul 
GHEORGHE CRISTALI, loețllt^ ;al 
ministrului agriculturii și silviculturii, 
în legătură cu acțiunea patriotică de 
plecare a mecanizatorilor la sate.

Publicăm mal jos textul convor
birii ;

ÎNTREBARE:
Care este însemnă

tatea acțiunii patrioti
ce de plecare a mun
citorilor din fabrici la 
sate ?

RĂSPUNS:
Un mare număr de

muncitori, tehnicieni și ingineri din industrie, 
răspunzind chemării partidului și guvernu
lui, vin să muncească în agricultură, spre a 

întări S.M.T.-urile și Gospodăriile Agricole 
de Stat. Cadre cu înaltă calificare tehnică 
din uzine, ce dau acum un sprijin frățesc a- 
gri culturii, vor face ca S.M.T.-urile șl 
G.A.S.-urile noastre să devină puternice baze 
pentru reparațiile tractoarelor și mașinilor 
agricole, precum și pentru îmbunătățirea în
treținerii acestui utilaj. In felul acesta seva 
putea asigura [uiicționarea neîntreruptă a 
parcului de mașini din agricultură in timpul 
campaniilor agricole și se vor putea execute 
muncile agricole intr-un termen cit mai 
scurt.

Venirea în S.M.T.-uri a unui mare număr 
de muncitori, tehnicieni și ingineri din in
dustrie. vor face ca ele să devină adevărate 
centre industriale la sate, capabile^ să intro
ducă tehnica cea mai înaintată ta producția 
agricolă.

Cu ajutorul noilor cadre de mecanizatori, 
noi vom putea să îmbunătățim mult folosi
rea tractoarelor și mașinilor agricole,- vom 
putea extinde mecanizarea agriculturii noas
tre și mări ajutorul pe care îl dăm gospodă
riilor agricole colective, întovărășirilor și 
gospodăriilor individuale ale țărănimii mun
citoare.

Așteptăm cu dragoste pe muncitorii din 
industrie care eu cerut să lucreze în agri
cultură.

In baza directivelor partidului și guvernu
lui, ei vor avea aici condiții bune de lucru 
și de viață. Ministerul Agriculturii și Silvi
culturii, va lua măsuri pentru a crea cît mai

Muncitori craioveni 
pleacă- la safe

-Vi- nbune condiții de cazare 
și alimentație, pen- 

’’tfu ca mecanizatorii 
care vin în agricultură 
să-și poală desfășura 
din plin munca lor și 
să pună toate cunoș
tințele și energia lor în

lupta pentru ridicarea continuă a producției 
agricole.

ÎNTREBARE:
Ce sarcini revin mecanizatorilor la sate ?
RA.RSPUNS :
Cu spiritul de disciplină șl de răspundere 

pe care ii au muncitorii din uzine, ei pot da 
un inseinnSt ajutor pentru introducerea unei 
puternice discipline a muncii în S.M T.-url 
și Gostaturi, pentru ridicarea calificării teh
nice a cadrelor din aceste unități și pentru 
realizarea de economii de piese, carburanți, 

materiale etc.
in afară de munca pe care o vor desfă

șura pentru extinderea mecanizării și elec
trificării proceselor de producție din agri- 
cultuiă, mecanizatorii ce merg acum la sate 
vor putea da un însemnat ajutor pentruridi
carea satelor noastre și schimbarea condi
țiilor de muncă ale țărănimii muncitoare.

Introductad tehnica nouă în satele noas
tre, ei trebuie să fie în același timp lumină
tori și îndrumători ai țărănimii muncitoare, 
sfătuitorii ei aipropiați ta lupta pentru obți
nerea de recolte bogate și pentru ridicarea 
bunăstării oamenilor muncii de pe ogoare.

Sprijinind acțiunea de mecanizare a agri
culturii, de electrificare a satelor și de cul

turalizare a țărănimii muncitoare, mecani
zatorii ce vin să lucreze în agricultură, vor 
da un însemnat ajutor patriotic, pentru lichi
darea înapoierii agriculturii șl pentru o via
ță nouă, înfloritoare, în satele patriei noas
tre.

CRAIOVA (de la corespondentul nostru 
Sirbu Oprea).

Peste 1200 muncitori tineri și vîrstnici, 
tehnicieni și ingineri din fabricile și uzinele 
regiunii Craiova, au răspuns cu entuziasm 
la chemarea partidului cerind să meargă la 
sate în scopul ridicării agriculturii noastre 
pe o treaptă mai înaltă.

Numai de la fabrica „Eiectroputere'‘ rie 
exemplu, 135 de muncitori, au cerut să fie 
trimiși în agricultură. Dintre aceștia peste 
50 sint utemiști și tineri. Printre ei se 
numără fruntașii în muncă, Giscă Aurel și 
Burlan Constantin care de multă vreme 
lucrează în contul anilor 1956—1957. Cînd 
au cerut să plece să lucreze în agricultură, 
ei s-au angajat să muncească și acolo tot 
așa cum au muncit și în fabrică. Primii care 
au cerut să se- înscrie sint utemiștii Dobre 
Anton ajustor mecanic, Voicu Florea strun
gar, Vitița Ion electrician și alții.

★

Colectivul de muncitori al uzinei „7 Noiem
brie" din Craiova, se străduiește zl de zi pen
tru a da agriculturii noastre cît mai multe 
mașini și unelte agricole de bună calitate. 
Zilele acestea, dintre muncitorii uzinei peste 
65 au cerut să meargă să lucreze la 
S.M.T.-uri și G.A.S.-uri.

Urmînd exemplul comuniștilor Neagoe 
Constantin, Stănescu S. și alții, utemiștii 
Bajan Ilie și Dobre Marin au cerut primii să 
meargă la sate.

Exemplul acestor muncitori a fost urmat 
de mulțl alții de la depoul de locomotive 
Craiova,' Atelierele C.F.R. Turnu Severin șl 
din alte întreprinderi, care au cerut cu 
multă însuflețire să meargă să lucreze în 
agricultură.



Despre unii lăudăroși și treburi care merg prost... 5

Dacă e vorba să scrii despre munca comi
tetului raional-U.T.M. Negrești din regiunea 
Ieși în problema pregătirilor la timp și în 
bune condiții a muncilor de primăvară și 
ceri părerea prunului secretar, al comite
tului regional U.T.M. Iași, tovarășul Ifrim 
Petrov, acesta te privește pe sub sprîncene 
și, oarecum necăjit, îți spune pe un ton răs
tit : „cum ai putea face una ca asta, tovară
șe? Cine te-a informat a greșit profund! 
Auzi dumneata, tocmai comitetul raional 
U.T.M. Negrești să fie popularizat ca frun
taș ctod el nu a făcut nimic ?“

„STĂM BINE11
Să povestim cîte ceva despre munca co

mitetului raional UTM Negrești.
Mergi 'a comitetul raional UTM Negrești 

și cauți să te.Informezi despre situația 
pregătirilor pentru lucrările de primăvară. 
Membrii biroului acestui comitet’ raional îți 
împărtășesc vești ce te uimesc. Fuseseși 
informat că lucrurile , nu merg ; bine și acum 
auzi: ,,Ca pe roate , nu am putea spune că 
merg, treburile în pregătirea., lucrărilor de 
primăvară, dar în tot cazul stăm bine. S-ar 
putea să fim și fruntași ipe regiune" Așa 
începe vorba primul secretar- al acestui co
mitet raional UTM, tovarășul Nicolae Moi- 
neaga. Doi membri ai biroului comitetului 
raional — tovarășii Mihăilă Ioh, ăl doilea 
secretar și tovarășul Tigiiț Vasile, șeful sec
ției organizațiilor UTM: aprobă afirmațiile 
și pentru a le întări adaugă • „Realitatea 
se poate constata și pe teren. In sectorul 
particular tot utilajul agricol este■ reparat, 
au mai rămas doar unele mărunțișuri. Si
tuația pregătirilor -Ia gospodăriile colective 
— foarte hunăl Iri S.M.T. și gospodăriile de 
stat asemenea.

— Nic: nu . s-ar putea concepe rezultatele 
enumărate dacă tineretul din raion, utemiștii 
în special, nu și-ar fi dat aportul. Nu a fost 
ușor pentru comitetul raional UTM. Biroul 
comitetului nostru raional a instruit activul 
eu problemele cheie și pe baza planului de 
muncă întocmit cu obiective precise și sar
cini concrete, fiecare activist a studiat posi
bilitățile și căile cele mai potrivite pentru 
activizarea organizațiilor de bază UTM în 
ecopul .mobilizării tineretului în lupta pen
tru o recoltă bogată. Bine înarmați, activiștii 
noștri au pornit în organizațiile de bază. 
Au ajutat la întocmirea planurilor de mun
că ale organizațiilor de bază cu sarcini pen
tru fiecare internist, au prelucrat în adunări 
referate pe tema pregătirilor de primăvară, 
au ajutat la desfășurarea agitației vizuale, 
verbale etc."

In concluzie, cei trei tovarăși activiști au 
afirmat că- sarcina sporirii producției a- 
gricole este privită eu toată seriozitatea de 
întregul activ al comitetului raional UTM 
Negrești, de fiecare utemist și tînăr din 
raionul Negrești.

TREBURILE NU MERG DELOC 
„CA PE ROATE1

In urme acestei aprecieri mai că ți-ar 
|Hni să pui la îndoială părerile tovarășului 
I^Km. Dar zicătoarea „lauda de sine nu 
■■rase a bine" te-ndeamnă să fii atent.

■^>e teren. Tineretul muncește intr-ade
SMT Negrești 95 la s:*.i din -a> 

■H|^Brau pregatde incă de ia -■ La
rep.-rv ■■ - r ■

•ecționindu-se prese de scirim n -- 
g^Bocale ș-au făcut economii de 37.090 lei.

Mniștii au contribuit la aceste realizări. 
g^Bți dintre ei, de pildă Dănilă Ioan, Mihai 

■forghe, .tractoriști, Dicii Vasile, Grapă 
■Knstantln — șefi de brigadă șl Baciu Mir- 
goea, mecanic au devenit fruntași în muncă, 

realizînd la timp sarcinile de plan și făcînd 
reparații de cea m>ai bună calitate. La SMT 
Negrești reparațiile puteau fi terminate însă 
cu multă vreme înainte, dacă se asigurau 
condiții de lucru optime și dacă se înlătu
rau manifestările de indisciplină ăle unor ti
neri ca Ignat Vilson, Calincîuc Dumitru, 
tractoriștii Allman Vladimir și Ignat G. 
Constantin, șefi de brigadă și ale altora 
Vina o poartă șl vechiul comitet al organi
zației de bază UTM din acest SMT, dar 
șt primul secretar al comitetului raional 
UTM, tov. Moineaga care răspundea direct 
de această organizație. Prezența lui în mij
locul tinerilor tractoriști nu a fost semna
lată.

Mergem mai departe. Secretarul organiza
ției de bază U.T.M. din gospodăria de stat 
„Dagîța", tovarășul Larlon Constantin, în 
loc să vorbească de realizările mențio
nate- de activiștii comitetului raional 
începe să se jelu ie cum că el ar fi 
primit sarcini de la comitetul raional 
U.T.M. „să prindă doi iepuri deodată1', A- 
dică, să muncească și în organizația respec
tivă și încă în alte 24 de organizații El a 
alergat în zadar și „nu a prins nlciun ie
pure" Nu îintîmplător, adunări cu tinerii din 
gospodăria agricolă de stat nu au avut loc 
din decembrie. Discuții, consfătuiri pe tema 
reparațiilor nu au avut loc. iar în februarie 
organizația de bază U.T.M. nu a avut niciun 
plan de muncă. La secția mecanică a gos 
podăriei domnește indisciplina. Tractoriștii

Calitatea produselor, 
este una din preocupă
rile de seamă ale tine
retului

' Controlul pe fiecare 
fază de operație după 
metoda comsomolistei 
Lidia Savelieva, a dai 
posibilitate muncitori
lor să reducă în. mare 
măsură refacerile.

Iri fotografie utemis
tul Neguți Nicolae, do- 
pilist la fabrica de în
călțăminte „Nicolae 
Bălcescu1' din Capitală 
discută cu utemistul 
Ambrozei Ion despre 
calitatea pantofilor lu
crați de ei.

— Pe marginea rămînerii în urmă 
pentru primăvară 

în raionul Negrești —

Mușcheru Vaslle și Cezar loan lipsesc zile în 
șir de la lucru, Iar Turcă Mircea face repa
rații de mîntuială, De aceea, situația în 
G.A.S. Dagîța este proastă.

Insă o situație mai îngrijorătoare este la 
G.A.S. Todireștl. Aici secretarul U.T.M., to
varășul Rab.a Vaslle, te intimpină cu scuze, 
cum că el este nevinovat de rămînerea în 
urmă a pregătirilor pentru primăvară. „Ce 
putem face noi dacă ne lipsesc blocuri de 
tractor și alte piese importante ?“ Și cu a- 
ceasta secretarul organizației U.T.M. a în
cheiat problema pieselor Ce-a făcut însă 
pentru rezolvare, asta nu ne spune-

Dar chiar la acele tractoare și mașin’ agri
cole pentru care dispun "de piese, reparațiile 
merg anapoda. Din 15 tractoare, în afara celor 
pentru care nu sînt asigurate piese, numai 3 
erau reparate și .rodajul nici la astea nu se 
făcuse, fn zadar utemiștii Samșon. Ilie, Con- 
durat loan și Tcpolog loan muncesc cu tra
gere de inimă dacă ceilalți lucrează anarhic 
și după gusturi. Utemistul Plopan Gheorghe. 
după ce a făcut risipă de piese și a Încurcat 
treburile a mai și lipsit 3 zile de la lucru 
In urma pierderii acestui prețios timp repa
rația a Șase pluguri a suferit. Ca șt el Dia- 
conu Nicolae a lipsit 3 zile. Abateri de la 
disciplină mai au si Chert Gheorghe, Chirilă 
Ioan și Grigoraș loan, care, firește, sînt și 
codași în munci. Străini de aceste abateri 
nu sînt ce: din comitetul organizației de 
bază U.T.M Tovarășul .Molen Luca. membru 
în comitet este șeful secției mecanice.

Lipsiți de răspundere pentru propriile lor 
lipsuri în muncă, membrii comitetului nu au 
îndrăznit să crit:ce atitudinea greșită a trac
toriștilor amintiți. Aceasta este o grosolană 
cocoloșire a lipsurilor și tovarășii de la 
comitetul raional U.T.M. Negrești trebuie să 
dea tot ajutorul pentru înlăturarea ei ime
diată.

Dacă cercetăm mersul lucrărilor de pre
gătire a muncilor de primăvară în multe din 
satele raionului NegreșV vom observa că 
sînt unii tineri, cu gospodării individuale 
care nu dau destul ajutor, contrar precizări
lor tovarășului Moineaga Mihăilă și Tigîț In 
comunele Valea Ursului, Băcești și G’rbeștl, 
deși sînt organizații de bază U.T.M. cu nu
meroși membri, totuși mulți dintre ei nu 
sprijină grăbirea pregătirilor de primăvară.

Deși s-au format zeci de centre pentru 
condiționarea semințelor, nici un bob de se
mințe nu s-a selectat sau tratat în aceste 
comune, pînă acum cîteva zile. Unii țărani 
muncitori din comunele Todirești, Bu-hăiești 
și Negrești nu și-au asigurat cantitățile de 
semințe necesare, iar căratul bălegarului pe 
ogoare se face foarte anevoios. In comuna 
Tonsa doar 2 hectare fuseseră gunoite pînă la 
începutul lunii martie La Dagîța. comună cu 
12 sate, munca se desfășoară nepermis de 
încet In decurs de 2 luni planul de reparații 
a fos< realizat in procent de abia 35 ia sută 
la pluguri, 43 la sută la grape și 12 La sută 
la căruțe. Nepăsător, secretarul organ zației 
de bază U.T.M. din satul Tă pălăi, tovarășul 
Oencea Vasile afirmă • „doa- nu s-a topit 
zăpada, ce-i a-t’ta grabă ? Se mai poate ză
bovi cu reparațiile". Aceasta arată că tova
răși»! secretar nu este de părere să se por
nească la insămînțări imediat ce s-a topit 
zăpada, ci du-pă obiceiuri așa zise „bătrî- 
nești" Nu întîmplător tinerii dn acest sat au 
neglijat pregătirile de primăvară.

La centrul de reparații din comuna Băcești 
lucrează și utemiștii Stratan Eugen și Stra- 
tan Emil De-j întrebi ce fac, îți răspund cu 
sinceritate : „nu prea mare ispravă". Intr-a
devăr nici nu au ce repara, deși mai sînt 
țărani cu gospodării mici și mijlocii ca 
Toader Cercel, Coman Vasile, Dura Nicolae 
și Toma Constantin care au atelaje de repa
rat. Chiu-ilă Ana și Olimpia Tănase, membri 
in comitetul organizației de bază U.T.M. pe 
lîngă faptul că au neglijat munca de lămu
rire a sătenilor, spunînd că nu au vreme, nu 
au instruit măcar pe acești tineri fierari ce 
stau cu-brațele încrucișate, să facă ei acest 
lucru.

Cu siguranța deplină că treburile în raion 
merg strălucit, unii tehnicieni ai secției a- 
giricole a sfatului .popular raional au îndră
git biroul dînd tot mai rar pe teren Nici 
celor vîrstnici nu le este permis să stea 
Ia birou, la centru, dar mai cu seamă celor 
tineri. Totuși Duca Anatoli, tînăr tehnician 
răspunzător de punctul agricol Ț bănești, a 
neglijat munca de teren Deși colectiviștii 
celor cinci gospodării agricole colective din 
raza punctului sînt doritori și interesați să 
termine pregătirile la vreme, să-și însușească 
și să aplice metodele înaintate ale fruntași
lor în producție, regulile agrotehnice pentru 
sporirea recoltelor la hectar, ei nu sînt 
ajutați și îndrumați. La fel se poate spune 
și despre Urzreeanu Emil care nu se ocupă 
de pregătirile de primăvară.

Organizația de bază U.T.M. a sfatului 
popular raional nu a tras la răspundere pen
tru atitudine delăsătoare pe acești tehnicieni 

Foto: EUG. GSIKOS

tineri și nu i-a ajutat pentru a se dezvăța de 
birocratism. Activiștii raionului U.T.M. nu 
au dat pe la secția agricolă deși n-au de 
parcurs decît cel mult 500 metri. Ce mai 
rămîne oare din toate laudele celor trei 
activiști de la comitetul raional U.T.M. Ne
grești ? Ce e adevărat din tot ce au spus ei?

Dar să mergem mai depa-rte.
Instructorii Poliăcu Pavel și Tocu Con

stantin eu vizitat multe organizații U.T.M. 
dar rezultatele muncii lor nu se văd. Unele 
din aceste organizații nu au planuri de 
muncă de 2—3 luni, iar acelea care au nu 
prevăd în această perioadă sarcini menite să 
mobilizeze tineretul la muncile de pregătire 
pentru insămînțări. Așa'-.zisele referate cu 
teme precizate de membrii biroului comitetu
lui raional U.T.M. nu au fost ascultate de 
nici un tînăr pentru că nici nu s-au prezen
tat în fața tinerilor, iar^adunări în organi 
zațiile de bază nu au ’avut loc decît în 
perioada de la sfîrșitul lunii februarie, în 
vederea alegerilor organelor conducătoare 
U.T.M. Și acestea fiind slab pregătite nu au 
analizat problema pregătirilor de primăvară. 
Cit privește agitația-verbală, vizuala și in 
scris — atit de mult citată de activiștii co
mitetului raional U.T.M.. este neglijată cu 
desăvîrșire. Unde este dar munca concretă 
dusă de activiști, unde simt dar sarcinile 
precise repartizate utemiștilor?

Biroul comitetului raional ar face mai 
bine să vadă că unii activiști înrirzie de
plasarea pe teren cu cite 3 zile, că membri 
al biroului ca tovarășii Mihăilă Ion și Chi
mir Gheorghe se învîrt pe la sediul comitetu- I 
lui raional săptămini întregi, negl'jlnd munca I 
de îndrumare și control pe teren. Birou 
comitetului raional ar trebui să tragă con- ' 
cluzii asupra cunoștințelor agrotehnice ale I 
activiștilor șl asupra interesului acestora 
pemru studiul agrotehnicii d n faptu' că pînă ‘ 
acum nu s-au predat decît trei lecții la I 
cursul agrotehnic al activului De ac: reese 
că pregătirea activiștilor nu a crescut sufi- ‘ 
cient Și atunci, dacă activiștii nu studiază | 
agrotehnica, dacă printre e: sînt oameni oare 
mai acceptă obiceiurile păgubitoare în ce I 
privește muncile de primăvară nu-i de mirare ■ 
de ce ei dau un atît de slab ajutor pregă- i 
tirilor

Asemenea subapreciere a însușirii ag’oteb- 
nicii trebuie alungată din mintea activiștilor 
comitetului raional U.T.M. Negrești. E: se 
vor compromite dacă se vor prezenta neore- 
gătiți în fata țăranilor muncitori. între care 
sînt mulți cu experiență în aplicarea agro
tehnicii înaintate ș: în verificarea rezultate
lor folosirii acesteia

TOATE FORȚELE 
PENTRU TERMINAREA PREGĂTIRILOR

In unele locuri, în regiunea IașL au înce
put însămințăr-lle. Ori să pornești 'a însă- 
mi-nțări fără să ai utilajul și sâmînța pregă
tită înseamnă să nu folosești primele zile de 
lucru, sa nu asiguri baza pentru o recoltă 
bogată Dealtminteri, timpul șl așa e scurt 
din cauza înticzierii topirii zăpezii De aceea 
este nevoie ca în raonu' Negrești pregât rt'.e 
să fie terminate in timpul cel mai scurt. Sore i 
realizarea acestui țel trebuie să-și îndrepte 
toate forțee comitetul raional U.T.M Ne
grești Activiștii com tetu'u ra onal U T.M 
Negrești sînt chemați să înțeleagă că obv 
nerea unor producții ridicare a porumb, ct’- i 
tofi, sfeclă de zahăr și ia ce’.alte cul’ur- nu ‘ 
es’e ca putință iacă nu alegi s*-f"ț» bună.ț 
dacă nu o pregătești și nu o semen- la . 
timpul potrivit intr-un teren lucrat după 
cerințele agrotehnicii. Datoria lor este de a | 
porni cu toate forțele pentru a ajuta organi
zațiile U.T.M. la mobilizarea tineretului 
pentru terminarea pregătirilor: reparațiile 
utilajului, pregătirea semințelor, transportul 
gunoiului de grajd etc. Călăuza în această 
acțiune o constituie Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri al R.P R. și a C.C. al P.M.R. cu 
privire la pregătirea și executarea la timp 
și în bune condițiuni a lucrărilor agricole din 
primăvara anului 1954 Ea trebuie studiată 
astfel încît să fie cunoscute țoale măsurile 
agrotehnice recomandate la principalele cul
turi; precum șl termenele și căile de îndepli
nire a măsurilor organizatorice.

E cazul eu acest prilej să se ia toate acele 
măsuri bune, neglijate pînă acum, cu care 
s-au lăudat tovarășii din biroul comitetului 
raional U.T.M. Negrești

Cit despre comitetul regional U.T.M. Ieși 
ar fi bine ca tovarășii Ifrim și Fillmort, secre
tara ai comitetului nu numai să recunoască 
lipsurile comitetului raional U.T.M. Negrești, 
dar să curme situații de acest fel în care se 
cunosc lipsuri, dar., se așteaptă ca din senin 
să le lichideze, fără ca el să ia măsuri. Cine 
trebuie să răspundă pentru faptul că nu s-a 
controlat munca comitetului raional U.T.M. 
Negrești aproape de 3 luni de zile, decît bi
roul comitetului regional ?

Datoria comitetului regional U.T.M. Iași 
este să asigure o conducere concretă și ope
rativă, un control eficace al muncii comite
telor raionale Astfel acestea vor fi ajutate 
să-șj îndeplinească bine sarcinile care le stau 
în față, să sprijine puternic organizațiile de 
bază U.T M în lupta pentru ridicarea pro
ducției agrico'e.

D. AVARVAR1I

In luptă 
pentru cahtate
• Muncitorii de la depoul Arad mun

cesc cu rîvnă pentru a contribui la con
tinua îmbunătățire a transporturilor pe 
căile ferate. Multe echipe de reparații 
muncesc cu tragere de inimă obținind 
succese tot maf mari. O asemenea echipă 
este și cea condusă de utemistul Socaciu 
ion din care fac partț Bătrîna Nicolae, 
Tașcă Constantin, Vintog Gheorghe, 
Popa Dumitru, Raită Aurel, Gornic Re
mus și Ghender Aurel.

Membrii echipei efectuează reparații de 
calitate, ceea ce duce la prelungirea vieții 
locomotivelor, la exploatarea lor la maxi
mum, la remorcarea trenurilor cu tonaj 
sporit și la asigurarea transporturilor de 
marfă și călători

Există insă echipe care efectuează re
parații de calitate Inferioară. O aseme
nea echipă este aceea a tovarășului Cis- 
maș Gheorghe Locomotivele_ reparate de 
această echipă ies cu unele piese mai 
uzate decît atunci cînd au intrat la spă
lare deoarece deseori strungarul greșește 
măsura bucșelor

Tovarășii din această echipă at trebui 
să ia exemplu de la echipa condusă de Se- 
caciu Ion și să efectueze reparații de 
bună calitate.

Corespondent 
DRIG PETRU

» Tinerii din secția mecanică a Com
binatului Siderurgic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ din Hunedoara, frezori sau lă
cătuși, urmăresc cu deosebită atenție 
funcționarea mașinii la care lucrează pen
tru a da piese de bună calitate. In partea 
stingă ă secției găsim pe strungarul 
fruntaș, utemistul Gutan Samoilă. Minu- 
ind cu multă dibăcie manivela de preci
zie a strungului, el dă piese stninjite de 
bună calitate. Secretul succeselor lui este 
aplicarea unor metode sovietice ca cea 
a lui Bîkov-Bortchevici, Voroșin, Colesov 
și altele Roadele eforturilor tînărului 
strungar îșl găsesc expresie in depășirea 
de normă de 103 la sută realizată în 
cursul lunii februarie.

Succese însemnate a obținut șl rabo- 
torul fruntaș, utemistul Bascaluc Casmir. 
Acesta, organizîndu-și bine locul de 
muncă prin aplicarea metodelor sovietice 
Voroșin și Kuznețov, a înregistrat o de
pășire de normă de 102 la sută.

Cei doi muncitori fruntași nu se mul
țumesc însă cu rezultatele obținute 
ei. Ei se străduesc să califice la locul 
muncă doi tineri: pe Lupan Luda 
Marzu Trifan.

Și aceștia vor deveni muncitori fruo- 
tași. vor da produse de bună calitate.

Corespondent
NICOLAE STANCOV1CI
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Scrisoare către redacfie

Intîrziata
Ace'e pendulului din sala ae operațiuni 
Bănci! de Stat din Ccdlea indicau ora 8,15 

>u! său Fecare salariat iși incenea o
a
La b ro 
nouă z; de muncă.

La unu’ din birouri, actele se îngrămădeau 
’âră preget tn drumul lor spre rezolvare. 
Ajunse acolo insă stăteau liniștire aștept nd 
mina care să ’e transmită ma: departe.

r-v-î -mc1 minute și ’ncă alt-lre. Sca- 
fața h renuri aștepta parcă și el. 

■ sre rea tovnrtșe- Szabo Me an's. 
jmaLstă. In sPrșit. ducă ce peri

uță ca 3 bătaie că este ora 8.30. 
tace apariția și d'nsa. (Programul 
de Stat începe la ora 8.)

• TKa 
8M1 dî" I 
ne-ibditor 
contabila : 
du’-u! anur 
iată câ-și 1 
la Banca

Să tăcem cunoștință. E mică de statură — 
dealtfel șt de ani — tinăra absolventă a 
școlii medii financiare din orașul Stalin. Nu 
de mult, a fost promovată din postul de con
tabil viramente în postul de contabll-jurna- 
list De remarcat insă, că după promovare, 
întîrzieriie se repetau zilnic, fără aa direcți
unea Băncii de Stat din Codlea — respecți’.' 
tovarășul director Enescu Victor, sau tovară
șul contabil’ șef Zervea Ion să îndrăznească 
să o întrebe de ce întîrzie mereu. Probabil 
pentru a nu o „supăra" cumva.

De asemenea, tovarășa Szabo este și o „ta
lentată" desenatoare de modele. Pentru a- 
ceasta în cele 8 ore de muncă, îșl găsește 
timp.

Tovarășa Szabo mai are și altă ..calitate" 
e foarte, „expeditivă". Poate compune și ex
pedia tot. în . cadrul celor 8 ore de muncă, 
două lung: scrisori de... dragoste Insă. vezi, 
aceasta mai e în funcție și de., dispoziție. 
Dar să nu vă închipuiți că este vo'ha despre 
dispozițiile de plată care așteaptă pe birou 
să fie înregistrate. Nu. să nu faceți confuzie. 
Acestea, pot să mai aștepte, că de vorbe 
ceia : de-aia-s acte La fel și jurnalele se mai 
pot lucra și în alte zile.

Utemiștii din organizația de bază de la 
Banca de Stat din Codlea au discutat cazul 
Melaniei Szabo și au-criticat-o aspru. Poate 
că astfel î-itirzierile obișnuite ale tovarășei 
Szabo vor dispare, iar orele de lucru vor ii 
folosite numai pentru... lucru.

Corespondent
IOAN TALIȚOIIJ

Cît mai multe produse lactate pentru oamenii muncii
Convinși fiind de avantajele ce reies din 

hotăririle partidului și guvernului cu privire 
la Îmbunătățirea sistemului de achiziții și 
contractări de animale și produse animale, la 
întreprinderea de stat a produselor lactite 
din Sighișoara vin zilnic tot mai mulți ță
rani muncitori să încheie contracte pentru 
diferite cantități de lapte.

Datorită muncii de lămurire dusă in rîn- 
durile țăranilor muncitori. întreprinderea a 
reușit să încheie 284 de contracte pentru 
livrarea cantității de 55.936 litri de lapte.

Conform prevederilor hotărîrii au fost date 
pînă acum avansuri de 24.218 lei distribuin 
du-se în același timp șl cantități mari de tă- 
t'îțe pentru hrănirea vitelor Din cantitate» 
contractată au și lost predate însemnate can
tități de lapte întreprinderii.

In această acțiune gospodăriile agricole 
colective „N.Bălcescu" din comuna Movile, 
Partizanul Păcii — Dealul Frumos, s-au a- 
chitat cu cinste de aceste îndatoriri depășind 
lunar cantitățile contractate.

De asemeni țăranii muncitori din comune 
Bîrghi au contractat pînă în prezent o canti
tate de 16.030 litri lapte - totalul din cele 
94 de contracte încheiate.

Utemiștii din comună au adus o contribuție 
importantă în această acțiune ; astfel utemis
tul Petru Ludovic a reușit ca prin exemplul 
personal să îndemne mulți dintre țăranii 
muncitori să încheie contracte.

Exemplul acestei comune a fost urmat șl 
de țăranii muncitori din comuna Proștea Ei 
au încheiat de asemeni numeroase contracte, 
reușind ca in luna ianuarie să predea canti
tatea «de 5.138 litri lapte.

Colectorul Joanta Romulus a desfășurat o 
vie activitate in această direcție, comuna reu
șind să îndeplinească sută la sută planul de 
colectarea laptelui pe anul 1953.

Pentru a veni în ajutorul muncitorilor și 
țăranilor din Agnita, Întreprinderea de stat

40 de ani de la moartea lui Ștefan Gheorghiu

O viață întreagă închinată luptei 
pentru fericirea poporului

Acum 40 de ani, intr-o cameră rece a saria- 
toriuM Filaret din București, s-a stins din 
viață Ștefan Gheorghiu, luptător neobosit 
pentru fericirea poporului.

ștefan Gheorghiu, fiul unui dulgher sărac

Burghezia care vedea în Ștefan Gheorghiu 
un conducător .înflăcărat al muncitorimii îl 
arestează în 1907 și îl închide în temnița 
militară de la Ploiești," unde a fost ți- 

T___  ____„__ , __  _______ o..„ ____ nut~fără hrană intr-o celulă umedă, jn-
din Ploiești, s-a alăturat încă din tinerețe miș- -Lunecoasă, pe cimentul gol Din timp în 
carii muncitorești. El desfășoară o activitate’ tlmip călăii siguranței asvîrleau apă pe ci- 
intensă de organizare a muncitorimii, în con
dițiuni extrem de . grele, înfruntînd teroarea 
sălbatică a regimului .burghezo-moșieresc și 
manevrele așa zișilor „generoși", — trădători 
josnici ai cauzei clasei muncitoare — coco
țați în conducerea partidului social democrat, 
împreună cu I. C. Frimu, D. Marinescu și 
«Iți fruntași ai mișcării noastre muncitorești, 
Ștefan Gheorghiu a luptat pentru făurirea 
unității de acțiune a maselor exploatate, pen
tru scuturarea jugului capitalist. La Galați, 
Doroho , Turnu-Sev'erin. Ploiești, Brăila pre
cum și în fabricile și uzinele Bucureștiulfli, 
Ștefan Gheorghiu a desfășurat o activitate 
neobosită, organizînd lupta muncitorimii îm
potriva cond:țiiior neomenești de muncă din 
întreprinderile capitaliste.

Ștefan Gheorghiu a fost un înflăcărat pro
pagandist al ideilor marxism-leninismului în 
rînduriie petroliștilor din Valea Prahovei și 
ale metalurgiștiior din București.

Ștefan Gheorghiu împletea activitatea sa 
de propagandist cu aceea de agitator. El a 
demascat cu vigoare jaful colonial la oare era 
supusă țara de către capitaliștii străin", aju. 
tați de burghezia și moșierimea din Rominla 
care le deschiseseră drum liber către 
bogățiile țării. Prin articolele pe care le-a 
publicat în gazetele muncitorești „Romînia 
Muncitoare", „Tribuna Transporturilor" și 
alte ziare, Ștefan Gheorghiu a dezvăluit 
cond-țiile neomenești de muncă ale proleta
riatului romîn. De asemeni, în articolele sale, 
el s-a ridicat împotriva bestialităților mîrșa- 
vei coaliții burghezo-moșierești comise împo
triva țăranilor răscuiați în 1907. „Astăzi cînd 
frații voștri țărani se ridică în masă să-și 
ceară drepturile lor, noi nu trebuie să ridicăm 
armele împotriva ier. Să nu trageți în frații 
voștri țărani...!" spunea el soldațillor trimiși 
de moșierime să înăbușe răscoalele țărănești.

Pentru lichidarea lipsurilor din primul
Cu puțin timp în urmă elevii Școlii medii învață la rusă noțiuni de 

tehnice de chimie din București, au pășit din hirnii" (obiectul chimiei) e titlul unei 
n?u pragul școlii. Semestrul al II-lea a în-, învățate în noul semestru, 
ceput cu mai mult de trei săptămini în urmă.

! Locurile din bănci s-au ocupat din nou; 
cărțile s-au deschis ia aceeași pagină la care 
a-j fest închise la ultima lecție ; profesorul 
a intrat 
tărît ca în noua etapă de muncă să desfă
șoare o activitate mai bogată, să obțină re
zultate mai bune. Și pe bună dreptate, re
zultatele semestrului I dovedesc o slabă 
preocupare pentru munca de învățătură la 
această școală Procentajul celor care au 
promovat este doar de 54 la sută. Cataloa
gele unor c'ase sînt pline de „suficienți" și 
„insuficlenți" Printre cauzele care au deter
minat aceste rezultate slabe e și faptul, că 

! din lipsă de spațiu, profesorii au ținut prea 
puține meditații pentru elevii rămași tn 
urmă la Învățătură.

De aceste lipsuri nu 
gan'zația de oază U.T 
“egiijat problema învă

Pășmd în noul semestru atit elevii cit și
■ profesorii Școlii medii tehnice de chimie
lin București s-au hotărît, ca să 
țitor nivelul la învățătură. Noul 
organizației de bază U.T.M. pe 
birourile organizațiilor U.T.M. pe 
< ătuit planurile de muncă în care 
ca obiectiv principal, învățătura, 
primele zile ale noului semestru 
să aplice în practică hotărîrea luată. Elevii 
anului 1 .A. de pildă, se străduiesc să învețe 
temeinic limba rusă. Chiar din anul 1 elevii

din nou în clasă. Fiecare este ho-

este străină nici or- 
M- din școală care a 
lăturii elevilor.

ridice sim- 
comitet al 
școală și 
ani, au el
se prevede 
Chiar din 
au început

A apărut primul număr al ,,Gazetei literare"
Joi 18 martie, a apărut „Gazeta literară", 

organ săptămânal al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R,

In primul său număr, gazeta publică o se
rie de articole semnate de scriitori de frunte 
ai patriei noastre ca Mihail Sadoveanu. Pe
tru Duniițriu și alții, articole prin care scrii
torii sînt chemați să oglindească realitatea 
atît de bogiată a vieții noastre. Săiptămîna- 
lul mai cuprinde versuri de M. Beniuc — 
(La diurn) ; Eugen Frunză (Cei puternici, 
Ctodva se va întoarce gîndul); Cicerone 
Theodorescu (Rondelul vrăbioiului, Rondel 
despre rondele) ; Marcel Breslașu (Cerbul, 
De gustibus...) ; M. R. Paraschivescu (Osta-

pentru produse lactate a organizat un centru 
de distribuire a laptelui. Zilnic la acest cen
tru se distribuie pînă la 500—600 litri 'de 
lapte la prețul de 1,10 lei.

Corespondent,
PITICA RHEORGHE

Condusă cu chibzuință și mult spirit gos
podăresc, fabrica de produse lactate din ora
șul Sighișoara, al cărei director este deputa
tul Szabo Iosif, obține tot mai însemnate 
rezultate in realizarea și depășirea planului 
de producție, contribuind astfel la buna a- 
Drovizionare a populației

In prezent, fabrica dă produse la sortimen-- 
tele unt și caseină în contul lunii aprilie 
1954.

In ultimul timp această fabrică a fost în
zestrată cu utilaje noi, dintre cele mai mo
derne, pioduse în țara noastră și în alte țări 
de democrație populară.

Ca urmare a aplicării hotărîrilor plenarei 
C.C. al P.M.R din 19—20 august și ale Con
siliului de Miniștri, muncitorii și tehnicienii 
fabricii au reușit să îndeplinească șl în cursul 
anului 1953 planul de colectare a laptelui cu 
o depășire de 65 la sută In anul 1953 fabrica 
a distribuit oamenilor muncii cu 60 la sută 
mai mult lapte decît în 1952. iar în 
luna ianuarie 1954 cu 20 la sută mai mult 
față de luna ianuarie 1953. Aceasta a avut 
ca rezultat scăderea prețului la laptele de pe 
piața neorganizată In afară de distribuirea 
laptelui cu prețul de lei 1,10 prin magazinele 
alimentare, s-a asigurat distribuirea laptelui 
muncitorilor la aproape toate întreprinderile 
din oraș .

In cadrul întrecerii socialiste pa secții, sec
ția untărie a devenit fruntașă pe fabrică.

Printre muncitorii fruntași în întrecere se 
află șl pasteurlzatoFul Gălățeanu Nicolae, 

ment. De nenumărate ori a f<5S.t bătut, schin
giuit, dar nic. un . fel de' torturi nu i-au putut 
infringe' dîrzenia revoluționară. In închisoare 
el a continuat să țină conferințe înflăcărate 
pentru deținuți, să organizeze șezători, coruri, 
luptînd pentru menținerea moralului ridicat 
al luptătorilor închiși. Eliberat, dar cu sănă
tatea zdruncinată,. Ștefan Gheorghiu iși con
tinuă activitatea, însuflețit de dragostea șt 
încrederea în viitorul luminos al patriei 
riMstre.
“tefan Gheorghiu, a îmbinat patriotismul 

fierbinte cu sentimentul înalt al internațio
nalismului proletar El a demascat ou perse
verență oaracferul imperialist, prădalnic, al 
războiului balcemc din 1913 în care fusese 
tîrîtă și țara noastră. Ștefan Gheorghiu la 
poziția hotărîtă împotriva conducerii oportu
niste a partidului social-democrat, editînd îm
preună ol alți tovarăși de luptă, manifestul 
„Război războiului". Acest manifest a consti. 
tuit o ripostă puternică dată social-șoviniș- 
tilor, care sprijineau tendințele expansioniste 
ale burgheziei romîneștl.

Datorită atitudinii sale curajoase de luptă
tor revoluționar devotat trup și suflet cauzei 
poporului muncitor, Ștefan Gheorghiu a avut 
de înfruntat opoziția elementelor trădătoare 
din partidul s.ocial-democrat și prigoana tur
bată a burgheziei. Din cauza regimului bar
bar la care a fost supus in închisoare, Ștefan 
Gheorghiu s-a îmbolnăvit și la 19 martie 
1914 inima sa a rncetat Să mai bată.

Mărețele Idei pentru care â luptat Ștefan 
Gheorghiu cu mai bine de 40 de ani în urmă 
se traduc în viață astăzi în țara noastră. 
Exemplul său luminos însuflețește mai pu
ternic pe oamenii muncii conduși de partid 
în opera de construire a socialismului în lup
ta pentru asigurarea unei 
lumea întreagă.

păci trainice în

semestru
chimie. „Predmet
.... " lecții

luat 
noul 
însă 
care

multe calificative de „insu- 
semestnu a luat un „bine", 
eleve ca Negrea Ioana din 
în semestrul I a fost corl-

de 
va

or-

Igescu Constanța din anul I.C. în primul 
semestru a 
ficient" In

Mai sînt 
anul I. D. 
jentă ia 4 obiecte șl care a răspuns în noul 
semestru tot de „insuficient" la limba ro- 
mină. Negrea Ioana lipsește totdeauna de ia 
meditații și nu se preocupă serios de învăță
tură. E de datoria organizației U.T.M. s-o 
atragă pe eleva Negrea la cercurile de medi
tații. Dacă se va apuca serios de învățătură, 
va frecventa cu regularitate cercurile 
meditații și cursurile, Negrea Ioana îi 
putea ajunge din urmă pe ceilalți.

Către asemenea elevi ca Negrea Ioana 
ganizația 'U.T.M. trebuie să-șT îndrepte mai 
rrult atenția să.i ajute, să lupte pentru În
dreptarea tor. La gazetele de perete mi nu
mai e’.e-.il buni Ia învățătură se pot popu
lariza. E sarcina organizației U.T.M. să cri
tice pe elevii slabi la învățătură prin arti
colele gazetei de perete, în ședințe sau ore 
de dirlgenție, pentru a le veni șl în felul 
acesta în ajutor.

Elevii Școlii medii tehnice 
trebuie să uite pentru nici o 
ri.a lor fundamentală e să-și 
la învățătură, să-și însușească 
cunoștințele predate, ca să 
tehnicieni cît mai bine pregătiți.

ȘTEFANIA VO1CU 

de chimie nu 
clipă că dato- 
ridice nivelul 
temeinic toate 
poată deveni

șui adevărului); — o prezentare de Geo Bog- 
za (Dunărea) ; articole (Paul Georgescu — 
Roadele bucuriei și T. Pirvu —- O ediție 
științifică, a Ț.igianiadei); cronică literară (M. 
Gafița „Un pm între oameni11 de Cărnii 
Petrescu) ; uo fragment din „Pămînt desțe
lenit" voi. 11 de M. Șolohov, precum și ar
ticole, ce demască putregaiul literaturii bur
gheze (Literatura de la Bonn) și calomniile 
nerușinate cu care presa și radio-ul imperia
list împroașcă literatura nouă (Voci din în
tuneric).

Publicația mai cuprinde articole și note 
despre situația politică pe plan internațio
nal (Despre scut și lance — de G. Maco- 
vescu) și altele.

laborantul Gligor Mihai, secretar al organi
zației U.T.M și colectorul Fulca Nicolae Res- 
pectind disciplina și întreținînd- curat locul 
de muncă, ei au obținut o calitate superioară 
de produse lactate, in îndeplinirea acestor 
obiective ale întrecerii, ei au reușit să an
treneze și pe «iți muncitori, dintre care s-au 
evidențiat tov. Gaușa Traian șl Pascu loan.

In urma intensificării folosirii metodelor 
sovietice printre care și metoda Sansolov 
pentru prepararea untului și a fermentării 
de scurtă durată a smîntînii,. producția glo
bală a fabricii v.a crește în anul 1954 cu 50 la 
sută față de 1953; In ce privește sortimentele 
la lapte pentru consum, producția va crește cu 
150 la sută față de anul 1953.; în anul 1954 
se va produce unt cu 50 la sută mai mult față 
de anul 1953 șl cu 30 la sută rruai multe 
brînzețuiri superioare, îmbunătățind astfel a- 
provizionarea oamenilor muncii cu produse 
alimentare.

Tot în cursul anului 1954 se va mări șl 
capacitatea de producție a fabricii cu aproape 
50 la sută, iar in-ceea ce privește secția de 
pasteurizare, aceasta se va mări cu sută la 
sută. „

Pentru sprijinirea industriei farmaceutice 
în cursul anului va intra în'funcție și o secție 
de lacioză, care va asigura materia primă 
pentru producerea penicilinei și a altor medi
camente în țara noastră.

Conducerea fabricii s-a îngrijit de creș
terea cadrelor pentru sectorul lactate Astfel 
continuă să funcționeze pe lingă această fa
brică șl o școală profesională care a pregătit 
pînă în prezent 160 cadre tinere. Școala func
ționează anul aceste cu 120 elevi iar 80 la 
sută dintre muncitori urmează cu regularitate 
cursurile acestei școli. -

Corespondent,
MARCEL QR1GORIU

/
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Deputata oomsomohstă Robia Djuraeva

tnchi-

Pentru
decît
emo-

lată pe reprezentanții gloriosului tineret sovietic în zilele Festivalului. Tinerii 
sovietici au fost înconjurați de atenția tuturor participanților la marea sărbătoare 
a tinerei generații. Tinerii veniți din lumea întreagă și-au exprimat dragostea 
fierbinte față de tineretul cel mai fericit din lume, tineretul căruia Puterea Sovie
tică i-a deschis cele mai largi posibilități de dezvoltare.pâmînturile nefolosite 

sâ rodească
Hotărîrea Plenarei Comitetului Central 

al P.C.U.S., adoptată la 2 martie 1954, 
a trasat un vast program de continuă ri
dicare a producției de cereale. Un rol de 
seamă revine în această privință valori
ficării pămînturilor virgine și înțelenite 
din Kazahsten, Siberia, Ural și regiunea 
Volgăi.

Urmînd minunate inițiativă a comso
moliștilor din Moscova, mil de tineri en
tuziaști se îndreaptă spre aceste ținuturi. 
Un al doilea grup de voluntari, format 
din 500 de tineri — lăcătuși, tractoriști, 
șoferi, agronomi, a pornit zilele acestea 
din Leningrad spre Kazahstan. Au plecat 
spre noul lor loc de muncă șl reprezen
tanții tineretului ciuvaș.

Din cele 13 milioane hectare de pă- 
mînturi noi care vor fi valorificate ta ur
mătorii doi ani, 6.300.000 hectare se ar’ă tn 
R.S.S. Kazahă.

Tinerii mecanizatori 6osiți de curînd ta 
Kazahstan și-au început deja munca, în
armați cu tehnica înaintată pe care le-o 
pune la dispoziție Statul Sovietic.

Articolul pe care-1 reproducem mai jos 
din ziarul „Comsomolscaia pravda" arată 
cum se desfășoară primele zile de muncă 
ele comsomoliștilor tatr-un S.M.T. din 
Kazahstan.

tea, viscolul 6e Întețește din ce tn ce 
mult și tinerii nu prea cunosc drumul. Să 
nu se fi rătăcit. La S.M.T. veniseră să se 
intereseze de comsomoliștii care locuiesc în 
gazdă la ei mecanicul Lîsenko și brigadierul 
Golovko.

In timpul acesta, tn fața ferestrei se opri 
un autocamion încărcat cu pluguri și borcane 
In cabinet intră Gheorghi Zamkov plin de 
zăpadă pe haine.

— Tovarășe director, sarcina a foeț înde
plinită 1

Directorul se ridică de la masă și strfnse 
cu putere mîna comsomoHstuhiL

— Acum puteți să vă odihniți, — spuse 
el.

— Nu se poate, la orele șapte a\em repe
tiție Pregărlm un concert

Sînt numai cîteva zile de cirsd comsomo
liștii ucraineni se află pe pămîntul Kazan- 
stanului. Ei s-au obișnuit repede cu noul loc 
de muncă, 6e simt foarte bine. In curînd va 
veni primăvara șl ei vor 
desțelenească pămîntul cu 
puternicelor tractoare.

ma:

ieși pe cîmp să 
ajutorul noilor și

I. FALATOV

¥
i-a intîmpinat cu asprime 
ucraineni: geruri de 35

r

Încă de pe băncile școlii, 
ascultînd minunatele lecții 
țintite de învățător, cuvintele 
sale Înflăcărate despre feri
cirea de a munci in Țara So
cialismului, Djuraeva a înțeles 
care este chemarea ei: să în
vețe copiii, să le povestească 
lucruri interesante și pline de 
miez așa cum face ,,mual- 
lin“ *) al lor, comsomolistul 
Abdusattor Abdurahmanov.

Gîndul acesta n-a mai pă
răsit-o pe mica Robia. Nu 
putea uita nici cuvintele pe 
care i le spusese tatăl ei des
pre vremea aceea—îndepăr
tată, cum i se părea Robiei— 
cînd stăpineau țarul și cei cu 
avuții multe. Pe atunci, ea și 
micile ei tovarășe n-ar fi cu
noscut bucuria de a învăța 
într-o școală cu clase încă
pătoare și pline de lumină, 
de a înțelege ce comori as
cund cărțile. Robia simțea că 
pentru viața aceasta nouă, 
de care se bucură acum din 
plin tadjicli ca și tovarășii 
lor de alte neamuri, ea poate 
face ceva de seamă — «ă 
crească oameni care să fie 
de folos patriei lor.

In clasă, Djuraeva sorbea cu 
nesaț cuvintele învățătorilor, 
urmărea toate mișcările lor 
învăța din ce în ce mal bine. 
Și acasă, adunând în jurul 
ei pe micuții din primele 
clase îi întreba cum și-au 
pregătit lecția, le citea cărți ■

Și iat-o pe fiica colhozni
cului Djuraev, tînără învăță
toare, pășind pentru prima 
oară pragul clasei care i-e. 
fost încredințată. O privesc 
multe perechi 
tenți și plini

de 
de

O privesc 
ochișori a- 
curtozitete.

— Bună ziua, copii! Mă 
numesc Robia Djuraeva. Sînt 
învățătoarea voastră.

...An trecut de atunci cîțiva 
ani. Multe încercări a pus în 
fața comsomolistei Djuraeva. 
frumoasa dar greaua muncă 
de învățător. Robia a învă
țat să se apropie de fiecare 
copil în parte ținînd seam3 
de firea Iul, a învățat să 
lupte pentru viitorul lor nu 
numai între zidurile clasei, 
cu cartea în mină ci și în a- 
fana școlii, cu cuvîntul ei în
flăcărat și convingător, de 
comsomolistă.

Cînd eleva ei Nori Dadab- 
oeva, fata unui colhoznic, nu 
a mai venit la cursuri, Robia 
nu s-a resemnat A luat cu
vîntul și la adunarea cOm.so- 
molistă și la ședința condu
cerii colhozului, iar în cele 
din urmă părinții lui Nori au 
înțeles ce perspective deschi
de învățătura în fața fiicei 
lor. Fetița s-a întors la 
școală, a absolvit-o cu suc
ces și acum este studentă. 
Cînd familia ei a primit scri
soarea prin care Nori anunța 
că e fost primită la universi
tatea din Stalinabad. tatăl 
fete: s-a dus să mulțumească 
învățătoarei. Punîndu-și mîi- 
nile pe piept, după obiceiul 
din partea locului, s-a 
nat adine în fața ei.

— Nu mi-am făcut 
datoria, — a îngînat 
ționată comsomolistă.

— Datoria e un < 
mare. — 
meni- — 
plinească 
junge un

cuvînt 
a răspuns colhoz- 
Cine știe s-o înde- 
cu cinste, acela a- 
om mare...

Pentru Robia, datoria 
înseamnă orice este legat 
felul cum învață, cum trăiesc, 
cum gtadesc elevii ei. Ea a 
pus pentru prima oară în 
fața părinților din colhoz, a 
comsomoliștilor, problema 
„colțului elevului": flecare 
școlar să aibă acasă un col
țișor al lui cu măsuță, sca
un, etajeră cu cărți, unde 
să-și pregătească lecțiile în 
tihnă, nestingherit de ni
meni. Cînd colhoznicii i 
s-au plîns că '.a magazinul 
din localitate nu se găsesc 
măsuțe potrivite, ea a a- 
juns pînă Ia președintele So
vietului orășenesc. Și cere
rea i^a fost satisfăcută.

Viața Robiei este plină de 
o activitate intensă. învăță
toarea Robie Djuraeva, se
cretară a organizației comso
moliste a învățătorilor, depu
tată în Sovietul orășenesc e 
și studentă prin corespon
dență la .un institut pedago
gic.

Propunînd-o cand:detă pen
tru alegerile în Sovietul Su
prem. unul dintre colhoznici 
a spus :

— Doi din fiii mei s-’nt 
elevii tovarășei Djuraeva Eu 
aș dori ca ei sâ dev-.a oa
meni tot atît de cinstiți, în
drăzneți și drepți cum este 
învățătoarea lor.

Comsomolistă Robia Dju- 
reeva are acum o nouă răs
pundere — a fost alesasă de
putată ta Sovietul Suorem 
al U.R.S.S.

Biruind furtu
fapte care seDin mii de 

petrec zilnic pe întinsul Ță
rii Socialismului se desprin
de înaltul aspect moral 
oamenilor sovietici, 
nea fapte vorbesc 
patriotismul, despre 
tea lor de muncă, 
eroismul lor.

Să te lași descumpănit de 
greutăți, să dai taepoi în 
fața lor e o atltudfre ne
demnă de un om adevărat — 
așa socotesc tinerii sovietici. 
Partidul și Ccmsocnctul i-au 
educat astfel ca să devină 
aamen! energic, netafricați. 
In orice împrejurări, ei lup
tă cu greutățile, le biruie.

...Era într-o zi rece de 
'ebruarie- Brigada de tirie- 
ret a lui Hasbulat Hasaev 
din Baku, lucra la forarea 
unei noi sonde în mare. Ti
nerii petroliști se aflau în 
întrecere în cinstea alegeri
lor pentru Sovietul Suprem

al 
Aseme- 
des?:- 

dragos- 
despre

al U.R.S.S.; erau hotărîți sa
și îndeplinească angajamen
tul de a termina forarea 
înainte de termen.

Marea Caspică e adeseori 
bîntuită de furtuni. In ziua 
aceea se stîmise un viat 
puternic. Apele mării se zbu
ciumați. valurile uriașe izbeau 
jntăriturke de oțel ale sondei 
Pe pienșeul sondei, care se 
acoperise cu un strat de 
ghiață. muncitorii cu greu 
puteau ține piept furiei vfn- 
tuluL șuvoaielor reci de apă 
care se năpusteau asupra 
sondei Și totuși munca con
tinua. la schimb erau cinci 
tineri: maistru! comsomclist 
Hasaev cu tovarășii lui; 
sondorul Mustafa Su'eima- 
nov. ajutorul de so-fcr Ra. 
mazan Ramazanov, podarul 
Aii Alifov șl muncitorul 
Mirim Mirimov.

Pînă seara a durat lupta 
tinerilor cu natura des-

n a
lănțuită. Ere din ce ta ce 
mai greu de tocrat — linia 
pompe: de norci îngheța 
țevile trebuiau deseor în
toarse cu mina, lg fiecare 
15—30 minute noroiul tre
buia agitat ca să nu înghețe 
Obosiți și înghețați, tinerii 

sfirșitu! 
imbuluL Dar iată că de 

se transmite: 
schimbul 
nu pot

au muncit ptai te 
sd ' 
ne țărm

— Nu așteptați 
următor șalupele 
>eși ©e mare...

Tînărul maistru 
scrutător tovarășii.

— Putem să oprim agre
gată și sâ ne odihnim pînă 
dimineața, dar e păca’. să 
pierdem timp — spuse eL

— Vom continua mun
ca, — hotărîră tinerii.

Și pînă în zori, cînd pe 
marea acum liniștită sosea 
șalupa care transporta mun
citorii din schimbul 
lea. cei cinci tineri 
fără să se oprească.

Î5i privi

al doi- 
lucrară

„Ne mîndrim că sîntem prieteni 
ai tineretului sovietic../'

Peste orașul care fremăta de viață se co
borâseră umbrele nopții. La Arenele Libertății 
avea loc un mare concert dat de ansamblu
rile artistice ale unor delegații participante 
te FestivaL Tineri veniți din toate colțurile 

. priveau către scenă dornici să înceapă 
programul artistic Deodată, dintr-un colț al 
arenelor răsunară frînturi de cîntece și stri
găte de veselie. Se întâlniseră acolo un grup 
te tineri englezi cu cîțiva tineri sovie
tici Tînărul pictor Geri Morgan povestea u- 
tei tinere actrițe sovietice — Ana Vladimi
rovna Erre :

— Știi, multă vreme mă gîndeam cum va 
fi prima mea întîlnire cu oamenii sovietici. 
Te miri poate; oare pentru ce atîta frămîn- 
tare ? Dar vezi, noi cei care trăim în lumea 
capitalistă ne-am obișnuit să vedem în voi 
viitorul nostru. Cînd stăm de vorbă cu voi, 
cînd aflăm fapte despre viața voastră, e ca 
și cînd am face o incursiune în viitor, în anii 
care vor veni și pentru noi...

Ceva mai înGolo un alt tînăr englez arăta 
unui tînăr sovietic un carnet cu însemnări 

— Vezi...
Tînărul sovietic privea cu atenție carnetul 

prietenului său englez. Pe foaie o semnătură 
în limba rusă.
insulele britanice exprima o fericire greu de 
descris.

— E semnătura unui profesor sovietic de 
literatură care a vizitat Anglia. E primul 
om sovietic pe care l-am cunoscut..:

Tînărul acesta britanic se numea Jack Mac 
Retchie și locuia în Glasgow. El era unul din 
nenumărații tineri pentru care întîlnirea cu 
tinerii sovietici, înseamnă un eveniment de 
seamă al vieții lor.

O mare fericire

:hipul tînărului venit din

Iarna kazahă- 
pe comsomoliștii 
grade sub zero, viscole, vijelii...

Volodia Maliar își ascunde fața în gulerul 
șubei. De le locuința lor pînă la clădirea 
S.M.T.-ului e cale de o jumătate de kilo
metru. Pe vreme frumoasă asemenea dis
tanță e un fleac. Dar aici vîntul urlă ca 
o fiară, în aer se rotesc vîrtejuri de zăpadă: 
nu se vede nimic la cinci pași. Insă cum 
ai putea să răniți acasă ? Munca nu așteaptă.

Ieri, la S.M.T. a avut loc o adunare com
somolistă. Volodia deși e nou venit, a izbu
tit deja să cunoască bine cum stau treburile 
pe aici. I s-a dat sarcina să povestească cum 
merg pregătirile pentru primăvară. Vizitînd 
atelierul și cercetînd cu atenție tractoarele 
reparate, inventarul, el a descoperit o serie 
de lipsuri.

— Reparațiile întîrzie din cauza secției de 
motoare, — a spus la adunare Volodia Ma
liar. — Propun să se trimită acolo comso
moliști.

Așa s-a și făcut. Direcția S.M.T.-ului a 
înființat o brigadă comsomolistă și de 
tineret formată din zece oameni. In această 
brigadă, în afară de mecanizatorii experimen
tați au intrat și unii dintre noii veniți : Vo
lodia Maliar, Ivan Serdluk, Gheorghi Zam
kov, Andrei Stromeț.

Lîngă atelier, pe Volodia l-a ajuns din 
urmă Anatoli Ustinov. Gîfîia din cauză că 
venise în goană.

— S-a telefonat de la comitetul raional de 
partid, — spuse Ustinov. — Au sosit vagoane 
cu pluguri pentru S.M.T.-ui nostru. Trebuie 
să le descărcăm imediat. Vorbește cu băieții.

Cincisprezece comsomoliști s-au oferit să 
meargă în stație, să descarce vagoanele. La 
volanul autocamionului s-a așezat Vladimir 
Ustinov. Ca și fratele lui. Anatoli, el lu
crează în S.M.T. „Ceapaev" numai de cîteva 
zile. înainte, el conducea mașina pe 
regiunii Kiev.

Vagoanele cu pluguri și boroane 
S.M.T. rămăseseră blocate pe linie, la 
de stație. Cu autocamionul nu se i 
junge pînă acolo. Comsomoliștii lăsară ma
șina lîngă elevator și o porniră pe jos.

Pe la orele cinci, vagoanele erau descăr
cate. Tinerii se pregăteau să plece acasă dar 
dintr-odată apăru Boris Baranovski.

— Haideți să încărcăm autocamionul, — 
propuse el. — Doar n-o să. ne întoarcem la 
S.M.T. cu mașina goală.

Tinerii s-au apucat din nou 
mai sîrguincios din toți s-a 
Baranovski. El a dat o fugă 
la muncitorii care fac reparațiile, să le ceară 
lopeți.

La S.M.T., oamenii începuseră să se neli
niștească — nu știau ce s-a întîmplat cu 
comsomoliștii.

In special era îngrijorat directorul S.M.T.- 
ului, Piotr Mironovid Bedenko: vine noap-

Aplicarea experienței
condiție a succesului muncii

șoselele

pentru 
i doi km. 
putea a-

de treabă. Cel 
dovedit Boris 
pînă la stație,

Drumul glorios de 1-uptă și muncă al Comsomolului Le
ninist, constituie pentru Uniunea Tineretului Muncitor un 
izvor nesecat de învățăminte.

Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, întemeietorul 
său, marele Lenta și continuatorul operei sale, LV. StaHn, 
au arătat că izvorul forței și tăriei Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist constă ta conducerea de către partid 
Respectînd cu strictețe și aplicfad zi de zi în viață acest 
principiu, Gomsomolul Leninist a înscris fapte de glorie 
nepieritoare ta istoria Statului Sovietic.

Uniunea Tineretului Muncitor urmînd exemplul Comso
molului, consideră conducerea de către partid ca cel mai de 
preț lucru din întreaga sa activitate, pentru că partidul 
îi dă țelul luptei sale, o apără de confuzii și greșeli, de 
influiențe dăunătoare străine, de bîjbîieli în întuneric. Con
ducând Uniunea Tineretului Muncitor, partidul întărește 
activitatea ei organizatorică, politică și ideologică, o înar
mează cu noi și noi metode de muncă pentru a pregăti 
din rindurile tineretului oameni dîrji și curajoși, luptători 
de nădejde pentru cauza socialismului și comunismului.

întreaga activitate a organelor și organizațiilor U.T.M 
din orașul și regiunea București este îndreptată spre apli
carea în viață a sarcinilor pe care organele și organiza
țiile de partid le pun în fața utemiștilor. Organizațiile de 
partid din regiunea noastră acordă o mere atenție îndru
mării organizațiilor U.T.M., activiștilor utemiști, iau mă
suri pentru perfecționarea stilului de muncă al acestora: 
pentru întărirea eficacității muncii politico-educative. De 
asemenea munca organelor și organizațiilor U.T.M. este 
deseori analizată în adunările organizațiilor de bază, și 
plenarele comitetelor de partid. Aceasta ajută te întărirea 
politică și organizatorică a organelor și organizațiilor 
U.T.M., te ridicarea activității lor pe o treaptă mai înaltă

Desfășurarea adunărilor și conferințelor pentru dări de 
seamă și alegeri în regiunea București, reflectă limpede 
aplicarea principiului conducerii" U.T.M de către partid 
Aștfel în conducerea organizațiilor U.T.M. au fost aleși nu 
meroși membri și candidați de partid care asigură apl; 
carea întocmai a liniei partidului în rândurile tineretului

Experiența Comsomolului ne învață să conducem orga
nizațiile de bază în mod concret și nu „în general", să 
ținem seama de specificul fiecăreia. Studiind experiența 
organizațiilor comsomol'ste, activiștii noștri învață cum 
să muncească cu tineretul, cum să-1 educe, cum să-l orga
nizeze Comitetul regional U.T.M București a luat o 
seamă de măsuri menite să îndrume și să ajute pe acti 
viștli utemiști în studierea și aplicarea creatoare a expe 
rienței activiștilor comsomoliști Tot mai mulți activiști 
utemiști învață limba rusă, limba constructorilor comu
nismului Ziarele șl revistele sovietice „Pravda". „Corn 
somolșcaia Pravda", „Comunist", „Molodoi comunist1' 
sînt citite și studiate de tot mai mulți activiști utemiști 
de tot mai mulți tineri din regiunea noastră. Buletinul 
„Din Experiența Comsomolului", care cuprinde traduceri 
din presa comsomolistă a devenit u>n prieten, de nedes
părțit al activiștilor noștri Acum cîtăva vreme, spre 
exemplu în multe organizații de bază U.T.M. din raionul 
N Bălcescu din Capitală, utemiștii nu participau la adună 
rile generale, nu discutau temeinic problemele, adunările 
nu luau hotărîri, nu-și atingeau scopul. In urma unui con 
trol organizat în acest sens de către comitetul raional s-a 
constatat că utemiștii ocolesc adunările pentru că ele se țin 
in mod formar, discută mereu aceleași probleme, planuri dc 
muncă, dări de seamă, „măsuri organizatorice" și din aceas 
tă cauză ele deveneau plictisitoare, netateresa-nte. Pentru a 
curma din rădăcină această practică dăunătoare muncii 
și pentru ca activiștii comitetului raional să poată da un 
ajutor concret organizațiilor de bază în această direcție, 
biroul comitetului raional U.T.M., N. Bălcescu a discutat 
înfr-o ședințg a 6a un referat întocmit pe baza materie■ 

-lelor apărute în „Comsomolsoala Pravda" și buletinul „Din 
experiența Comsomolului" despre felul în care se orga
nizează adunările comsomoliste și temele pe care le <ns-

prim secretar al

Comsomolului,
organizației noastre

Vasile Marin
Comitetului regional U.T.M. București

fost deosebit de interesant și instructiv.cută. Referatul e
El a ajutat activiștilor comitetului raional 6ă dea un aju
tor concret organizațiilor de bază U.T.M. în pregătirea 
adunărilor generale. Acum în organizațiile U.T.M. din ra
ionul N. Bălcescu, oa de altfel în majoritatea organiza
țiilor U.T.M. din orașul și regiunea București, adunările 
generale se organizează cu mai multă grijă șl spirit de 
răspundere, Iau în discuție probleme care îi frămîntă pe 
utemiști și tineri și tocmai de aceea ele devin o școală de 
educație comunistă e tineretului Deosebit de interesantă a 
fost adunarea organizației U.T.M. de la Șroata profesio
nală textilă nr. 1 care a avut ca temă „Calitățile itnui 
utemist‘‘ sau adunarea unei organizații de secție de, la 
Combinatul Poligrafic Gasa Scinteii „1. V. Stalin" în 
care s-a discutat-referatul: „Ce înseamnă a da totul cauzei 
comunismului". Aceste adunări au avut un mare rol edu
cativ în viața utemiștilor și tinerilor din organizațiile 
U.T.M. respective. Și asemenea exemple de adunări se 
pot da încă din multe organizații de bază.

Studierea și aplicarea creatoare a metodelor de muncă 
ale activiștilor comsomoliști constituie pentru orice acti
vist utemls- din orașul și regiunea București o preocu 
pare de cinste și de nedespărțit de activitatea sa

In lupte pentru construirea socialismului în patria 
noastră, pentru dezvoltarea continuă a industriei grele, a 
industriei ușoare și alimentare, pentru creșterea produtției 
agricole și animale, activiștii utemiști din orașul și 
regiunea București își însușesc noi cunoștințe politice și 
economice, își complectează calificarea. In multe raioane 
sătești ale regiunii noastre activiștii utemiști manifestă 
un interes deosebit pentru însușirea problemelor agricul
turii. In acest scop pe lingă unele comitete raionale 
U.T.M. cum este de pildă Roșiorii de Vede, s-au organizat 
certuri agrozootehnice care îi ajută pe activiști să în
țeleagă mai adine problemele creșterii producției agricole 
și de animale și să dea un ajutor concret organizațiilor 
U.T.M. sătești în aceste domenii de activitate.

Bogate experiență de muncă a Comsomolului ne ta 
vat,ă că una din principalele metode comuniste de muncă 
este munca colectivă — discutarea problemelor și elabo
rarea hotărîrilor în comun de către toți membrii organulu 
respectiv, antrenarea masei utemiștilor și tinerilor, la dez 
baterea problemelor economice și politice

îndrumările partidului nostru și experiența Comsom- - 
lului ne învață că trebuie să combatem cu hotărire tendin
țele sectariste care au influențe, dăunătoare in muncă, 
care dau muncii politice un caracter administrativ biro 
orație, care izolează organizațiile U.T.M. de masa tine 
rilor.

In orașul și regiunea București sînt multe organe și 
organizații U.T.M care aplică ou succes principiul com
as! de conducere colectivă a muncii -politice.

Un exemplu viu în această direcție ni-1 dă comitetu 
atonal U.T.M. Drăgănești care a ținut cu regularitate 

ședințe de comitet și de birou peniru a discuta și elabora 
’n cole'trv măsurile pentru îmbunătățirea muncii de orga 
nizație în diferite domenii de activitate și care în acțiu 
nile pe care to,întreprinde cere părerea unui larg activ de 
rtemiști și tineri, stimulează inițiativele lor creatoare 
■rează condiții prielnice desfășurării criticii de jos. Tocmai 
de aceea comitetul raional U T M Drăgănești obține suc 
eese însemnate în activitatea sa.

O metodă fundamentală în munca noastră este asigu
rarea unui control temeinic și sistematic asupra îndeplinirii 
sarcinilor șl hotărîrilor.

In practica . comitetului regional, a comitetului orășe
nesc, a comitetelor raionale și a organizațiilor de bază 
U.T.M. din regiunea noastră, controlul operativ al todeplî-

nirii hotărârilor și sarcinilor a început să se înrădăcineze 
ca o metodă permanentă de muncă și dă rezultate însem
nate. Mai sînt însă multe organe și organizații U.T.M. 
care elaborează hotărîri juste dar care nu prind viață în 

1 îndepli-organizățiile de bază tocmai pentru că :ontrolul 
nirii acestor hotărîri nu este organizat.

Comitetul orășenesc U.T.M. București a luat 
februarie o hotărire prin care stabilea sarcini 
privind întărirea organizațiilor de bază U.T.M. 
munele din jurul Bucureștiului. Dar din cauza lipsei de 
control ea nu s-a aplicat pînă acum în nicio organizație 
de bază U.T.M.

Asemenea lipsuri se manifestă și ta munca •Comitetului 
regional U.T.M. București.

Uniunea Tineretului Muncitor este organizația revolu
ționară marxist-leninistă a tineretului din patria noastră, 
chemată să ajute partidul în opera de educare comunistă 
a tineretului muncitor de la orașe și sate. La baza în
tregii munci de educație comunistă partidul a pus răspîn- 
direa ideilor marxism-leninlsmului, însușirea d.e către ute
miști și tineri a politicii partidului de construire a socia
lismului în patria noastră.

Urmînd pilda glorioasă a Comsomolului care a crescut 
și educat milioane de tineri patrioți, constructori de nă
dejde ai societății comuniste, organizația U.T.M. din re
giunea București desfășoară o intensă muncă pentru a-și 
îndeplini cu cinste sarcina sa de căpetenie, educarea co
munistă a tineretului. Anul acesta, spre exemplu, au fost 
cuprinși în învățămîntul politic UT.M cu 10 la sută mai 
mulți utemiștj și tineri decît anul trecut.

Comitetul regional U.T.M. București a luat de aseme
nea măsuri pentru intensificarea muncii culturale și 
artistice, pentru întărirea muncii sDortive, pentru intensi
ficarea muncii de educație comunistă a tineretului prin 
conferințe, reuniuni tovărășești, cercuri de citit.

Prețioase învățăminte oferă organizațiile comsomoliste, 
organizațiilor U.T.M. din regiunea și orașul București ta 
■e privește întărirea continuă a legăturii cu masele, des
fășurarea autocriticii și criticii de jos a taaselor

Studiind și aplicind experiența Comsomolului în acest 
domeniu — organele și organizațiile U.T.M. din orașul și 
regiunea București întăresc continuu legătura cu masele 
tineretului neîncadrat în U.T.M., le atrag la îndeplinirea 
sarcinilor, manifestă o grijă deosebită pentru sezisările 
lor juste, oentru cerințele lor, minuiesc cu curaj arma cri
ticii și autocriticii și crează condiții prielnice desfășu- 
răcîi criticii de jos a maselor. Sînt insă din păcate în re
giunea și orașul București activiști utemiști contaminați 
■ie boala păcătoasă a birocratismului și formalismului, 
■•are se țintuesc de birou, care merg cu ochii închiși și 
urechile înfundate prin organizațiile de bază, care nu iau 
în seamă cerințele și nevoile utemiștilor și tinerilor. Sînt 
ie asemenea activiști. care ignorează, resping și gîtuie 
critica de jos. Fără îndoială că împotriva unor asemenea 
metode străine de muncă noi vom lupta cu toată hotărîrea.

Nu există domeniu de activitate al organizației noastre 
revoluționare în care experiența organizațiilor cpmsomo. 
.iste, a comsomoliștilor să nu-și găsească aplicare.

In industrie sau în agricultură, în comerțul socialist 
,au în munca de învățătură, în munca de educare comu
nistă a tineretului și de conducere a organizației de 
>ion ieri, în lupte pentru îndeplinirea hotărîrilor ple
narei C.C. al P.M.R. din august 1953 și a hotărîri! plena
rei a X-a a C.C. al U.T.M., în orice domeniu de activitate, 
exemplul organizațiilor comsomoliste, al comsomoliștilor, 
al tineretului sovietic este însușit șl folosit- de către sute 
și rrrii de utemiști și tineri din patria noastră.

★

Astăzi, la deschiderea lucrărilor celui de al XTI-lea 
Congres al Comsomolului Leninist, gîndurile membrilor 
Uniunii Tineretului Muncitor se îndreaptă cu dragoste șl 
recunoștință spre Moscova, spre gloriosul Comsomol, a 
cărui pildă o urmăm zi de si.

îrr luna 
concrete 
dim co-

Intr-un tren care alerga pe Valea Prahovei 
către orașul Festivalului, o tînără franceză, 
Jeanine Louterbach, oe spunea :

— Nu există fericire mai mare decît aceea 
de a fi asemeni tinerilor sovietici...

A fi asemeni tinerilor sovietici, a fi ase
meni comsomoliștilor din rîndul cărora s-au 
ridicat eroi ca Zoia Cosmodemianscaia și 
Oleg Coșevoi, este dorința fiecărui tînăr pro
gresist, indiferent de țara în care trăiește. 
„Voi comsomoliștii ne slujiți drept exemplu 
în munca noastră... De la voi, noi. înv-ățam— 
să lucrăm cu abnegație, de la voi ne însu
șim metodele înaintate și atitudinea socia
listă față de muncă", scriau membrii organi
zației de bază Z.M.P. (Uniunea Tineretului 
Polonez) de la uzina de automobile din Ze- 
ran către comsomoliștii de la uzina de auto
mobile Molotov din orașul Gorihi

Nu-i multă vreme de cînd o delegație ă 
tineretului arab a vizitat Uniunea Sovietică. 
Tinerii arabi s-au plimbat pe străzile orașe
lor sovietice, au fost în uzine și școli, au că
lătorit prin diferite republici și au stat de 
vorbă cu . nenumăr.ați tineri. Mahomed 
Mazen, conducătorul delegației, a spus la 
o conferință de presă care a avut loc : „A- 
ceastă călătorie ne servește ca un mare sti
mulent în lupta noastră pentru o viață mai 
bună a tineretului arab".

Plini de admirație

In Uniunea Sovietică vin tineri din diferite 
țări, din diferite continente. Unii cred în 
dumnezeu iar alții sînt atei, unii fac parte din 
organizații burgheze de tineret, iar alții sînt 
comuniști. Dar absolut toți își exprimă admi
rația pentru viața fericită a tineretului sovie
tic, pentru grija arătată în Uniunea Sovieti
că tinerei generații Oscar Linguist, secretar 
al Uniunii Tineretului Social-Democrat din 
Suedia, care a vizitat Uniunea Sovietică în 
anul trecut, a spus : „Tineretul sovietic cu 
care m-am întîlnit este comunicativ, ager și 

..............J.R.S.S.
Suediei se va statornici un con

tact permanent".
Dorința de a cunoaște tineretul sovietic 

este din ce în ce mai puternică în țările ca
pitaliste. Ziarele reacționare încearcă să as
cundă minunata realitate a vieții omului so
vietic. Dar adevărul străpunge cortinele de 
minciuni, trezind în sufletele oamenilor sim
pli, nemărginită admirație pentru țara care, 
pentru prima oară în istoria omenirii, a sfă- 

. rîmat cătușele exploatării. In vara trecută un 
grup de muzicieni sovietici, a venit la Pa
ris. Printre ei se afla și Nelly Școlnicova — 
studentă în anul IV la Conservatorul din 
Moscova. Înalta pregătire a tineretului sovie
tic a ieșit încăodată la iveală în cadrul con
cursului internațional.. care a avut loc. Pu
blicistul Roger Boussinot- relatează că un 
profesor de vioară din Paris care a cunoscut 
pe cei mai mari virtuoși ai secolului l-a spus: 
„Această fată spre marea mea surprindere 
m-a erhoționat profund : ea îl interpretează 
pe Ceaicovschi exact cum îl interpreta marele 
Sarasate. Acest concert care deobicei, este 
executat cp prea mult accent răsună sub ar-, 
cușul lui Școtaicova mult mai domol, ceea :e 
denotă un înalt nivel de cultură muzicală și 
o măestrie uimitoare...".

La începutul acestui an un grup cultural 
sovietic a fost în Anglia. Zile în șic ziare 
a căror orientare politică este net dușmă
noasă Uniunii Sovietice nu mai pridideau cu . 
laudele la. adresa tinerilor artiști sovietici. ..

Ani în șir presa burgheză a împuiat cape
tele tinerilor din occident cu tot felul de ba
liverne antisoyietice. Tîlcul nu-i greu de sezi- 
sat: trustmanii de peste ocean au nevoie de 
divizii cu care să poarte un război împotriva 
U.R.S.S. Generalii americani visează la con
tingentele de tineri europeni pe care ar pu
tea să le folosească drept carne de tun. La 
Pentagon (Ministerul de Război al SULA.)" 
aceste visuri* sînt transformate în planuri aș
ternute jre hîrtie. Dar între nădejdile mania
cilor războinici și voința popoarelor și în 
special a tineretului este o mare diferență. 
Tineretul cinstit din țările capitaliste nu vrea 
să moară pe un cîmp de luptă împotriva Uni
unii Sovietice. îmi amintesc de cuvintele unui 
tînăr muncitor american care în zilele Fes
tivalului strtagtad mina unui tînăr sovietic 
i-a spus : „Ne-,am întâlnit la Festival ca prie. 
teni, dar nu vreau să ne întâlnim niciodată 
ca dușmani pe oîrnpul de luptă".

M. RAMURII

• viguros., Sper că între tineretul din U. 
și tineretul Suediei se va statornici ur
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Comunicatul Comisiei electorale centrale
pentru alegerile în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS trans, 
haite comunicatul Comisiei electorale cen
trale pentru alegerile în Sovietul Suprem fll 
U.R.S.S. cu .privire la rezultatele alegerilor, 
Oare-au avut loc la 14 martie 1954. .

In ^comunicat se spume că Comisia elec
torală centrală a primit din partea tuturor 
comisiilor electorale de circumscripție da
tele definitive cu privire la rezultatele ale
gerilor pentru Sovietul Suprem al U.R.S.S, 
Pe baza datelor sus-amintite, numărul total 
al alegătorilor în toate circumscripțiile elec
torale a fost de 120.750.816 de persoane, din
tre care la alegerile de deputați în Sovie
tul • Suprem el U.R.S.S. au participat 
120.727.826 de persoane, sau 99,98% din nu
mărul total al alegătorilor.

In- toate circumscripțiile electorale pentru 
alegerile în Sovietul Uniunii, pentru candi
dați! blocului popular al comuniștilor și ce
lor'fără partid au votat 120.479.249 de per
soane, ceea ce reprezintă 99,79% din numă
rul total al alegătorilor care au participat 
la vot. împotriva candidaților la locul de de
putat în Sovietul Uniunii au votat 247.897 
de persoane. Pe baza articolului 88 din „Re-

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 18 martie a fost dată publicității 
lista deputaților aleși la 14 martie 1954 de 
poporul sovietic în organul suprem al puteri' 
de stat — Sovietul Suprem al U.R.S.S. In 
cele două camere ale parlamentului sovietic 
— Sovietul Uniunii și Sovietul Naționali
tăților au fost aleși 1.347 de deputați repre
zentanți ai blocului popular al comuniștilor 
și. celor fără partid.

Printre acpștia se află activiștii de 6eamă 
ai Partidului Comunist și ai Statului Sovie
tic — G. M. Malenkov, V. M. Molotov, N. S. 
Hrușcîov, K. E. Voroșilov, N. A. Bulganin,
L. M. Kaganovici,. A. I. Mikoian, M. Z. 
Saburov, M. G. Pervuhin, N. M. Șvernik,
M. A. Suslov, P. N. Pospelov, N. N. Șatalin.

Printre deputății aleși se numără Alexei 
Kosighin, Viaceslav Malîșev, lvan Tevosian, 
vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri al

Congresul Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
și-a încheiat lucrările

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — P.A.P. 
transmite : In ședința din dimineața zilei de 
17 martie a Congresului al 11-lea al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez a avut loc 
alegerea organelor conducătoare ale parti
dului. Au fost aleși prin vot secret 77 de 
membri al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și 50 de membri 
BUtpleanți ai Comitetului Central. A fost de 
asemenea aleasă Comisia centrală de revizie.

In seara aceleiași zile a avut loc ședința 
de închidere a Congresului. Apariția în pre
zidiu a lui Boleșlaw Bierut, a delegației Par
tidului Comunist al Uniunii' Sovietice, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al P.C.U.S., și a repre
zentanților partidelor comuniste și .muncito
rești frățești, a fost întîmpinată de congre- 
siști cu aplauze furtunoase, prelungite.

In cadrul ședinței de închidere Boles'.aw 
Bierut a rostit o cuvîntare în care a spus 
printre alie'.e:

..Tovarăși delegați 1
-Cel-de al Il-lea Congres al partidului 

nostru și-a încheiat lucrările. Congresul nos
tru a confirmat deplina comunitate de idei, 
unitatea de nezdruncinat a voinței, coe
ziunea de neclintit, precum șl unitatea de 
aspirații și sentimente care au însuflețit pe 
toți participanțil la acest Congres, fără ex
cepție, șl care au îndrumat intensa, activi
tate a Congresului, atît de importantă pentru 
partid, pentru întreaga țară și întregul popor.

Congresul a arătat că de la Congresul de 
unificare, partidul nostru a parcurs o cale 
uriașă, conducînd poporul în munca sa 
imensă și plină de abnegație pentru cons
truirea socialismului în Polonia populară, 
pentru sporirea forțelor ei, ca _o verigă de 
neînfrînt a marelui lagăr al păcii și socia
lismului. în frunte cu Uniunea Sovietică 
(Aplauze furtunoase).

■ Cel de a>l Il-lea Congres a arătat că rîndu
rile partidului nostru s-înt sudate prin invin
cibila ideologie a marxism-leninișmului, care 
Însuflețește partidul nostru șf-1 indică jtalea.

Cel de al Il-lea Congres a arătat că par
tidul nostru pășește ferm pe încercata cale 
leninistă a întăririi alianței dintre munci
tori și țărani — singura cale care duce la 
victorii în construirea socialismului.

Cel de al Il-lea Congres a arătat cum s-au 
călit rîndurile partidului nostru, cum^ au 
crescut, s-au întărit și călit oamenii lui în

Răsfoind revista ,, Tineretul lumii“
Nu constituie pentru nimeni o noutate fap

tul că majoritatea populației globului trăieș
te în mediul rural și nici faptul că populației 
sătești i-au fost hărăzite de-a-lungul veacu
rilor cele mai crîncene ’condiții de viață, con
diții care au rămas neschimbate de sute și 
chiar mii de ani pe cea. mai mare parte a 
globului.

Iată o scrisoare a ’unui tînăr din Camerun 
publicată de revista „Tineretul lumii**, or
gan al F.M.T.D., din luna februarie. Viața a- 
cestui tînăr și a familiei sale este aceea a 
oamenilor epocii de piatră. Afundați intr-un 
colț de pădure din inima junglei, oamenii 
aceștia se luptă cu șerpi și scorpioni, cu 
panterele care dau tîrcoale colibei, cu haitele 
de maimuțe care dezgroapă din pămînt să- 
rnînța de fistic și manioca abia răsădită. 
Acei ce reușesc să învingă fiarele sînt lipsiți 
de apărare în fața marilor negustori și a im
pozitelor. De la un an la altul, impozitele — 
indiferent de forma sub care se prezintă — au 
crescut cu 20 la sută. Tînărul țăran nu-șl 
-poate procura nici măcar turtele de manioră, 
cea mai umilă hrană din această parte a Ca
merunului.

> Răsfoiești paginile revistei „Tineretul 
lumii** și întîilnești multe mărturii ale vieții 
tinerei generații. Iată citeva date despre Ar
gentina, tara cunoscută ca unul din grînareie 
•lumii. 3 familii de mari și hrăpăreți latifun
diari posedă 1.036.009 hectare de pă
mînt, în timp ce numai în regiunea Santa 
Fe, 40.000 tineri țărani sînt lipsiți de pă
mînt.

Dar cu cît condițiile de viață sînt mai neo. 
menoase, cu atît .mai mult crește hotărîrea 
de luptă a tineretului, cu atît mai clar apare 

■ necesitatea unirii forțelor în lupta pentru o 
-viață mai bună.

- Ultimul număr al revistei publică emoțio
nantul apel lansat de către adunarea tine
rilor țărani-din San Alberto di Ravena, 
care cheamă tineretul țărănesc din întreaga 
lume la luptă unită și la o mare întîlnire 
internațională care să aibă loc în cursul a- 
:estui an.

Ca un răspuns la această chemare, există 
un cîntec al țăranilor*vietnamezi de pe teri- 

guliamentul cu privire la alegerile în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S." au fost declarate 
nule 680 de buletine. In toate rircumscrip- 
țiile electorale pentru alegerile în Sovietul 
Naționalităților, pentru candidațil blocului 
popular al comuniștilor șl celor fără partid 
au votat 120.539.860 de alegători, ceea ce 
reprezintă 99,84% din numărul total al ale
gătorilor care au participat la vot. împotri
va c.andidaților la locul de deputat în So
vietul Naționalităților au votat 187.357 de 
persoane. Pe baza articolului 88 din „Regu
lamentul cu privire la alegerile în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S,** au fost declarate nule 
609 buletine.

In continuare, în comunicatul Comisiei 
electorale centrale se dau date amănunțite 
cu privire la rezultatele alegerilor pentru So
vietul Uniunii și Sovietul Naționalităților în 
fiecare dintre republicile unionale.

In comunicat se menționează apoi că în 
toate circumscripțiile electorale pentru ale
gerile în Sovietul Naționalităților din partea 
republicilor autonome, regiunilor autonome șl 
districtelor naționale, dintr-un total de 
9.534.150 alegători au participat la vot
* * *

U.R.S.S. ; Ivan Benediktov, Arseni Zverev, 
Gh.eorghi Alexandrov, Ivar Lihaclov, Boris 
Beșcev, miniștri ai Uniunii Sovietice și alții.

Printre deputății in Sovietul Snprem al 
U.R.S.S. figurează numeroși munritori din 
întreprinderile industriale și din transpor
turi : strungarul Paveî Bîkov, mecanicul de 
locomotivă Viktor Btajenov. muncitorul con
structor Ivan Șirkov, textilistu! Alexandr 
Ciutkih. oțe'.arii Leon:d Tebenkow și lvan 
Metreveli, laminoristui lvan Cinrsxxw, 
toarea Maria Materikov.-. Vas
Dlkan, minerii Ivan Valigura, Nikolai Serbi- 
novici și alții.

Printre cei mai buni fii și fee al poporului 
sovietic, aleși în Sovietul Suprem al U R.S S. 
se află fruntașii satului colhoznic Feodor 
Gheneralov, Nikolai Puzanrikov. Galina 
Burkațkaia, Kiri' Orlovski, M Posmitnii, 
președinți de arteluri agricole; tractoriștii 

lupta grea pentru socialism, în lupte împo
triva dușmanului de clasă și e agenturii 
Imperialismului.

Cel de al Il-lea Congres a fost o minunată 
expresie a internaționalismului proletar, a 
legăturii și solidarității noastre cu masele 
muncitoare din țările capitaliste, a colabo
rării frățești cu țările de democrație popu
lară, a frăției și a devotamentului r.-orudin 
ce în ce mai adînc și puternic față de ma
rea Uniune Sovietică fortăreața și raazimul 
întregii omeniri progresiste în lupta ei 
pentru pace, progres și democrație. (Aplauze 
furtunoase).

Cel de al Il-lea Congres a făcut bilanțul 
activității și succeselor noastre In îndepli
nirea planului de șase ani și a trasat un 
program clar de acțiune pe anii următori.

Cel de al Il-lea Congres a scos in relief 
necesitatea absolută a dezvoltării agricul
turii și a creșterii cit mai rap'de a nivelu
lui de trai al populației.

Cel de al 11-lea Congres a tadus fără în
doială o contribuție creatoare la rezolvarea 
principalelor sarcini ale construct'd noastre 
socialiste — dezvoltarea și întărirea alian
ței dintre muncitofi și țărani.

Cel de al Il-lea Congres a arătat că cri
tica șl autocritica sînt o armă puternică in 
lupta partidului pentru perfecționarea con
tinuă, pentru înlăturarea greșel'kr și dena
turărilor. precum și pentru adincirea lega
turilor cu masele muncitoare și cu întregul 
popor.

Cel de al Il-lea Congres a arătat că Par
tidul Muncitoresc Unit Polonez este torța 
de avantgardă a poporului, o pirghie n 
dezvoltarea puterii lui și în ridicarea bună
stării lui.

Cel de al Il-lea Congres a scos la iveală 
adevărul de netăgăduit și confirmat de în
tregul met's al dezvoltării noastre, că pro
gresul și fericirea tuturor oamenilor muncii, 
progresul și fericirea întregului popor de
pind de forța și coeziunea partidului. ,

Continuînd cele mai bune tradiții ale po
porului polonez, partidul a devenit astăzi 
coloana vertebrală a Frontului Național Ș_i 
principala lui forță care conduce, în strinsă 
legătură cu poporul, toate organizațiile ma
selor de oameni ai muncii — atît cele de 
la sate cît și cele obștești.

Conștiința acestui fapt trebuie să călău
zească întregul partid, conștiința acestui
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toriile neelfbecate; e un cîntec care vor
bește sugestiv despre viața țăranului asu
prit :
„Sudoarea curge gîrlă în ad’ncite orezarii 
îndulcește spicele de orez. Dar pentru cir.e 

oare?
Știi tu cît mă trudesc ca să plătesc arenda 

în ziua secerișului
După ce mi-am plătit datoria, coșul meu de 

orez rămine gol”.
De la San Alberto di Ravena în Vietnam 

sînt 90 de meridiane, fie că pleci spre ră
sărit fie că pleci spre apus. Chemarea tine
rilor țărani italieni și cîntecele țăranilor 
vietnamezi sînt simboluri ale vieții unor oa
meni siliți de secole să se înconvoaie sub po
vara suferințelor.

★
In urma inițiativei Consiliului Mondial 

al Păcii, întreaga lume progresistă come
morează în fiecare an cițiva meri oameni de 
artă și știință.

Ultimul’ număr al revistei „Tineretul 
lumii" redă pe scurt date din viața și acti
vitatea figurilor culturale care vor fi ani
versate în anul acesta: marele compozitor 
ceh Anton Dvorak, minunatul prozator și 
dramaturg, autor al unor nuvele neintrecu'e, 
al pieselor „Pescărușul" șl „3 surori** — 
Anton Cehov, Henry Fielding unul din re
prezentanții eminenți ai literaturii engleze 
și mondiale'prerum și pe Aristofan — ce
tățean ai anticei Atena — de la a cărui 
moarte se împlinesc 2400 de ani.

In anul acesta cînd vor fi sărbătoriți Ce
hov și Fielding, Dvorak și Aristofan, în 
S.U.A. .sînt interziși Andersen și Julies Ver
ne, după ce în 1953 „Scufița Roșie" fusese 
interzisă ca... basm comunist. Dar macoar- 
thiștii din diferite țări capitaliste nu pot să 
pună sub obroc pe oamenii artei și științei. 
Adevărățli scriitori, adevărațil artiști își ri
dică din ce în ce mai viguros glasul in apă
rarea crezului lor artistic. In Japonia ocu
pată de americani, personalități progresiste 
ale cinematografiei japoneze refuză să pri- 

9.532.571 de persoane mu 99.98% din numă
rul total al alegătorilor. Pentru candidați! 
blocului popular al comuniștilor și celor fără
partid, în aceste circumscripții au votat 
9.503.807 persoane sau 99,69% din numărul I 
total al alegătorilor care au partiripat la 
vot. împotriva candidațltor la locul de de
putat în Sovietul Naționalităților din partea 
republicilor autonome, regiunilor autonome și 
districtelor naționale au votat 28.722 deper- 
soane. Pe baza articolului 88 din „Regula-! 
meritul cu privire la alegerile în Sovietul j 
Suprem al U.R.S.S/* au Io6t declarate nule 
42 de buletine.

Comisia electorală centrală, ae spune în 
comunicat, e examinat materialele fie rarei 
circumscripții electorale în. parte și în baza 
articolului 38 din „Regulamentul cu privire ' 
la alegerile in Sovietul Suprem al U.R.S.S." 
a înregistrat alegerea deputaților în Sovie
tul Suprem el U.R.S.S. in toate cele 1.347 
de circumscripții electorale.

Comurrcatul se încheie cu lista deputați
lor aleși în Sovietul Uniunii șl In Sovietul 
Naționalităților.

Praskovia Anghelina, Alexandr Ghitalov, 
lvan Șa’.kl; tărăncile Alexandra Liuskova, 
Leita Vinkel și alții.

Alegătorii Țării Sovietice au delegat în 
organul suprem al puterii de stat și nume
roși oameni ai științei, literaturii, artei, pe
dagogi. Pe lista deputaților figurează marii 
oameni de știință AÎexandr Nesmeianov, Tro. 
•' —. LUer-o, Ivan Bardin, Nikolai Tițin, 
A r andr Bakulev, Alexandr Pallaaln, Anna 
P r nteva, Zinaida Lebedeva, Viktor Am- 
■ an. Andrei Tupolev, Dmitri Skobel- 
7n ; scriitori! A’exandr Fadeev, M'hall So
le •y. Leonid Leonov, Nikolai Tihonov, 
șl elțiL

Deputății tn Sovietul Suprem el U.R.S.S. 
apa-,in diferitelor naționalități ale Țării So
vietice.
MU.;: deputați stnt femei și reprezentanți ai 
tineretului sovietic.- .......

fapt va călăuzi Comitetul Central al parti
dului nostru, ales de Congres, în condițiile 
noii repartizări a forțelor noastre, în înfăp
tuirea sarcinilor trasate de Congres.

Pășind pe calea trasată de cel de al 
Il-lea Congres, vom . întări alianța dintre 
muncitori și țărani, vom ridica neîncetat 
producția noastră agricolă, precum și nive
lul cultural și material ai vieții maselor 
muncitoare, vom ridica neîncetat puterea 
economică și de apărare a statului nostru 
popular.

Să adîncim deci în rîndurile maselor po
pulare de multe milioane, în. rîndurile. mem
brilor partidului șl ale celor fără de. partid 
înțelegerea rolului partidului nostru în con
struirea vieții noi în Polonia populară 1

Să trezim deci în întregul popor înțelege
rea uriașei însemnătăți a mărețelor Idei 
care unesc poporul nostru, idei care lumi
nează întreaga noastă viață și cu ajutorul 
cărora partidul luminează calea dezvoltării 
și înfloririi patriei noastre.

Expresia acestor idei este, Sta tutțil par
tidului nostru, adoptat de cel. de al Il-lea 
Congres. '? ''*"**”'''

Să întărim z! de zi în toate domeniile a- 
I noastră cu Uniunea Soviet că 1 Să
Im.-.m zi de zi și în toate domeniile legă- 
t-irile noastre frățești de luptă cu Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice — partid e- 
-• care indică calea întregii omeniri. (A- 
plauze furtunoase prelungite care nu conte- 
n-sc vreme îndelungată. întreaga sală 6e 
ridică in picioare. Răsună ăclartiații:' „Tăias- 
c- Partidul Comunist al Uniunii Sovieti
ce !").

Tră'ască Partidul Muncitoresc Unit Po- 
1 — conducătorul poporului polonez!
(Aplauze furtunoase).

T-ăiască Comitetul Central — oonducă- 
t—u'. colectiv al partidului nostru ! (A- 
p'.auze furtunoase).

7'â-scâ Republica Populară Polonii
Trăiască poporul polonez!
I-atme spre noi victorii! înainte spre 60- 

ciaîism !
(!nt-eaga sală se ridică în picioare Șl o- 

Tatonează furtunos Răsună urale).
Bxeslaw Bierut declară închise lucrările 

celui de al Il-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Asistența se ri
dică ta picioare Și intonează „Internațio
nala-. . .....

messră rrluri in filme reacționare. Valoroși 
ar i;\ d: :re care N'obuka Otova și alții au 
pâ-2~:‘. ia semn de protest studioul în mij- 
loc’j! turnării unui film detadent. Tineri 
mjncikari mineri japonezi au găzduit și a- 

re cinematografiștii care turnau un 
torn din viața minerilor. Poporul apără și 
susține pe oamenii de cultură cinstiți, care 
îjpta împotriva „culturii** dolarului.

★
ic numărul din februarie al revistei este 

usă după ziarul american „New-York 
Times'* o hartă a lumii. Este semnificativ 
faptul că autorii hărții din proprie iniția
tivă au îmbrăcat în haina neagră a doliului 
toate zonele subordonate imperialiștilor ame. 
-ian., iar o explicație anunță fără sfială: 
forțele armate americane s-au instalat ca Ia 
ele acasă în 27 țări, consilierii militari și 
misiunile militare americane se găsesc în 30 
de țări. Dar pe spațiile negre unde împă
rătește steagul negru al Pentagonului — 
spune articolul din revistă — apar mereu 
mai des trei cuvinte scrise cu creta albă: 
„Am-I go home". împotriva tecoarei deslăn- 
țuite de imperialiștii americani și de guver
nele aservite lor se ridlră tineretul. Tinerii 
sudanezi au declarat că vor -face tot ce le 
stă în pu’ință pentru a anula decretul tero
rist prin care guvernul din Sudan interzice 
tineretului din această țară &ă participe la 
activitatea F.M.T.D. și U.I.S.

in Germania occidentală se ridiră tot mai 
multe glasuri care cer eliberarea din închi
soare a tinărului sportiv Manfred von 
Brauchitsch, a deputatului Jupp Angenforth, 
a tinărului compozitor Wolfgang Schoor, a- 
chzați de a fi luptat pentru o Germanie paș
nică și unită.

Tinerii din Milano, Roma, Torino și din 
alte orașe din Italia protestează împotriva 
reînarmării Germaniei ocriderrtale. împotri
va recrutării de.carne de tun pentru „arma
ta europeană** ș-au, ridicat tineri mineri de 
la Karolinengliick, Schancock, Rokling Ham- 
sen din Germania de Vest.

Sudan, Argentina, Italia. Camerun, Ger
mania de Vest —• tineretul lumii se află în 
primele rîndurl ale luptei pentru pace.

A. BADESCU

Sesiunea Comisiei Economice’ 
0. N. U. pentru Europa

GENEVA 18 (Agerpres). — In ședința j 
din 17 martie a Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru Europa, reprezentanții Franței, Ro- 
miniel, Suediei și Albaniei, au luat cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor pe marginea raportu
lui privind situația economică în Europa.

Reprezentantul Franței a recunoscut că e- 
conomia Franței trece printr-o serie de greu
tăți. El a explicat însă aceste greutăți prin 
faptul că Franța „trece printr-o perioadă de 
adaptare la noi condiții**... Reprezentantul 
Franței a subliniat că politica de protectio
nism dusă de S.U.A. aduce prejudicii țărilor 
Europei occidentale.

Reprezentantul Romîniei a criticat rapor
tul care a denaturat adevărata situație a 
economiei Romîniei, cu scopul de a minima
liza realizările Republicii Populare Romîne 
El a subliniat că volumul comerțului Ro
mîniei cu țările Europei occidentale a crescut 
într-o oarecare măsură. In urma succeselor 
obținute de Republica. Populară Romînă pe 
calea construirii socialismului, a continuat 
el, Romînia poate să-și lărgească considera
bil comerțul cu toate țările.

In încheiere, reprezentantul Romîniei a 
declarat că Republica Populară Romînă este 
interesată în lărgirea colaborării economice 
cu toate țările și va continua să sprijine ac
tiv eforturile Comisiei Economice îndrep
tate spre dezvoltarea acestei colaborări.

In Intimpinarea Congresului 
tineretului german 

pentru pace, unitate, libertate
BERLIN 18 (Agerpres). — A.D.N. trans

mite: Presa germană democrată a publicat 
apelul adresat de reprezentanții vieții pu
blice din Republica Democrată Germană ti
neretului german cu prileju 1 apropiatului 
Congres al tineretului german pentru pace, 
unitate șl libertate, care se va deschide la 
Berlin, la 29 mai.

In apel se relevă însemnătatea pozitivă a 
conferinței de la Berlin £' miniștrilor afa
cerilor externe ai celor patru puteri, pen
tru destinderea încordării internaționale și se 
subliniază că politica guvernului de la Bonn, 
în special adoptarea de către ’BundeStagul 
de la’ Bonn a unor articole militare supli
mentare la constituția de la Bonn, îngreu
iază din ce în ce mai mult rezolvarea pro
blemei germane.

Apelul este semnat de reprezentanți de 
seamă ai vieții publice din Republica De
mocrată Germană — medici, muzicieni, scrii
tori în frunte cu Johannes Lecher, laureat 
al Premiului Internațional Stalin pentru 
pace.

--- •---- 
Situația din zona 

Canalului de Suez
GAIRO 18 (Agerpres).—TASS transmite: 

Situația din zona Canalului de Suez con
tinuă să rămînă încordată. Potrivit relată
rilor zlatulul „Al-Gumhurla“, la 15 martie 
în apropiere de Lsmailia au avut loc ciocniri 
între un grup de egipteni șl soldați englezi, 
în urma cărora patru soldați englezi au fost 
uciși iar trei răniți.

La 16 martie soldați englezi, în număr de 
aproximativ 1.000, au ocupat satele egiptene 
din apropierea locului ciocnirii și au început 
percheziții generale în case. Englezii au ins
tituit,.pe drumul Ismail-Port-Said posturi de 
control. Au fost arestați șapte egipteni. Zia
rul scrie că soldații englezi au distrus su
prafețe considerabile de semănături.

Același ziar arată în continuare că mini
strul orientării naționale a Egiptului. Salah 
Sa-Iem, a calificat aceste acțiuni ale coman
damentului englez drept „acte agresive**.

------------•-------------

O dec'arație a lui Nehru
LONDRA 18 (Agerpres). — După cum a- 

nunță corespondentul agenției Reuter, primul 
ministru al Indiei, Nehru, a declarat la 16 
mart e că problema rechemării personalului 
american, care se află în serviciul grupului 
de observatori ai O.N.U. din Kașmir, este 
discutată în prezent de guvernul indian și de 
secretarul general al O.N.U. După cum a 
anunțat Nehru, răspunzînd la o întrebare care 
l-a fost pusă în Camera populară a parla
mentului indian, guvernul Indiei este de pă
rere că ofițerii armatei Statelor Unite nu pot 
famine neutri în Kașmir. „După părerea 
noastră, ă spus Nehru, după cum s-a 

‘mai anunțat înainte, prezența unor ofițeri 
americani în Kașmir nu este admisibilă și 
de aceea nu trebuie să continue”.

Scurte știri
• Cu prilejul împlinirii a cinci ani de 

la semnarea acordului de colaborare eco
nomică și culturală dintre Uniunea Sovieti
ca și Republica Populară Democrată Co
reeană, Lim He, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Populare Demo
crate Coreene ta Mosc&va a oferit la 17 
martie o recepție,

Lim He, ambasador extraordinar șl mi
nistru plenipotențiar al Republicii Populare 
Democrate Coreene, și V. M. Molotov, au 
rostit cuvîntări.

o Ziarele din Istambul anunță că regele 
Irakului, Feisal, a fost invitat în mod ofi
cial în Turcia. Data vizitei va fi stabilită 
după reîntoarcerea sa din Pakistan. Ziarele 
subliniază că apropiata vizită a regelui Fei
sal în Turcia este considerată ca o dovadă 
că Irakul este gata să adere La pactul mi
litar turco-pakistanez.

® Corespondentul agenției France Presse 
relatează că la Tokio circulă zvonuri după 
care în timpul exploziei atomice provocate 
de americani la l martie în regiunea atolu
lui Bikini, au pierit trei sau patru vase ia- 
joneze de pescuit, pe bordul cărora se aflau 
în total 60 de pescari.

o Potrivit relatărilor agenției France Pre
sse, un grup de 12 ofițeri din armata turcă, 
a sosit marți în zon.a de ocupație americană 
din Germania occidentală, cu scopul de a 
participa timp de mai multe săptămîni la 
unele exerciții americane.

O După cum anunță agenția iugoslavă de 
informații, la Belgrad chiriile au fost majo
rate cu 14-32 de dinari pentru fiecare me
tru pătrat din suprafața locativă.

o La 16 martie, Adunarea Uniunii Fran
ceze a respins cu 93 voturi contra 49 cere
rea de a se ridica imunitatea parlamentară 
comunistului Leon Feix, membru al Adună
rii.

0 France Presse anunță că începînd din 
dimineața zilei de 16 martie, șoferii de auto
buze din Rio de Janeiro sînt în grevă. Pe 
străzile orașului circulă numai cîteva auto
buze și un mic număr de taxiuri supraîncăr
cate. Poliția a luat măsuri pentru a folosi 
spărgători de grevă împotriva greviștilor.

® Sindicatul muncitorilor japonezi de la 
căile ferate ale statului a început lupta pen
tru concedii plătite. Deocamdată, la această 
acțiune iau parte peste 50%, dintre muncito
rii de la serviciile de telecomunicații aparți- 
nînd societăților de cale ferată ale statului.

La Ministerul Afacerilor Externe al U. R. S. S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 17 martie a. c. V. V. Kuznețov, 
locțiitor al ministrului afacerilor externe ai 
U.R.S.S., l-a primit pe dl. Ch. Bohlen, am
basadorul S.U.A. în U.R.S.S., și l-a comu
nicat considerațiunile Guvernului Sovietic în 
legătură cu memoriul din 5 martie e,.c. al 
guvernului S.U.A. cu privire la unele pro
bleme legate de pregătirea convocării confe
rinței de la Geneva din 26 aprilie 1954. In 
memoriu se arată că guvernul S.U.A. a dis
cutat șl a pus de acord aceste probleme cu

------- >©•

Concluziile neîntemeiate
ale d-lui

MOSCOVA 18 (Agerpres). — Ziarul 
„Pravda“ publică următorul articol inț'tulat 
„Concluziile neîntemeiate ale d-lui Dulles**.

La conferința de presă care a avut loc la 
16 martie la Washington a luat cuvîntul se
cretarul de stat al S.U.A., dl. Dulles.

După cum a devenit la modă în S.U.A., și 
de astă dată conferința de presă a fost folo
sită ca o tribună pentru a impune presei a- 
mericane punctul de vedere al Departamen
tului de stat. Expunînd în fața coresponden
ților versiunea oficială în diferitele probleme 
ale situației internaționale, Dulles a conside
rat de asemenea că este locul ca în răspun
surile date corespondenților să-și spună 
părerea în problemele legate de convocarea 
conferinței de la Geneva.

Duties a declarat corespondenților că după 
reîntoarcerea de la Caracas a aflat că de
partamentul de stat dispune „de unele date 
care dovedesc tactica tergiversărilor la care 
recurge Moscova în legătură cu măsurile 
practice pentru pregătirea conferinței". 
Citind aceste „date", lipsite de orice temei, 
Dulles a mai declarat: „Se crează impresia 
că comuniștii chinezi nu sînt, după cum se 
vede, prea mulțumiți de acea parte din în
țelegere care îi privește. Ei sperau că China 
va fi una din așa zisele 5 mari puteri. Acest 
lucru, li s-a refuzat și Sovietele au de dat 
unele explicații, fapt care este posibil să pro
voace o întîrziere**.

La întrebarea dacă situația creată poate 
duce la amînarea conferinței de la Geneva, 
Dulles a răspuns afirmativ declarînd că 
„acest lucru este întru-totul posibil**.

Simțind însă netemeinicia declarației sale, 
întrucît nu a putut aduce nici un fel de dovezi 
în sprijinul ei, Dulles a explicat apoi că cele 
spuse de el sînt o „concluzie" personală.

Pe drept cuvînt se spune că faptele sînt 
un lucru încăpățînat. Dacă vom face.abstrac
ție de logica sui generis a lui Dulles care

Discuțiile din Adunarea Națională Franceză
PARIS 18 (Agerpres). — TASS transmite: 

La 16 martie Adunarea Națională franceză 
a început examinarea proiectului guverna
mental al bugetului militar pe anul 1954.

După cum relatează ziarele, Adunarea Na
țională urmează să asculte cel puțin zece ra
portori. Socialistul Christian Pineau care 
a prezentat primul raportul fa 17 martie, a 
«tat principalele cifre care caracterizează 
cheltuielile militare pe anul 1954. Cheltuie
lile militare pe teritoriul metropolei vor în
suma 829 miliarde franci, cheltuielile mili
tare pe teritoriile de peste mări — 39,5 mi
liarde franci, cheltuielile militare în Extre
mul Orient — 242 miliarde franci, în total 
1.110,5 miliarde franci.

Pineau a subliniat -că partea Franței în 
acoperirea acestor cheltuieli va reprezenta 
925 miliarde franci Restul cheltuielilor le 
iau asupra lor S.U.A.

Cultură fizică șl sport

Turneul Internațional de șah al R.P,R.
Ieri s-au desfășurat în sala C.C.S. parti

dele din runda a XIII-a a Turneului Interna
țional de șah al R.P.R.

Stahlberg și Pachman au terminat partida 
foarte repede făcînd remiză la mutarea 16-a.

O frumoasă partidă a jucat reprezentantul 
nostru Victor Ciocîltea cu maestrul neozee
landez Wade. Negrul a tratat original des
chiderea, dar în fața jocului precis al lui Cio
cîltea a intrat în dezavantaj și a pierdut la 
mutarea 18-a.

O lungă luptă pozițională s-a dat în par
tida Kluger-Szabo. Maestrul maghiar a ma
nevrat mai bine în jocul din mijloc și a cîș- 
tigat un pion. Partida s-a întrerupt.

Troianescu a jucat deschiderea .4 Cai îm
potriva lui Nejmetdinov, reușind să creeze 
acestuia pioni slabi pe aripa damei. In conti
nuare maestrul sovietic a complicat partida 
și dovedind un excelent joc de final a între
rupt partida în avantajul său.

In partida Sliwa-O’Kelly, albul a obținut 
încă din deschidere un pion liber pe aripa 
damei. După schimbarea majorității pieselor, 
s-a intrat Într-Un final în care albul păstrea
ză pionul liber, negrul avînd în schimb o 
presiune puternică în centru. Partida s-a în

Campionatul mondial de șah
MOSCOVA 18 (Agerpres). TASS trans- șah dintre Mihail Botvinnik și Vasili

18 martie s-a jucat cea de a doua par- SmMo(v' PartWa a luat sfîr^it la mutarea 30 
tidă a meciului pentru campionatu-l mond:al cu victoria lui Botvinrrk.

Știri sportive
0 La 18 martie s-au jucat partidele între

rupte din cadrul primei runde a întîlnirii 
prietenești de șah dintre echipele Uniunii So. 
vietice și Argentinei.

Partida Averbach — Panno s-a terminat 
remiză. Partida dintre Boles’avski și G'ii- 
mard. întreruptă într-o poziție grea pentru 
marele maestru sovietic, a luat sfîrșit cu vic
toria lui Guimard. Astfel după prima rundă, 
scorul este de 5—3 în favoarea șahiștilor 
sovietici.

0 Comitetul pentru cultură fizică și spert 
al U.R.S.S. a conferit titlul de maestru eme
rit al sportului mai multor membri ap echi
pei de hochei pe ghiață a Uniunii Sovietice
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guvernele Regatului Unit și Franței.
V. V. Kuznețov a înmînat ambasadorului 

un memoriu în care sînt expuse considerățiu- 
nile Guvernului Sovietic în legătură cu pre
gătirile pentru conferința de la Geneva Și 
se arată printre altele, că propunerea ca 
conferința să aibă loc în clădirea Palatului 
Națiunilor din Geneva este acceptabilă. In 
memoriu se arată de asemenea că conșide- 
rațiunile Guvernului Sovietic eu fost discu
tate cu guvernul Republicii Populare Chi
neze care a anunțat că le împărtășește.

Dulles
duce la o „concluzie*** atît de ciudată și ne 
vom adresa faptelor, ele vor dovedi altceva. 
După cum se știe, la conferința de la Berlin 
s-a ajuns la hotărîrea de comun acord de a 
se convoca la.26 aprilie o conferință la Ge
neva a reprezentanților SU.A., Angliei, 
Franței, Uniunii Sovietice și Republicii Popu
lare Chineze, cu participarea reprezentanților 
celorlalte state interesate.

In felul acesta, hotărîrea prevede că re
prezentanții guvernului Republicii Populare 
Chineze voir participa atît la discutarea pro
blemei coreene ,cit și la discutarea celei in- 
dochineze, alături de reprezentanții celorlalte 
mari puteri — S.U.A., Angliei, Franței și 
U.R.S.S.

In afară de aceasta, încă la 3 martie, 
Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
înștiințat guvernele S.U.A., Angliei și Fran
ței că guvernul Republicii Populare Chineze 
este de acord să participe la conferința de 
la Geneva. Toate acestea sînt fapte care nu 
oferă temeiuri pentru „concluzii** de genul 
acelora la care a recurs Dulles.

Nu putem să nu subliniem că' nu au temei 
nici afirmațiile lui Dulles în legătură cu așa 
zisa „tactică a tergiversărilor** la care ar 
recurge Uniunea Sovietică. Dimpotrivă, Uniu
nea Sovietică împărtășește părerea că nu 
trebuie să existe nici un fel de piedici care 
să îngreuneze pregătirea tehnico-organiza- 
torică a conferinței de la Geneva. La 17 mar
tie, s-a aflat că Guvernul Sovietic și-a exJ 
primat considerațiunile într-o serie de proJ 
b'.eme legate de măsurile practice pentru pre
gătirea conferinței de la Geneva. Și toate 
acestea sînt fapte.

In lumina celor spuse mai sus, nu va fi 
oare mai just să se presupună că „concluziile” 
d-lui Dulles în ceea ce privește te giversa- 
rea conferinței de la Geneva nu pot servi 
la elucidarea situației re.ale, ci sînt o expresie 
a unor tendințe de un caracter cu totul 
diferit ?

Cheltuielile legate de războiul în IndoJ 
china constituie un capitol separat. Ele se e- 
valuează la suma de 626 miliarde franci, din
tre care 490 miliarde franci pe seama S.U.A.

In numele grupului parlamentar al Parti
dului Cdmtinist francez, a luat cuvîntul 
deputatul Malleret-Joinville. Caracterizind 
proiectul propus de guvern drept „u î 
buget străin** care „finanțează agonia torțe
lor armate franceze**, Malleret-Joinville a 
propus ca alocațiile militare să fie reduse cu 
300 miliarde franci și ca această sumă să fie 
alocată pentru construcții de locuințe.

Ziarul „Liberation** relatează că deputății 
socialiști au hotărît să voteze împotriva pro
iectului guvernamental privitor fa bugetul 
militar. Ziarul subliniază că pentru prima 
dată de la eliberarea țării de sub jugul ocu- 
panților hitleriști socialiștii iau o asemenea 
măsură.

trerupt cu un ușor avantaj în favoarea lui 
O’Kelly.

In deschiderea spaniolă, Holmov cu albul a 
cîștigat avantaj de spațiu în partida sa cil 
Sandor. Negrul a contra atacat pe aripa da
mei pentru a echilibra jocul. Amenințat cu 
pierderea damei, campionul maghiar a tre
buit să sacrifice o figură pentru doi pioni. 
Partida s-a întrerupt cu șanse de cîștig pen
tru Holmov.

In partida Korcinoi-Voiculescu, împotriva 
sistemului Reti ales de a'.b, reprezentantul 
nostru a jucat exact deschiderea și a obținut 
egalitate. In continuare Korcinoi a complicat 
jocul, inițiind un atac pe aripa regelui, 
întărind atacul necontenit, maestrul soviet 
tic a cîștigat la mutarea 40.

Furman a cîșt gat partida cu Paoli la mu
tarea 39.

In varianta închisă a Apărării Siciliene, 
după un joc complicat, Filip a cîștigat la 
Bălanei.

In clasament după 13 runde conduce Kor
cinoi cu 10 pct. urmat de Pachman cu 9’/a 
pct. și Nejmetdinov cu 9 pct. avind o între
ruptă.

E. REICHER 
maestru al sportului

care a cucerit campionatul mondial și euro
pean de hochei desfășurat de curînd în Sue
dia. Printre aceștia se numără Alfred Ku- 
■cevski, Dmitri! Ukolov Valentin Kuzin. Ale
xei Gixîșev, Mihail Bîcikov, Nikolai Hlistov 
și alții. In rîndul jucătorilor care au iăcut 
parte din echipa campioană mondială se nu
mără și Vsevoiod Bobrov, Evghenii Babici 
și Viktor Suvalov care dețin acest titlu di
nainte.

0 Joi dimineața a părăsit Capitafa ple- 
cînd la Paris, un lot de atleți din R.P R. care 
va participa la tradiționala competiție <ie 
cros organizată de ziarul „L’Humânlte". Din 
lotul atieților romini fac parte maeștrii spor, 
tului Dinu Cristea, Dumitru Vasile și alții.

a o o I e
martie 1954.
Vitamina în zootehnie, Pionieria nr. 10. Fedia 
Zaițev; Victoria: Cuceritorii aerului; Timpuri 
Noi: Conferința de la Berlin a miniștrilor de 
afaceri externe ai U.R.S.S. S.U.A., Angliei și 
Franței, Jurnal sovietic nr. 1. Parcul natural 
din Belovesc, Crăița și cei șapte viteji; Gh. 
Doja: Balada Siberiei; Al. Popov; Africa (seria 
Ii-a); 8 Martie: I,nptă*orii poporului, Cînteol 
preeriei; Vasile Roșită: China p-j nește an
samblul R.P R.: Cultural: > Vrena celor cura
joși; Grivița: Volpone; C. David: N-'-i p-u-e 
sub măslini: Al. Sabia: Barb.rr’i; Flacăra: 
Rețeaua morții; T. Vladim'rescu; Zile ș1 no- 'j; 
Arta: Corina Schmidt: Popular: Lmbov 'a- 
rovaia; M Eminescu: Bătălia din go'f-'l Ca- 
iiacra (Amiralul Ușacov, seria T-a); Mio-î'a: 
Comoaia din insula păsărelelor; Moșilor: 
.Nunta lui .Crecinschi.

REDACȚIA: București, Plațș Sctntell, Tel, Nr, 7.61.00. ADMINISTRAȚIA: București, Sir, Academiei 17, Iei. 5.79.60, DIFUZAREA: Tei, 5.38.77, TIPARUL: Combinatul Poligrafic Casa SclnteU „I, V. StallxT — Piața SclnteiL =- 5


