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Săptămîna Mondiala 
a Tineretului

Primăvara nu poposește pretutindeni în 
același timp. Intr-o tară ea vine mai de 
timpuriu, într-alta se lasă mai mult aș
teptată. Pentru tînăra generație a lumii 
începutul primăverii este însă, an de an, 
marcat prin ziua de 21 martie. In această 
zi începe Săptămîna Mondială a Tinere
tului a cărei sărbătorire a devenit o tra
diție a mișcării democratice de tineret din 
lumea întreagă.

Săptămîna Mondială a Tineretului ex
primă încrederea tineretului în viitor, în
crederea sa în continua înoire a vieții sale, 
în triumful păcii, progresului și dreptății. 
Sărbătoarea primăverii și tinereții, Săptă
mîna Mondială a Tineretului este un pri
lej de trecere în revistă a forțelor de luptă 
ale tinerei generații, un prilej de a chibzui 
asupra drumului parcurs pînă acum și de 
a stabili sarcinile de viitor. In această 
săptămînă tinerii încearcă să se'cunoască 
mai bine, să întărească prietenia lor pen
tru a putea, uniți, să contribuie la apă
rarea păcii în lumea întreagă.

Cuvintele „prin cunoaștere spre priete
nie" le rostesc tinerii de pretutindeni — 
de la Rio de Janeiro pînă la Tirana, de la 
Delhi și pînă la Glasgow. Le rostesc cu 
maturitatea unei generații care a trecut 
prin grele încercări și care nu vrea să-și 
verse sîngele pe cimpuri de luptă. Le ros
tesc cu convingerea că întărirea legături
lor tineretului mondial constituie o contri
buție la cauza apărării păcii în lume.

In viața popoarelor se petrece un feno
men pe care oamenii îl urmăresc cu aten
ție încordată. Este vorba de pașii tăcuți 
pe calea destinderii internaționale. In lume 
există însă cercuri care se opun păcii și 
a căror îndeletnicire este pregătirea războ
iului. Aceste cercuri sînt binecunoscute — 
cercurile conducătoare din S.U.A. și din 
diferite alte țări capitaliste. Dușmanii pă
cii au declanșat nebuneasca cursă a înar
mărilor. Poveri de nesuportat au fost as- 
vîrlite pe umerii popoarelor și ai tinere
tului. Rezultatul 2_ Privește tinere cititor 
pagina patra a ziarului nostru de astăzi 
și vei putea găsi aspecte ale mizeriei în 
care trăiește tineretul în lumea în care 
stăpînește puterea capitalului.

Ceea ce vei citi în această pagină nu 
reprezintă decît frînturi din viața tinere
tului căruia i s-a răpit dreptul la tinerețe, 
dar care luptă pentru a-1 recăpăta. San- 
tiano Linarello e un tînăr italian care tră
iește într-o localitate din Delta Padului, 
unul din acei tineri care într-un an în
treg nu au posibilitatea să muncească de
cît 50 de zile, adică o zi pe săptămînă. 
Ca Santiano Linarello sînt nenumărați 
tineri în lumea capitalistă. Soarta unora 
din ei este chiar și mai grea : nu au nici
odată de lucru.

Viața este nespus de grea în țările în 
care fericirea este un apanaj al celor pu
țini și care huzuresc. In Brazilia durata 
medie a vieții este de 28 de ani. In In
dia oamenii trăiesc îr. medie și mai puțin: 
26 de ani.

Acum negustorii de moarte pun la cale 
noi afaceri. Ei visează război pentru că 
acesta înseamnă noi și noi comenzi mili
tare. Dar armele trebuiesc mînuite de oa
meni. Și oamenii aceștia sînt în primul 
rînd tineri.

La Pentagon se elaborează planuri de 
creare a unei „armate europene", cu alte 
cuvinte se calculează carnea de tun pe 
care va trebui să o ofere tineretul fran
cez, german, italian, belgian etc. Planu
rile de creare a „comunității defensive eu
ropene" sînt o mare primejdie pentru viața 
și viitorul tineretului de pe continentul 
nostru. Tinerii doresc însă fierbinte pacea. 
Tineretului îi este specifică îndrăzneala 
creatoare, cutezanța visurilor. Dușmanii 
păcii încearcă să folosească aceasta în 
scopuri mîrșave. Tinerii conștienți înțe
leg însă că visurile lor cele mai frumoase, 
care nu pot fi legate decît de eforturi paș
nice, se pot realiza numai și numai în con
dițiile păcii, în condițiile unei efective 
securități a .popoarelor.

Anul trecut a fost bogat în manifestări 
internaționale de tineret. Alai mult decît

Adunarea tineretului din Capitală 
Săptăminii Mondiale a

Sîmbătă după amiază a avut loc în sala 
„Filimon Sîrbu" adunarea tineretului din Ca
pitală, cu prilejul deschiderii Săptăminii 
Mondiale a Tineretului.

Au participat tovarășii: Constanța Cră
ciun, ministrul Culturii, acad. 1. Murgulescu, 
ministrul Învățămintului, Stela Enescu, mi
nistrul Prevederilor Sociale, precum și mem
bri ai C.C. al U.T.M Au luat parte de ase
meni studenți străini care învață in țara 
noastră.
. Adunarea a fost desch:să de tov. Marin 
Vasile, prim secretar al Comitetului Regio
nal București al U.T.M,

A luat cuvîntul tov. I. Fazekaș, secretar 
al C.C. al U.TM. :

„Săptămîna Mondială a Tineretului, oare 
se sărbătorește în liecare an în prima săptă
mînă a primăverii — a spus vorbitorul — 
a devenit o tradiție scumpă tineretului din 
întreaga lume. Ea constituie un prilej de 
trecere în revistă a forțelor tineretului de
mocrat și iubitor de pace din întreaga lume, 
a realizărilor sale".

Descriind condițiile în care se sărbătorește 
anul acesta Săptămîna Mondială a Tineretu
lui, vorbitorul a subliniat că rezultatele con
ferinței de la Berlin a miniștrilor afacerilor 
externe ai celor patru puteri arată creșterea 
prestigiului și influenței forțelor păcii. Pro
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Celui de al XII-Iea Congres
al Uniunii Tineretului Comunist-Leninist

din U. R, S. S.

în alți ani, în acest an tinerii din diferite 
țări au putut să cunoască mai bine, să 
afle la fața locului cum trăiesc frații lor. 
Congresul Mondial al Tineretului iar apoi 
Festivalul au fost minunate prilejuri în 
această privință. Cunoașterea poate duce 
la prietenie și tineretul lumii este dornic 
de prietenie.

Un deosebit interes manifestă tinerii 
de pretutindeni pentru cunoașterea vieții 
tineretului în țările în care cei mulți au 
devenit stăpîni ai vieții și destinelor lor 
și în special pentru cunoașterea vieții ti
neretului sovietic.

„Victoria marei cauze a păcii este scopul 
urmărit de tineretul sovietic, de toți oa
menii sovietici". Aceste cuvinte dintr-o 
declarație recentă a Comitetului Antifas
cist al Tineretului Sovietic exprimă nă
zuințele cele mai vii ale tinerilor din mă
reața Țară a Socialismului. Tineretul so
vietic trăiește o viață luminoasă, o viață 
care nu cunoaște grija pentru ziua de 
mâine. In asemenea condiții tinerii pot să 
valorifice în mod deplin toate capacită
țile lor creatoare.

Ghilas Verdieva este numele unei tinere 
sovietice, al unei comsomoliste. Numele 
acesta este binecunoscut în patria ei. Este 
binecunoscut deoarece Ghilas Verdieva 
a strîns cea mai mare recoltă de bumbac 
din Uzbechistan. Tovarășii ei i-au răs
plătit munca alegînd-o deputată în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. Și cînd te gîndești 
că în lumea capitalistă tinere de vîrsta 
ei, nu numai că nu visează să fie depu
tate dar consideră drept o mare fericire 
să albă unde munci pentru ca să-și poată 
ține traiul de pe o zi pe alta.

In aceste zile privirile tineretului demo
crat din întreaga lume sînt îndreptate 
spre Moscova unde se desfășoară lucrările 
Congresului al XII-Iea al Comsomolului 
prilej de bogate învățăminte.

Un tineret fericit — au spus de nenu
mărate ori participanții la Festival — re- 
ferindu-se la tineretul patriei noastre. Și 
într-adevăr tineretul din țara noastră ca 
și dir. celelalte țări de democrație popu
lară este un tineret eliberat pentru tot
deauna de suferințele pe care le îndură și 
astăzi tinerii din țările capitaliste. Re
gimul de democrație populară a creat cele 
mai largi perspective de dezvoltare tine
rei generații.

Tineretul patriei noastre sărbătorește și 
el, în rând cu tinerii democrați din întrea
ga lume, Săptămîna Mondială a Tinere
tului prin rhanifestații închinate luptei 
pentru pace, solidarității cu tineretul lumii 
Săptămîna Mondială a Tineretului este un 
prilej de dezvoltare a educației tineretului 
în spiritul prieteniei între popoare, de in
tensificare a muncii în uzine, pe ogoare, 
în școli pentru a răspunde cu cinste sar
cinilor puse de partid în vederea ridicării 
continue a nivelului de trai al populației, 
al măririi producției agricole și de bunuri 
de larg consum.

Cunoașterea vieții tineretului din țările 
lagărului democrat este de natură să dea 
un puternic imbold luptei pe care tinere
tul din țările capitaliste și dependente o 
desfășoară pentru cucerirea unei vieți ome. 
nești, pentru pace. In această luptă, as
pră, plină de greutăți, tinerii găsesc în 
Federația Mondială a Tineretului Demo
crat acea forță capabilă să-i îndrume. Rîn- 
durile Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat au crescut necontenit și astăzi 
peste 83 milioane de tineri din 93 de țări, 
membri, ai unor organizații de cele mai 
diferite opinii politice, filozofice și reli
gioase fac parte din detașamentul înain
tat al tinerei generații a zilelor noastre.

Nimic nu-i poate răpi tineretului încre
derea în viitor. Viitorul aparține tinere
tului, și pentru a cuceri acest viitor, pen
tru a-l face cît mai luminos tînăra gene
rație a lumii nu-și precupețește forțele în 
luptă. In Săptămîna Mondială a Tineretu
lui care începe astăzi, tineretul lumii își 
va intensifica lupta pentru pacea omeni
rii, pentru fericirea popoarelor.

punerile concrete ale U.R.S.S. — a spus vor
bitorul — eforturile sale pentru a ajunge la 
un acord acceptabil tuturor, au convins alte 
milioane de oameni de politica de pace dusă 
cu consecvență de Un'unea Sovietică.

Victoriile forțelor păcii și slăbirea con
tinuă a lagărului imperialist, întăresc încre
derea tineretului în succesul luptei sale, îl 
fac să privească cu optimism viitorul. Săp
tămîna Mondială a Tineretului se desfășoară 
anul aceste sub semnul luptei forțelor păcii, 
pentru slab:rea continuă a încordării inter
naționale, sub lozinca : „Prin cunoaștere 
spre prietenie I"

Tinererjl muncitor din patria noastră săr
bătorește Săp’.amina Mondială a Tineretului 
prin participarea activă la lupta pentru dez
voltarea economiei naționale și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai a! oamenilor muncii. 
Tineretul este hotărît să depună eforturi sus
ținute pentru sporirea producției agricole, 
pentru obținerea de recolte bogate.

Contribuția tineretului nostru la înflorirea 
patriei noastre constituie un sprij n în lupta 
tineretului din lumea întreagă pentru pace, 
pentru viață, pentru un viitor luminos — a 
încheiat vorbitorul.

Participanții la adunare au adoptat epoi 
prin aplauze puternice, textul unui salut a- 
dresat F.M.T.D. și tineretului din lumea în

Pentru pregătirea 
cadrelor din agricultură, 

industria ușoară și alimentară
In legătură cu pregătirea cadrelor pentru 

agricultură, industria ușoară și alimentară, 
Comitetul orășenesc București al P-M.R.. a 
convocat sîmbătă o consfătuire la care au 
participat cadre de conducere din institutele 
de învătămînt superior și școlile medii teh
nice de specialitate, precum și tineri absol
venți ai acestor institute și școli din Capitală.

Lucrările consfătuirii au fost deschise de 
tov. St Cruceru, secretar al Comitetului o- 
rășenesc București al P.M R.

Tov. Ion Maier, prorector al Institutului 
agronomic „N. Bălcescu", a prezentat un 
referat despre activitatea didactică și știin
țifică a institutului in vederea pregătirii ti
nerilor specialiști pentru agricultură.

Au urmat discuții, la care au luat parte 
cadre didactice și membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază de partid și ai organi
zațiilor U.T.M din institute, facultăți și 
școli medii de specialitate, tineri specialiști 
din agronomie, zootehnie, medicină veteri
nară, industria alimentară și ușoară, pre
cum și reprezentanți ai comitetelor raionale 
de partid din Capitală și ai Comitetului o- 
rășenesc București al U.T..M Vorbitorii s-au 
ocupat de unele probleme practice, dintre 
cele mai importante, ale muncii de pregă
tire profesională și politică a viitoarelor ca
dre din aceste ramuri de activitate.

După înche:erea discuțiilor, tov. N. Gio- 
san, locțiitor al ministrului Agriculturii și 
Silviculturii, a înfățișat continua dezvolta
re pe care a luat-o în ultimii ani învăță- 
mîntul agro-silvic din țara noastră, ocupîn- 
du-se apoi de activitatea Institutului agro
nomic „N. Bălcescu" șj a școlii medii teh
nice veterinare din București.

In cuvîntul său, tov. N. Dinulescu prim 
locțiitor al ministrului învățămintului a 
relevat necesitatea colaborării mai strînse 
între ministerul învățămintului și ministe
rele care tutelează școli și institute de în- 
vățămînt" superior.

In concluziile consfătuirii, tov. Ștefan 
Cruceru a arătat sarcinile organizațiilor de 
partid șl U-T-M. pentru sprijinirea pre
gătirii și educării cadrelor superioare și 
medii necesare agriculturii, zootehniei, sil
viculturii, industriei bunurilor de larg con
sum. Organele de partid și 1 U-T.M. din 
institutele și școlile medii tehnice de speci
alitate' trebuie să dea un ajutor tot mai 
puternic ridicării continue a nivelului tehui- 
co-științific și ideologic al cadrelor didac
tice, al studenților și elevilor, trebuie să a- 
corde o mai mare atenție îmbunătățirii con
ținutului cursurilor și îmbinării cunoștințelor 
teoretice cu practica în producție și viața so
cială.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului 
dintre R.P.R.

și Republica Federală 
Austriacă

In cursul lunii martie au avut Ioc la 
București lucrările comisiei mixte romîno- 
austriace prevăzute de acordul comercial, și 
de plăți existent între Republica Populară 
Romînă și Republica Federală Austriacă.

In urma acestor lucrări, Ia 20 martie s-a 
semnat la București un protocol între cele 
două părți, prin care se stabilesc listele 
mărfurilor oare vor face obiectul schimbu
lui pe anul 1954.

Din partea romînă, protocolul a fost sem
nat de directorul ad-interim al direcției re
lațiilor economice cu țările apusene din Mi
nisterul Comerțului Exterior al R P.R., L. 
Cogan, iar din partea austriacă de dr. Kurt 
Enderl, consilier de legație din Ministerul 
Afacerilor Externe aii Republicii Federale 
Austriace.

La semnarea protocolului au luat parte 
funcționari superiori din Ministerul Comer
țului Exterior și Ministerul Afacerilor Ex
terne.

In baza acestui protocol, Republica Popu
lară Romînă, va importa. în cursul anului 
1954, din Republica Federală Austriacă: ce
lofibră și fire textile, instrumente medicale, 
produse farmaceutice, îngrășăminte chi
mice, aparate și piese de radio, oțeluri și 
laminate.

Republica Populară Romînă va exporta în 
cursul anului 1954 în Republica Federală 
Austriacă: produse chimice, negru de fum, 
parafină, plante medicinale, cherestea și 
produse agricole. (Agerpres) 

cu prilejul deschiderii 
Tineretului

treagă, cu prilejul Săptăminii Mondiale a 
Tineretului.

Adunarea s-a încheiat printr-un frumos 
program artistic executat de Ansamblul 
U.T.M. (Agerpres)

Serată studențească 
închinată Săptăminii Mondiale 

a Tineretului
Ieri seara, în sala Casei Prieteniei Roimlîno- 

Sovietice a avut loc o serată studențească 
organizată de Comitetul orășenesc U.T.M. 
București închinată Săptăminii Mondiale a 
Tineretului. In cadrul seratei, Om Han Giiib 
din R.P.D. Coreeană, Melike H. din Turcia, 
Panu Terii 1 din Africa Occidentală, au 
vorbit despre lupta tineretului din ță
rile lor pentru pace, libertate și inde
pendență națională, in cadrul seratei a 
mai luat cuvîntul tov. Bărbu'.escu Nicolae, 
asistent universitar, absolvent al Universității 
„Cernișevschi" din Saratov care a vorbit 
despre viața tineretului sovietic după care un 
grup de artiști ai Ansamblului de Estradă 
precum și Ansamblul Sfatului Popular al 
Capitalei au prezentat un program artistic.

Ridicarea agriculturii noastre la un nivel mai înalt a devenit o cauză a întregu. 
lui popor muncitor din țara noastră.

Numeroși muncitori tineri și vîrst nici din fabrici și uzine, cer cu hotărîre și 
dragoste să meargă să lucreze în agricul tură.

Fotografia noastră înfățișează, pe tovarășii loan Dumitru, secretarul organiza
ției de partid și Vlad Gheorghe secreta rul organizației de bază U.T.M. de la fa
brica ..Boleslaw Bierut“ din Capitală, dlscutînd cu un grup de muncitori care peste 
puțin timp vor pleca la sate.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice salută fierbinte cel de al XII-Iea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist-Leninist din U.R.S.S. și, prin el, pe 
toți comsomoiiștii și comsomolistele. gloriosut tineret al 
Uniunii noastre Sovietice multinaționale.

Sub conducerea Partidului Comunist Comsomolul Leni
nist a crescut și educat milioane de constructori activi ai 
societății comuniste. Prin lupta m eroică și prin munca sa 
plină de vitejie pentru binele Patriei. Comsomolul și-a 
cucerit stima generală și dragostea poporului sovietic.

Comitetul Centrai al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice este convins că comsomoiiștii și comsomolistele 
noastre vor spori și de acum înainte faptele glorioase ale 
Comsomolului Leninist, consacrind întreaga lor energie și 
tinerele lor forțe măreței cauze a construirii comunismului.

In prezent, in condițiile trecerii treptate de la socialism 
spre comunism, crește și mai mult rolul Comsomolului in 
opera de educare comunistă a tineretului, de însușire a 
bazelor marxism-leninismului și de traducere conștientă in 
viață a atotbiruitoarei învățături a lui Marx-Enge!s-Lenin- 
Stalin. Comsomolul trebu!e să educe neîncetat tinerelul 
sovietic in spiritul slujirii fără preget a Patriei sale și al 
devotamentului față de Partidul Comunist, in spiritul prie
teniei de nezdruncinat intre popoarele U.R.S.S„ trebuie să 
facă tineretul să-și însușească cele mai bune calități ale 
oamenilor sovietici — dragostea de muncă, vioiciunea, ne- 
infricarea. încrederea in victoria cauzei noastre, hotărârea 
de a învinge orice greutăți și obstacole. Datoria Comsomo
lului este de a se preocupa pe toate căile ca tineretul să-și 
ridice in permanență calificarea profesională, să-și însu
șească cu perseverență cunoștințele și realizările științei și 
tehnicii inaintate și să știe să le aplice in practică in toate 
domeniile economiei naționale și ale cultur-L

Comsomolul este chemat să manifeste o preocupare ne
obosită pentru călirea fizică a tineretului, pentru pregă
tirea lui pentru muncă și apărarea Patriei

O sarcină din cele mai importante a Comsomolului 
constă in a asigura o participare și mai activă a comsomo- 
liștilor și a întregului tineret sovietic la construcția de 
stat economică și culturală, la întreaga viață social-politică 
a țării. Atenția tineretului trebuie să fie concentrată în
deosebi asupra dezvoltării continue a industriei socialiste, 
asupra înfăptuirii programului trasat de partid și guvern

Comitetul Central al

privind dezvoltarea rapidă a tuturor ramurilor agriculturii 
și producției bunurilor’de consum popular, asupra rezol
vării măreței sarcini a întregului popor — satisfacerea de
plină in următorii 2—3 ani a nevoitor crescînde ale popu
lației țării noastre în ceea ce privește mărfurile de consum 
popular. Comsomolul trebuie să desfășoare și mai larg în
trecerea socialistă, să dea dovadă de și mai mult spirit 
activ și inițiativă, să mobilizeze forțele tineretului sovietic 
în vederea ridicării prin toate mijloacele a productivității 
muncii in toate ramurile economiei naționale.

'Pentru a-și îndeplini cu succes rolul de ajutor și rezervă 
a Partidului Comunist, Comsomolul trebuie să-și perfecțio
neze în permanență munca. Organele comsomoliste, care 
sint chemate să joace un mare rol în rezolvarea sarcinilor 
ce stau in fața tineretului sovietic, trebuie să-și reorgani
zeze cu hotărire munca, să elimine din practica conducerii 
organizațiilor comsomoliste metodele cancelariste birocra
tice, să se ocupe in mai mare măsură de munca concretă 
de organizare și educare în rîndurile tineretului In centrul 
atenției organizațiilor comsomoliste trebuie să se afle oa
meni vii — comsomoiiștii și tineretul sovietic, grija perma
nentă pentru munca lor, viața lor de zi cu zi, studiile și 
educația, pentru satisfacerea cerințelor mereu eresetnde și 
a intereselor tinerilor și tinerelor. In acest scop este nece
sar sa se lărgească necontenit și să se întărească legăturile 
vii cu masele largi ale tineretului.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice este covins că Comsomolul Leninist și întreg 
tineretul sovietic, educați in spiritul internaționalismului 
proletar, vor fi întotdeauna în avangarda tineretului demo
crat în lupta lui nobilă pentru pace în întreaga lume.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice iși exprimă încrederea că Comsomolul nostru, 
care gruoează în rînd»rile sale neste 18 milioane de tineri 
constructori ai societății comuniste, va fi și pe viitor un ajutor 
credincios al Partidului in lupta pentru victoria comunis
mului și iși va îndeplini cu cinste datoria sfintă față de 
poporul sovietic și față de Patria Socialistă.

Trăiască Uniunea Tineretului Comunist-Leninist din 
U.R.S.S.!

Trăiască gloriosul tineret sovietic !
Trăiască marea noastră Patrie SociaFstă 1

Part’dului Comunist al Uniunii Sovietice

Creșterea producției agricole — 
cauza întregului popor

Studenții în sprijinul muncilor de primăvară
IAȘI (de le coresponden

tul nostru BUCUR CONS- 
TANTI N)

Studenții Institutului a- 
gronomic din Iași își dau 
ne deplin scama că traduce
rea în viață a Hotărlrii par- 
t'dului și guvernului cu pri
vire la pregătirea și executa, 
rea la timp a muncilor a- 
gricole din primăvara anu
lui 1954, depinde și de spri

jinul pe care îl vor da tehni
cienii și inginerii agronomi.

Dlscutînd im organizația 
de bază U.T.M. despre spri
jinul pe care îl pot da țăra
nilor muncitori colectiviști, 
întovărășiți sau cu gospodă
rii individuale din reg’une 
ei șl-au luat angajamentul 
să meargă în 100 de comune 
unde să arate țăranilor mun. 
citori cum se 6eamănă po
rumbul în cuiburi așezate în

pătrat, cum se confecționea
ză ghiveceie nutritive, cum 
se face plantarea de vară 
a cartofului, șl să dea toate 
indicații’e tehnice de care 
au nevoie.

Această inițiativă frumoa
să trebuie să constituie o pil
dă pentru toți studenții in
stitutelor agronomice din 
tară, de a sprijini cu toate 
forțele creșterea producției 
agricole.

Pregătirile colectiviștilor din Tîrzii
Membrii gospodăriei agri

cole colective „Flamura Ro
șie" din Tîrzii, raionul Huș:, 
au terminat pregătirile pen
tru campania agricolă de 
primăvară. Consilm! de con
ducere și personal tovarășul 
Toma Prună, președintele, 
au avut grijă să asigure di.-i 
timp toate cele necesa-e 
campaniei de însămTiițări. 
Astfel pînă în ziua de 10 
martie colectiviștii din Tîrzii 
au terminat de reparat 24 
pluguri, 14 grape. 4 semănă
tori pentru păioase, 4 semă
nători de porumb și 3 culti
vatoare.

In același timp ei au se
lectat 5.800 kg. mazăre, 4.030 
kg. ovăz, 3.000 kg. orz și 
1.000 kg. flearea-soarelui. Ei 
au transportat pe timp *40 
tone îngrășăminte naturale. 
Pentru încercarea puterii de 

încolțire a semințelor, colec
tiviștii au făcut probe de 
germinație și diferite expe
riențe la laboratorul gospo
dăriei.

S-au evidențiat în mod 
deosebit la repararea unelte
lor și la selectarea semințe
lor, colectiviștii: loan Năs- 
tase. Simion Toderiță, Mora- 
ru Petru șl alții.

De asemenea pentru a con
tribui la aprovizionarea oa
menilor muncii de la orașe cu 
legume șl zarzavaturi, gos
podăria a mărit suprafața 
de grădinărit cu încă un 
hectar. S-au făcut contractă
ri pentru livrarea de ’egume 
și zarzavaturi cu O C.L. A- 
prozar (3 hectare) și 3 hec
tare cu Agevacoop Huși. 
Gospodăria a și primit de ia 
Aprozar 3,5 m. c. material 
lemnos pentru amenajarea 
de răsadnițe.

Corespondent
CHAFFER IUJU

Gata pentru însămînțări
Țăranii muncitori din co

muna Piatra Olt-sat, ra
ionul Slatina au reparat pi- 
nă la data de 10 martie a.c. 
pe baza planului întocmit de 
sfatul popular, cele 31 de 
pluguri, 18 grape, 37 de că
ruțe și alte atelaje. Cele 5 
centre de reparații din comu
nă au fost aprovizionate de 
către cooperativă cu cantită
ți însemnate de cărbuni și 
fier. Aici s-au ascuțit peste 
70 fiare de plug, s-au con
fecționat șuruburi, potcoa
ve pentru vite etc.

Numeroși țărani .muncitori 
cu gospodării mici și mijlo

cii ca de pildă Marin P. \'a- 
nu. Dumitra Stere, Petre 
Ghenea șl alții, dornici de a 
insămința numai sâmințâ de 
bună calitate, au făcut încer
carea puterii de încolțire a 
semințelor pe care le vor fo
losi peste cîteva zile Ia în- 
sămînțare.

Anul trecut la cooperativa 
din comună erau numai 10 
semănători, astăzi numărul 
lor s-a mărit cj încă 30. iar 
majoritatea dintre cele care 
au avut mici defecțiuni au 
fost jeparate.

La căminul cultural din co
mună țăranii muncitori par

ticipă cu însuflețire la confe
rințe de studiere a hotărîri- 
lor partidului și guvernului. 
Aici primesc sfaturi dela 
specialiști de felul cum tre
buie să transporte gunoiul de 
grajd pe cîmp, cum să facă 
lucrări de păstrare a apei in 
pămînt etc.

Țăranii muncitori din co
muna Piatra Olt-sat sînt ho. 
tărîți ca anul acesta, prin a- 

plicarea regulilor agrotehni
ce, să mărească și mai mult 
cantitatea de produse agri
cole la hectar.

*

-------- Ștefan Iureș —■—- 

Cadență de marș 
pen ru primăvara aceasta

Pămîntule,
reavăn pămînt,
Ivit de sub țundra cea rece, 
ai vrea, liniștit, a petrece 
sub razele soarelui blind ? 
Spun oamenii însă, pe șleau, 
că au ei cu tine ce au.

Pămîntule, 
pașnic pămînt, 
scump inimii noastre ești, frate.
Și totuși, oștiri înarmate, 
noi mergem asupră-ți, spunind : 
tu nu ne-ai dat rod îndeajuns.
Ci scoate ce înc-ai ascuns.

Pămîntule,
negru pămînt,
Noi nu ți-om mai da păsuire 
să dormi, amorțit, în neștire, 
cu fața la soare și vînt.
Cuțitul sclipește la plug : 
deșteaptă-te întru belșug.

Pămîntule, 
dulce pămint, 
tu, doica semințelor bune, 
de cînd libertatea îți spune 
„al meu'’ — zece primăveri sînt.
Un tint ești dator să-i închini 
prin nenumărate tulpini.

Pămîntule,
inîndru pămînt,
spre larguri împingem o oaste: 
coloana tractoarelor noastre ; 
tu taci, cu uimire-ascultînd.
Erai mai deprins să asculți 
străvechi lipăit de desculți.

Pămîntule, *
fraged pămînt 
de primăvăratece zile, 
ca tu să ai cimpuri fertile, — 
prin marele nostru frămînt 
să știi că ascundem în noi 
și rouă, și soare, și ploi...

Pămîntule, 
slobod pămînt, 
purta-vei cîndva comunismul 
și tot ce ne farmecă visul 
va fi pește tine răsfrînt.
Cu ochii-ntr-acolo, să uiți 
recolta din anii trecuți.

Acum, — o erupție vie 
îi cerem recoltei să fie.
Ii cerem, dar nu așteptînd ; 
ci pentru aceasta ne-om bate. 
Cu tine ne-om bate, măi frate, 
pămîntule, 
rodnic pămînt!...

5.000 hectare însâmînțate
ARAD (De la corespondenta noastră ANA 

MARTIN).
Muncile agricole de primăvară se desfă

șoară pe zi ce trece cu mai multă însuflețire, 
țăranii muncitori din regiunea Arad sînt ho- 
tarîți să facă față cu succes sarcinilor ce le 
revin în campania de primăvară.

Printre raioanele fruntașe care au început 
deja jnsămînțările, este și raionul Arad unde 
s-a însămînțat pînă în ziua de 18 martie, 
o suprafață de 5.000 hectare printre care • 
1399 hectare orz, 1265 hectare ovăz, 563 hec
tare mazăre, 669 hectare floarea-soarelul, 
345 hectare sfeclă de zahăr etc. Mai multe 
gospodării agricole colective printre care și 
acelea din satele Șagu, Vladimirescu și Se- 
c'.ani^ au terminat însămînțatul culturilor de 
primă urgență. Printre satele fruntașe ale 
raionului Arad se numără : Curtici, Siria și 

Zimandul-nou.



Cercul literar. „Al. Sahia“ din Buzău 
la cinci ani de activitate

Cercul literar „Al, Sahla“ din Buzău a îm
plinit cinci ani de activitate. Timp de cinci 
ani s-au adunat mereu îți sala de ședințe, 
de cite două ori pe săptămînă, tineri munci
tori și elevi, laolaltă cu oameni trecuți de 
acum de prima tinerețe. Și-au cetit primele 
lor versuri sau lucrări în proză, au discutat 
articole de critică și teorie literară, și au 
făcut lecturi din- cele, mai valoroase, opere 
ale scriitorilor clasici și conțerrțpp.rani, lă-, 
murindu-și laolaltă multe din problemele 
muncii de creație literara/

Se găsesc lă" sediul cercului 'nostru lite
rar cinci dosare"tiiăH‘.'Pe fîecăre’din ele este' 
Indicat anul: 1949, 1950, '1951, 1952 ȘT 1953 
In ele stau împăturite, nenumărate file.’Cele 
mai multe cu’versuri; altele cu proză, altele 
cu teatru. File ta dosare-:. S-ar..părea că 
atît și nimic mai'mult.-;_ .....

Dar dacă îți pleci atent■ privirea peste a- 
eeste file, găsești' în ele oameni, gînduri și 
năzuințe, mărturii ale primilor pași — de 
cele mai multe ori rîesigilri'— către lima
nurile creației literare.............

Recitind aceste file tai revin’în minte a- 
tîtea și atîtea nume, atîțta•• și atiția tova
răși alături de ca re-a m activat cinci ani de 
zile în cadrul cercului literar.

1949 — martie. Prima seară ; zece oameni, 
adunați într-o încăpere modestă, ne frărri'îh- 
tam să-i găsim un nume cercului literar pe 
care îl înființam atunci. Și i-am zis „Al. Sa 
hia", după numele neuitatului scriitor luptă
tor, dispărut înainte de ’ vreme, sub povara 
orînduirii burghezo^moșierești.’ '

Nici nu știarii bin'C'ce trebuie să facem, 
cum să lucrăm, cum să recrutăm cadrele. Și 
au urmat primele ședințe, discutarea prime
lor lucrări, îndrumarea noilor începători pe 
tărîm literar, care veneau cu drag la cercul 
nostru.

Răsfoesc filele din dosarul pe care scrie 
i*1949“, întîlnesc lucrările acestor tovarăși 
și-mi revin în minte multe din ședințe. Iată 
prima lucrare satirică a muncitorului Ra- 
chieru Zaharia, astăzi redactor la ziarul lo
cal; primele poezii ale lui Mihail Negrune, 
eu accente formaliste și apoi poezii care 
marcau o apropiere din ce în ce mai îmbu
curătoare de viață, de literatura realistă, ea 
urmare și a activității sale în cerc.

Orînduite în dosar se găsesc și prima lu
crare în proză a lui Mihai Botez, lăcătuș la 
G.F.R. și cea dintîi poezie a tînărului țăran 
muncitor Ștefan Belu și însfirșit, iată pagi
nile de proză migălite de I. Gheorghiu-Bă- 
dărău sau versurile de început ale lui Petre 
Popa — acum absolvent al Școli’ de litera
tură și critică literară „Mibail Eminescu" — 
bombastice, pline de .steaguri fîl::ind“, 
„rîuri de sînge“ și „mări de lacrimi” dar ma: 
puțin pline de viața oamenilor.

Revin în minte apoi primele șezători lite
rare la cluburi muncitorești și la cam.-.ele 
culturale din oraș, primele versuri put.-:ate 
în ziarul local, prima noastră pagină lite
rară închinată Zilei Scînteii. Erau clipele în
ceputului și luării unul contact mai direct 
cu realitatea din fabrici și de la sate pe care 
doream s-o redăm în ceea ce are ea esențial

...Răsfoesc mai departe dosarul din IX i 
Filele aduc aminte de placheta intitulată 
„Intr-un an de zile" pe care am publicat-o 
atunci, reînvie tabloul sărbătoririi fesVve a 
unui an de activitate cînd am avut primul 
schimb de experiență cu cercurile literare 
,de la Brăila, Galați, Focșani, Ploești și Rîm-

Un ciclu de filme
în cinstea Săptămânii Mondiale a Tineretului

In cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretu
lui, Comitetul orășenesc U.T.M. București 
și întreprinderea regională cinematografica 
de stat „București" organizează între 22-28 
martie un ciclii de filme pentru tineret.

Le cinematografele „Lumina", „Al. Popov* 
„Cultural", „Al. Sabia", „Miorița", ,,Vo ga”, 
și „Rahova" va rula în fiecare zi cite unul 
din următoarele filme: „Oameni curajoși", 
„Fata cu părul cărunt", „Micul partizan”, 
„Apărătorii patriei", „Inimi de oțel", „Ro
manul unei tinere căsnicii", și „Nepoții gor
nistului" (seria I-a).

nlcu Sărat. Aurora Cornu, venită de la Plo
ești, și-a citit atunci una din primele el 
poezii.

In filele dosarului se întîlnesc nume noi 
— alături de numele celor cc și-au continuat 
activitatea — pioniera Eftimie Aurelia, Stela 
Neâguf Valentina Sima, Ion Stoicii ici, Flo
rin Pîrlog ere.

Intr-o seară de martie din 1950 a intrat 
. ta .sala de ședințe un băiețel cam de vreo 
,14 .ani, cu. păr.ul vîlvoi și uitîndu-sp mereu 
încruntat, parcă tot ar fl vrut să mîrlie. Era 
Țon Gheorghe, astăzi student la Școala de 
literatură. Și recitesc primele lui versuri, 
eu multe stîngăcii, străbătute insă de un 
patos aprins, uimitor pentru cei 14 ani pe 
câre-i avea.

De numele care semnează lucrările din 
.,1950.se leagă .amintirea celor plecați în cea 

dl jitii promoție a Școlii de literatură ca și 
imaginea multor .acțiuni : șezători literare, 
emisiuni ale cercului literar la stația de ra- 
dio-amplificăre, și altele, menite să contri
buie la răspîndirea culturii în mase.

1950 a fost anul cel mai bogat în aseme
nea’ acțiuni.

Lucrările din Glosarele pe care scrie 1951 
și 1.952 îmi sorbesc .despre creșterea cadrelor 
„vechi" ale cercului dintre care unii au 
pornit la rîndul lor la Școala de literatură. Și’ 
alături de ei, nume noi se întîlnesc sem- 
nînd lucrări în versuri sau proză, ca : Nico- 
l'ae Ștefan, Nicolae Fințescu organizator de 
partid într-o gospodărie colectivă. Radu Ca- 
zăn etc.

In anul care a trecut, au pășit pragul cer
cului'nostru literar — timizi ca întotdeauna 
începătorii — noi cadre Nicolae Fătu, 
Constantin Nancu Silvia Roșea, Gh Cîrli- 
geanu și tinărul muncitor ceferist Nicolae 
Peneș. Ei își duc și acum activitatea în cerc.

Unele din lucrările aflate în manuscris 
în dosare, au apărut în revistele centrale; 
altele (cele mai multe) în ziarul „Viața Bu
zăului” a cărui redacție a dat un sprijin efec
tiv creșterii tinerelor talente literare. In 
total, peste 250 lucrăr au văzut lumina ti
parului.

Dar în dosarele cu foile ce încep să îngăl
benească sînt încă nenumărate alte lucrări, 
începuturi literare ale altor nenumărați to
varăși necunoscuțl

In ele este cuprinsă lumea neasemuit de 
frumoasă, a gindurilor și sentimentelor unor 
tineri din patria noastră, ucen ci intr-un ate
lier literar, cărora le sînt larg deschise căile 
spre viitor Această lume oglindește însăși 
viața poporului nostru muncitoi, ai proble
mele ei multilaterale, cu f’gurile celor care 
construesc neobosit socialismul.

La 21 martie, cercul nostru literar va săr
bători in chip festiv cei cinci ani de activitate, 
făcînd bilanțul acestei rodnee perioade de 
muncă. Mulți dintre cei ce au activat in 
cerc ia Începuturile sale vor veni la această 
întîlnire. Expoziția documentară pe care o 
pregătim va arăta ce a făcut cercul literar 
_A1 Sania” ta cei cinci ani Dar îndoirea 
aceasta va tasecma tacă ceva, de tuai oare 
preț: va taserana sa oca panct de plecare 
peotra =mca noastră tifon* ta cert. «3 
imbold pentru a aT.îta mai ăeparle pe tă- 
rStnal descoperirii creșteri- și edutâr-.: tine
relor talente scriitoricești

GH. CEAUȘU
secretar al cercului literar 
„Alexandru Sahia”-Buzăa

De asemenea intre 22 și 23 martie la ri- 
oematograrul ,V>ctooa” a fost programat 
un ciclu de tihne sportive in cadrul căruia 
vor putea fi vizionate următoarele filme: 
„Centru înaintaș” (22 martie). „Tricoul gal
ben” (23 martie). „Camplonu boxului* (24 
martie), ..Prime zbor* (25 manie). „Sport 
în Ucraina” și „Meciul de fotbal R.P. Un
gară — Anglia” (26 martie), „Întîlnire pe 
ring” (27 martie), „Serbarea sportivă a ti
neretului” (28 martie).

Roadele criticii

„Nimeni nu-mi poate face 
nimic"

— Să știți că eu sînt un om cu cunoștințe 
vaste și nu fiac niciodată greșeli. Care va 
avea îndrăzneala să mă critice, să țină cont 
că nimeni nu-mi poate face nimic.

Cu aceste cuvinte șl-a început activitatea, 
directorul Aurel Rotaru, lia școala de 7 ani 
din comuna Golașa, raionul Moinești.

învățătorii însă au luat atitudine comba
tivă față de lipsurile manifestate de direc
tor și l-au criticat în nenumăratele consilii 
pedagogice ținute în cadrul școlii.

Directorul a căutat să înăbușe critica de 
jos, luînd atitudine refractară față de criti- 
cîle aduse în ședințe, iar în procesele ver
bale scria numai ce credea el de cuviință.

Nici pionierii șl nici elevii nu se bucurau 
de atenție din partea directorului. Cînd ei 
cereau vreo lămurire, directorul le răspundea 
intr-un mod jignitor. In ceea ce privește in
troducerea disciplinei, avea metodele sale 
„pedagogice' . De pildă, pe elevul Grigcre 
Bucălău l-a pus în genunchi cu un căluș de 
hirtie în gură, pe motiv că s-a jucat cînd 
directorul trecea pe lîngă ei.

Asemenea metode le-a aplicat și elevilor 
foan Matei, Spiru Petrea, Nicolai Ciurcanu

In nenumărate rînduri părinții l-au criti
cat pentru aceste atitudini Directorul a 
avut însă și pentru ei aceleași răspunsuri.

Aceste fapte au fost semnalate de un co
respondent voluntar al ziarului „Scînteia 
tineretului" și cu toate că directorul Aurel 
Rotaru susținea că „nimeni nu-i poate face 
nimic", totuși organele de resort au luat 
măsuri. El a fost retrogradat.

Prioritate cunoscuților
In magazinul de Stat textile și încălță

minte raționată din Hunedoara e lume mul
tă, larmă. Majoritatea cumpărătorilor cer bo 
canei. Vînzâtoarea Aurica Tamaș, nu-și pier
de firea. Privește pe deasupra capetelor, par
că, așteaptă să intre cineva pe ușe.

— „Tovarășă, mai aveți bocanci numărul 
42" ?

— „Tovarășă, mai sînt bocanci 42" ? 
întrebarea repetată a nu știu cîta oară a-

junge cu greu la auzul tovarășei vînzătoare.
— „Nu mai sînt", răspunde ea automat
Intre timp intră în magazin cea de a doua 

vînzătoare. Ema Schessburgez. In brațe 
avea 3 perechi de bocanci numărul 42

Tovarășa Tamaș, care zărise în acel mo
ment prietenul mult așteptat, cu un gest ra
pid. ia una dintre perechi și i-c întinde a- 
cestuia O altă pereche a luat calea unu: 
cunoscut al tovarășei Ema. iar cea de a 
treia, a încăput cu mare greutate îa mi.-..le 
unui cumpărător oarecare.

Cei de față s-au întrebat însă pe drept 
cuvînt : sînt acestea atitudini juste față de 
cumpărători?

Corespondent
STELIAN GAFTOSE

Șoferul sutamiist
Mulți d-nt.*e șoferi: de la atXo cotcana 

SR.C trjsta 2 Seșja doc o nptă socâriu 
pentru pana organizare a transpar*arilor. Ș 
pent.-- _-e; aerea ■așwîi ta cele c* a**e 
eoruzția-*.

Unul d-nxe r-jixltorfl care as pa rears peste 
100.000 kzo. fără i area mec repanzțse gene
rală. este țcferal Bagă Simton Prin k «me
trajul efectuat ta pios, el i reuș t sa ad„că 
întreprinderii o economie de 13u432 lei. costul 
reparație* generale a mașinii. Pentru manca 
lui a fost confirmat ca șofer sutamiist.

Rezultatele tai Buga Simioo se datoresc 
faptului că el întreține mașina, o păstrează ta 
cele mai bune condiții, făcînd revizii atunci 
ci.nd pleacă sau sosește din cursă. Totodată 
el acordă o mare atenție controlului Ia gar 
niturile de frină. directe, presiunea cauciu
curilor. arcurilor, fixarea roților.

Metode asemănătoare de muncă folosește 
și șoferul Mihuț Florian. El a adus între
prinderii o economie de 12.260 lei Mihuț 
Florian face de asemenea o însemnată eco
nomie de benzină. Venind mai devreme ia 
lucru are posibilitatea să facă o mică revizie 
mașinii Au fost cazuri cînd mașma acestui 
șofer nu a intrat timp îndelungat în atelie
rul de reparații, deoarece nu a avut nevoie 
decît de mici reparații pe care tov Mihuț 
le-a executat singur.

Rezultatele acestor doi șoferi sînt un bun 
exemplu pentru tovarășii lor de muncă.

Corespondent
VAS1LE MUNTEANU

Succesele obținute in producție, îmbunătățirea calității produselor, depind in 
mare măsură de însușirea temeinică a me todelor avansate de lucru.

Utemista Dorobanțu Ștefania din brigada utemistă de fete de la uzinele 
„1 Mai" Ploeștj lucrînd după metodele so vietice Voroșin și Jandarova, îșl depășește 
zilnic normele cu 100 la sută.

Să fie respectate drepturile absolvenților 
școlilor profesionale

Acum cîteva luni numeroase întreprinderi 
din orașul Ploiești și-au deschis larg por
țile pentru a primi cu bucurie noua se
rie de absolvenți ai școlilor profesionale. 
Muncitorii din aceste întreprinderi l-au pri
mit pe viitorii lor tovarăși de muncă cu 
multă căldură, manifestînd cu acest prilej 
încrederea care o au în pregătirea lor. în 
forțele și elanul tor tineresc de muncă

Absolvenții care au pășit pe porțile Ra
finăriei nr 1. întreprinderii „Feroemall”, U- 
zinei Teleajen și Atelierelor C.F R Ploiești, 
își vor aminti cu bucurie multă vreme de 
dragostea cu care au fos: primiți, de grija 
pe care au manifestat-o conducerile acestor 
întreprinderi pentru a le as! gura tocurile 
de muncă ș: sculele necesare.

Absolvenților le-au fost asigurate încă din 
primele zile de -enire condiții de ca
zare Pentru ca să-și petreacă timpul Tber 
ta mod cit mai plăcut, noii tineri muncitori 
au fost îndrumați către cluburile muncito
rești au fost sfă'uiți să activeze în diferite 
sect sportive și formațiuni cultural-artistice.

Acestei griji, tinerii absolvenți au țl- 
rsrt să-i răspundă prin fapte, prin succese >n- 
se-msate, obținute In muncă încă din primele 
zile Succesele acestea cresc ie la o zi le 
alta șl despre ele vorbesc as mindrie munci
torii ta: «ecfci in tatrepr nicri j: tovarăș! 
4fe ccn4ucer*le arest-xa

Dta yăoase tasă. sc toate tatrerrtaierițe 
s-a» p'eocupat sl-1 primească pe tinerii ab- 
s iveați c?t ruai bine pregătite Sînt cîteva 
•razuri ta care conducerile unor întreprinderi 
din orașu Ploiești au primit cu neîncredere 
pe ttaerti absolvenți Directorul Întreprin
derii nr 2 Construcții tovarășul Băr- 
bulescu Gheorghe. a încălcat în mod gro
solan una din hotărîrile în vigoare care 
interzice conducerilor întreprinderilor să 
schimbe încadrarea absolvenților școli
lor profesionale. Pe baz® unor „consta
tări” persona e. tovarășul Bărbulescu a 
schimbat încadrarea la toți absolvenții de 
meserie Umplari Pe lîngă aceasta, absol
venților nu 11 s-au dat sculele necesare, fapt 
care a făcut ca majoritatea să nu-și 
poată cîștiga nici salariul de bază

Tovarășii din conducerea acestei între
prinderi au nes cotit măsurile prevăzute de 
protecția muncii, nedînd absolvenților nici 
măcar echipamentul de protecție necesar. 
Sînt însă șl cazuri In care conducerile unor 
întreprinderi cum ar fi de pildă „Electro- 

montaj" Ploiești, nici n-au vrut să știe ce 
meserie cunosc tinerii veniți de pe băncile 
școlilor repartizîndu-i acolo unde „s-a cre
zut de cuviință" Astfel, absolvenții Radu 
Dumitru, Rînjea Ștefan, Peneș Alexandru și 
alții, de meserie ajustori, au fost reparti
zați de către conducerea acestei întreprin
deri la cazangerie, meserie care se deose
bește mult de cea învățată de ei. Ba mai 
mult, uni' maiștri, urrnînd exemplul tova
rășilor din conducerea întreprinderii, îi fo
losesc pe acești absolvenți la unele munci 
necorespunzătoare, nesocotind faptul că ti
nerii sînt pregătiți într-0 meserie foarte im
portantă și destul de necesară acestei între
prinderi.

Cazuri de nesocotire a pregătirii absol
venților pot fi întilnite și în cadrul altor în
treprinderi din Ploiești. Și mai grav însă este 
faptul că tovarășii din conducerile unor 
întrepr:nderi nu s-au preocupat de toc 
de asigurarea condițiilor de viață ale 
absolvenților ce le-au fost repartizați. 
La Întreprinderea „Flacăra" nu s-a prevă
zut din timp asigurarea spațiului necesar 
pentru cazarea absolvenților. Neglijența a- 
ceasta a dus ia faptul că dormitoarele co
mune sînt aglomerate, iar mulți tineri nu au 
lingerie de pat complectă De această nepă
sare s-a m lipsit și conducerea uzinelor 
„1 Mai” Ploiești Dormitorul nr. 4, unde au 
fost repartizai: numeroși absolvenți, este 
xk f»țâ de ncxnârul cetor care tocuesc aici. 
Tovj-ăș:! Harloeșcu Gheorghe responsabil 
ca d-rerracele și Vizărescu. șeful servi
ri tai de cadre, cunosc această situație ne
firească. dar n-au făcut nimic pentru curma
rea ei.

Neîncrederea, nepăsarea și birocratismul de 
care au dat dovadă tovarășii din conducerea 
acestor întreprinderi, nu fac altceva decît să 
frîneze entuziasmul în muncă a.l tinerilor, 
să încătușeze spiritul lor de inițiativă Ur
mare firească a acestor lipsuri, este nefolo- 
sirea cunoștințelor și puterii de muncă a ti
nerilor absolvenți.

Este necesar cel puțin acum ca tovarășii 
din conducerea acestor întreprinderi 6ă ia 
măsuri pentru îndreptarea situației Tovarășii 
Bărbulescu. Faur și directorii întreprinderi
lor „Flacăra", și ..Electromontaj" să aibă 
în față exemplul tovarășilor dela conducerea 
întreprinderilor „Feroemaii" Rafinăria nr 1. 
Uzina Teleajăn șl Atelierele C.F.R. și să 
urmeze în practică aceste exemple.

Corespondent
EMANO1L BRATU

Concurs literar 
organizat de revista 

„LuminHa"
. . Revista „Luminița" editată de Comitetul 

Central al U.T.M.... organizează'.in cinstea 
rtiei de 1 iunie Sf’.Eiua Internațională a Co- 

. u.p; conorrs de luerăjj literare desti
nate-copiilor de -fa vîrsta-de-5—î) ani.

La concurs, care se va -desfășura între 1 
martie șj 15 mai"T954, pdf participa scriitori, 
învățători, educatori, membrii ăl cenacle lor 
literare etc.

Lucrările — proză și versuri — pot fi ins
pirate din viața copiiloi din școli grădinițe, 
familie, din timpul lor liber etc.

Concursul va fi condus de o comisie alcă
tuită din:

Mihai Beniuc, Beți Moldoveanu, redactor 
șef al revistei ..Luminița", Maria Banuș, 
Marcel Breslașu, Nina Casian, Octav Pancu 
Iași, Gica Iuteș șl Vicu Mindra

Se vor acorda următoarele premii și men
țiuni:

500.— 
însoțite de un

I (proză) lei 2000.—
I (versuri) lei 2000.—
II (proză) lei 1500.—
II (versuri) lei 1500.-1“
III (proză) lei 1000.-
III (versuri) lei 1000 —

Premiul
Premiul
Premiul
Premiul
Premiul
Premiul
Zece mențiuni a lei

Manuscrisele se vor trimite
plic închis, cuprinzînd nume'e. adresa exactă 
și profesiunea trimițătorului, pe adresa; 
— Revista „Luminița", str. Academiei nr. 17, 
raionul Stalin — cu specificația „pentru 
concurs".

Lucrările premiate cit și celelalte lucrări 
meritorii sosite pentru concurs, vor fi publi
cate în revista „Luminița".

Două noi filme artistice
pe ecranele cinematografelor 

din Capitală
Săptă-mtaa aceasta, oamenii muncii din 

Capitală vor putea viziona pe ecranele ci
nematografelor noastre două filme .artistice 
noi.

La 23 martie va începe să ruleze la cine
matografele I.C. Frimu și Înfrățirea între 
popoare, filmul artistic în culori „Schubert".

Cinematografia austriacă a realizat acest 
film cu prilejul comemorării a 125 de ani 
de la moartea compozitorului Franz Schu
bert. Filmul prezintă, legate de cele mai re
prezentative lucrări muzicale pe oare le-a 
compus, cîteva episoade din' viața zbuciu
mată a marelui compozitor.

In ziua de 25 martie, va fi prezentată la 
cinematograful Elena. Pavel, cea de a doua 
premieră cinematografică a săptămînii fil
mul artistic în culori „Nunta cu zestre".

Acest film a fost creat de studiourile so
vietice Mosfilm după piesa cu același titlu 
a dramaturgului N. Diakonov. Ca și multe 
alte filme sovietice cunoscute spectatorilor 
noștri, filmul ..Nunta cu zestre" este o ima
gine luminoasă și plină de pitoresc a vieții 
colhozurilor sovietice.

Filmul „Nunta cu zestre" este realizat 
în regia lui T. Lukașevici și B. Ravenskih 
și este interpretat, de V. Vasiileva, V. Ușa- 
kov. M. Dorohin, V. Doronin, G. Kojakina 
și alții.

(Agerpres).

Informații
Sîmbătă dimineața a părăsit (a,ra delega

ția femeilor din R.P. Mongolă, tn frunte cu 
Adiaghiin Dulmaa.

Răspunzînd invitației Comitetului Femei
lor Democrate din R.P.R., membrele delega
ției, care au sosit la București cu prilejul 
zilei de 8 martie, au vizitat o serie de în
treprinderi și instituții din țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, mem
brele delegației au fost însoțite de tovară
șele Stela 'Enescu, președinta Comitetului 
Femeilor Democrate din R.P.R., Ana Lungu, 
secretară a Comitetului și activiste ale 
C.F.D.R. (Agerpres).

★
Comitetul Permanent pentru Apărarea 

Păcii din R.P.R. anunță conferința Acad. 
Prof. Dr. H Hortolomei, cu subiectul :

„TRATATUL GENERAL EUROPEAN - 
CALEA ASIGURĂRII SECURITĂȚII EU
ROPEI"

Conferința va avea loc luni 22 martie a.c. 
ora 18. în sala ..Dalles".

După conferință va urma un film.
..................... .. ............................................................................ ...................................................... .. »♦♦♦♦♦♦♦

Avantajele unor metode înaintate în
Măsurile luate de Plenara lărgită a G.C. 

al P.M.R. din 19—20 august cu privire la ri
dicarea nivelului de trai material și cultu
ral al oamenilor muncii, trasează sarcini de
osebite pentru ridicarea producției agricole. 
Pe linia acestor măsuri, Hotărîrea guvernului 
șl partidului cu privire la lucrările agricole 
din primăvara anului 1954 arată care sînt 
culturile asupra cărora trebuie să se îndrep
te în special atenția oamenilor muncii de 
pe ogoare: porumbul, cartoful, sfecla de za
hăr, Dumbacul, inul, cînepa, legumele, plan
tele de nutreț. Pe bună dreptate Hotărîrea se 
ocupă pe larg de cultura cartofului, căci 
cartoful este o plantă prețioasă. Avînd un 
conținut bogat în substanțe hrănitoare și mal 
ales în vitamine și pentru că se consumă în. 
stare proaspătă. .în lunile, de iarnă și primă
vară cînd lipsesc celelalte legume, cartoful1 
trebuie să devină produsul cel, m,al ieftin și 
cel mai ușor de’ ‘produfat-' Industria alimen
tară a amidonfllui/'dextrinei. glucozei și spir
tului au ca materie primă tot cartoful. In 
creșterea animalelor, îndeosebi pentru vacile 
de lapte și pentru îngrășarea porcilor, car
toful este un furaj , prețios care nu trebuie să. 
lipsească din rații.

Cerințele cartoftau: față , de căldură, lu
mină șl umezeală sînt diferite, ele depind 
de soi; dar chiar ia același soi, plantele de 
cartof au cerințe deosebite în funcție de 
faza de dezvoltare în oare se găsesc, adică 
în funcție de vîrsta lor. Astfel, imediat du 
pă răsărire, în timpul creșterii tulpinelor și 
fr.unzelo*, temperatura eea mai bună pentru 
cartof este de 20-25 grade dar în acest timp 
poate suporta și temperaturi mal ridicate, de 
circa 35 grade. Insă imedia.ț oe începe for
marea cartofilor noi în .pămînt, cînd începe 
înfloritul, plantele de cartof au nevoie de 
răcoare și anume, irracest timp temperatura 
cea mai bună, eetc :de 11-18 grade La tem
peratura de 20-^25 grade se încetinește for
marea de noi: tuberculi și se încetinește de 
asemenea creșterea tuberculilor formați, iar 
cînd temperatura depășește 29 grade se o- 
prește complet formarea tuberculile: noi, >ar 
cei formați nu mal cresc Dacă această tem
peratură ridicată se menține mai mult timp, 
mugurii se trezesc la viață șt din cauza căl
durilor mari, cartofii degenerează

In ceea ce privește cerințele față de ume
zeală deosebim la cartof două etape: cînd 
plantele stat tinere - se mulțumesc cu ma: 
puțină apă în pămînt, dar pe măsură ce 
cresc, crește și nevoia lor de apă devenind 
maximă de la începutul înfloritului înainte. 
De asemenea cartofului nu-i place lumina pu

ternică, mal ales cînd plantele înfloresc, deci 
atunci cînd se formează tuberculit

In general, clima țării noastre Impune a- 
numite condiții speciale creșterii cartofilor 
Să vedem dece: cartoful se plan
tează la noi tn juruj datei de I aprilie In 
luna mal și începutul lui rune cad ploi mul
te, vremea esle răcoroasă și cerul acoperit cu 
nori, însă cartoful in acest timp este prea mic 
prea tfnăr șl ntr poate folos aceste avan
taje, Pretențiile lui se măresc pe la începu 
tul lunii iunie, cînd înflorește și începe să-ș 
formeze tuberculi noi Dar tocmai în aces: 
timp începe și seceta căldura mere iunrna 
puternică, adică tocmai ce nu-i trebuie carto
fului în această fază de formare și creștere a 
tuberculilor Aceștia tși opresc creșterea, nu se 
mai formează noi tuberculi. începe tacolțirea. 
prin urmare cartoful degenerează $1 produc
ția scade mult. Pentru a scăpa de aceste 
neajunsuri trebuie să se folosească solurile 
timpurii sau să se scurteze perioada de 
vegetație a cartofului, pentru a prinde, la 
formarea tuberculilor timpul favorabil despre 
care am vorbit Pentru aceasta se folosește 
iairovizarea Cartofii iarovizațl răsar cu 15— 
20 zile mai devreme decît cei neiarovizați 
și formarea tuberculilor, precum și creșterea 
lor se face în luna mai și începutul lui 
iunie.

Prin larovizaTe toți tuberculii bolnavi, de
generați, care nu au putere de încolțlre sau 
încolțesc filos (dau colți ca firm de ață) se 
înlătură Astfel se plantează în dmp numai 
cartofi sănătoși, din carfe vor rezulta plante 
sănătoase, viguroase șl o cultură fără 
goluri.

Tuberculii mai mari de 60—70 gr. se pot 
tăia in bucăți de circa 30 gr. fiecare, fie
care bucată avînd 1—2 colți bine formați. 
Aceste bucăți iarovlzate, pot fi plantate ca 
și cartofii întregi dind rceeași producție. Se 
face deci economie de sămînță.

Iarovizarea oartofilo* durează circa 15— 
45 z’le piuă cînd la baz^ colților se for
mează niște puncte albe numite puncte ra- 
dlcutare din care vor crește după plantare 
rădăcinile. Acești tuberculi Iarovizațl, cu 
punctele radiculare apărute au însușirea de 
a forma rădăcinile la temperaturi mult mai 
scăzute deciț acelea la care încolțește car
toful neiarovizat Datorită acestui fapt, ime
diat după plantare, cînd în pămînt se men 
țin temperaturi scăzute la tuberculii iaro 
vizați se formează rădăcini puternice, Iar 
cînd temperatura crește și devine prielnică 
încolțirii, colții se transformă în lăstari pu
ternici, cu rădăcini proprii. Deci ta afară

cultura cartofului
de faptul că plantele răsar mai repede cu 15 
—20 zile în cazul terevizăril, ele cresc mult 
mal repede șl deci Începe mult mal devreme 
formarea tuberculilor.

Prin larovizare timp de 35—45 zile, colții 
din care se vor dezvolta apoi tulpinile fiind 
formați în condițiuni de lumină, au între 
noduri scurte și noduri foarte dese. Din 
fiecare nod subteran se formează tulpinile 
subterane — numite stolonl — care dau 
tuberculi. Dec: în cazul iarovlzăril se vor 
forma la cuib mai mulți tuberculi decît a- 
atunci cînd nu 6e face iarovlzarea.

In regiunile umede, producțiile de cartofi 
sînt mult micșorate de o boală numită mană, 
oare atacă mat mult către sfîrșitul verii Prin 
iarovizare, plantele scapă de această boală, 
deoarece cartofii se recoltează înainte ca a 
ceasta să-și înceapă atacul.

Datorită celor arătate pînă acum, prin la
rovizare se obțin producții mult mal mari 
și calitativ superioare. Din această cauză în 
Uniunea Sovietică colhozurile și sovhozurile 
iarovizează cartofii' înainte de plantare pen 
tru toată suprafața ocupată cu această plan 
tă. Experiențele făcute de stațiunile expert 
mentale ale Institutului de Cercetări Agro 
nomice al R.P.R și practica gospodăriilor a- 
gricole de 6tat, și colective și a unor țărani 
muncitori cu gospodării individuale au arătat 
că prin iarovizare se obțin producții mult 
mai mari, așa cum rezultă din datele de mai 
jos:

Dar prin iarovlzarea cartofilor înainte de 
plantare se obțin cartofi timpurii pentru con
sumul din timpul verii Mai trebute re
zolvată însă problema asigurării cartofilor 
de consum în timpul ierni: și producerea 
cartofilor de sămînță pe loc. In regiunile 
umede șl răcoroase din zona pădurilor, se 
asigură cartofii de consum în timpul iernii 
prin plantarea în primăvară a soiurilor care 
se recoltează toamna tîrziu. In regiunile se
cetoase șl cu călduri mar in timpm verii, 
nu se pot obține cartofi pentru iarnă, decît 
prin plantări de vară. Problema produce
rii cartofilo: de sămință pe loc se rezolvă 
tot prin plantarea de vară a cartofului

Mal ales în regiunile dîn cîmpia Olteniei. 
Munteniei, Moldovei, Banatului șl Bihorului, 
cartofii degenerează — dau producții foarte 
mici șl nu ma’ sînt buni pentru sămînță din 
pricina căldurii mari, a luminii și a lipsei de 
umezeală cînd se formează tuberculii. Dar 
ta aceste regiuni se mal întîmplă încă un 
lucru dăunător recoltelor de cartofi: dacă 
du.pă o secetă vine o mică ploaie, ceea ce se 
întîmplă obișnuit vara ta toate regiunile, pen
tru cîteva zile cartoful găsește din nou con
diții bune de vegetație și-și reia activitatea 
Dar coaja cartofilor din pămînt s-a întărit 
din cauza secetei și căldurilor mari șl nole 
substanțe de rezervă pregătite de plantă nu 
mai au unde fi depuse. De aceea cartofii 
din pămînt încolțesc și pulesc șl atît încol- 
țirea cît și puierea se petrec în primul rînd pe 
socoteala tuberculilor vechi, din care cauză 
se zbîrce-sc, se moaie. Tn'plus, dacă colții tre
ziți la viață găsesc temperaturi ridicate, 
se moleșesc. Plantînd acești cartofi, din ei 
vor răsări plante moleșite, degenerate, de la 
care se obțin recolte foarte mici sau niciun 
fel de producție. Datorită acestei cauze în 
regiunile arătate- mal sus se obțin producții 
foarte mici și din ce ta ce mai mici Aici 
agricultori aduc cartofi de sămînță din re
giunile umede și răcoroase, iar aprovizio
narea cu cartofi de consum se face tot din 
aceste regiuni. In acest scoip ta fiecare 
toamnă și în fiecare primăvară mii de va
goane sînt ocupate cu transportul cartofilor, 
ceea ce urcă mult prețul de cost al acestui e- 
liment prețios. Apoi, din pricina multelor 
încărcări și descărcări cartofii se rănesc, se 
strică în mare parte ta timpul transportu
lui ți to timpui păstrării.

Aceeași situație a fost și ta U.R.S.S. acum 
20 de ani, cînd academicianul T.D. Lîsenco 
a descoperit cauzele pentru care degenerează 
cartofii ta regiunile cu veri călduroase și a 
Indicat calea pentru a scăpa de aceasta: 
plantarea de vară a cartofilor.

Intr-adevăr, prin plantarea de vară a 
cartofilor, în luna Iulie, aceștia trec ușor 
prin seceta și căldurile mari din acest timp 
deoarece sînt mici. Cînd incep să înflorească 
și să se formeze cartofii noi tn pămînt a- 
dică spre sfîrșitul lunii augu&t sau începutul 
lunii septembrie sînt și temperaturi scăzute 
șl umezeală multă șl lumină mai slabă, a- 
dică toate condițiile pentru o bună creștere a 
tuberculilor

Datorită acestui fapt. în regiunile sece
toase se obțin producții mai mari de la cul
turile de cartofi plantați vara Prin plan
tarea de vară a cartofului în anul 1953, fă
cută în gospodăriile colective din comunele 
Șoldanu. Găneasa și Dumitrana s-au obți 
nut recolte de cartofi de 15—20.000 kg 
la hectar, acolo unde abia se scoteau 2.000 
—5000 kg. la hectar prin plantarea obiș 
nultă. Experiențele executate la stațiunile 
Institutului de Cercetări Agronomice al 
R.P.R arată același lucru după cum reiese 
din datele de mai jos:

materialului semlncer și se obțin astfel cei 
mai buni cartofi de sămînță, oare dau apoi 
cele mai mari producții.

Institutul de Cercetări Agronomice a făcut 
experiențe plantînd primăvara în cîmpuri 
alăturate, cartofi obținuți prin plantări de 
vară și cartofi obținuți prin plantări de 
primăvară. Cartofii obținuți prin plantări 
de vară au fost mult mai viguroși și au dat 
producții mai mari, după cum se vede în 
graficul de mai jos :
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Dar cel mai însemnat avantaj este că 
prin plantările de vară se obțin cartofi de 
sămînță pe loc Din cauza condițiilor deo
sebit de prielnice din timpul toamnei, car
tofii nu degenerează, ei stat feriți de princi
palele boli cere provoacă scăderea calităților

Din cele arătate pînă aici se vede marea 
importanță a aplicării acestor două meto
de sovietice Trebuie reținut că fruntașii în 
cultura cartofului din U.R.S.S., care obțin 
producții de cartofi de 80—130.000 kg Ia 
hectaj, plantează cartofi de sămînță prove- 
niiți. din plantări de vară și îi iarovizează 
înainte de plantare. Aplicarea acestor me
tode este ușoară și rezultatele sînt bune și 
sigure.. De aceea aceste două metode tre 
buie 6ă intre alături de altele, ta practica 
culturii cartofului din țara noastră. Tinerii 
care lucrează ta agricultură trebute să fie 
ta primele rînduri la aplicarea acestor me 
tode, primii care să obțină cele mai mari 
producții de cartofi.

Ing. M. BER1NDE1

1950.se


Congresul al Xll-lea al Uniunii Tineretului Comunist-Leninist din U RS S
Ședința din 19 martie

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS trans
mite:

La Moscova s-a de.sc.his Congresul al 
Xll-lea al Uniunii Tineretului Comunist-Le
ninist di® U-R..S.S. (U.T.C.L.) — cea mai 
mare organizație de tineret din U.R.S.S,, 
care numără în rîndurile sale peste 18.000.000 
de membri. Ședințe e Congresului au loc în 
marele Palat al Kremlinului.

La 19 martie s-a-j întrunit aici peste 1300 
de delegați aparținînd unui număr de 45 de 
naționalități. Aceștia sini tineri inovatori în 
producție, fruntași în agricultură, tineret 
studios Printre invitați se află tineri și ti
nere sosiți la Moscova din 34 de țări. La 
Congres aslsțu Bruno Bernini, președintele 
Federație Mondiale a Tineretului Democrat, 
Jacques De'.ls, secretar general al Federa
ției Mondfale a Tineretului Democrat, Jir) 
Pelikan. jecretar general al Uniunii Interna
ționale i Studenților.

Ora. 10 dimineața. Delegații și oaspeții în- 
tî—.pină cu aplauze furtunoase apariția în 
■O’Ke guvernamentale a conducătorilor Par

Ședința din 20 martie
MOSCOVA 20 (Agerpresi —TASS trans- 

Urcă la tribună M. A. Suslov, secretar al mite: in ședința dm dimineața zilei de

Raportul C. C. al Uniunii Tineretului Comunist-Leninist din U.R.S.S. 
prezentat de tovarășul Alexandr Șelepin, secretar ai C. C. al U. T. C. L.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS trans 
mite o expunere a raportului de activitate a. 
C.C. al Uniunii Tineretului Comunist-Leni
nist din U.R.S.S. prezentat de Alexandr Șe
lepin, secretar al Comitetului Central al 
U.T.C.L. din U.R.S.S., ia 19 martie, în ca
drul Congresului al Xll-lea al U.T.C.L. din 
UR.S.S.

Congresul al Xll-lea ai Uniuni; Tineretu
lui Comunist-Leninist din U.R.S.S.. a spus 
Șelepin, se întrunește în condițiile unui pu
ternic avînt politic și în muncă a>! poporului 
sovietic, în condițiile luptei desfășura’e de 
întregul popor pentru înflorirea continuă a 
Patriei noastre.

Sub conducerea partidului, poporul sovietic 
pășește cu incredere înainte pe calea spre 
comunism. Comsomolul leninist, creat și 
crescut de Partidul Comunist, este un ajutor 
credincios și o rezervă de luptă a partidului.

Mesajul de salut adresat Congresului de 
către Comitetul Centra! al Partidului Comu
nist — a declarat Șeiepin — este o nouă 
manifestare strălucită a grijii deosebite a 
partidului față de Comsomci. față de tine
retul sovietic. In numele delegaților la Con
gres, Alexandr Șeiepin încredințează Corn! 
țetul Central al Partidului că Comsomoiul 
își va îndeplini cu cinste datoria sfîntă față 
de poporul sovietic, față de iubita Patrie so
cialistă.

Raportoruî vorbește apei despre partici
parea comsomo’.tști!or și a tineretului ta 
construcția comunistă. Arit -‘r. industrie râ: 
și în agricultură, comsomoliștii ți tineretul 
dau pilde de muncă plină de abcegepe.

întreaga țară cunoaște bine nomele renu- 
miților inovator-; din Industrie și ale teu-ta- 
șilor în agricultură — Vasili Kucer. Efim 
Starodubțev, Anatoli Subbotin. Vladimi- Za
harov, Nikolai Cikirev, Vasiii Eliseev. Erou 
al Muncii Socialiste, Lidia Korabelnikova. 
Antonina Jandarova. Olga Agafonova, Ma
ria Levcenko, Grigorii Muhanov, Valentin 
Valcihin și Nadejda Reva. Eroi ai Muncii 
Socialiste. Nina Smirnova, de două ori Erou 
al Muncii Socialiste și ale multor altora.

Comsomoliștii, întregul tineret sovietic, 
participă activ la înfăptuirea măsurilor parti
dului și guvernului pentru realizarea unu 
avînt rapid al agriculturii și al producției 
bunurilor de consum popular.

Dar ar fi o greșeală să nu se vadă că ni
velul de muncă al multor organizații com- 

xsomoliste rămîne în urmă față de cerințele 
vieții, față de sarcinile trasate de partid. 
Una din principatele lipsuri constă în aceea 
că, în ultimii ani, organizațiile comsomoiiste 
au slăbit participarea la construcția de stat 
și construcția economică. Multe dintre ele. 
închizîndu-se în cercul unor probleme interne 
de Comsomo’, se îndepărtează d«* viața de 
producție, de lupta pentru îndepl r.irea pla
nurilor de producție ale întreprinderilor, col
hozurilor. S.M.T.-urilor, sovhozurilor, nu dau 
dovadă de inițiativă ș: combativitatea nece
sară.

Cunoașterea defectuoasă de către activiștii 
Comsomolului a bazelor producției indus
triale și agricole 'mpiedică în mod ser:c6 
munca. Or. fără această cunoaștere este de 
neconceput îndrumarea concretă și justă a 
activității organizațiilor comsomoiiste, con
ducerea participării for la activitatea eco
nomică.

Luînd cuvîntul la adunarea alegătorilor 
din circumscripția electorală Leningrad din 
orașul Moscova, tovarășul Malenkov a spus;

„O sarcină imediată este ca grija pentru 
ridicarea considerabilă a productivității mun
cii să devină în fapt centru' întregii activi
tăți practice de conducere mai departe a 
dezvoltării economiei naționale. Trebuie des
fășurată o mișcare cu adevărat largă â între
gului popor pentru ridicarea considerabilă a 
productivității muncit pentru realizarea unei 
înalte productivități a muncii în fiecare în
treprindere industrială pe fiecare șantier de 
construcție, în transporturi, în fiecare colhoz, 
sovhoz, la stațiunile de mașini și tractoare, 
pe roate fronturile marii noastre construcții"

Sarcina noastră este de a răspunde cu în
suflețire la această chemare, de a desfășura 
cu combativitate întrecerea socialistă pentru 
o nouă creștere a productivității muncii.

Organizațiile comsomoiiste trebuie să lupte 
activ împotriva lipsurilor în organizarea 
muncii, să lupte împotriva timpilor morți, 
pentru o activitate ritmică a întreprinderilor, 
să ăcorde un ajuten mai mare organizațiilor 
de partid pentru realizarea mecanizării com
plexe a producției, introducerea tehnicii noi, 
perfecționarea tehnologiei, înrădăcinarea me
todelor înaintate de organizare a muncii.

Organizațiile, comsomoiiste trebuie să lupte 
pentru ca toți tinerii muncitori din industrie, 
transporturi și de pe șantierele de construc
ție să participe activ fo întrecerea socialistă, 
să lupte cu perseverență pentru spirit de eco. 
nomie și chibzuială, pentru descoperirea și 
folosirea deplină a rezervelor din producție, 
pentru o înaltă calitate a producției.

Tineretul sovietic, a continuat raportorul, 
a primit cu o uriașă însuflețire hotărîrea Ple
narei din septembrie a C.C. al partidului, 
care a trasat sarcina cea mai arzătoare a 
întregului popor în condițiile actuale de a 
se obține pe baza unei puternice creșteri a 
industriei socialiste o ridicare rapidă în ur
mătorii 2—3 ani a tuturor ramurilor agri
culturii.

Plenara din februarie-martie a Comitetului* 
Central al partidului a subliniat că în această 
privință are o importanță deosebit de mare 
dezvoltarea continuă a economiei cerealiere 
ca bază a întregii producții agricole.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a aprobat iniția
tiva Comsomolului cu privire lai plecarea în 
mod voluntar pentru valorificarea pămîntu- 
rilor virgine și înțelenite a 100.000 de meca
nizatori din rîndurile comsomoliștilor și ti
neretului. Pînă în prezent au și plecat pen
tru valorificarea noilor pămînturi 60.000 de

tidului Comunist și ai Guvernului Sovietic: 
G- M. Malenkov, V. M. Molotov, K- E. Voro- 
șilov, N. A. Bulganin, A- I. Mikoian, M. Z. 
Saburov, M. G. Pervuhin, M. A. Suslov, 
P. N. Pospelov, N. N. Șatalin. In sală răsună 
puternice urale în cinstea Partidului Comu
nist, al cărui ajutor și rezervă este Comso
molul.

Congresul este deschis de Alexandr Șele- 
pin, secretar al Comitetului Central al 
U.T.C.L. El salută pe delegați și pe invitații 
de peste hotare.

Ridicîndu-se în picioare, asistența cinstește 
memoria marelui conducător Iosif Vissarlo- 
novici Stalin, discipol și continuator al ope
rei lui V. I. Lenin.

Este aprobată în unanimitate ordinea de 
zi a Congresului care cuprinde: raportul de 
activitate al Comitetului Central al U.T.C.L., 
raportul de activitate al Comisiei Centrale 
de Revizie' a U.T.C.L., raportul cu privire 
la munca dusă de organizația de pionieri 
„V. I. lanln". In cadrul Congresului vor fi 
aduse modificări în statutuț U.T.C.L. și va 
avea loc alegerea organelor Centrale a'.e 
U.T.C.L.

comsomoliști, iar în total au fost înaintate 
peste 400.000 de cereri. Aceasta constituie o 
mărturie a înaltului patriotism al gloriosu
lui nostru tineret sovietic.

Organizațiile comsomoiiste sînt inițiatoare 
ale întrecerii socialiste, ale introduceri: în 
producție a metodelor înaintate de muncă, a 
celor mai noi cuceriri ale științe: și practicii 
agricole.

In perioada care a trecut de la Plenara din 
septembrie a Comitetului. Central al partidu
lui, aproximativ 200.000 de comsomoliști au 
fost îndrumați ia muncă permanentă in do
meniul creșterii animalelor. S-au :nto*s la 
sate aproximativ 10.000 de tineri soeciaîiști 
în domeniui agriculturii și peste 16.000 de 
tineri mecanizatori.

Pentru a asigura participarea și mai ac
tivă a tineretului la rezolvarea sarcinilor tra
sate agriculturii de partid și guvern, este 
necesar să se conducă într-un mod mai cali
ficat și mai aprofundat organizațiile comso
moiiste sătești.

Organizațiile comsomoiiste. declară rapor
torul, trebuie să lupte penriu introducerea pe 
scară largă a metodelor înaintate ale agrc’eb- 
nicii, pentru introducerea și însușirea cit mai 
grabnică a unor asoiamente raționale. pen
tru ridicarea calității și scurtarea te.—»-»■ 
lor de executare a muncilor de emp, tre
buie să se îngrijească de Imtamătițirea pro
ducției de semințe, respccta-ea nomelor de 
insâmintări, sporirea considerabilă a depozi
tării și introducerii în sol 4 îngrășămintelor 
locale, folosirea mai bwiă » îogrăsî- -tetor 
minerale. Orga-iiațtie comsomo s'e as da
toria de a manifesta o grijă de z ca zi pen
tru păs’rares ’ntregu'w efectiv de vrie < in 
special a vitelor tinere, să lapte pentru ridi
carea productivității. Este necesar să se a- 
corde o atenție mai mare bace-: furajere a 
creșterii animatelor să se obțnă lărgirea su
prafețelor cultivate ș: sporirea producției de 
cereale furajere le hectar, îndeplinirea cu 
strictețe a sarcinilor stabilite in ceea ce pri
vește depozitarea de nutrețuri suculente, pr.n 
sporirea suprafețelor însămînțate și ridicarea 
producției la hectar a culturilor de siloz și 
în special a porumbului.

Forța hotărâtoare in dezvoltarea agricul
turii, ce’e mai importante puncte de snrijîn 
în conducerea oo’hoz-jrikr de către stat sînt 
stațiunile de mașini și tractoare. Organiza
țiile comsomoiiste din S.M.T.-uri au i-ceput 
să participe mai inten» la activitatea de pro
ducție Legăturile și colaborarea dintre or
ganizațiile comsomoiiste din S_M.T.-uri și 
cele din colhozurile deservite se întăresc. 
Totuși deși o bună parte din armata de 
2.OOO.60O de lucrători din S-M.T -uri este for
mată din tineret, multe organe ccmsocr.olâ'.e 
de conducere și în primul rind .>nrl tetele re
gionale ale Comsomolulu din Kaluga. Tula. 
Orel. Tambov, Molotov, Minsk, se ocupă slab 
de munca organizațiilor comsomoiiste din 
S.MT.-uri.

Organizațiile comsomoiiste trebuie să-și 
îmbunătățească munca în rîndurile tinerilor 
mecanizatori, trebuie să obțină ca flecare tî- 
năr mecanizator să îndeplinească zilnic nor
ma de producție pe schimb, prestînd o mun
că de bună calitate și să asigure obținerea 
de recolte bogate pe pănvnturile cultivate. 
Este necesar să ne îngrijim ca tinerii meca
nizator: să cunoască metodele și procedeele 
înaintate de cultivare a plantelor agricole, 
să studieze în permanență tehnica nouă. 
Consfătuirea unională a lucrătorilor din 
S.M.T.-uri care a avut loc în ianuarie anul 
acesta ia Kremlin și care a fost convocată 
de Comitetul Central al partidului și de Con
siliul de Miniștri al U.R S.S., a chemat pe 
toți mecanizatorii să desfășoare pe scară 
largă întrecerea socialistă pentru ridicarea 
continuă a agriculturii Sarcina noastră, de
clară A. Șeiepin, este de a atrage pe toți 
tinerii mecanizatori în această întrecere. în
trecerea dintre brigăzile de tractoriști, com
somoiiste, și de tineret trebuie să constituie 
o parte integrantă a acestei întreceri.

Plenara C.C. al P C.U.S., care a avut loc 
recent, a scos le iveală mari lipsuri în acti
vitatea sovhozurilor, indicînd căile unui avînt 
rapid al producției sovhozurilor. In majori
tatea sovhozurilor există numeroase organi
zații comsomoiiste.

Organele comsomoiiste de conducere sînt 
datoare să lichideze atitudinea de indiferen
ță față de activitatea acestor organizații, să 
ridice rolul și răspunderea lor pentru starea 
de lucruri din sovhozuri, să atragă pe toți 
comsomoliiștii și tineretul în lupta pentru 
reducerea considerabilă a prețului de cost al 
producției, pentru rentabilitatea muncii fie
cărui sovhoz, să ajute organizațiile de partid 
să transforme sovhozurile în gospodării model 
cu o mare cantitate de producție-marfă. As
tăzi, mai mult ca oricînd, tuturor activiștilor 
comsomoliști li se cere să cunoască proble
mele producției agricole, ale muncii colhozu
rilor, S.M.T.-urilor și sovhozurilor. Trebuie 
să obținem ca toți activiștii comsomoliști, 
fără excepție, să înceapă să studieze serios 
bazele științei agricole, experiența înaintată 
și să lupte cu perseverență pentru înrădăci
narea ei în producția agricolă.

O bună parte a rapoitului este consacrată 
problemelor învățămîntului, muncii organiza
țiilor comsomoiiste din școli.

Datorită grijii neobosite a partidului și 
guvernului, jn țara noastră crește an de an 
rețeaua de școli, școli medii tehnice, institu
ții de învățămînt superior, crește numărul 
manualelor școlare publicate și cantitatea de 
material didactic produs. In prezent, numă
rul celor care frecventează școlile în U.R.S.S. 
este de peste 57 milioane, adică cu 8 milioa
ne mai mult deoît în anul 1940. In instituții
le de învățămînt superior și în școl'le medii 
de specialitate învață peste 3 milioane de 
persoane.

Comitetului Central al P-C.U.S. El dă citire 
mesajului de salut adresat de Comitetul Cen
tral al P-C-U-S- delegaților la Congres și, 
prin el, tuturor membrilor Comsomolului 
Leninist.

Raportul de activitate al Comitetului Cen
tral al U.T.C.L. este prezentat de Alexandr 
Șelepin, secretar al C.C. al U-T.C.L.

In ședința din seara zilei de 19 martie a 
fost ascultat raportul prezentat de Vaier: 
Harazov, președintele Comisiei Centrale de 
Revizie, după care au început dezbaterile. In 
cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul: Mihail 
Haldeev, secretar aJ Comitetului regional 
Moscova a! U.T.C.L.; Vladimir Poliakov, se
cretar al Comitetului ținutului Altai al 
U.T.C-L-; Alexandr Kâcianov, secretar al 
Comitetului ținutului Krasnodar al U.T.C.L.; 
Mihail Borodin, secretar al Comitetului re
gional laroslavl ai U.T.C.L., Maria Hromo
va, secretar al Comitetului regional Cikaîov 
al U.T.C.L.

Nici un stat capitalist nu cunoaște și nu 
noate să cunoască c asemenea amploare gi
gantică a învâțămintuiui public. Clasele do
minante din țările capitaliste sînt interesate 
ca masele de oamen- ai muncii să fie ținute 
în întuneric și ignoranță. Un exemplu grăi
tor in această privință îi oferă Statele Unite 
ale Amerâcii. unde se numără peste zece mi
lioane de analfabeț:.

Comsomolul este chemat ca. :—?-eună cu 
școala sovietici, să rezolve sarcin te nobile 
și pline de răspundere ale instruiri ș: edu
cării copiilor.

Relevirtd faptul că organiza'. '-? comsomo
iiste îi ajută pe Învățători ta lupta pentru 
însușirea unor cunoștințe idmc1. și temeini
ce de către elevi. raportori.- ază tot
odată serioasele lipsuri existente tacă ta a- 
ceastă privr'ă. Org’tirst ’e -tocr.-xnolis'e 
acționează slab asupra ’mbunătățtrl: proce
sului de instruire și de educare șcott. In
tr-o serie de scoli se re adm te ca și ptnă 
acum. supraaglomerarea comsocnoltștilor și a 
pionierilor cu drerite sarcini, se organizea
ză ședințe și adunări obositoare. o**e răpesc 
mult turn elevilor.

Organizațiile comsomoiiste și de pionieri 
din șc-li nu pot și nu trebuie să dubteze 
munca .învățătorilor. Elevii trebuie să >e a- 
trași la activitatea fafâsuzatâ ta cadrul 
cercurilor tehnice și de diferite discipline 
școlare, la -"feetjertarea mateciaixteă didac
tic și mtaitiv. la etr-enajarea cabinete' ?r șco
lare. la lucrări ta laboratoare «■ pe terenurile 
exceriroetttale de pe Itagă școli, trebuie să 
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elesi c-nevrs-r- rere.xmL drreoce. ex
cursii. care crertribcre la lărgirea orirerto- 
kri șt acr-ofurvizrea cimoș'.ntetor lor.

Comitetele regionale, comitatele de ținut, 
CC ale Unkre TtneretaM Cotnur st Le
ninist din republicile utronale. organizațiile 
comsomoiiste din școli, trebui» să-și îmbună
tățească munca de cultivare a unor înalte 
calități morale Îs elevi, a senttaientului de 
onestitate și sinceritate, a spiritului colectiv 
tovărășesc, de orietenie; să ia atitudin» îm
potriva pătrunderii orintre elevi a unor însu
și*4 ș; deprinderi rele — egoismul, lenea, in- 
discîolini.
trivite a elevilor Trebuie să ajutăm mai mult 
școala pentru ca t’năra gv-oeratie să-și Inso- 
șească bine, să asimileze p'ineiptîle de bază 
ale moralei comuniste, să tevefe să se călău
zească în viață după ele

Această sarcină tretere rezolvată nu nu
mai prin creare? ta fiecare școală, ta fiecare 
organizație comsrenolistă și de pionieri, a li
nei atmosfere de intolerantă a colectivului 
față de manifestările de indisciplină, ci. ta 
prunul rînd. prin organizarea unor acțiuni 
utile și interesante centru cnoi: în școli, 
în parcuri. în scuaruri, ta curți, prin orga
nizarea a diferite jocuri și distracții pentru 
copii și adolescenți ta zilele de sărbătoare. Un 
mare rol revine ta această privință palatelor 
de pionieri, stațiunilor tinerilor naturaliști 
și teh-.ieieni. căilor ferate pentru copii, șco
lilor sportive.

Raportorul vorbește apoi despre necesitatea 
îmbunătățirii muncii de formare Ia eteri a 
sentimentului de dragoste pentru munca fi
zică. <a priceperii de a aplica în practică cu
noștințele dobîndite ta școală, de ajutare a 
eterilor în însușirea noțiunile» elementare 
ale producției industriale și agricole.

Trebuie să ridicăm rolul organizațiilor 
comsomoiiste de învățători in instruirea și 
educarea elevilor, să se acorde mai muită 
atenție educării politico-ideologice a tineri
lor învățători, să fie ajutați să-și însușească 
cu succes măestria pedagogică, să fie atrași 
mai activ la munca organizațiilor comsomo
iiste și de pionieri din școli.

Un loc important în viața școlii sovietice 
îl deține organizația de pionieri „Lenin". Mi
lioanele de pionieri obțin succese frumoase 
ta învățătură. Există numeroase grupuri și 
detașamente de pionieri în care toți pionie
rii învață cu succes, în care se desfășoară 
o muncă educativă variată.

Totuși, în activitatea organizațiilor de 
pionieri mai există lipsuri mari. Munca a 
numeroase detașamente și grupuri suferă dc 
uniformitate, de limitarea la forme, suferă 
printr-un exces de reglementare și „prea 
multă organizare". In numeroase unități se 
nesocotește spiritul de inițiativă al orga
nizației de pionieri. Cei maturi vor să facă 
totul în locul copiilor. Pionierii nu au posibi
litatea de a-și manifesta prin fapte practice 
energia, inițiativa șî priceperea. Se educă 
slab la pionieri deprinderea de a rezolva de 
sine stătător sarcini practice pe măsura pu
terii lor.

Se știe că una din sarcinile organizației 
de pionieri este ajutorarea școlii în lupta 
pentru dobîndirea de cunoștințe ’ de către 
elevi, dar diferiți activiști comsomoliști, in
structori, învățători, aplică această cerință 
justă în mod greșit, iar uneori o denatu
rează.

Este necesar să înlăturăm lipsurile în ac
tivitatea organizațiilor de pionieri, să ob
ținem îmbunătățirea muncii fiecărui deta
șament, a fiecărui grup de pionieri. întrea
ga activitate trebuie să. se desfășoare pe 
baze inițiativei și activității de sine stătătoa
re a pionierilor, să fie organizată în mod 
interesant și atrăgător.

20 martie a celui de al Xll-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist Leninist din 
U.R.S.S. (U.T.C.L.) au continuat dezba
terile pe marginea raportului de activitate 
prezentat de Alexandr Șelepin secretar al 
Comitetului Central al U.T.C.L. al U.R.S.S.

Luînd cuvîntul în ședința de dimineață 
Gheorghi Șevel, reprezentantul Comsomolu
lui din Ucraina, a subliniat că comsomo- 
liștii ucrainieni participă activ la dezvolta
rea agriculturii republicii- Peste 500.000 de 
comsomoliști lucrează în agricultură, 32.000 
din ei sint tractoriști și combined.

Vasili Șumilov, delegat din Leningrad, a 
anunțat că tineretul constituie peste o trei
me din numărul total ai muncitorilor din 
Leningrad. Tinerii și tinerele își însușesc 
cu succes metodele de muncă ale inovato
rilor, aduc un considerabil aport la înde
plinirea planurilor de producție, contribuind 
prin munca lor la înflorirea patriei.

Krium Murtazaev. reprezentant al orga
nizației comsomoiiste din Republica Uzbecă, 
a vorbit desore marile succese obținute de 
această renublică în domeniul construcției 
culturale și economice. Republica Uzbecă

Invâțămtatul superior a luat o mare am- 
ploîre în țara noastră Numai ta cursul a -j- 
:ui de stadiu >152—1953, 500000 de specia
liști eu absolvit inși:■-•:>. de *-.vit-- n 
superior și șco He merii terrtree Ca :'-atea 
pregătirii țor se imbu-itâtașie neconten:!.

Topjși in activitatea orgar.izațnlor com- 
somoiiste drâ mstitoțrile de tavâtanint su
perior ș- dir șcc.-.e medii de soecsa ■ 
există lipsiri serase. Uni: stade-țt !ș: În
sușesc ta mod superficial materiAtal x sto 
am. nu adecxnesc ia -mc temele ponute. 
lipsesc de < "r-sari ș! oc-ir: practice O* 
ga-iizați »* •-ecocs taur-o sa
suri insuf :--e* i pe srisdenp - < • —; v*» 
taa’te Ințe eger; a drs--v?ei tor at* de stat, 
ta așa tei ’nc:t si fie gat* să '-«der'-toeasci 
orice muncă necesară Patnei.

In «HrtiBMre. peter - sr r’-.iwză np e- 
tența muncii îder vpee a -reran-r*' •< 
ccnvoa»ItsJe ta rtaixriie ’tneretzTz: te co®- 
dițiiie trecerii veetate de ia aocsa^s* la 
comunism >xr.șo- . este ‘hecta: si estice 
pe linen ș- tinere ta sp—rto pa'.rec-risafc si 
sovietic, al prieteniei —re rixvwe. al ii- 
ternatK-na'iș-TO.ui pretetar. să eexe bătă
tori dkz: penfra trade-teree ta ria;* a ?>> 
tfcii Partidalut (zezranișt

Datorit! jrizșe nraaă eâacatri* resft'-r- 
r?îi d* f Cfln&yomct. crește o gt'?*'

!WKE*2.i 5® tîBert a o
munisnreh-. Mlmane de t re- • tinere iș-t

riri Pi*•:•**. huriei pom ferclm aaomijar 
sovietici Tctași smea «deorțicâ m:

Se jolîreștt.

jneocT de via’â. eo"
sirare. Iar m ree tir: Iisași-
*ee lefreLucA 4e câ*re tr-ereT zkj 4 -vx for* 
minări ți citate izoiețe, ci a esenței învăță- 
tarii lu> .'larx-Engș's-Lenin-Siah*! Ac lvita- 
tea propagandistică este defectuos ega'ă de 
s®rcini«e construct^? probe-
mele practice care «tz-j in fata regiunii, ți- 
nutalu*. republicii, întreprindem. S.M.T.- 
u!ul. ctehoztxu: respect ■. O*g*-<tza;lite corn 
somo'isîe trebuie si insufle cu rec re, ere-ti 
:utere*u ui înaltele ca.rtăT mrea e ale -înroe- 
m.'X sos'tetsci. să-i ec.-te to spiritul răspun
derii pentru fer tete sate, ai sertrnerttuns da
toriei cetdțenești iațâ de petrie. =4 educe 
pe trieri-: ș! tinerele dar. Untonet» SovieVci 
ta sc'rî'-jl uiaoc rete'.r tovdrâres'i litre eL 
s fMelitilii ta pretwse. al respectului ;ață 
de ce? io virala Treirete să facem ca tinere
tul nostru, cociisc'ctcl!știi să ccostitzle un 
exemplu de comțwtare pe stradă, acasă, ta 
iocunle publice. Eapcele nobile, pline de ab
negație pe care trierii și -rinerete le săs'ir- 
șesc zi’-nic ta muncă, ta viața lor de Fecare 
zt trebuie să devină an bun al întregului t- 
neret

ta spirit comunist II ocupă agitația politică. 
Este necesar să se asigure participarea ac
tiva a celor mei pregăti'- cotnsoct-niișt: ta 
munca de agitație de masă, să se selecțione
ze agitatori pentru a desfășura munca In bri
găzile și schimb-jriie de tineret, în căm ne, 
ta cantonamentele de cimp, la ferme, ta sec
țiile sovhozurilor Treburi* reînviate in Ccm- 
sc-nol forme ale muncii de agitație In rân
durile tineretului cum stat brigăzile de agi
tatori, alcătuite din tineret, „ziarele vli“, 
„foile de taptă", „foile-fulger" etc.

Șeiepin a relevat uriașul rol a1 presei, in
stituțiilor cultural-educative, literaturii bele
tristice, cinematografului, culturii fizice șl 
sportului ta educarea comunistă a tineretu
lui, a arătat necesitatea de a se folosi mai 
larg și mai deplin toate aceste mijloace.

Presa comsomolistă oglindește viața multi
laterală a tineretului din organizațiile com
somoiiste, dezvăluie lipsurile, mobilizează 
tineretul la îndeplinirea sarcinilor trasate de 
Partidul Comunist. Avem multe ziare și re
viste bune, care se bucură de o mare popu
laritate în rîndurile tineretului. Totuși, în 
activitatea presei de tineret există și lipsuri 
substantiate: nivelul ideologic și literar sca. 
zut al unor materiale publicate, caracterul 
superficial al multor articole.

Șelepin a arătat apoi că este necesar ca 
munca ziarelor și revistelor de tineret să fie 
ridicată la nivelul exigențelor Partidului Co
munist față de presă Presa de tineret trebuie 
să oglindească mai bine participarea comso- 
mo'iștilor la construcția de stat și econom'că, 
să lupte mai activ împotriva a ceea ce este 
vechi, pe cale de dispariție, să sprijine cu 
căldură tot ce este nou și înaintat.

In Uniunea Sovietică au fost create cele 
mal largi posibilități pentru desfășurarea 
muncii culturale de masă în rîndurile tinere
tului. In ța.ră se numără 45.000 cluburi să
tești, 4.500 case raionale de cultură, peste 
380.000 biblioteci, mai mult de 30.000 case 
de lectură, 51.000 de instalații de cinemato
graf, peste 11.000 cluburi și palate ale sin
dicatelor, Multe organizații comsomoiiste 
desfășoară 0 muncă culturală de masă plină 
de conținut în rîndurile tineretului Dar și în 
acest domeniu există multe lipsuri. Spunem 
adesea, a sublinit Șelepin, că Comsomolul 
este sufletul intituțiilor cultural-educative. 
Trebuie să justificăm aceasta prin fapte con
crete — să asigurăm o mai largă amploare 
a muncii culturale de masă în rîndurile tine
retului, să acționăm ca organizatori ai sărbă

numără peste 5.000 de școli teoretice, 36 de 
instituții de învățămînt superior și are o 
academie de științe. întregul tineret al re
publicii învață. Comsomoliștii din Uzbekis
tan au răspuns cu înflăcărare la chemarea 
Partidului Comunist și a Guvernului So
vietic cu privire la extinderea in țară a su
prafețelor însămmțate. Mii de tineri și ti
nere lucrează în prezent la construcția de 
noi canale. Anul acesta colhoznicii din Uz
bekistan vor putea să semene bumbac pe 
o suprafață cu 20.000. ha. mai mare decit 
anul trecut: Această sporire va putea fi asi
gurată datorită punerii în funcțiune de noi 
sisteme de irigație, la construirea cărora -par
ticipă activ cOmsomoilștii.

La ședința din dimineața zilei de 20 mar
tie au luat cuvîntul 11 persoane. Ei au vor
bit despre faptele de eroism în muncă ale ti
neretului sovietic, despre posibilitățile largi 
pe care te are fiecare om soviet c, de a 
învăța și a ți alege o specialitate. Delegații 
au acordat o deosebită atenție muncii de e- 
ducare, pe care Comsomolul o desfășoară în 
rîndurile tineretului sovietic

Dezbaterile continuă .

torilor întregului popor, ei serbărilor popu- 
zre. cemavatetor. balurilor, baluritor mas

cate, să organizăm reuniuni -de odihnă ale ti- 
■ereru'ui. excursii, marșuri. Vorbind espre 
efacațfa fizică a tineretului Șetepin « sub'l- 
«rzt că ta nltinrt! patru ani numărul socrtl- 
•. i-re dm ta*a a crescut aproape de două ori. 
M joane de finer și tinere Iau parte la com- 
peS;' e scrr-.ne. T nere'u! sostetic apără cu 
sacees onoarea sportivă a patriei sale ia ca
dre corspetițrilor intemațiorsate. Totuși mai 
există —u!'.: riaeri ce*e nu au fost încă atraș: 
ta activitatea «ecțilîor ți echipelor, care nu 
£-*r*o-i?4 a trecerea normelor complexului

‘ $ La eompei :le sportive
Derrc -area oon'ir .ă a cul'-arii fizice și 

xpaHahâ aeeeaăU lărgirea rețelei de instate- 
â soorr-.e ți spor rea producției de inventar 
scwr Pe cantate sepen-oară. In ani: 1954— 

' * ’ ' - — ~ St ’” •?■_ •<*: “71“. !•'*-

în* irir*e soopăe n cenîrele raionale, în 
să. se uril-eze poligoanele de tir.

4e cranaocapl trebuie si z- 
ai «Mor —tTîakraî DO.S AJt.F - 

risx- sa dea aaer'.j» pregăcri: tineretului ta 
eperea riectalf*» ser.tesukr mi’.r^r în Ar-

B**a sovțe'_ca. «
a •«t»:' ta ^continuare despre 

nnrriaie de tneret. «tesore lupta '.ineritoc și 
rinereiar da țările capteaSsre. coloniale și 
teoenderKe oernra dreotanle lor. centru pace 
st pTreierte ;rt» poooare Tineretul aonnelx 
pzrrerc j xrers la acrivitaîei Federației Mon- 
4** * Ttnenetarr. Democrat ți a Uniunii 
'"rierT-itMBete a S'udtrț'-kor. Organizațiile 
s-?>rer»re de ~-rere- roritoză oermarier.: schi71- 
ber- de ote-ga : . de publicații și de diferite 
mf««na-.î: cu organizațiUe de tineret din 
ate ir ni tete. Dia 1949 plnă în 1953. ia invi
ta;:* Corrr'etuiu- Arr asrist al tineretului 
sov-te'i-z, Uniunea Sovietică a fost vizitată ie 
236 delegații de tineret străine Numai în 
1953. Uniunea Sovietică e fost vizitată de 
3 746 de roeri și tinere din 55 de țări. Spor
tiv-- noștri au par'icipat la marile cempe- 
ri: <oo-'i- e din cadrul cele: de a 15-a ediții 
• -ocrer tor chmpice. la diferite competiții 
pertra cantur-rîte europene ți mondiale, 
.a lutfîa.ri acideale cu sportivi: din numeroase 
lări Dri 194? * -a in orerent sportivii so- 
vietc: au susținut competiții ne stadioanele 
s: ta si' te de aoor* din 19 țări. La taviia*,:a 
orgomreurior sportrve dtn țara noastră au 
vizitat Un unea Sovieticâ sportivi din 29 de 
lari

i.spta ae'.-.ă a tnere’u’.ui sovietic pentru 
pace, 'mortriv* oericcIutei unui nou război 
i-a at-as dragostea ș încrederea a milioane 
de ' >; : -.-ere din toate țările. Sarcina
Oxr~-xr. I .te ’-treg-jlui ținere: aoviet:c, 
este de a se afla ți de acum înainte ta avant- 
grda Sneretulte xogreste; ăl lumii.

Șelee:-. s-a ocupat in mod amănunțit de 
proNema conduceri actv’iăț’i organizațiilor 
de comsocnol ia reroada la care se referă 
rnoortuL nemârui membrilor Comsomolului 
s-e dublat ș: - orerent in rândurile Comso- 
moiurj- se afU 18.825 327 de tineri, încadrați 
in 431jOOO organtaații de bază.

Comocriția socială a U.T.C.L se caracter:.

proximatr. o râirnne din numărul membri
lor U.T.CL stat muncitor:; 13.2% 6>nt col
hoznic: ; 38% sint etevi ai școlilor teoretice
ți medii tehnice. In rândurile membrilor 
U.T.C.L. se numără 271 000 ingineri șî tehni
cieni, 455.000 învățători, peste 51.000 agro
nomi și zootehnident, 892.000 studenți din 
instituțiile de "nvătâmtat superior. Din cinci 
membri ai Comsomo'.ulul. unul a absolvit o
școală .superioară șan medie.

Dările de seamă și alegerile pentru orga
nele de comsomol care eu precedat Congre
sul, au dovedi; înaltul spirit al comsomoliș
tilor. In cadrul adunărilor de dări de seamă 
și alegeri, al conferințelor și‘congreselor au 
luat curtatul peste 2.000.000 de membri ei 
U.T.C.L. Ca urmare a campaniei de dări de 
seamă și alegeri în conducerea organizații
lor de comsomol au intrat sute de mii de 
activiști comsomoliști.

Sarcina constă în a îmbunătăți și a perfec
ționa prin toate mijloacele munca Comsomo
lului și în a ridica nivelul conducerii orga
nizațiilor comsomoiiste.

Este necesar să se înlăture cîț mai repede 
asemenea lipsuri ale muncii organelor de 
Comsomol cum stat încălcarea principiului 
muncii colective în conducere, birocratismul 
și folosirea metodelor -de comandă. Fiecara 
activist din conducere trebuie să meargă mai 
des în organizațiile de bază și să le acorde 
ajutor pe teren. Trebuie modificată structura 
organelor de Comsomol astfel îneît activiști
lor din conducere să le rămînă mai mult timp 
pentru a veni în contact zi de zi cu Comso
moliștii, cu organizațiile de jos.

întreaga viată a Uniunii Tineretului Co
munist Leninist al U.R.S.S. a spus în în
cheiere Șelepin, este indisolubil legată .te 
Partidul Comunist. Urmînd indicațiile. înțe
lepte ale partidului, sub conducerea lui de 
zi de zi, Comsomolul a străbătut o cale lun
gă, s-a întărit și s-a călit, a ajutat la educa
rea a -milioane de patriot! sovietici, devotați 
fără margini Patriei Sovietice. Pentru Com
somol nu există cinste mai mare deoît sluji
rea cu abnegație a cauzei Partidului Comu
nist, decît participarea la lupta pentru vic
toria comunismului.

Nota adresată
de Guvernul U. R. S. & 

Guvernului Turciei
MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS trans* 

mite:
La 18 martie a. c„ V. A. Zorin, locțiitorul 

ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. a 
remis d-lui Tunalygil, însărcinat Ou afaceri 
a-d-interim al Republicii Turce la Moscova, o 
•nota în care se spune :

„In legătură cu faptul că la 19 februarie 
a fost publicat un comunicat comun turco- 
pakistanez cu privire la apropiata încheiere a 
unui pact între Turcia și Pakistan prevăzînd 
colaborarea '.or multilaterală, inclusiv în do
meniul militar, Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste consideră necesar să 
•declare Guvernului Republicii Turce urmă
toarele :

,,După cum reese din sus amintitul comu
nicat turco-pakistanez, precum și din decla- 
rațiile oamenilor de stat din cele două țări, 
proiectatul pact dintre Turcia și Pakistan nu 
poate să nu afecteze interesele securității ță
rilor vecine. Presa Străină, inclusiv presa 
turcă, anunță că acest pact prevede o activă 
colaborare militară între Turcia și Pakistan 
și crearea unei baze pentru organizarea unui 
bloc militar pe o scară mai largă.

Intrucit, după cum se știe, nici Pakistanul ' 
și nici Turcia nu sint amenințate de nici un 
fel de agresiune, acest pact nu poate fi con
siderat un pact defensiv. Dimpotrivă, după 
cum retee din discursurile oamenilor de stat 
din TUrcia și Pakistan, pregătirea acestui * 
pact este strin6 iegată de planurile militare 
ale blocului atlantic și afectează problema 
securității unei serii de țări, mai ales din 
zora Orientului Ap-opiat și Mijlociu, precum 
și a Asiei de sud-est.

Merită atenție faptul că actualele acțiuni 
ale Guvernului turc, îndreptate spre consti- ? 
tuirea unui bloc miliar în Orientul Apro- 
*:a; =i Mijloda și ta As:a de sud-est. sînt 
" âp'.ri'e într-un moment cînd U.R.S.S șl 

o sfcrie de state iau măsuri pentru atenuarea 
Încordării Internaționa'.e și îmbunătățirea re- 
-ț...or între state. Se înțelege că acțiunile de 

acest fel a’.e Guvernului turc nu pot să nu 
agraveze situația în Orientul Apropiat și

; *< u. precum ș: în Asia de sud-est și 
afectează direct securitatea Uniunii Sovietice.

Guvernul Sovietic consideră necesar să 
atragă atenția Guvernului Republicii Turce 

I că o asemenea politică nu poale să nu aducă 
I prejudicii relațiilor sovieto-turce. Acționînd 
I în felul acesta, Guvernul turc își asumă res- 
I ponsabllitatea pentru ițrmărrle acestei sl- 
• tuații".

-----•-----
Declarația făcută 

de ambasadorul sovietic ia Olanda, 
■feistriiiai de exierae al Olandei

HAGA 20 (Agerpres).— TASS trans
mite :

La 18 martie S. P. Kirsanov, ambasado
rul U.R.S.S. în Olanda a vizitat pe domnul 

I Luns. mintatrul ifottrilor externe al Olan
dei și din însărcinarea guvernului sovietic s-« 
declarat:

„In ultima vreme presa olandeză a publi
cat decerațiite d-lui Staf, ministru de răz- ' 
>' ș: *1 marinei militare ăl Olandei, din 
c»e rezulta că guvernul olandez și-a dat ' 
corsimțămintul pentru crearea une: baze 
— 'are aeriene a S.U.A. și staționarea 
de forțe militare aeriene americane pe teri
toriul Olandei.

Este absolut evident că staționarea de 
fer te armate americane în timp de pace pe 
teritoriul Olandei hu are nimic comun cu 
scopurile de apărare a țârii întrucît se știe 
că Olanda nu este amenințată de nici o a- 
gresiune. In prezent cînd se fac eforturi 
OftT.ru slăbirea încordării in relațiile inter
naționale și pentru întărirea păcii, cu afît 
ma mult nu pot fi justificate astfel de 
acțiuni ale guvernului olandez.

- Suind o mare importantă cauzei în- 
?âc: și asigurării securității colective 

în E-xopa. guvernul sovietic consideră ne
cesar să atragă atenția guvernului olandez 
asupra iaptului că punerea de baze militare 
la dispoziția unor state străine și staționa
rea de trupe străine pe teritoriul Olandei 
nu este de natură să contribuie cîtuși de 
puțin la îmbunătățirea situației internațio
nale și a relațiilor dintre țări". . .

D-l Luns a declarat că guvernul olandez 
va examina declarația guvernului sovietic * 
și va da un răspuns.

-----•-----
S c u r.fc știri

• Agenția vietnameză de Informații a- ■ 
nunță că la 16 și 17 martie, forțele populare

I vietnameze care încercuiesc Dien Bien Phu, 
au distrus opt avioane și au nimicit efeeti- 

i vui a două companii inamice. Armata popu- 
’ Iară vietnameză a strîns și mai mult cleș- 

te.e în jurul ocalîtății Dien Bien Phu și â- 
menință în prezent postul francez de ia 

. Bankeo, unde s-au și predat două companii 
din armata marionetă a iu! Bao Dai. L

• Intenție partizanilor „comunității de- 
fensive europene" de a fixa — sub presta- '• 
nea Statelor Unite — o dată cit mai apro
piată pentru dezbaterile in problema arma- " 
tei europene-a adincit criza din sînul guver
nului francez. Potrivit reia tarilor ziarului 
„Paris-Presse-LTntransigeant", miniștri a- — 
părtinind grupului „Uniunea republicană de ‘ ‘ 
acțiune socială" (U.R.A.S.), au avertizat că
își vor da demisia dacă guvernul va persis
ta în a impune începerea dezbaterilor asu
pra comunității defensive europene înainte 
de conferința de la Geneva.

• Lester Pearson, ministrul afaceritor 
externe al Canadei, a luat recent cuvîntul ta 
Camere canadiană a Comunelor ta legătură 
cu declarațiile făcute de primul ministru ca
nadian, Saint Laurent, cu privire ta necesi
tatea recunoașterii guvernului Republicii 
Populare Chineze.

După cum a precizat Lester Pearson, pri
mul ministru a subliniat: „...Va trebui să 
recunoaștem guvernul care reprezintă po
porul chinez chiar dacă vrem sau nu. Este 
vorba de o chestiune de bun simț, a conti
nuat el, care nu implică aprobarea unui anu
mit regim..."

• Ita 18 martie, președintele Argentinei, 
Peron a primit pe delegații oamenilor de 
artă sovietici care vor participa la Festiva
lul internațional al filmului din Argentina. 
La primire a fost de față G. Rezanov, am
basadorul U.R.S.S. ta Argentina.

• Postul de radio Cairo â transmis de
clarațiile generalului Naghlb, făcute cores
pondenților unor ziare străine, ta legătură 
cu actualul stadiu al tratativelor aniglo-e- 
giptene cu privire la zona Canalului de 
Suez. „Anglia, a declarat Naghib, nu a res
pectat angajamentele sale față de Sudan, iar 
noi nu vom accepta să reluăm tratativele, de
cît dacă Anglia va accepta în prealabil toate 
revendicările Egiptului. Noi nu vom face pri
mul pas către reluarea tratativelor și facem 
limpede cunoscută hotărîrea noastră de a 
nu accepta nici un țîrg asupra principiului 
libertății țării noastre". Referindu-se la ati- 2 
tudinea Egiptului față de încercările stărui
toare depuse de imperialiștii americani și en- ■ 
glezi pentru înjghebarea unui bloc „defen- - 
Siv" al țărilor din Orientul Mijlociu, gene
ralul Naghib a declarat că Egiptul nu va l 
accepta o atare propunere.
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Patru fotografii, patru aspecte din viața 
și lupta tineretului din țările capitaliste.

Ele arată forța cu care tinerii demo- 
erați din lumea întreagă, în ciuda tero
rii, ' luptă pentru apărarea vieții, pentru 
drepturile lor.

In prima poză obiectivul fotografic a 
surprins momentul cind polițiștii francezi 
s-au năpustit cu brutalitate asupra unui 
tînăr. Cu astfel de măsuri ca maltratarea 
tinerilor luptători pentru pace, ca aresta
rea ilegală a fruntașilor mișcării demo
cratice de tineret, încearcă guvernanții 
francezi să intimideze tineretul francez. 
Dar miile de semnături pe petiția împo
triva acordurilor d,e la Bonn și Paris sau 
recenta grevă generală a studenților fran
cezi dovedește că tineretul care a dat pe 
Danielle Casanova, pe Henri Martin, Ray-

Grea șl plină de chin este viața țărăni
mii din țările capitalist?. Trecerea econo
miei pe picior de război, intensificarea 
cursei înarmărilor, exercită o influență 
dăunătoare asupra agriculturii, accelerlnd 
procesul ruinării țărănimii Muncitoare din 
țările capitaliste. O situație deosebit de 
grea o au tinerii țărani dublu exploatați 
de către moșieri și ca țărani șl ta tineri.

Iată mai Jos cîteva aspecte ale vieții de 
.mizerie, foamete și chin pe care o trăiesc 
tinerii țărani muncitori din țările înrobite 
capitalului:

9 Moșierii turci jupoaie fără milă pe ță
ranii săraci sau cu pămlnt puțin. Exploata
rea lor e tot mai crîncenă. In regiunea Ana- 
da, moșierii au izgonit de pe pămînturi pe 
toți dijmașii, distruglndu-le cocioabele și bor
deiele. Moșierul Cabar Ogiu a izgonit din 
satul Abighioghi 104 familii țărănești iar 
un deputat din Medjilis (parlament) a alun
gat de pe pămînturile sale 300 de familii 
țărănești.

muzical al 
care va avea 

Olanda ; Con-

9 Ziarul englez „Financial Times” scria: 
„In Anglia pe un teritoriu de sute de mile 
pătrate populația rurală trăiește și muncește 
in aceleași condiții ca acum 100 de ani”.Din declarația unui medic american 

„Este mai ieftin să fad război cu soldații popoarelor străine 
chiar dacă trebuie să furnizăm noi armele".

Din declarația senatorului american Robert Taft
9 In goana după noi surse de îmbogățire 

marii proprietari de pămlnt din S.U.A. au 
recurs în mod josnic la importul de argați. 
Pe întinsele plantații muncesc din zori și 
plnă-n noapte argații importați din Porto Ri
co și Mexic. Din cauza condițiilor grele de 
muncă de 12 și pînă la 14 ore pe zi, a lip
sei de alimentație, acești muncitori sînt 
sortiți diferitelor boli și în special tubercu
lozei. Stăpinii plantațiilor își fac acum pla
nuri să împrospăteze rindurile celor deveniți 
inapți de muncă. Ziarul burghez „Nippon 
Times" care apare la Tochio relatează că de 
cîtva timp, autoritățile din S.U.A. discută 
problema „importului" de muncitori agricoli 
din Japonia, Filipine și Coreea de Sud.

9 Iată cum caracterizează ziarul „Tages- 
spigel” situația țăranilor din Germania oc
cidentală : Creșterea rapidă a datoriilor ță
ranilor constituie un simptom al unei crize 
grave. Uriașele datorii ale țăranilor noștri 
sînt semnul unei primejdii care ar trebui 
să ne îngrijoreze pe toți.

monde Dien nu vrea să-și vindă sîngele 
contra dolari.

De lupta pentru pace se leagă strîns 
lupta pentru drepturile tineretului. O deo
sebită amploare a luat 'această luptă în 
Austria. Fotografia a doua reprezintă toc
mai un aspect Cte la o manifestație a stu
denților din Viena pentru a obține redu
cerea taxelor universitare.

La mii de kilometri de Austria, în Iran, 
se desfășoară și acolo o luptă plină de 
eroism a poporului împotriva înlocuirii 
colonialiștilor englezi cu cei americani. 
Un deosebit aport îl aduc în această luptă 
tinerii iranieni. Recent au sosit nenumă
rate știri care au vorbit despre acțiunile 
tineretului din capitala Iranului, Tehe
ran, împotriva măsurilor antidemocratice

In ce este fruntașă Grecia
O mașină stricată, pe care n-o mai poți 

utiliza se aruncă deobicei le lada cu fier 
vechi. Capitaliștii procedează însă la fel 
și cu oamenii. Un om bolnav nu mai re
prezintă nimic pentru ei. De medicamente, 
de îngrijire medicală gratuită nici nu poa
te fi vorba în țăriie capitaliste. Tocmai 
de aceea în țările unde la cîrma țării se 
află un grup de bancheri se înregistrează 
an de an creșterea simțitoare a mortalită
ții. Din cauza mizeriei și a exploatării ne
miloase capitaliste, mor în special tot mai 
mulți tineri. Și Grecia este un exemplu 
în această privință. Ziarul grec „Avghi" 
a organizat o anchetă în legătură cu situa
ția sănătății în Grecia. Sînt deajuns de 
citat următoarele rînduri caracteristice: 
„Potrivit ultimelor statistici ale organi
zației internaționale a sănătății Grecia 
este prima țară din Europa în privința 
mortaliiății populației în vîrstă de 1 pînă 
la 5 ani și între 20 și 50 ani. Grecia este 
a doua țară din Europa în privința morta
lității populației între 10 și 20 de ani. Din
tre 31 orașe mari ale Europei (după 
date din 1949) în urma mortalității de pe 
urma tuberculozei. Atena ocupă locul ai 
patrulea după Lisabona, Istambul și An
kara".

Se pot deci mîndri și guvernanții greci 
cu un record; Grecia este țara care dă 
cei mai mulți morți din Europa.

Acesta este însă un jalnic record.

„America are dreptul să ceară pentru fiecare dolar cheltuit o 
prestație echivalentă în putere de luptă" (adică în 
dolarilor miliardarii americani să primească oameni 
fi folosiți în războaie N.N).

Dintr-un articol apărut în ziarul 
„New-York Times"

Grele sînt condițiile de viață ale tineretu
lui din Chioggia. O parte din tinerii mun
citori cu brațele și pescarii nu termină școala 
elementară deoarece părinții sînt siliți să-i 
trimită la lucru...

Puțini sînt tinerii trecuți de 14 ani care 
găsesc de lucru. Ucenicii mecanici lucrează 
aproximativ 12—13 ore pe zi...

Nici situația tinerelor din orașul nostru 
nu este mai bună. O mare parte din ele 
după împlinirea vîrstei de 13—14 ani cîștigă 
cca. 1000 lire pe lună plus mincarea angajin- 
du-se ca servitoare sau îngrijitoare de copii. 
, SÂNTE DORIA

SIND CEFAUtN.............25
WURDEN VtHHiHMEi.t.31 
SIMO MBÎITSUHÎAHI6 
0D£« VERWUMDÎT_____7
BLIEBEN AM LEBEM
UNO CESUNO._ —37

ale guvernului. Fotografia a treia repre
zintă o demonstrație a tineretului pe 
străzile Teheranului. Se remarcă partici
parea largă a tinerelor iraniene.

Din p'.in au cunoscut ororile războiului 
tinerii japonezi. Ei nu uită Hiroșima și 
Nagasaki — orașele japoneze unde au 
exploadat primele bombe atomice. Tocmai 
de aceea ei luptă acum cu hotărîre îm
potriva acupanților americani și a slugilor 
lor japoneze care remilitarizează Japonia. 
Cu putere se dezvoltă lupta solidară a 
muncitorilor japonezi împotriva înarmării 
care împinge masele populare în cumplită 
mizerie. Fotografia a patra prezintă un 
aspect din momentul cind muncitorii unei 
fabrici din Tokio se îndreaptă spre o altă 
fabrică spre a se solidariza cu muncitorii 
greviști de acolo. t

Iată mai jos cîteva 
din manifestațiile in
ternaționale și națio
nale organizate sau 
sprijinite de U.l.S. in 
anul 1954.

SESIUNEA CON
SILIULUI U.l.S. se 
ține la Moscova in 
luna august.

TABERE NAȚIO
NALE STUDENȚEȘTI: 
în Norvegia, Dane
marca, Anglia. Scoția, 
Guatemala, Chile.

CONFERINȚE IN
TERNAȚIONALE STU
DENȚEȘTI :
In Italia, a studenților 
facultăților de arhi
tectură ; in Bulgaria, 
a studenților facultă
ților de agricultură; in 
Norvegia, a studenților 
facultăților de medi
cină.

ACTIVITATEA 
SPORTIVA STUDEN
ȚEASCA
Turneul studențesc in
ternațional de șah 
(Norvegia) ; Jocurile 
Mondiale Universitare 

de Vară (la Budapesta)

Exploatare șl mizerie, muncă istovitoare, 
lipsă de protecție a muncii, lipsa posibi
lității de calificare, absența totală a sa
lariului social (adică lipsa asistenței me- 
dicale, a posibilității de concedii, a cre- 
șelor, cluburilor, etc.) — acestea sînt 
condițiile în care sînt obligați să trudea
scă tinerii muncitori în țările capitaliste. 
Și cei care au de lucru sînt încă mulțu
miți față de milioanele de șomeri tineri 
care mor de foame în întreaga lume ca
pitalistă.

Despre viața grea a tinerilor munci
tori din Italia ne vorbesc scrisorile publi
cate mai jos și reproduse aproape în în
tregime din revista italiană de tineret 
„Avanguardia".

Iată cîteva fragmente din textul scriso- 
rHor:

■ „Prin cunoaștere spre prietenie" — 
; această lozincă sub care se desfășoară 
•Săptămîna Mondială a Tineretului este 
tain plin ilustrată de fotografia de mai 
sus : tineri din Vietnam braț la braț cu 
Tinere din Franța în timpul Festivalului.

4 Iată cîteva din manl- 
Ț festațiile internaționale 
4 sau naționale organiza- 
4 te sau sprijinite de 
4 F.M.T.D. în cursul a- 
4 nului 1954.
X MANIFESTAȚII IN- 
4 TERNAȚIONALE:
X Intîlnirea reprezen- 
4 fanților tineretului să- 
4 tesc ; Conferința de la 
4 Berlin a tineretului 
4 din Europa împotriva 
X tratatelor 
4 și Paris.
X Concursul 
X tineretului
4 loc în
X cursul internațional de 
4 tenis de masă care va 
X avea loc în Italia.
4 FESTIVALURI Șl 
4 ADUNĂRI NAȚIONA- 
X LE : In Australia, An- 
4 glia. Austria, Africa 
X de Sud, R. P. Germa- 
4 nă, Canada, Franța, 
X Guatemala, Olanda, 
X Indonezia, Israel
4 FESTIVALURI RE- 
X GIONALE:
4 tineretului
X participarea 
4 de tineri din 
4 ca, Islanda,
4 Suedia și Norvegia. A- 
4 dunarea tineretului din 
X America latină.

O telegramă venită recent anunța că revanșarzii de la Bonn 
pregătesc legea prin care vor oficializa refacerea armate' na
ziste In primul rînd, anunța telegrama, se vor constitui contin
gentele destinate proectatei „armate europene". Deci tinerii din 
Germania occidentală sînt destinați, ca și părinții lor, ca și 
frații lor mai mari, transformării în carne de tun destinată apă
rării intereselor monopoliștilor vest-germanl și americani. O 
nouă generație de tineri germani este destinată pieiri'.

Mulți dintre cei care vor fi astăzi recrutați forțat în armata 
vest-ger mană au avut desigur rude și în generația născută în 
1924. Care a fost soarta acelor tineri ? Răspunsul îl găsim în 
graficul de mai sus publicat de un ziar german. După cum se 
vede din grafic din 100 de tineri trimiși de Hitler în război 25 
eu murit, alți 31 sînt schilozi, 7 sînt bolnavi și numai 37 au scă. 
pat cu viață. Aceasta a fost soarta multor generații de tineri 
germani trimiși la război pentru a mări profiturile kruppilor.

Despre intențiile actuale ale stăpînilor americani ai Germa
niei occidentale vorbesc clar declarațiile publicate mai jos.

Ele dovedesc că imperialiștii americani se pregătesc să poarte 
războaie oferind dolari în schimbul cămii de tun.

Declarațiile și fragmentele din articole dovedesc că imperia
liștii americani văd în tineri numai un material uman brut, 
carne vie, bună pentru jertfă în războaie:

„Scopul asistenței medicale școlare ar trebui să fie formarea 
unul om pregătit pentru serviciul militar. Trebuie în special 

concentrată atenția asupra anumitor deranjamente ale coloanei 
vertebrale. Aceasta nu este de fapt o boală ci un fenomen în
grijorător care nu îl lasă pe individ să-și facă serviciul mili
tar".

Sub steagul U.l.S. s-au 
numărate acțiuni pentru 
Iată o manifestație a0
Pentru pace, pentru cultură întărim Uni- 

Internațională a Studenților.

Un copil = două picioare 
de porc

Știți cît valorează un copil în orașul 
Singapore, (baza militară engleză în pe
ninsula Malaeză. din Asia) ? El este egal 
în valoare cu două picioare de porc sau 
cu cîțiva yarzi de postav. Aceasta nu este 
nicidecum o glumă ci o tristă realitate a 
modului de viață capitalist. In lumea do
larului comerțul de copii a devenit un 
business ca și comerțul cu ridichi sau 
bretele.

Reproducerile alăturate sînt numai două din miile și milioa
nele de mijloace folosite de către imperialiști pentru a corupe 
tineretul, pentru a transforma pe tineri în asasini care la 10—15 
ani sîși omoară prietenul sau părintele, iar la 20—21 ani i se 
dă o pușcă pentru a omorî oameni, nu unul sau doi, ci sute și 
mii în războaie nedrepte.

Prima fotografie este afișul de reclamă al unuia din fil
mele americane produse în serie la Hollywood. Asemenea fil
me care au ca principal erou moartea, sînt destinate tineretului 

căruia i se oferă drept eroi de imitat asasini și hoți, șantajîști și 
prostituate.

Cele mai multe din filmele americane se adresează instinctelor 
om ațîțmdu-le. Iată titlurile a numai cîtorva filme .americane 
atomic' 
cuvîntului revolver 
șui revolverului", , 
ver", 
„Revolverele cîntînd1 
lor", 
scenariști ai Hollywoodului în a 
cîntă, ba m.ai fac și serenade.

Tînărului american nu i se oferă însă numai filme care-1 învață cum 
să omoare ci și nenumărate cărți. Reproducem în al doilea clișeu o 
fotografie dintr-unul din vestitele „comicsuri" — căiți americane cu 
poze și explicații. După cum se vede, în scopul educării copiilor și a 
tinerilor se oferă metode de a strangula oamenii. Dar nu numai cărțile 
de duzină au asemenea subiecte, ci șl romanele scriitorilor americani 
dintre cei mai apreciați de critica burgheză. Subiectul unuia din ulti-’ 
me'.e romane ale lui John Steinbeck de pildă, arată decăderea la care 
a ajuns literatura americană. Ca-rtea se numește „La Răsărit de Edem" 
și subiectul ei este pe scurt următorul: eroina romanului își omoară 
părinții, dă foc casei și devine amanta proprietarului unei case de 
toleranță. Ea fuge apoi de la el pentru a deveni prostituată și în cele 
din urmă, după ce-și omoară bineînțeles amantul, se sinucide.

Ce efect produc asupra tineretului, filmele și cărțile „made in S.U.A.*, 
ca cele citate mai sus ?
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,Obsedat de trasul la țintă", sau titlurile construite în jurul 
■: „Revolverul", „Sub loviturile revolverului", „Ora- 
„Annie scoate revolverul", „împușcături din revol- 

,In lumina focurilor de revolver", „Convorbire între revolvere", 
„Serenada a șase revolvere", „Justiția revolvere- 

Trebuie recunoscut în orice caz imaginația bolnăvicioasă a unor 
căror închipuire revolverele vorbesc,

© Nimic nu poate oglindi mai bine viața 
de rob a țăranilor italieni decit faptul că 
Sicilia a fost denumită de popor „Insula 
foamei". In unele locuri din Italia țăranii 
au atit de puțin pămlnt incit nu au nici unde 
să-și îngroape morții. La Punta dello Cas- 
tella (Calabria) nu există cimitire. Cind 

drumurile sînt desfundate din cauza ploilor 
oamenii nu-și pot duce morții la cimitirul 
din localitatea vecină și de aceea îi aruncă 
în mare.
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Iată cum e viața tineretului muncitor din 

Guspinese (provincia Cagliari) : Tinerilor 
care, au împlinit 14 ani și trebuie de îndată 
să înceapă a munci le sînt deschise două 
căi: prima este aceea a muncii la întreprin
derea industrială a firmei „Scanu" la care 
sînt angajați majoritatea tinerilor sub 18 ani. 
A doua cale este aceea a muncii în agricul
tură.

Cind un tînăr intră la întreprinderea 
„Scanu” el știe prea bine că îl așteaptă o 
viață extrem de grea. In tot cursul muncii 
el trebuie să trudească ca și vitele fără o 
clipă de odihnă. Cind cineva se oprește din 
lucru pentru a bea puțină apă sau pentru 
a-și satisface necesitățile fiziologice el aude 
deîndată pe supraveghetor (ipînd: „Dacă nu 
te miști, te amendez"... Natural, că salariul 
este redus din cauza amenzilor care se a- 
plică fără nici un motiv. Și vai de acei care 
se pling. Ei riscă să fie concediați...

Ajunși la vîrstă de 18 ani ei sînt conce
diați pentrucă urmează să li se dea un sa
lariu superior celui primit pînă atunci și lo
cul lor este luat de tineri care nu au încă 
vîrstă de 18 ani și care trebuie să presteze 
munca unui adult.

Pentru a nu rămîne șomeri și pentrucă 
nu există altă cale ei sînt constrîrlși să in
tre ca mineri în mina din Montevecchio. Ei 
lucrează in mină cîțiva ani și ies distruși, 
atinși de tuberculoză sau silicoză — aceasta 
dacă nu mor din cauza vreunui accident, 
căci mijloacele de protecție sînt insuficiente. 
Aceasta este situația tinerilor care lucrează 
în întreprinderile industriale.

In ce privește pe tinerii muncitori care lu
crează la moșieri, acestora de cele mai mul
te ori nu li se plătesc salarii conform legii. 
Ei trudesc din zori pînă cind se lasă întu
neric pentru o retribuție mizeră... Ei nu se 
bucură de asistență medicală și nu au de 
lucru tot anul...

Care este gradul de instrucție al acestor 
tineri? Numărul analfabeților care au mai 
mult de 14,ani trece de 40 la sută... Numă
rul tinerilor care frecventează școala medie 
inferioară sau profesională nu trece de 200.
, , FLORIO FRÂU
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Acest fapt îl recunoaște și departamentul 
asigurărilor sociale din Anglia. Iată tra
ducerea facsimilului de mai sus. reprodu
cere din ziarul burghez englez „Reynolds 
News" : „Pruncii pot fi cumpărați la Sin
gapore ia prețuri pornind de la 31 lire 
pînă la 2 picioare de porc sau cîțiva yarzi 
de postav, după cum anunță departamen
tul asigurărilor sociale".

Această informație este publicată de 
susnumitul ziar englez sub titlul : „Lu
cruri ciudate pe care le fac oamenii". Dar 
tn știrea gazetei britanice nu este nimic 
ciudat sau curios, ci o realitate crudă căci 
oamenii, pînă și pruncii, sînt obiect de 
negoț pentru capitaliști. Totul se valori
fică în dolari sau lire, fie trupurile plăpîn- 
de ale copilașilor fie „conștiința" oameni 
lor politici.

Răspunsul la întrebarea din rubrica alăturată îl găsim în sta- 
tistkile pubFoate chiar de către oficialitățile americane care a- 
rată creșterea nemaiintilnitâ a numărului crimelor comise de ti
neri. „Cercetările au arătat — scria ziarul reacționar american 
„New York Times" — că numărul crimelor grave comise de 
adolescenți a crescut. E greu să ne închipuim măcar că cop;ii 
noștri pot fi gangsteri, bandiți, morfinomar.l, asasini. Cu toate 
acestea așa stau lucrurile". .

Este cunoscută astăzi în Statele Unite isprava unui băiețel 
de 9 ani arestat pentru furt prin efracție. Ofițerul de servici 
care-1 arestase, ieșind pentru cîteva minute din cameră, auzi un 
zgomot suspect; revenind el avu prilejul să vadă felul în care 
băiatul lucra la deschiderea... casei de bani a poliției.

Despre copii se știe în general că se jcacă cu mașini sau ursuleți, 
cuburi sau loto, dar John Hill, care nu are decit 15 ani cunoștea altfel 
de jocuri cele pe care le învățase din filme și cărți. Intr-o zi Johnny 
lovi cu un cuțit pe un coleg de-al său. întrebat de ce a făcut acest 
lucru el răspunse cu seninătate: „Am vrut să văd îndeaproape, cu pio- 
prii mei ochi, un om în agonie". . ~ mn

Si alte fapte. Doi băieți de 5 ani au fost arestați la Denver in mo- 
meritul cînd încercau să fure un aparat de radio. Buzunarele le erau 
pline cu bani furați.

Ziarul .Times Herald" ne aduce o altă știre prin care ne informează 
că acum cîteva luni la Washington, un băiat de 13 ani a recunoscut 
că a condus o bandă de 4 copii care au incendiat 34 de clădiri din 
partea de nord-est a orașului .

Situația a devenit atit de gravă îneît chiar o subcomisie a comisiei 
juridice a senatului american a fost nevoită să publice un raport cu 
privire la criminalitatea în rîndul copiilor din S.U.A. In raport se re
cunoaște că numărul copiilor deferiți justiției a crescut de la 300.000 
în 1948 la 385.000 în 1952. In raport se recunoaște de asemeni ca a 
crescut numărul copiilor care savîrșesc infracțiuni grave.

Raportul vorbește și despre un alt mijloc de pervertire a tineretului 
american: cu ajutorul stupefiantelor. Astfel chiar senatorii recunosc 
că cifra oficială de 9.000 de tineri care au folosit stupefiante „nu oglin
dește nici pe departe tabloul real".

Toate aceste fapte la un loc cît și multe altele dovedesc otrăvirea 
conștiinței copiilor și a tinerilor făcută în mod conștient de către mi
liardarii americani care doresc să crească o generație de asasini, buni 
pentru a servi în războaiele de cucerire pe care le viseaza.
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