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I

In întreaga țară se desfășoară confe
rințele organizațiilor raionale și orășe
nești U.T.M.

In multe din donferințele ținute pînă 
acum a fost analizată cu seriozitate con
tribuția pe care a adus-o tineretul la tra
ducerea în viață a hotărîrilor plenarei 
din august 1953 a C.C. al 
hotărîrea plenarei a .” 
U. T. M., felul cum se

■J

atunci 
munci 
revine 
toate 

a cri-

Semnarea unui Acord 
comercial și de plăți 

cu India

P.M.R. și 
X-a a C. C. al 

desfășoară 
munca de educare comunistă a tineretu
lui, de întărirea legăturii organizației 
U.T.M. cu masa de tineri neorganizați. 
Conferințele raionale și orășenești au dat 
posibilitatea centralizării și generalizării 
experienței înaintate din munca organiza
țiilor U.T.M., scoțînd la iveală inițiativele 
creatoare ale tineretului.

Plenara din august 1953 a C.C. al 
P.M.R. a pus în fața poporului și tineretu
lui nostru muncitor sarcini de mare răs
pundere în domeniul dezvoltării econo
miei naționale, al sporirii producției bu
nurilor de larg consum și îndeosebi al 
producției agricole vegetale și 
In perioada actuală se pune cu o deose
bită tărie problema muncilor de pri
măvară. Nenumărați utemiști 
din întreprinderi cer să meargă 
S. M. T.-uri și G. A. S.-uri pentru a 
sprijini muncile agricole. In aceste 
comiții, una din sarcinile principale 
care revin conferințelor raionale și oră
șenești U.T.M. este aceea de a analiza cu 
seriozitate feiuî cum tineretul participă la 
această acțiune, munca tinerilor tracto
riști pentru pregătirea mașinilor în vede
rea muncilor de primăvară. Conferințele 
vor trebui să analizeze aportul pe care H 
dau tinerii la confecționarea ghivecelor 
nutritive, la înfăptuirea măsurilor care au 
fost luate pentru semănatul în cuiburi 
așezate in pătrat a porumbului, cartofi
lor etc., și a modului cum este însușită 
și aplicată de către tineret știința agro
tehnică. Conferințele trebuie să mobili
zeze tineretul de la sate în această cam
panie în așa fel îneît, nici o palmă de 
pămînt să nu rămină neînsămînțată, să-l 
antreneze la descoperirea terenurilor 
ne, la munca de cultivare a acestor 
nuri.

Nenumărate terenuri virane sînt 
la dispoziția oamenilor muncii de 
sfaturile populare, pentru a fi cultivate 
cu zarzavaturi în folosul lor personal. 
Conferințele de alegeri vor trebui să 
mobilizeze tineretul la lucrarea a- 
cestor terenuri. Nu trebuie uitat nici 
o clipă că problema terminării la 
timp și in bune condițiuni a mun
cilor din campania de primăvară consti
tuie sarcina principală care stă în fața ti
nerilor din agricultură și a tinerilor din 
industria producătoare de mașini unelte 
destinate agriculturii. In înfăptuirea 
cestor sarcini organizațiile U.T.M. au 
un >rol deosebit de important. De aceea, 
participanții ia conferința de alegeri a co
mitetului raional U.T.M. Gherla, au Criti
cat cu tărie vechiul comitet raional, care 
nu a dat atenția cuvenită acestor sarcini. 
Lucrările conferinței au arătat că în ra
ion sînt încă multe organizații de bază 
din cadrul gospodăriilor colective care 
desfășoară o activitate slabă, a căror pla
nuri de mundă nu sînt întocmite în con
formitate cu planul de producție al gospo
dăriei. Conferința 
menea faptul că

animate.

și tineri
in

vira- 
tere-

puse 
către

a-

a subliniat de ase- 
vechiul comitet ra

ional nu a făcut nici pe departe .tot 
ce putea face în vederea .mobilizării tine
retului cu gospodării mici și mijlocii, în 
lupta pentru mărirea producției agricole 
și creșterea animalelor. Delegații au 
arătat că pentru vechiul comitet raional 
U.T.M. nu a constituit o preocupare pro
blema răspîndlrii metodelor înaintate în 
agricultură, că mulți din activiștii comi
tetului raional nu cunosc problemele 
agrozootehnice, ceea ce face ca sprijinul 
pe care ei îl dau organizațiilor de bază, 
să nu fie întotdeauna cel mai calificat.

Au fost și conferințe, așa dum este de 
exemplu,, cea din raionul Grivița Roșie 
din Capital^, care a oglindit în mod grăi
tor faptul că în activitatea sa vechiul co
mitet raional a scăpat din vedere sar
cinile mari puse de partid, pierzîn- 
du-se într-o serie de chestiuni mărunte, 
desfășurînd o muncă superficială. Cu toate 
că în raion sînt întreprinderi de produse de 
larg consum, atît în darea de seamă cît și 
în discuțiile partidipanților la conferință, 
s-a trecut superficial peste problema cali
tății produselor, a măririi productivității 
muncii, a stîrpirii formalismului care se 
mai manifestă încă în antrenarea tinerilor 
în întrecerea socialistă, a descoperirii și 
folosirii rezervelor interne din întreprin
deri.

Conferințele raionale și orășenești au 
menirea ca prin problemele pe care le dis
cută, să ducă neapărat la o întărire sim
țitoare a organizațiilor de bază U.T.M., să 
creeze toate condițiile — prin hotărîrile 
pe care le iau — pentru ca organizațiile 
de bază U.T.M. să-și desfășoare în viitor 
o activitate bogată, o activitate a lor pro
prie, specifică locului de muncă respectiv.

Mai sînt de asemenea unele organizații 
U.T..M. în care unii utemiștl au o atitudine 
nejustă față de tinerele fete, subapreclază 
capacitatea șl puterea de muncă a acesto-

ra, împotrivindu-se de multe ori 
cînd e vorba de ridicarea fetelor în 
de răspundere. Conferințelor le 
sarcina de a combate cu tărie 
aceste manifestări nesănătoase, de
tida cu asprime lipsurile existente în acest 
domeniu.

Partidul a încredințat organizației noas
tre sarcina de a educa în spirit comunist 
tinerele vlăstare ale patriei noastre : pio
nierii. Din rindul pionierilor cresc utemiș
tii de mii ne. De educația pe care o pri
mesc aceștia acum, depinde mult însăși 
ini irirea organizației noastre in viitor. De 
aceea conferințele trebuie să acorde o aten
ție deosebită muncii desfășurate de orga 
nizațiile U.T.AL în rîndurile organizațiilor 
pionierești.

Nu trebuie să se uite nici o clipă că 
principala metodă de conducere comunistă 
a muncii politice o constituie metoda con
ducerii colective. Discutînd despre* meto- 
dele de muncă ale Comitetului C.T-M.. 
participanții la conferința orășeneasca 
U.T.M. Turda, au criticat cu asprime ve
chiul comitet care nu a respectat princi
piul conducerii Colective, au criticat sis
temul cazon de muncă al primului sec e- 
tar al comitetului orășenesc, ca și încer
cările unor membri ai biroului de a înă
buși critica de jos. Delegații la conferință 
au scos la iveală faptul că membrii ve
chiului comitet erau străini de pr b’.eme'.e 
care frămîntau tineretul, slăbise legătura 
cu masa tineretului. E de datoria conferin
țelor de a scoate la iveală, de a contribui 
la dezrădăcinarea tuturor acestor sisteme 
de munCă străine organizației noastre.

Problemelor educației comuniste a tine- 
retu'ui, problemelor ridicării continuie a ni
velului lor de cunoștințe generale, Confe
rințele trebu e să le acorde o mare atenție 
Munca educativă e principala sarcină a 
organizatei noastre. Ea se realizează Drin 
toate acțiunile organizației U.T.M. Pro
blemelor muncii educative, în special în 
rîndurile tineretului sătesc, conferințele 
trebuie să le acorde o mare atenție. Discu
tînd problemele educației comuniste, con
ferințele raionale și orășenești trebuie să 
aducă o contribuție însemnată la creșterea 
combativității utemiștilor, la mărirea vi
gilentei față de uneltirile dușmanului de 
clasă.

Asigurarea conducerii de către part:d 
constituie chezășia tuturor succeselor orga
nizației noastre. Practica muncii de pină 
acum a dovedit cu prisosință faptul că a- 
colo unde comitetul 
nesc U.T.M. a știut 
comitetelor de partid 
tate minunate.

In discuțiile lor 
gații au dreptul și totodată datoria de a 
ridica problemele principale legate de în
deplinirea sarcinilor puse de partid în fața 
poporului nostru muncitor, să discute în 
mod organizat, evitînd repetările; să ri
dice probleme legate de calitatea pro
duselor, de descoperirea și folosirea re
zervelor Interne din întreprinderi, de mă
rirea continuă a productivității muncii. 
Delegații din gospodăriile colective. în
tovărășiri, gospodării de stat și S.M.T.- 
uri, tinerii delegați cu gospodării mici și 
mijlocii vor trebui ca în cadrul conferințe
lor să discute amănunțit măsurile prac
tice care au fost luate pentru traducerea 
în viață a Hotărîrii guvernului și parti
dului, cu privire la pregătirea și executa
rea la timp și în bune condiții a muncilor 
agricole de primăvară, să arate inițiati
vele înaintate ale tinerilor, să vorbească 
despre munca și rezultatele acestora, să 
critice activitatea comitetului raional sau 
orășenesc. Discuțiile trebuiesc purtate în 
așa fel îneît să facă intr-adevăr din con
ferință o tribună de răspîndire a metode
lor înaintate folosite în 'upta pentru 
sporirea producției agricole și a bunuri
lor de larg consum.

Conferințele aleg noile organe care vor 
conduce în viitor întreaga activitate a or
ganizației raionale sau orășenești U.T.M 
Alegînd aceste organe, conferințele tre
buie să albă în vedere criteriile stabilite 
de C.C. al U.T.M.

Una din sarcinile conferințelor, de o Im
portanță deosebită mai ales pentru activi
tatea de viitor a organului nou ales, o 
constituie elaborarea hotărîrilor. Ele trebu
iesc elaborate în lumina sarcinilor puse 
de partid îrt fața poporului nostru munci
tor, trebuie să țină cont de criticile și pro
punerile venite de jos, să fixeze pentru 
noul organ ales sarcini precise, specifice 
dezvoltării economice și culturale a orașu
lui sau raionului respectiv. Hotărîrile tre
buiesc elaborate în așa fel îneît să cons
tituie un adevărat program de luptă a or
ganizației U.T.M. raionale sau orășenești.

Pregătirea conferințelor raionale și oră
șenești trebuie făcută cu toată seriozitatea. 
In această direcție un rol important îl au 
și comitetele regionale U.T.M. Ele tre
buie să vegheze ca la aceste conferințe 
să se discute problemele dele mai prin
cipale legate de hotărîrile partidului și 
guvernului, să vegheze pentru respectarea 
cu strictețe a democrației interne de 
organizație.

Trebuie făcut totul pentru ca conferințele 
raionale și orășenești să devină un mijloc 
important de mobilizare a tineretului la 
Înfăptuirea sarcinilor partidului nostru.

raional sau orășe- 
să ceară sprijinul 
s-au obținut rezul-

In cursul lunilor februarre-martie a.c. au 
avut loc la New Delhi tratative Intre Re
publica Populară Romlnă și India cu pri-

dcuă
Ca

curs într-o atmosferă de Înțelegere recipro
că, a fost semnat la 23 martie a. c. pri
mul Acord comercial și de plăți Intre Re
publica Populară Rom:-.ă șl India.

la schimburile comerciale intre cele 
țări.
urmare a acestor lucrări, care au de-

c.

Acordul preveie posibilități de dezvoltare 
a relațiilor comerciale Intre ambele țâri pe 
baza principiului egalității și a', avantajelor 
reciproce.

In cadrul listelor de mărfuri, anexe la 
acord. India va livra: cea:, cafea, mirodenii, 
lină, piei, bumbac, textile, minereuri, schel- 
lac. filme Indiene șj altele.

Republica Populară Rocn.'nâ va livra: pro
duse petrolifere, produse din kaaa, hîrtle, 
chimicale, instalații industriale și echipa
ment industrial, mașini textile, tractoare, 
echipament de cale ferată, filme romîneștl

Devine astăzi tot mai clar că, față de acțiunile cercurilor agresive 
Internaționale de refacere a militarismului german, care amenință 
deopotrivă atît țările din estul cît și pe cele din vestul Europei, co
laborarea dintre toate țările europene este necesară ți pe deplin 
posibilă.

Guvernul Republicii Populare Romîne, exprimînd dorința poporu
lui romîn profund atașat cauzei păcii, se pronunță hotăriț pentru 
îmfăptuirea securității colective a țărilor europene, împotriva di
vizării Europei și a refacerii focarului agresiv al imperialismului 
german.

După eliberarea sa, Romînia a dus cu consecvență o politică ex
ternă Inspirată din principiul cooperării internaționale, împotriva 
împărțirii lumii in blocuri ostile și a ațîțărilor războinice in care 
și-au pus speranța dușmanii libertății poporului romîn. Pentru 
poporul romîn, opera de înfăptuire a unei vieți noi, de dezvoltare 
economică și culturală a țării și cauza apărării păcii sînt indiso
lubil legate între ele.

Poporul romin nu poate uita că patria sa a fost totdeauna un 
obiectiv de acaparare și de subjugare al politicii de „Drang nach 
Osten" a imperialismului german, ceea ce în primul război mondial 
a dus la invadarea țării de armatele germane, iar în cursul celui 
de al doilea război mondial, pînă la sfărimarea jugului hillerist, la 
pierderea totală a independenței Romîniei.

Țările invadate de Germania hitleristă, ca șl celelalte popoare 
europene și poporul german însuși, au acum o experiență fttorică 
peste care nu se poate trece cu ușurință.

Guvernul romîn consideră că în încheierea tratatului european de 
securitate colectivă propus de Uniunea Sovietică sînt Interesate atît 
țări ca Franța. Belgia, Olanda, Polonia, Cehoslovacia și celelalte 
țări din vestul și estul Europei care în trecut au avut de suferit ți 
in prezent sînt din nou amenințate de imperialismul german, cît și 
toate țările care doresc ca in Europa să se Instaureze o pace de 
lungă durată.

încheierea acestui tratat coincide totodată și cu interesele po
porului german. întrucit este vădit că un asemenea tratat ușurează 
în mod substanțial rezolvarea pe baze democratice a unificării Ger
maniei în calea căreia principalul obstacol este tocmai refacerea 
militarismului german susținut de guvernele S. U. A., Angliei și 
Franței, care constituie miezul așa zisei „comunități defensive eu
ropene”.

Guvernul romîn declară că Republica Populară Romînă este gata 
să colaboreze cu toate statele din Europa în cadrul unui astfel de 
tratat care dă o soluție eficace problemei europene celei mai arză
toare, problema feririi Europei de un nou război provocat de mili
tarismul german sau de oricare alt agresor.

Încheierea unui asemenea tratat, care corespunde pe deplin pre
vederilor Chartei Organizației Națiunilor Unite, ar veni să con
tribuie la opera de menținere și consolidare a păcii în întreaga lume. 
SusJ ’ind încheierea unui tratat european de securitate colectivă, 
guvernul romin înțelege totodată să intensifice colaborarea sa cu 
toate statele, să dezvolte relații!; de afaceri și schimburile cultu
rale, in scopul menținerii păcii și securității internaționale, în con
formitate cu principiile Chartei O.N'.U.

Aceasta determină guvernul romin să stăruie pentru a se pune 
capăt situației anormal» și nedrepte creiate de Statele Unite ale 
Americii și alte guverne care împiedică admiterea Romîniei în Or
ganizația Națiunilor Unite.

Guvernul Republicii Populare Romîne declară că este gata să-șl 
unească eforturile cu toate țările care nu resping ideea securității 
colective, in scopul realizării principiilor fundamentale ale trata
tului general european de securitate colectivă în Europa, convins 
că încheierea unul asemenea tratat nu poate fi decit în folosul tu
turor statelor șl popoarelor europene și servește cauza păcii in lume.

Guvernul Republicii Populare Romîne, călăuzit în politica sa 
externă de dorința profundă pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase și ameliorarea continuă a relațiilor dintre 
state, a acordat o deosebită atenție lucrărilor conferinței de la 
Berlin a miniștrilor afacerilor externe ai Uniunii Sovietice, Franței, 
Statelor Unite ale Ameriții și Angliei, care au luat în discuție 
măsurile privind micșorarea încordării internaționale, problema ger
mană și sarcinile securității europene, precum și tratatul de stat 
cu Austria.

Reluarea discuțiunilor și tratativelor între reprezentanții acestor 
mari puteri a avut un efect favorabil în procesul de micșorare a 
Încordării in relațiile internaționale, cu toată împotrivirea și ma
nevrele cercurilor din S.U.A., Anglia și Franța, angajate în politica 
de agresiune și înrăutățire a relațiilor dintre state.

Acordul la care s-a ajuns de a se convoca la Geneva o conferință 
cu participarea reprezentanților U.R.S.S., S.U.A., Franței, Angliei, 
Republicii Populare Chineze și ai altor țări interesate privind regle
mentarea pașnică a problemei coreene și problema restabilirii păcii 
în Indochina, constituie un rezultat pozitiv pentru desfășurarea tra
tativelor internaționale cu participarea celor cinci mari puteri.

In legătură cu problemele discutate la Berlin, guvernul R.P.R., 
convins de răspunderea ce revine fiecărei țări in opera de apărare a 
păcii în lume, găsește necesar să se oprească in deosebi asupra pro
punerii guvernului sovietic pentru încheierea unui tratat general 
european care să rezolve problema vitală a asigurării securității 
colective in Europa.

Față de reînvierea militarismului revanșard și agresiv în Ger
mania occidentali care face să planeze un pericol deosebit de serios 
asupra securității popoarelor din Europa, guvernul Republicii Popu
lare Rcmine vede in propunerea Uniunii Sovietice de încheiere a 
tratatului general european cu privire la securitatea colectivă, calea 
cea mai bună pentru împiedicarea agresiunii în Europa, o garanție 
efectivă pentru menținerea și consolidarea păcii.

Principiile fundamentale ale acestui tratat sînt pe deplin accep
tabile pentru orice stat independent: ele pornesc de la ideia de ega
litate a tuturor țărilor participante, de respect al suveranității lor 
naționale și nu îngăduie obținerea de privilegii și poziții dominante 
ale unor state in dauna altora.

Nu se poate ignora faptul că la conferința de la Berlin guvernele 
S.U..A. Angliei și Franței au Inat poziție nu pentru securitatea colec
tivă a țărilor europene, ci dimpotrivă au perseverat pe calea di
vizării Europei și a formării spb denumirea falsă de -comunitate 
defensivă europeană", a unei coaliții militare agresive a șase 
state, avînd ca pivot Germania occidentală remilitarizată.

Promotorii politicii de divizare a Europei și de creare de blocuri 
militare caută să convingă lumea că nu există nici o posibilitate de 
colaborare intre țările din estul ș: vestul Europei și că ele ar fi 
condamnate să se opună permanent unele altera, datorită diferenței 
dintre regimurile lor sociale.

Asemenea aserțiuni, făcute cu scopul să mențină șl să mărească 
încordarea în relațiile internaționale, s-au dovedit lipsite de orice 
temei.

In vestul Europei, fruntași ai celor mai diferite partide politice 
recunosc astăzi in mod deschis ci nici un pericol de agresiune nu 
se îndreaptă împotriva țărilor vestice din partea vreunei țări din 
răsăritul Europei ș: ci dimpotrivă in Germania occidentală se aude 
tot mai des glasul mlitariștilor și revanșarzilor germani care de
clară fără înconjur scopurile lor anexioniste față de vecinii din est 
șl din vest ai Germaniei ș; planurile de a crea imperialismului ger
man, sub firma „comunității defensive europene", o situație domi
nantă și hotăritoare in Europa.

cele două părți M convenit Ia 
unei reprezentanțe comercla'e a 
Populare Romîne în India.

indiană Acordul comercial 
a fost semnat de către loi
al guvernului Indian la Mi

ll Comerțului ți Industriei, Iar

șl altele.
Totodată 

înființarea 
Republicii

Din partea 
și de plăți 
ger. secretar 
nlsterj'. T. 
partea romlnă a semnat Mihai Ciobanii, pre
ședintele delegației Republicii Populare 
Romîne. (Agerpreș).
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CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE 
CAUZA ÎNTREGULUI POPOR

la conferință, dele-

Unelte pentru cultivatorii 
de legume

Ajutor puternic de Ia început
Cu ctteva zi'.e în urmă, ziarele au adus 

tractoriștilor de la S-M.T. Felnac-Arad știrea 
că numeroși muncitori din întreprinderile In
dustriale ale țării au cerut să fie trimiși în 
stațiunile de mașini și tractoare pentru a 
da un sprijin puternic agriculturii noastre.'

Această veste a fost confirmată de tele- 
asigurarea grama primită de administrația S.M.T.-ului. 
executării

Pentru a veni în sprijinul munci tarilor ți 
funcționarilor cărora le-au fost repartizate 
loturi individuale în vederea cultivării lor cu 
legume și zarzavaturi, conducerea întreprin
derii „Industria Metalurgică Bănățean ă“ din 
Timișoara a luat măsuri pentru 
uneltelor agricole m et, necesare
lucrărilor de grădinărie. La propunerea orga
nizație! U.T.M, conducerea întreprinderii a 
încredințat sarcina fabricării acestor unelte, 
brigăzilor de tineret. Astfel, brigăzile utenrs- 
te, conduse de tinerii Dumitru Nicșu și Ni- 
colae Rădulescu au început să execute dife
rite unelte ca: săpăligi, sape, greble, etc. Le 
fabricarea acestor unelte tinerii folosesc de
șeuri.

prin care se anunța sosirea a 19 muncitori 
și tehnicieni de la întreprinderea „Electro- 
montaj“ din Timișoara. Această telegramă a 
umplut de bucurie inimile tractoriștilor. îm
preună cu conducerea S.M.T.-ului ei au în
ceput pregătirea locuințelor pentru munci
torii din industrie. S-au ales case pentru ca
zarea noilor semețiși!, s-a adus mobilă șl 
s-a asigurat rufărie, pături, ca și celelalte 
lucrurj necesare. Muncitorilor care vin cu 
familiile le-au fost asigurate cîte una sau 
două camere de locuit șl o bucătărie. De ă- 
semenea, la magazia S.M.T.-ului s-au adus 
ce le întreprinderile industriale alimentare

* *

dln Arad, conserve, mezeluri, afumăturl șl 
multe alte alimente.

La începutul săptămînll trecute a sosit la 
Felnac inginerul Andron Anastasie Popa, 
primul dintre cel 19 muncitori și tehnicieni 
care și-au anunțat venirea și căruia, chiar 
de la început, i-a fost încredințată condu
cerea tehnică a stațiunii. Imediat după so
sire, el a vizitat atelierele, a cercetat trac
toarele și mașinile agricole, și s-a Intere
sat de nevoile stațiun 1. Din această primă 
vizită. Inginerul Andron Anastasie Popa a 
constatat lipsa unor piese șl materiale ne
cesare bunei desfășurări a muncii. După ce 
s-a consultat cu directorul S.M.T.-ulul șl cu 
ceilalți tehnicieni a plecat Înapoi la Timi
șoara, de unde s-a întors după două zile. 
La întoarcere el a adus știrea că la sosirea 
celorlalți 18 muncitori de la întreprinderea 
„Electromontaj", stațiunea va primi din par
tea colectivului fabricii materialele care lip
sesc. (Agerpres).

„Să dâm ajutor frățesc 
oamenilor muncii de pe ogoare"

Angajamenfele tinerilor dela G. A. S. Romanești

Pentru sporirea
Aici la Romanești, în câmpia Oltenie:, 

Jiul s-a domolit, curge încet și murmurul 
apelor abia se distinge. Pare obosit după 
ce s-a săltat peste stîncile colțuroase din 
creerii munților, cu epele-i învolburate. 
După ce a ajutat minerilor să spele cărbune
le, îmbrăcînd el însuși aspectul negru de 
muncitor din mină, vine să ajute în șes. 
ca un harnic grădinar, ogoarele oltenești 
pe care le udă din belșug .

Spre vară, dacă treci pe aici pe malul Ji
ului, pe lingă comuna Romanești, privirea 
ți se desfată de minunata priveliște a tar
lalelor pline de rod bogat — ardei, roșii, 
dovlecei, castraveți și altele. Acestea sint 
tarlalele gospodăriei agricole de stat din 
Romanești.

Gospodăria de stat Romanești, din regiu
nea Craiova, esie o mare cultivatoare de le
gume. Din primăvară și pină toamna tîr- 
ziu, vagoane întregi de legume și zarzava
turi pleacă de aici spre piețele orașelor, spre 
magazinele alimentare, spre fabricile de 
conserve.

Anul trecut, sectorul legumicol al gospo
dăriei de stat din Romanești a obținut suc
cese însemnate: la pătlăgele vinete planul 
de producție a fost realizat în proporție 
de 340 la sută, la dovlecei în proporție de 

................................................. la239 la sută, la pătlăgele roșii de 150 
sută, la varză de 214 la sută etc.

Acesie realizări se datoresc avîntului 
■priceperii cu care au lucrat muncitorii 
tehnicienii din sectorul legumicol. Ei au 
plicat metode înaintate agrotehnice in cul
tura legumelor — cultivarea in ghivece nu
tritive, aplicarea la timp a lucrărilor de în
treținere, introducerea mecanizării in cultu
ra legumelor etc.

Dar muncitorii și tehnicienii gospodăriei 
de stat din Romanești nu pot fi mulțumiți 
numai cu aceste rezultate. Măsurile indicate 
de plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19— 
20 august 1953 pentru creșterea continuă 
a nivelului de trai al oamenilor muncii și 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
și a C.C. al P.M R. cu privire la pregătirea 
și executarea la t mp și în bune condițiuni a 
lucrărilor agricole din primăvara anului 
1954, cer din partea tuturor celor ce mun
cesc în agricultură, să-și dea toată silința 
și priceperea pentru sporirea producției a- 
gricole. De aceea, utemiștii din gospodăria 
de stat Romanești, au chibzuit pe baza po
sibilităților gospodăriei, cum pot să spo
rească producția de legume și zarzavaturi. 
Sub conducerea organizației de partid și 
sprijinită de comitetul de întreprindere și 
de conducerea gospodăriei, organizația de

șl
Și 
a-

producției de legume la hectar
bază U.T.M. a organizat o adunare generală 
deschisă la care au participat utemiștii și 
tinerii muncitori din gospodărie, muncitori 
vîrstnici, ingineri și tehnicieni precum și 
conducerea gospodăriei.

A luat cuvîntul tovarășul inginer Popilian. 
Dînsul a arătat că anul trecut s-a aplicat 
prima dată în țara noastră, metoda sovie
tică de plantare a zarzavaturilor în cuburi 
nutritive. Și printre cele opt gospodării de 
stat, care au aplicat abeastă metodă se gă
sea șl cea din Romanești. Dînsul a demon
strat în țnod științific care sînt foloasele 
aplicării acestei metode și ce succese au ob
ținut muncitorii gospodăriei de stat din Ro
manești prin aplicarea ei.

— Planul de producție a fost realizat cu 
210 la sută în medie șl s-a dat peste plan 
102.730 kg. legume și zarzavaturi — a spus 
tovarășul inginer.

El a arătat mai departe că anul trecut a 
fost doar un an de experiențe șl că în acea
stă campanie, cu noi soiuri de semințe, pe 
baza experienței cîștigate, se vor putea ob
ține succese și mai frumoase.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Socoteanu secretarul organizației de bază 
U.T.M. El a analizat felul în care au mun
cit utemiștii și tinerii pentru a obține re
colte bogate la cultivarea legumelor și zar
zavaturilor.

El a chemat pe tineri să vimă ou o serie 
de propuneri șl diferite angajamente care, a- 
dunate la un loc, să constitui© obiectivul bă
tăliei pentru sporirea producției de legume și 
zarzavaturi în anul acesta. Au luat cuvintu.l 
apoi numeroși partlcipainți.

Tovarășul loan Gheța s-a angajat să 
stri.ngă pînă la 1 aprilie 400 kg. bălegar. Bri
gadierul lordache Ioan s-a angajat în numele 
tinerilor din sectorul lui, că își va depăși 
planul cu 200 la sută. Alți tineri au venit cu 
o serie de propuneri deosebit de valoroase 
ca : organizări de brigăzi de tineret, înfiin
țarea unor cursuri de calificare, formarea 
unei comisii care să urmărească felul în care 
se aplică metodele 6ov;etice și altele.

Tovarășul director Vladlmirescu Damien, 
inginerii și tehnicienii gospodăriei și-au luat 
angajamente concrete pentru a sprijini efec
tiv munca cultivatorilor de legume și zarza
vaturi.

Angajamentele tinerilor din Romanești pre
văd pregătirea la timp a condițiilor pentru 
însămînțarea în răsadnițe, adică repararea 
întregului inventar grădinăresc, construirea 
la timpul potrivit a paturilor calde pe o supra
față de 4328 m..p„ pregătirea amestecurilor

de pămînt precum și dozarea îngrășămintelor 
chimice pentru diferite culturi conform ins
trucțiunilor.

Un obiectiv foarte însemnat este plantarea 
legumelor în ghivece nutritive. Angajamen
tul tineretului de la gospodăria de stat Ro- 
manești este de e face 640.000 ghivece nutri
tive, șl de a realiza următoarele sporuri de 
recoltă la culturile în ghivece nutritive, față 
de sarcinile de plan, mult mărite anul acesta: 
la pătlăgele roșii de 19.620 kg. sau 120 la 
sută peste plan, la ardei gras de 6.775 leg. 
sau 100 la 6ută peste plan, ia varză de vară 
de 12.320 kg. sau 80 la sută peste plan, lai 
castraveți timpurii 11.200 kg. s<au 80 la sută 
peste plan, la dovlecel pentru conserve de 
11.000 kg. sau 110 la sută peste plan, la vi- 
nete 18.000 kg. sau 180 la sută peste 
plan, la conopidă 9900 kg. sau 110 la sută 
peste plan. Toate aceste culturi vor însuma 
o suprafață de 21,50 ha.

Pentru buna întreținere a culturilor șl pen
tru a putea face toate lucrările la timp 
legumele crescute în ghivece nutritive vor fl 
plantate la locul definitiv în rîndurl drepte 
și în cuiburi așezate în pătrat. Aceasta va 
permite o economie serioasă de brațe de 
muncă și extinderea mecanizării în sectorul 
legumicol.'

Organizarea muncl.1 în sectarul legumicol 
va fi făcută pe brigăzi și echipe, fiecare din
tre cele patru brigăzi legumicole ouprinzînd 
cîte 3 echipe. Brigăzile și echipele vor fi 
înzestrate la timp cu toate uneltele și mate
rialele necesare .producției. Pentru ridicarea 
calificării, muncitorii vor participa la instruc
taje la locul de producție, precum și la 
cursurile serale special organizate.

Dacă vara asta drumul ne va duce cumva 
pe malurile Jiului, aci la Romanești, vom 
putea admira rodul minunat el muncii aces
tor tineri. Pe tarlalele de' lînigă Jiu se vor 
ridica minunatele culturi de roșii, ardei, do
vlecei șl castraveți, îngrij'te cu măestrie de 
tinerii din Romanești și nenumărate vagoane 
de legume și zarzavaturi își vor lua drumul 
de aci de pe malul domol al Jiului, spre orai- 
șele patriei.

★
Tineri și tinere! Urmați exemplul tinerilor 

muncitori dela G.A.S. Romanești. Lărgiți rin
dul cultivatorilor de legume, pentru o cit mai 
bună aprovizionare a orașelor. îmbunătățiți 
munca voastră prin aplicarea celor mal 
înaintate metode agrotehnice, pentru spo
rirea producției de legume la hectar, contri
buind astfel la ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii din patria 
noastră.

„Să dăm ajutor frățesc oamenilor muncii 
de pe ogoare". Aceasta era lozinca ce împo
dobea autocamionul care i-a transportat ieri 
la gară pe primii muncitori de la uzinele 
„Matyias Ratași", care plecau la S.M.T. Fră- 
sinet, regiunea București, să sprijine prin 
munca lor lupta ce se dă acum pe ogoare
le patriei noastre pentru obținerea unor re
coil te bogate.

încă de dimineață, în curtea uzinelor „Ma- 
tyas Ratași* era forfotă mare. Strungarul 
Em.il Cioc, mecanicul Nicolae Mateescu, 
timpilarul Gheorghe Bucuroiu, fierarii Du
mitru Popa șl Caro! Ratcovici, maistrul me
canic Radu Baiu, pontatoril Vasile Soare, 
Voicu Bratu, Constantin Hurmuz și alți mun
citori, care plecau la sate, își luau rămas 
bun de la tovarășul cu care au lucrat în 
uzină.

In numele celor care plecau, maistrul me
canic Radu Betu și-a luat angajamentul să 
depună toate eforturile șl cunoștințele pentru 
ca tractoarele și mașinile agricole să lucre
ze din plin, pentru ca munca oamenilor să 
zmulgă pămîntulul roade mereu mal bo
gate.

Conducerea întreprinderii a creat toate 
condițiile necesar® pentru ca muncitorii care 
au plecat «ă muncească la sate să-și ducă 
la bun sfîrșlt sarcinile. Ei au primit nume
roase scufe și piese de schimb necesare re
parării și bune! întrețineri a tractoarelor,

In uraHe tovarășilor de muncă veni ți 
«ă-1 conducă, autocamionul purtînd pe cel 
oare plecau la sate a Ieșit pe poarta uzinei, 
înidreptîndu-se spre gară, ;

(Ager,preș).

In raional Toplita 
trebuiesc folosite 

primele zile prielnice
TG. MUREȘ (de la corespondentul nostru 

Ballnt Gheorghe).
Tinerii țărani muncitori din raionul To- 

p'lța, Regiunea Autonomă Maghiară, îndru
mați de organizațiile de partid și U.T.M. au 
pornit cu însuflețire la aplicarea măsurilor 
stabilite de guvern și partid, cu privire la 
pregătirea și executarea în bune condițiuni 
« lucrărilor agricole din primăvara anului 
1954.

Astfel, pînă în ziua de 18 martie în cele 
51 de centre de reparat unelte, s-au reparat 
3.100 pluguri cu tracțiune animală, 1984 gra
pe, 21 trioare și 7 tractoare. Folosind tim
pul favorabil din ultimul timp, țăranii mun
citori din comuna Rusi-Munți au arat pînă 
în ziua de 14 martie 74 ha. dintre care 19 
ha. au fost însămînțate pînă în ziua de 18 
martie cu gnu de primăvară.

Sînt însă comune în care sfaturile popu
lare și organizațiile U.T.M. nu acordă aten
ția cuvenită muncilor agricole de primăvară, 
sub pretextul că zăpada nu estș topită.

Printre acestea, se numără comunele Ras- 
tolnița, Lunca Bradului, Stîncenl și Subce- 
tate, care pînă în ziua de 18 martie nu .au 
arat nici un petec de .pămînt, deși zăpada 
se topise în întregime. In aceeași situație 
este șl Toplița, care se -află în imediata a- 
propiere a^ secției raionale. In această co
mună, pină în ziua de 18 martie de abia se 
arase 1 ha. Sfaturile populare din comunele 
mal sus amintite cît și secția agricolă a 
sfatului popular raional trebuie să la mă
suri grabnice pentru executarea lucrărilor de 
primăvară.

De asemeni comitetul raional U.T.M. To- 
plița trebuie să la măsuri serioase în a- 
ceastă privință, lnstrulnd temeinic activul cu 
problemele agricole pentru ca tinerii, atît 
utemiștl cît și neutemlști să poată contribui 
în măsură mai mare la executarea lucrărilor 
agricole de primăvară.
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GINDURI INTR-0 CLIPA DE RĂGAZ...
Asemeni pescarului care Vîslind către larg 

își Întoarce din vreme în vreme capul spre 
țărm să vadă ce distanță a străbătut, așa și 
eu, sub umbra unei clipe de răgaz, îmi in
ter: privirea la drumul străbătut. Dar la 
mine nu-1 vorba de vreun drurn de ape sau 
de țară ca multe altele, cl de unul mai întor- 
tochiat, mai zgronțuros și plin de surprize, 
de unul ce-i mai greu de străbătut chiar de 
cit ipotecile ce merg către vîrful unui mun
te alpin. Judecați și voi ce fel de drum îi... 
Eu stat instructoare de pionieri la Școala 

,nr. 58 băieți din București și în juru-mi sînt 
numai copii. Și buni și mai zvăpăiați, dar 
toți simt frumoși — frumoși ca oamenii — iar 
mie deopotrivă mi-s dragi. Ei bine, pe acești 
copii eu trebuie să-i educ...

Mă gîndesc deseori la Gheorghe Cearfas, 
băiatul acela timid, liniștit și Inteligent, 
foarte bun la învățătură, dar care era depar
te de colectivul clasei. Puțin îi păsa lui 
Cearfas de ceea ce se petrece în clasă, puțin 
ii păsa de colegii săi. El mergea după Stoi- 
cescu care îi este prieten și vecin totodată 
(locuiesc alături, pe aceeași stradă) și nu-1 
Interesa altceva. Mă gîndesc șl la Stoicescu, 
băiat înalt și voinic, de asemeni foarte bun 
la învățătură, dar, in același tlm,p, foarte in- 
disciplinat. El i-e atras pe Cearfas, pe Vasl- 
le Dedea și pe Mitrea Emilian. împreună 
colindau împrejurimile școlii, se jucau împre
ună, purtau discuții înflăcărate șl cîte alte
le încă nu făceau, despre care însă nu știa 
nimeni nimic.

Și Stoicescu și Cearfas și ceilalți trebuiau 
atrași în colectivul clasei. Prilejul mi s-a ivit 
curînd, în perioada de pregătire a alegeri
lor pionierești. Era mult de lucru atunci. 
M-am gîndit să le dau șl lor să facă ceva 
care să-i intereseze. Le-a.m spus să vină a 
doua zi la camera pionierilor.

— Avem ceva important de făcut — am 
adăugat eu.
Jîj n-au spus nimic, mă priveau neîncre

zători, indiferenți (ochii lor parcă spuneau: 
„Ce lucruri așă importante se pot face, acolo, 
la camera pionierilor"?). Apoi au plecat, 
Pînă In dimineața următoare m-am tot fră- 
mlntat: „Vor veni ? Dacă nu vor veni ? Nu, 
nți se poate să nu vină“... Mi se păruse că ză
risem totuși In ochii lor o scînteie de curio
zitate pentru „acel ceva important" de care 
pomenisem.

Au venit toți și la timp.
— Eu vreau să lucrez la gazeta de perete 

a unității — spuse Cearfas afl’nd despre ce 
este vorba — Chiar am eu un model — adău
gă el — un model frumos... Dar trebuie să 
mai chem pe cineva să-mi ajute să putem 
termina mai repede.

In scurt timp cei patru prieteni precum și 
alți pionieri, antrenați de aceștia, deveniră cei 
mal activi pionieri ai unității. Inteligența lor, 
prestigiul pe care l-au căpătat în fața celor, 
lalți pionieri, spiritul de inițiathă șl, mai ales, 
dorința de a face ceva interesant, au dat roade 
minunate, transformindu-i totodată și pe e! 
în bine. Cearfas este acum conducătorul uni

începuseră primele 
zile, cu ore de clasă și 
cu explicații ta atelle-
rele de practică. Tova

rășii profesori și maiștrii au început, încă 
din primele zile, să facă educație elevilor, 
în spiritul răspunderii față de această mun
că nouă pentru ei, față de îndeplinirea înda
toririlor ce le au.

Elevii, fii de muncitori și țărani de 
prin toate colțurile regiunii Ploești, vorbeau 
cu mult entuziasm despre școală, despre me
seriile pe care le vor învăța, despre viața 
lor de elevi. Multora dintre elevi, unele ma
terii li s-au părut grele, ch:ar foarte grele. 
Și unii dintre aceștia, au început să creadă 
că prea multe nu vor putea face ei in școală. 
Ce-i drept, profesorii șl îndeosebi tovarășii 
diriginți, au muncit mult pentru a-i face pe 
elevi să aibă încredere in forțele lor. Muma 
a intrat apoi încetul cu încetul, in normaL 
Profesorii explicau lecțiile, elevii răspundeau 
Ia Întrebări și și pregăteau tem le. Și astfel 
a trecut și primul pătrar al acestui an șco
lar Cum este și firesc, după acest eveniment, 
s-a făcut bilanțul muncii depuse pe această 
perioadă. Au ieșit la iveală, multe realizări. 
Elevii care la început își însuteau greu u- 
nele cunoștințe, la sfîrșitul pătrarului aveau 
rezultate excepționale. Dar acest bilanț, a 
scos la iveală și unele deficiențe Au fost e- 
levi cum ar fi de pildă Schiau Gheorghe, 
Gheorghe Pbtre,* Floceâtiu Stelian și alții, 
ca-e au întlmpinat multe greutăți la unele 
obiecte și ca atare, au avut la încheierea pă
trarului note nesatisfăcătoare. In situația a- 
cestor elevi au fost mal mulți Care de fapt 
au fost cauzele, care au contribuit la rămî- 
nerea în urmă a acestora ? La această între
bare. din analiza făcută, au fost date mai 
multe răspunsuri. Mai întîi printre unii -• 
levi s-a înrădăcinat un obicei destul de urît, 
de a nu veni regulat la cursuri, sub diferite 
pretexte Apoi, meditația nu s-a desfășurat 
in condiții nnimale Ce-i drept, unii elevi 
nici nu veneau la meditație. Alții din cînd 
în cînd tulburau liniștea în orele de meditație. 
Ia- elevii externi n-au fost controlați tn su
ficientă măsură pentru a se vedea cum fo
losesc ei timpul consacrat studiului, cum se 
pregătesc ei pentiu lecții. In fața unor ase-

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 25 martie 1954 î 

tății, iar ceilalți au și ei munci de răspundere 
în organizație.

Din cele intîmplate am tras șl eu o în
vățătură care mi-a devenit călăuză și anume 
că pionierii nu trebuiesc lăsați de capul lor, 
ci trebuiesc activizați. Dar mai întîi este ne
cesar să se știe cam ce anume vor ei să facă, 
către care domenii de activitate se simt 
ei atrași șl să-i ajutăm să-și ajungă țelul.

★
— Le-am vorbit de multe ori copiilor 

care urmau să devină pionieri despre crava
ta roșie, despre respectul ce trebuie purtat 
cravatei care este o părticică d<i drapelul 
roșu. Le-am povestit și fapte de eroism ale 
pionierilor sovietici din timpul războiului. 
Și. se pare, copiii m-au înțeles. Dar iată, 
nu trece mult de Ia crearea detașamentului 
de pionieri în clasa IlI-a și, tntr-o zi, mă 
oprește pe sală Gheorghiu.

— Mutulescu și-a uitat cravata acasă — 
îmi spune el foarte indignat. Apoi continuă: 
— Știți la ce m-am gîndit eu, tovarășă 
instructoare? Să-l excludem 1

— Da?l Să-l excludem?...
Stă el, se gîndește...
— Nu, nu-i bine — zice deodată. Trebuie 

să-l luăm mai încet Să-l dăm întîi o sanc
țiune. Facem o adunare... Eu am să mă scol 
să-l critic... Dar, știți, așa... aspru.

Gheorghiu este conducătorul detașamentu
lui din clasa IlI-a. Ab;a a trecut de nouă 
ani.^E foarte isteț și prin tot ce face vrea să 
pară mai mare. La adunarea din ziua urmă
toare a vorbit, cum să spun, înflăcărat. întreg 
detașamentul îl aproba.

— Facem și un articol la gazeta de pe
rete — a încheiat el.

Din ziua aceea Mutulescu nu și-a mai ui
tat cravata acasă și a început să fie mai 
puțin dezordonat.

Intlmplarea aceasta mi-a confirmat cît de 
necesar este să dezvolți la copii dragostea și 
stima pentru cravata roșie, chiar înainte ca 
aceștia să devină pionieri. Da, cu mult !na- 
inte, astfel ca ei să gindească cu emoție -a 
ziua cînd vor fi primiți în crganiza’.ia de 
pionieri și li se va lumina cravata roșie. Iar 
dacă totuși mai rămîne vreunul izolat ase
menea lui Mutulescu. de pildă, care să nu-și 
dea seama încă ce înseamnă cravata de pio. 
nier, atunci colectivul detașamen'ului îți va 
veni în ajutor chiar fără să i te adresezL

♦
A venit februarie cu zăpadă șl viscol nâ- 

prazrdc. Vintul nebun alerga ue u'.i;i «cjI- 
berînd troienile pe care to: el le clădise, Trei 
zile și trei nopți a viscolit, timp In care, 
copiii au stat la gura sobe:, dar ta cea de 
a patra zi. Intrind plai la mijloc In nămeți, 
primii copii au venit la școală. Au ven t fără 
cărți, fără caiete. Cursurile fuseseră suspen
date și ei aflaseră la radio despre acest lucra. 
Ei au venit totuși la școală.

Zăpadă mare pretutindeni. Ferestrele onor 
clase erau pe jumătate acoperite.

— Hai să facem pîrtle!
Nu se știe cine a strigat tatii. Stoenescu 

Muncă vie și
menea rezultate, s-a cercetat ș: tfne poartă 
răspunderea pentru aceasta.

$i astfel s-a constatat că nici comitetul 
organizației de bază U.T.M n-a făcut prea 
multe In această direcție. Member comitetu
lui și îndeosebi tovarășul secretar Pavel Ion. 
n-au dus In rindurile elevilor o susținută 
muncă de Îndrumare pentru însușirea rit 
mai temeinică a cunoștințelor predate fn 
școală. Recunoscîndu-și lipsurile avute în 
muncă, membrii comitetului organizației de 
bază U.T M., au venit In fața conducerii șco
lii cu o serie de propuneri concrete, menite 
să curme existența deficiențelor din munca 
de pînă atunci Tovarășul Văcărel directorul 
școlii și tovarășul Cristescu director de stu
dii. au primit bucuroși ^repunerile făcute Ș> 
au trecut împreună la aplicarea lor în prac
tică la sprijinirea comitetului organizației 
de heză UTM. pentru desfășurarea unei 
activități rodnice. Mai Intl: m-mb.-ii comi
tetului și-eu îndreptat atenția către elevii 
care nu aveau o frecvență regulată Ia corsur 
Cu aceștia s-a stat de vorbă și au fost cri
ticați în adunăr* pe clase și In articole scri
se la gazetele de perete. In sruf- t mp, ab
sențele nemotivate s-au redus ciungind ca 
treptat, treptat, să fie lichidate total Atcoi 
conducerea școlii a arătat comitetului U.TM. 
necesitatea luării uno' măsuri concrete pen
tru desfășurarea In bune condițiuni a orelor 
de meditație Astfel au fost numiți de către 
conducerea școFi, profesori responsabili cu 
meditația lntr-un» din ședințele sale, comi
tetul organizației de bază U T AL. a hotărît 
ca fiecare membru din c mitet să răspun lă 
pe lingă celelalte sarcini ce-i revin și de fe
lul cum se destășoară orele de meditație în- 
tr-o clasă Prin metodele de m încă ale to- 
varăși'or Militarii Ion. Pușco! Ste ian. Bl- 
că Gheorghe ș’ ceilalți membri ai comitetu
lui s-au obținut rezultate care au întrecut 
așteptările In primul rind membrii comite
tului au stat -le vorbă cu elevii care lipseau 
de la meditație, apoi au desfășurat o muncă 
rodnică pentru întărirea disciplinei la medi
tație. Astfel anul 11 G de care răspunde 
tovarășul Piroiu Vasile membru în com'te- 
tul organizației de bază U.T.AL are o frec
vență tn ultima vreme la orele de meditație 
de sută ta sută. Elevul Vasile loan din acest

II
Sub îndrumarea pro-Î 

fesorllor șl aslstențl-Ț 
lor, studenții din țara* | 
noastră execută cu* 
multă pricepere Impor-* 
tante experiențe de la-* 
borator. *

In fotografie-: labo-* 
ratorul de tehnologia* 
țițeiului de la Instltu-* 
tul de Petrol și Gaze* 
din București unde a-* 
slstenta Feyer Sarlna* 
explică cu multă a-* 
tențle studentei Ecate-J 
rina Dabija de Ia Fa-* 
cultatea de Tehnologie*

♦ 
despre felul cum se * 
poate determina vlsco-* 
zitatea uleiurilor cu a-* 
jutorul vîscozimetru-* 
Iul Hopler. J 

sau Revin Eugen. Dar și prime zi și ta zi
lele următoare cînd venise aproape toată 
școala, amindot erau in frun'ea celor care 
munceau la deszăpezire. Ei au pornit iniția
tiva; ceilalți i-au urmat

Nu e prima dată cînd îl las pe copii să ho
tărască ei și practica mi-a dovedit că e bine 
așa. Lasă-i pe pionieri să vină cu propuneri, 
ajută-i să aibe inițiative și ei vor ști să-i 
atragă și pe ceilalți in aceste acțiuni.

★
E uimitor cît de mult s-a schimbat Cearfas. 

Nici nu-1 mal recunoști. E plin de iniția
tivă și dornic să facă cît mai multe. -L un 
exemplu. Curînd Cearfas va împlini 14 ani 
șl va deveni utemist Alții au și fmstmit 
vîrsta aceasta: Dumitru Aristide, Sîrbu Ioan_ 
Șl ei vor să devină membri ai Uniunii Tine
retului Muncitor. Dar eu am neglijat acest 
lucru. Am întocmit planul de muncă al uni
tății, dar nici un punct din el nu vorbea des- 
pre pregătirea pionierilor pentru a dever: 
utemiștl. Despre aceasta mi-a atras ate.-;:a 
Cearfas:

— Dar despre cei care vor intre ta U.T-'L? 
Sîrbu, Aristide? m-a întrebat el sticci r-c 
planul.

Cearfas spusese fără să amintească și des
pre el. Felul stînjenit ta care rostea cuvin
tele vorbeau însă mai mult

Intlmplarea aceasta m-e făcu' să-mî În
drept mai mult atenția către pionierii care 
urmează să pășească in marea familie a ute- 
miștilor. Intr-adevăr, m-am ocupat foaie 
puțin de ei ceea ce este foaie grav. D?:j 
Cearfas și ceilalți de-o vîrstă cu el se gî_- 
desc cu atita emoție la ziua cînd vor de
veni utemiștl. nu mie mi se da’orește. 
al meu este meritul. Poate frați lor ->■ 
mari, poete prietenii le-au vorbit despre ute- 
miști.

Dar eu? Ce va trebui să fac eu? Mă glr- 
desc, ar ft interesant că me-g cu pforri ri. r. 
vizită la uzina care pstnorvesză unitatea noa
stră. să facem araoștință cu etern șt fiin
țași în muncă. Frumos ar fi ș un 5o: de 
tabără Asta peste cîtăva vreme cînd se 
va încălzi timpul Seară caldă de pri
măvară, cer înstelat.. ta juni! focului 
stau pionierii, iar ui» tînăr re vorboțle despre 
faptele re eroism ta muncă ale stcnriștilor 
de oe un șanter. Știu despre a«e-*--*a faure 
pionierii, vor asculta cu interes. Sau. poște, 
să invit pe un fost pionier ai șro» noastre 
care acum este Utemist să ce vorbească des
pre munca Iau. Ei. cîte tacă nu se mat pot 
face?_

Șt, mă mal g'ndesc. copiii aceștia dragi 
n-or să mă ai te. Se vor face mari, vor placa 
spre alte școli, dar, stat sigură, mult timp 
tei își vor mal amtati de rrtae. Și totr-o zi 
(ca-n «tîtea zile) se va opri poștașul k 
poartă.

— Hel'_ Felicia Popcnrid, ai o ecrsoarel— 
Ctă bucurie—

ALREL GEORGESCU

plină de roade
rate ori. Din discuțiile ce )e-e avut eu tova
rășul Pironi, din critica aspră pe care î-a e- 
dus-o colectivul dasei, el s-a convins de ne
cesitatea frecventării In mod regulat a ore
lor de meditație și fcdeoeebi, despre atenția 
ce irebeie acordată acestor ore Acum Vasile 
loan este mi bun elev la învățătură și și-a 
îndreptat situația nu tocmai lăudabilă ce o 
awee la unele obiecte pe pătrarul I. Pe lingă 
aceste probleme, membrii comitetului s-au 
ma> preocupat și de felul cum studiază în o- 
rele de meditație unii eievL Tovarășul Mili
tam Ion. a constatat că elevul. Domnica Ion 
tși fernșri greoi unele cunoștințe La obiecte
le de specialitate. Aceasta pentru că in ge- 
neraL el nu știa cum să-și ia notițe la 
cursuri Ajutat de către tovarășul profesor, 
responsabil cu meditația, tovarășul Militaru 
a arătat elevului Domnica cum să-și la noti
țe și cum să stud'eze Rezultatul este că în 
cursul celui de al Il-lea pătrar #cest elev 
a obtinut mai multe note de patru și cinci. 
ComDetu’ organizației de baza U.T.M. de la 
Școala profesională nr. 4 din Ploești, a ajuns 
la concluzia că. este necesar ca elevii care 
locuiesc cu părinții lor în oraș să fie ajutați 
să atudtoze. să fie controlați. In acest sens. 
Aceasta bine înțeles, se pnate face cu ajuto- 

t a-ăț 't d'iginți Tovarășa dirigintă 
Gavriloiu Lucia, a vizitat acasă pe elevul 
Voirii M:hal . Cu acest prilej tovarășa diri- 
uintă ș:-a putut da seama că elevul Volcu 
venea nepregătit la ore nu din pricina părin 
Ltoi rum motiva el uneori ei din cauza preo-

or sale nefatosltoare tn orele cînd tre- 
bu:a să studieze. Biroul organizației U.T.M. 
pe clasă a stat de vorbă cu Voicu Mihai, care 
a promis că-și xa folosi timpul de' studiu alt
fel dedt pînă atunci Dovada respectării 
P' rmsiunilor sale, este situația bună la în
vățătură. care o are tn cursul celui de al 11- 
lea pătrar Și dirigintele utemist Vasilescu 
Petre a făcut vizite elevilor externi printre 
care și elevului Manolescu Savin. Tovarășul 
Vasilescu a văzut că părinții elevului Ma
nolescu se preocupă intens de felul cum stu
diază fiul lor. Pe deasupra și elevul își or- 
gamzează bine tinioul pentru studiu, își pre
gătește regulat temele și vine bine pregătit 
la cursuri. Biroul organizației U.T.M. pe 
clasă șf comitetul or ganlzației de bază

Tinerii corespondenți 
ne scriu

★ ★
Cumpărătorii sînt mulțumiți

Deși mai era pînă la ora 8, gestionarul 
cooperativei din comuna Valea Rea* din ra
ionul Tîrgu Ocna se grăbea să ajungă 
cît mai de grabă la lucru, Atît Bucătaru 
Sandu cît și ceilalți vînzători ai cooperati
vei sosiseră.

In cîteva minute rafturile au fost aran
jate, totul a fost pus la punct, pentru ca la 
ora fixată cooperativa să poată fi deschisă.

Cumpărătorii veniți, se îndreptau spre 
diferite raioane. La raionul de textile, ute- 
mista Elena Adam întîmpina pe cumpără
tori cu bucurie și îi ajuta pe fiecare să-și 
aleagă mărfurile de care aveau nevoie.

Și tinerii de la secția alimentară și bău
turi se străduiesc să deservească pe cum
părători în ce!e mal bune condițiuni.

Coperativa este mereu plină de cumpără
tori care sînt mulțumiți de grija cu care 
sînt serviți de tinerii și utemiștil din bri- 

• gada de bună deservire ce funcționează 
! aci.

Corespondent 
VASILE ȚliREL

Zile record
Vestea organizării a două schimburi de

■ onoare în cinstea alegerii organelor conducă
toare de partid șl a celor de U.T.M. a fost 
primită cu multă bucurie de tinerii de ta 
S.R.N. Turnu Severin. încă de dimineață, ute-

1 miștii din diferite secții s-au sfătuit cum să 
organizeze mai bine munca pentru a obține 
rezultate frumoase. Unii își puneau La punct 
uneltele de muncă iar alții curățau mașimle.

Rezultatele schimburilor de onoare au dove. 
; dit din plin avîntul tinerilor muncitori de la 
! S.R.N. Turnu Severin.

Altamer Gheorghe a obținut o depășire de 
normă de 412 Ia sută, s’rungarul Gheață 

; Gheorghe care aplică metoda Cole so v a de
pășit norma cu 120 la sută, d’nd lucru de 

j mai bună calitate.
Urmîndu-le exemplul, Andrița Sever a de

pășit și el norma cu 80 la sută.
La atelierul de construcții, utemistiM Preo-

■ teșoiu Constantin a dat dovadă de muncă
■ rodnică, depășind norma cu 125 la sută. El 
aplică metoda Voroșin de pregăt:re și orga- 
■ zare a locului de muncă, fapt care îi dă 
posibilitatea să folosească din plin cele 480

: minute de lucru.
In zilele sch’mburilor de onoare N nitui- 

tornl Galbenu Ion, un priceput meseriaș, și-a 
întrecut șl el norma cu 80 la sută.

Toate aceste succese în muncă sînt o măr- 
I ture a dragostei utemiștilnr de la S.R.N. 
! TSevern față de partid și față de Un:- 

c-ea Tineretului Muncitor pe care partidul o 
; îndrumă clipă cu clipă.

Corespondent
BAG HI NA ARISTICĂ

Cărți noi
In colecția biblioteca pentru toți 

au apărut:
* ir * Basme — 292 pag.

- 3,45 lei
ir ir * Primii noștri poeți

- 280 pag. - 2.80 lei
ANTON PANN — Pagini alese (voi. !)

323 pag. — 3.95
ANTON PANN — Pagini alese (*ol. II)

24? pag. — 2.75 lei
C MILL-E — Versari «■ proză —

pag. — 2.85 lei 
AL SAH1A — Nuvele — 152 pag. — 

1.52 lei 
JEAN BART — Datorii uitate (nuvele) 

254 pag — 3.15 iei 
PANAIT CERNA - Poezii - 192 pag.

- 1,75 lei 
N. G. CEP.NIȘEVSKI - Pagmi alese -

248 pag. - 3,17 lei 
A S. PL’ȘKIN — Povestirile răposatu

lui Ivan Petrovici Belkin — 112 pag.
— 0.96 Iei

In editura pentru literatura politică
a apărut:

In colecția Probleme actuale ale situației 
internaționale

GH .’LATEI : Pen'ru continua slăbire a 
încordării internaționale. 80 pag. —

1,10 lei

U.T.M. au popularizat 
exemplul elevului Ma
nolescu, au împărtășit 
și celorlalți elevi fe

lul cum el se ocupă de studiu și-și orga
nizează timpul în acest sens.

In toate acțiunile întreprinse s-a văzut că 
organizația U.TM. și conducerea școlii duc 
o susținută muncă politică în rîndurlle ele
vilor, o muncă de convingere, înlocuind ast
fel munca de supraveghere și de dădăceală 
care s-a constatat a fi necorespunzătoare. In 
adunările organizației U.T.M. de clasă, a 
fost analizată atitudinea unor elevi față de 
Învățătură. Cu elevi ca Bucur Constantin, 
Ciopei Achim, Simion Vasile și alții care a- 
veau note slabe la unele materii, s-a stat 
tememic de vorbă, au fost puși în discuția 
colectivului Ca o urmare a acestui fapt, ei 
și-au schimbat poziția față de studiu și 
și-au îmbunătățit situația la învățătură. De 
fapt acesta nu este singurul exemplu. In 
Școala profesională nr. 4 din Ploești ss 
observă o creștere continuă a simțului de 
răspundere al elevilor față de învățătură, se 
vede dorința crescîndă de a acumula .ît 
mai multe cunoștințe în orele de cursuri 
și practică. Munca plină de roade <i comi
tetului organizației de bază U.T.M, desfășu
rată în rindurile elevilor, se datoreșle și aju
torului efectiv pe care l-a primit d n partea 
comitetului orășenesc U.T.M.-Ploești.

Membrii comitetului organizației de bază 
U.T.M. și îndeosebi tovarășul Pavel Ion se
cretarul comitetului, au fost îndrumați în 
permanență în munca lor, de către activiștii 
comitetului orășenesc U T.M in același timp, 
biroul comitetului orășenesc U.T.M. a popu
larizat experiența, pozitivă ta muncă a co
mitetelor organizațiiloi de bază U.T.M., dîn- 
du-le posibilitatea astfel, ca aceștia să-și 
organizeze crt mai bine munca

Școala profesională nr. 4 din Ploești, a 
făcut de curînd bilanțul muncii depuse pe 
cel de al II-lea păirar al anului școlar.

Rezultatele pe care le vor obține 
elevii și de acum înainte, voc oglindi 
și mai bine activitatea neîntreruptă a 
comitetului organizației de bază U.T.M 
Toate acestea, vor arăta comitetului U.T.M.. 
că nu trebuie sâ se mulțumească cu rezulta
tele obținute, că trebuie să desfășoare o mun
că continuă, în scopul însușirii de către e- 
levi a cît mai multor cunoștințe predate în 
orele de curs, în scopul pregătirii temeinice, 
a acelora care mîine vor face parte din 
schimbul clhsei muncitoare.

N. PUIU 
corespondentul „Setatei! tineretului" 

pentru regiunea Ploești

MICII GRĂDINARI
A venit primăvara. La coiful străzii, tn 

drum spre școală, elevii se Intîlnesc în 
fiecare zi cu florăreasa, In al cărei coș 
sînt rlnduite cu grijă buchețelele de ghi
ocei și de viorele. Ba ieri, cînd se jucau 
în curte, unul dintre copii a strigat plin 
de bucurie :

Mugurii ls gata să plesnească...
In curte, zăpadă nu mai este de loc. 

Cei mai zburdalnici, se abat însă pe la 
grădină, de unde apar apoi cu bulgării de 
omăt cu care se încinge „bătălia". Curînd 
însă, nici in grădină nu va mai fi pic de 
omăt. Și ziua aceasta este așteptată cu 
multă nerăbdare de toți elevii.

— Copii, anul acesta grădina școlii 
noastre va fi mai mare dccît acum un 
an. le-a spus intr-o bună zi elevilor, to
varășul Vasile Petrescu, directorul Școlii 
elementare nr. 22 băieți. Ce spuneți, vom 
putea să cultivăm cu legume și zarzava
turi 520 metri pătrați 2

— Putem, tovarășe director... Venim șt 
în timpul liber, se arătară plini de entu
ziasm pionierii.

Cu cită bucurie au muncit elevii acestei 
școli toată primăvara și toată vara, pen
tru ca lotui de grădină pe care s-au anga
jat să-l cultive anul trecut să dea roade 
cît mai bogate. Dar mai mare le-a fost 
bucuria în toamnă, cînd au cules ca ade- 
vărați gospodari zeci de kilograme de 
ceapă, varză, mazăre, cartofi și multe alte 
legume. Acum însă, grădina lor s-a mărit. 
Sfatul popular a dat școlii spre 
folosință un nou lot de pămînt. 
Harnicii elevi ai Școlii elementare 
nr. 22, vor muncii cu și mai mul
tă rîvnă și încă de pe acum, pionierii s-au 
și chemat la întrecere. Cu toate că afară 
mai era zăpadă, ei s-au apucat să pregă
tească grădina. Au cărat zăpadă, au 
procurat semințele, au făcut răsaduri și 
pentru că mai era nevoie de unele mici u- 
nelte și-au procurat tot ceea ce le este ne
cesar, astfel ca odată eu timpul favora
bil, să-și înceapă lucrul la grădină.

Meșterii
E aproape ora prînzului. Vtntul șăgal

nic de primăvară, ciufulește părul celor 
trei copii care s-au adunat la sfat in curtea 
școlii De fapt, nici unul dintre cei trei 
pionieri se părea că n-are timp de pierdut 

1 cu povești. Acum, fiecare clipă e pre
țioasă Și de lucru, nu se pot plînge că 
n-au

— Dă-mi mie, mă Mijea, că tu nu te 
pricepi de loc. spuse oarecum supărat 
unul dintre ei.

— Ia vezi-ți de treabă.
— Lasă-l tn pace. Mai bine cioplește 

mai iute coada greblei, că am nevoie de 
ea.

Și Ponarcea Ion. continuă să lucreze 
cu și mai multă însuflețire, lmboldindu-i 
mereu și pe ceilalți doi Ciocăne de zor 
să îndrepte gura unei sape, care s-a 
strîmbat Drept n-lcovală și-a luat o pia
tră mare, pătrată.

Cei trei pionieri nici n-au băgat de 
seamă cînd s-a oprit lingă ei directorul 
școlii Tovarășul Petrescu se uită cu a- 
tenție la uneltele reparate de pionieri și 
le arată și el unde trebuie să mai îndrepte.

— Uite, aici la casma mai trebuie un 
cuL„ Dă-mi puțin ciocanul...

■ î 5: ■ r'i; împreună cu directorul lor. 
» cu te'~’ rat de reparat 9 casmale, 4 să-

I j pâhci. J looeți și 5 sape, care, cit de cu- 
' rind VO' fi folosite.

Despre seminfe
In partea stingă a grădinii a fost se

mănat încă din toamnă spanacul. Acum, 
în primăvară sînt preparate semințele și 
pregătite răsadurile de roșii, ceapă, ardei 
și ridichi . Pentru că suprafața grădinii 
este mai mare, este nevoie de cit mai 
multe răsaduri Pionierii, ajutați de pro
fesoara de științe naturale s-au apucat cu 
vrednicie de treabă. Ii vor mai ajuta și 
grădinarii de la grădina Ministerului 
Construcțiilor, care le vor mai da răsa
duri și le vor arăta copiilor cum trebuiesc 
pregătite altele.

Ce facem însă cu semințele ? s-au în
trebat copiii.

— Eu propun, — a spus directorul — 
ca de această problemă să se ocupe elevii 
din cercul naturaliștilor.

— Foarte bine... Ne vom ocupa chiar 
de mîine, s-au arătat entuziasmați aceș- 
ia.

Elevii Grindan Ion și Ghimpu Petre au 
și început să siringă sămtnța de salată și 
de castraveți, iar elevii Gregor Alfred șl 
Odrat Adrian se interesează de sămtnța 
de morcovi și de pătrunjel.

— Ce-ar fi dacă noi pionierii, am aduce 
fiecare cîte puțină sămtnfă ? s-a propus 
Intr-o adunare a detașamentului de pio
nieri Doar tot pentru noi o aducem.

La 24 de războaie
Despre Hilda Medisch al putea spune că-i ușor. Cînd însă Hilda, a început să aplice 

făcută anume pentru a fi țesătoare. E înaltă, înaintatele metode de muncă sovietice Anto- 
mlădie, se apleacă cu ușurință peste război, nina Jandarova, Ciutchih, llicev-Vlasov, 
are mișcări iuți, ochi egeri care o ejută să marșrut. totul mergea mal ușor, munca era 
vadă dintr-o privire care fir de urzeală-i mai spornică 
rupt, e calmă cînd trebuie și de aceea reu- După doi ani de muncă încununată de 
șește să lege repede și bine firele. Dar nu- succese, ea a devenit fruntașă în producție 
mai încearcă de nu fa ceea ce trebuie pen- și apoi a intrat în rindurile Uniunii Tinere- 
tru ca războaiele să meargă din plin, c-ai s-o tulul Muncitor.
pățești. Te scutură Hilda de te trezești corn- Experiența acumulată în munca de zi cu 
plet la realitate. _ zi, o ajută acum ca ea să poată lucra si.ngu-

lntr-o zi, Hilda a intrat nu tocmai bine ră la 24 de războaie automate. Ș' pentru ca 
dispusă în cabinetul directorului. acestea să meargă bine, ca peste zi să nu

— Tovarășe director, am un necaz despre aibă bătaie de cap cu ele, vine cu cîte 15—20
care am venit să vă vorbesc. Electricienii iar minute înainte de preluarea schimbului, a- 
nu lucrează corespunzător, nu ne repară la flă cum au mers războaiele, ce defecte au 
timp și în bune condiții motoarele. avut, se aprovizionează cu materie primă in

• Directorul ascultă cu atenție spusele ei. așa fel ca cele 480 de minute să le poată 
Intofdeiauna tînăra țesătoare face sezlsări folosi din plin. Toate aceste măsuri, metode- 
juste. le sovietice, elanul ei de muncă, o.ajută să-și

— Vom lua măsuri, tovarășă Medisch, a depășească sarcinile de plan, să dea țesături
asigurat-o directorul întreprinderii. de bună calitate.

Nu după multă vreme, munca la atelierul Este demn de reamintit faptul că Hilda 
electric a fost reorganizată. Ș-a stabilit ca Medisch a încheiat anul 1953 cu însemnate 
in permanență cîte un electrician să fie în succese în muncă : a dat 2.460 metri țesături 
secție pentru ca reparațiile să se facă în tim- peste plan.
pul cel mai scurt. Pentru nenumăratele succese obținute în

Hilda Medisch, a venit în întreprindere pe activitatea sa. utemista fruntașă în muncă 
la începutul anului 1950. Pe atunci n-avea Hilda Medisch a fost distinsă cu medalia „a 
decît vreo 16 ani. Vroia însă să învețe o 5-a aniversare a R.P.R." și cu „Diploma de 
meserie folositoare Onoare" a C.C. al U.T.M.

După ce s-a angajat la întreprinderea Te- Tînăra țesătoare fruntașă ta producție 
ba din Arad și a văzut țesători a a hotărît Hilda Medisch lucrează cu mai mult elan, 
să se facă țesătoare. Mai tîrziu, cînd a în- Tovarășii săi stat siguri că lucrînd la cele 
ceput să cunoască bine războiul, bucuria și 24 de războaie ea va da zeci și sute de metri 
satisfacția pe care ți-o dă munca plină de de țesături peste plan pentru populația consu- 
roade, pe Hilda n-o mai puteai convinge că matoare, care va purta cu plăcere îmbrăcă- 
pe lumea asta există vreo meserie mai fru- mintea confecționată din țesăturile de bună 
moașă ca aceea de țesătoare. calitate date de utemista Hilda Medisch.

Să lucrezi la 12 războaie nu-1 chiar atît de LARISA COREȚCHl

Propunerea a fost primită cu bucurie. 
Pionierul Soceanu Grigore a adus chiar 
a doua zi o punguliță cu sămință de mă
rar și exemplul lui a fost urmat curînd 
de alții.

Tot din inițiativa pionierilor a fost re
parat gardul grădinii, in special la lotul 
nou primit anul acesta.

Instructoarea
Utemista Ungur Angela poate fi întîl- 

nită mereu în mijlocul pionierilor. Nu o- 
dată, i-a mobilizat pentru a îndeplini la 
timp angajamentele pe care și le-au luat 
in privința cultivării zarzavaturilor și a 
îngrijirii legumelor Anul trecut, instruc
toarea de pionieri a dat o contribuție se
rioasă la buna întreținere a culturilor. A- 
cum, ea este hotărîtă să facă din grădina 
școlii, o grădină model.

De curînd, ea a discutat îndeaproape 
cu directorul școlii problema grădinii de 
zarzavat.

— Tovarășe director, a spus ea cu liotă- 
rîre... Știți la ce m-am gîndit eu? Cred 
că bazinul nostru de apă ar trebui puțin 
lărgit și cimentat și mai bine. Anul acesta 
vom avea nevoie de mai multă apă pentru 
grădină.

— Ai dreptate tovarășe... Așa vom face.
Cînd au auzit elevii clasei a Vil-a că 

e nevoie ca bazinul să fie mărit, au să
rit care mai de care să muncească. Au 
venit și în timpul liber cu tîrnăcoape și 
lopeți, dornici sâ termine cît mai repede 
bazinul. In vară, răsadurile vor avea a- 
pă din belșug și chiar dacă va fi secetă, 
culturile nu vor suferi.

. De multe ori, seara, instructoarea de 
pionieri era găsită cosind mici pungulițe 
de plnză

— Ce faci cu ele 2 o întrebau mirate 
unele colege.

— Sînt necesare pentru strînsul semin
țelor aduse de elevi...

De asemenea instructoarea de pionieri 
a fost aceea, care împreună cu profesoara 
de științe naturale Hagu Alexandrina, au 
propus directorului școlii, gunoirea locu
lui unde va fi semănată ceapa. Propune
rea va fi pusă în practică tot cu spriji
nul grădinarilor de la grădina Ministeru
lui Construcțiilor.

Nafuraliștii
Elevii din cercul naturaliștilor, așteap

tă plini de nerăbdare topirea ultimului 
petec de zăpadă. Un colț al grădinii este 
al lor. Ei o să-l cultive, o să-l îngrijeas
că, așa cum ii învață profesoara

Anul trecut au semănat puțin grîu și 
orz. Anul acesta, seamănă porumb și 
grîu Cînd spicul va da In pirg, chiar șt 
mai înainte de altfel, ei vor studia împreu
nă cu profesorii de naturale felul cum cresc 
și se dezvoltă păioasele, vor studia bo
bul și structura lui și începlnd din acest 
an se vor ocupa șt cu studiul plantelor 
perene, lată deci o muncă minunată, o 
muncă spre care sînt atrași tot mai , mulți 
pionieri din cercul naturaliștilor,

lână Adrian, a pregătit din vreme să- 
mlnța de grîu. A ales deoparte neghina 
și a tratat sămința cu substanțele nece
sare. ca sâ o facă mai rezistentă

— Să vezi tu mă Ghimpule ce grîu o 
să iasă din ea.. Am citit eu in reviste 
despre griul cultivat în Uniunea Sovieti
că. Nu spun că o să fie tot ca acela, 
dar de frumos, nici nu mai încape vorbă 
că va ft.

— Ei, ce te tot lauzi cu griul tău 2 i-o 
reteză scurt celălalt băiat. Patul de se
cară pe care c semăn eu. o să fie cît o- 
mul de înalt

— Lăudăroștlor, intră în vorbă și Su- 
ceanu Grigore. Ce vă tot făliți atita 2 Am 
să vă invit și eu la vară să vă arăt ce 
frumoase sînt legumele și zarzavaturile 
pe care le-am cultivat tn grădina de zar
zavat

Dar discuția le-a fost curmată de su
netul clopoțelului care-i chema la clasă.

Spor la treaba
La ora prînzului, au ieșit din curtea 

școlii elevii clasei a Il-a. Au terminat 
cursurile și după amiază sînt libert. Ciți- 
va se îndreaptă spre grădină unde lucrea
ză de zor la înlăturarea zăpezii elevii 
clasei a Vil-a.

Ceilalți copii, care n-au lopeți pleacă 
parcă întristați. Nu-i nimic. După amiază 
vor veni și vor lucra șl el.

Iată că tn grădină vine șl tovarășul di
rector.

— Merge treaba copii 2
— Merge... Curînd li gata totul...

ION MARGINEANU 
NICOLAE BARBU



Viața U, T, M.

Toată grija muncii politice 
în campania de însămînțări

Recenta Hotărîre a guvernului șl parti
dului cu privire la pregătirea și executarea 
la timp și în. bune condițiumi a lucrărilor a- 
gricole de primăvară, scoate în evidență ma
rea însemnătate a actualei campanii agri
cole In vederea îndeplinirii sarcinilor puse 
de Plenara din august 1953 a G.C. el 
P.M.R. în legătură cu sporirea producției a- 
gricole.

Asigurarea desfășurării în bune condiții 
a lucrărilor din campania agricolă de pri
măvară necesită desfășurarea unei susți
nute munci politice și culturale de masă, 
in rîndurile oamenilor muncii din agricul
tură pentru popularizarea și extinderea îna
intatelor metode agrotehnice și a experien
ței fruntașilor recoltelor bogate.

In raionul Urziceni, regiunea Ptoești, au 
fost obținute unele succese în pregătirea 
campaniei agricole de primăvară. Pentru 
efectuarea reparațiilor uneltelor agricole 
s-au înființat în întreg raionul peste 160 
ateliere. Pînă la data de 15 martie a.c. au 
fost reparate aproape 100 de tractoare, peste 
290 pluguri și semănătoare, aproape 1350 
grapele fier etc. Au luat ființă 98 de cenire 
de selecționare a semințelor și 51 centre de 
tratare. Pe aproape 452 hectare de teren s-a 
cărat îngrășăminte naturale. La obținerea 
acestor succese, utejniștli și tinerii mobili
zați de organizațiile de bază U.T.M. au 
adus o contribuție însemnată.

Organizația de bază U.T-M. de la S.M.T. 
Balaciu a desfășurat o rodnică muncă po
litică în lupta pentru ca reparațiile să fie 
făcute la timp și de bună calitate. Aceasta 
a adus la îndeplinirea planului de reparații 
pe întreaga stațiune în proporție de peste 
75 la suta, șl la îmbunătățirea calității re
parațiilor. La gospodăria agricolă colectivă 
din comuna Ion Roată utemiștii au ajutat la 
repararea întregului utilaj agricol, la selec
ționarea și încercarea puterii de germinație 
a semințelor, șl la cărarea pe cîmp a unei 
însemnate cantități de gunoi de grajd. Pînă 
la 15 martie în gospodăria agricolă de stat 
Malu secția Balaciu mașinile și tractoarele 
necesare campaniei de primăvară au fost 
reparate în proporție de 75 la 6ută. A fost de 
asemeni selecționată o importantă cantitate 
de semințe, iar pe teren au fost cănate nu
meroase căruțe cu gunoi de grajd.

Nu la fel se poate vorbi despre munca 
organizațiilor de bază U.T M. în direcția 
pregătirilor pentru muncile de primăvară în 
gospodăriile individuale mici și mijlocii. In 
munca dusă în rîndul tinerilor țărani munci
tori, comitetul raional U.T.M. Urziceni are 
serioase rămîneri in urmă. El a scăpat din 
vedere printre altele marea însemnătate a 
gospodăriilor individuale țărănești mici și 
mijlocii, deși în agricultura raionului Urzi
ceni ele precumpănesc.

Pentru a-i face pe tinerii țărani munci
tori să înțeleagă importanța pe care o are 
ioloslrea metodelor agrotehnice, care aduc 
mari sporuri la recoltă, trebuia desfășurată 
o susținută muncă politică de popularizare 
a regulilor agrotehnice, experiența și meto
dele unor țărani fruntași, să fi fost folosite 
toate metodele de lămurire ca : munca de ta 
om la om, din casă in casă, la căminele cul
turale, convorbiri, gazetele de perete, de
monstrații practice, conferințe cu caracter 
agrotehnic etc. Comitetul raional n-a dat 
ajutorul necesar organizațiilor de bază 
U.T.M. de la sate, nu le-a îndrumat cum 
anume să desfășoare munca politică pentru 
popularizarea metodelor agrotehnice, pentru 
extinderea metodelor fruntașilor recoltelor 
bogate.

Firesc ar fi fost ca agitatorii utemiștl să 
fie instruiți cum să explice țăranilor mun
citori necesitatea și avantaje.e lucrării pă- 
mîntulul cu mijloace mecanizate, importanța 
reținerii umezelii in pămînt șl a îngrășăril 
ogoarelor cu gunoi de grajd, aplicării me
todelor agrotehnice cum e semănatul in cui
buri așezate în pătrat la culturile de porumb, 
cartofi, floarea soarelui etc. Dar unii secre
tari ai organizațiilor de bază cum ar fi cei 
din comunele Dridu, Balaciu, Cocora, sau din 
satul Colelia, nu instruiesc șl nu folosesc 
agitatorii utemiștl în această muncă. Secre
tarii și ceilalți membri ai acestor comitete 
U.T.M., pînă la 15 martie a.c., nu studia
seră încă Hotărîrea guvernului și partidu
lui cu privire la pregătirea și executarea la 
timp și în bu.ne condițiuni a lucrărilor agri
cole de primăvară.

Lucrul cel mai Important în munca de agi

tație politică este conținutul, calitatea și ni
velul el. Principal este ce anume vorbesc 
agitatorii utemiștl. cum lămuresc ei țăranii 
muncitori asupra sarcinilor mari care stau 
astăzi în fața agriculturii noastre. Pentru a 
fi eficace, convingătoare, agitația trebuie să 
fie concretă. In acest scop agitatorii ute- 
miști trebuiau să fie îndrumați sa folosească 
din plin fapte și exemple din viața satului 
sau a comunei respective, să convingă prin 
exemplul lor personal. In unele orga
nizații de bază U.T.M. de la sate, a- 
gițația politică nu este axată pe problemele 
cele mal importante și operative Comitetul 
organizației de bază U.T.M. din comuna 
Dridu, de pildă, n-a fost ajutat de către ac
tiviștii comitetului raionial cum eă mun
cească pentru răspândirea metodelor înain
tate, sau a experienței unor fruntași M recol- 
telor bogate, deși chiar în comună există ase
menea fruntași. Țăranul mijlocaș Ion Con
stantin decorat cu „Ordinul Muncii” clasa 
Ill-a folosind unele reguli agrotehnice înain
tate a reușit să obțină 4000 kg. porumb la hec
tar. Comitetul organizației de bază U.T.M. și 
agitatorii utemiști din comună, n-au popu
larizat pînă acum metodele folosite de 
acesta, cum și alte învățăminte însușite de 
el la consfătuirea pe țară cu fruntașii în 
cultura porumbului, cartofului și sfeclei de 
zahăr la care el a participat

Gazetele de perete au un rol mare în 
popularizarea succeselor obținute de țăranii 
muncitori fruntași. Totodată ele au datoria 
ca prin articole critice șl caricaturi să com
bată folosirea metodelor inapolate In 
agricultură, să demaște pe chiaburi șl co
zile lor de topor care încearcă 6ă saboteze 
bunul mers al muncilor agricole din primă
vara acestui an. Dar gazetele de perete stnt 
slab folosite de către organizațiile de bază 
U.T.M. de la sate. Deși în majoritatea co
munelor există panouri prin care pot fi 
popularizați fruntașii și criticați codașii, ele 
nu.sînt folosite peste tot. Nu au fost folosite 
mai de loc nici tăblițele cu inscripții „Uliță, 
sau gospodărie, fruntașă în pregătirile pentru 
însămînțări", care ar fi dat rezultate bune 
în mobilizarea țăranilor muncitori.

Munca politică desfășurată in campania de 
primăvară se încadrează în munca politică 
generală pentru transformarea socialistă a 
agriculturii. In activitatea lor, agitatorii tre
buie să arate oamenilor muncii de la sate că 
dușmanul șl cozile lui de topor nu doarme, 
că el folosește diferite vicleșuguri prin care să 
saboteze lucrările agricole de primăvară. Deși 
în comunele Dridu, Bărcănești, Gîrbovi și 
Grindu sînt chiaburi care nu și-au reparat 
încă uneltele agricole și nu și-au procurat 
sămînță, organizațiile de bază respective nu 
fac nimic pentru a trezi vigilența țăranilor 
muncitori, pentru a demasca pe chiaburi! 
care nu respectă legile țării.

Comitetul raional U.T.M. Urziceni nu s-a 
ocupat de educarea comitetelor U.T.M., de 
antrenarea lor în lupta pentru creșterea pro
ducției agricole la hectar la toate culturile 
și în special la porumb, cartofi, sfeclă de 
zahăr. Datorită acestui fapt sînt unii ute- 
miști ca Marin G Dumitru secretarul orga
nizației de bază U.T.M. dm comuna Cocora, 
care deși cunoaște importanța mare a culti
vării cartofilor pentru alimentația populației, 
pentru aprovizionarea industriei și hrănlrea 
animalelor, totuși el n-a arătat agitatorilor 
cum să îndrume pe țăranii muncitori din 
comună să cultive cartofi. Aceasta se Impu
nea cu atât mai mult cu cît în mintea mul
tora dintre el stăruie încă părerea greșită că 
„în comună nu se pot cultiva cartofi”. Comi
tetul raional n-a arătat acestui comitet 
U.T.M. cum să reacționeze în fața acelora 
care se mai bazează pe așa zisele „tradi;ii” 
de a nu cultiva cartofi, tradiții cărora li 
s-au pus capăt chiar în gospodăria agricolă 
colectivă din comuna lor

In raionul Urziceni sînt unele rămîneri în 
urmă și în alte domenii de pregătire a însă- 
mînțărilor de primăvară. In unele comune și 
sate au fost reparate foarte puține unelte a- 
gricole ale țăranilor muncitori Individuali. 
Nu în toate atelierele de reparat unelte a- 
gricole s-a asigurat aprovizionarea cu căr
buni. Selecționarea semințelor nici n-a în
ceput în pnele comune și sate, proba de în- 
colțlre a semințelor se desfășoară anevoios, 
iar gunoiul de grajd nu este transportat pe 
cîmp. Deși multe organizații de bază U.TM. 
cunosc aceste lipsuri, totuși ele n-au dat 
dovadă de inițiativă în legătură cu pregăti
rile pentru însămînțările de primăvară.

E lesne de înțeles că toate aceste lipsuri 
ar fi putut fi înlăturate dacă comitetul ra
ional U.TM. Urziceni, fără a neglija secto
rul socialist ar fi acordat atenția cuvenită 
muncii tinerilor țăran: muncitori din secto
rul individual, și dacă ar fi luptat pentru 
înlăturarea formalismului din munca sa. 
Munca instructorilor și activiștilor în pregă
tirea campaniei de primăvară, a fost lăsată 
să se desfășoare mai mult la „voia întim- 
plării”. Instructorii comitetului raional n-au 
fost controlați asupra felului în care ajută 
organizațiile de bază U.TM Din acest mo
tiv unii dintre ei Ca tovarășul Ghițeanu nu 
arată In mod practic comitetelor U.T.M. cum 
anume trebuie 6ă-și desfășoare activitatea. 
El face de cele mai multe ori o muncă de 
suprafață „instruînd” pe secretar i organi
zațiilor de bază U.T-M. în mare pripă

Existența acestor lipsuri se mai datcresc 
și faptului că. in ultimul timp, membri bi
roului comitetului raional s-au deplasat 
foarte puțin in organizație de bază U.T.M. 
de la sate. Unii din ei au trecut — ce-i 
drep: — prin eiteva organizații .le bază 
U.TM. pentru a strînge situații cu privire 
la evidența membrilor sau cu alte probleme 
— dar un ajutor concret organizațiilor de 
bază U.T.M. in urma căruia ce-i drept să se 
vadă o îmbunătățire a muncii, ei nu au dat. 
Munca unor membri ai comitetului re ion al se 
reduce doar la participarea la plenare și unele 
ședințe din birou. Cei 14 utemiști care fac 
parte din grupul de referențl cum șl unii 
instructori extrabugetari, nu sînt văzuți în 
organizațiile de bază. Est« clar câ ne- 
cunoscsr.d în mod profund adevărata situa
ție din organizațiile de bază, comitetul ra
ional nu poate exercita o conducere concretă 
ci, numai una formală, ruptă de viață. Primul 
secretar a! comitetului raional, tovarășul 
Brebeanu Constantin, nu a organ'za t o sus
ținută muncă a biroului șl aparatului comi
tetului raional. El se comportă uneori în 
mod neprincipial față de lipsuri șl nu dă 
exemplu de dezvoltare a criticii șt autocriticii 
în cadrul activului.

Subaprecierea pe care o manifestă biroul 
comitetului raional față de munca organiza
țiilor de bază U.T.M. din sectorul indivi
dual al agriculturii, se vede Și prin făptui 
că în majoritatea ședințelor sale de birou 
și în alte ședințe, 6-au discutat de cele mai 
multe ori numai probleme care privesc 
munca organizațiilor de bază U.T.M. din 
unitățile socialiste ale agriculturii.

In ședința cu secretarii din ziua de 
7 martie a.c. s-a prezentat un referat de 
către tovarășul Mincă Victor, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din satul Rădu- 
lești, despre munca în general a organizației 
de bază, dair această ședință s-a încheiat 
fără a se lua de către comitetul raional u- 
nele măsuri concrete în vederea aplicării Ho- 
tărîrii guvernului și partidului cu privire la 
muncile de primăvară.

Slabul ajutor pe care-1 dau instructori! co
mitetului raional U.T.M. Urziceni organiza
țiilor de bază U.T.M. de la sate se dato- 
rește în mare măsură faptului că majorita
tea dintre ei nu sînt pregătiți în problemele 
agriculturii. Piuă acum ei au participat nu
mai la 2 conferințe cu caracter agrozooteh
nic. Deși există posibilități, comitetul raional 
nu a'făcut nimic pentru organizarea unor 
expuneri tn problemele agriculturii, sau a 
înființării unui curs agrozootehnic pentru ac
tiviști.

Comitetul raional U T.M. Urziceni are da
toria să lichideze imediat lipsurile existente 
în legătură cu pregătirea și executarea lu
crărilor de primăvară. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid în domeniul a- 
griculturii, comitetul raional U T.M Urziceni 
trebuie să-și îmbunătățească stilul ie muncă 
și metodele de conducere a organizațiilor de 
bază U.T.M. de la sate, cărora le revine 
sarcina de mare răspundere de a ajuta or
ganizațiile de partid In desfășurarea muncii 
politice în rîndul țăranilor muncitori. El va 
putea desfășura o conducere concretă, com
petentă, numai atunci cînd activiștii și 
membrii comitetelor U.TM. își vor însuși 
temeinic cunoștințele agrotehnice. Procedînd 
astfel, comitetul raional U.TM. Urziceni va 
putea ridica activitatea organizațiilor U.TM, 
și a fiecărui utemist și tînăr in lupta pentru 
obținerea unei recolte îmbelșugate, menită 
să contribuie la ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii din țara noastră.

GEORGETA VASILIU

Totul e să știi cum să lucrezi pămîntul
La noi în Suhuleți, nu toți țăranii munci

tori lucrează la fel pămîntuL Unii se iau 
după sfaturi băbești și ajung <Je se pricop
sesc la cules cu te mirt ce. că nici sămânța 
nu le ajunge, alții după cum au apucat din 
bunici, și o scot la capăt ca primii, iar cei 
mai mulți se iau, cît se pricep, după carte.

Printre cei care încearcă sa lucreze după 
carte mă număr și eu Sint om bătrân: duc 
în spinare 56 de an'. N-am lucrat totdeauna 
după carte. Dar după cum este știut, tot 
pățitu-i priceput. Ca tot omul, vreau să tră
iesc șt eu mai bine. Și am căutat să aflu 
cum să lucrez mai bine pămintuL Am făcut 
și după povățurrile babelor, și după cum am 
apucat din bătrîni. dar în casă tot n-aveam 
cu ce sătura cele 12 guri. Copiii cel mari 
alergau pe unde puteau, se mai hrăneau sin
guri, dar de cei mici mă îngrijeam eu. Și 
mă durea inima cind vedeam că nu le pot 
da de toate întrebam pe unit cum de le a- 
jung bucatele, că tot etît pămînt aveau. îmi 
dădeau răspunsuri cu tilc: „înmoaie și tu 
coada în girlă ca să pățești ca ursul*. Alții 
îmi spuneau: „e mană de sus*. Nu i-am 
crezut Se țineau de șoltlcării. Rîdeau de 
mine. Dar le-am prins meșteșugul: lucrau 
ogorul după carte.

N-am mai zăbovit; m-am apucat să mun
cesc ca ei, ba și mai bine, căci cartea m’-a 
deschis capuL

încet, încet, de pe cele trei hectare șl cî- 
teva prâjin:, lucrate cu chibzuială, am în
ceput să 6cot bucate mai multe Ba am con
tractat și cu cooperativa Nu mai departe 
de cit anul trecut, am cules o recoltă de 
2.800 kg. grîu de pe hectarul de la JIgorenn 
în timp ce vecinii mei de ogor au cules abia 
7—800 kg. Credeți cumva că a fost mană ? 
.Nicidecum.

Am arat adînc din toamnă, tot locuL Am 
cărat 130 de care cu gunoi. De grăpat, am 
grăpat numai arătura în care am însămîn- 
țat griul, iar pe întreg locul am reținut ză
padă. In timp de iarnă am controlat semă
nătura să nu fie înăbușită cumva de zăpa
dă.

Apoi, în primăvară, cînd s-a zvîntat puțin 
pămîntul, am boronit griul.

Truda nu a fost In zadar. Grtul, avînd 
hrană și umezeală cîtă-I trebuia, creș
tea văzînd cu ochii. Doar odată cu el creș
teau și buruienile: pălămida șl neghina.

Cum am obținut recolte bogate la porumb
Convorbire cu țăranul muncitor Papon Miloș

Zilele trecute, corespondentul nostru pentru 
regiunea Timișoara, Isacov Svetislav a pus 
eiteva întrebări țăranului muncitor Papon 
Miloș din comuna Peciul-Nou, care a obți
nut anul trecut o recoltă de 3.200 kg. porumb 
la hectar.

Publicăm mai jos răspunsurile țăranului 
muncitor Papon Miloș la întrebările cores
pondentului nostru :

Cum ai reușit dumneata să obții 3.200 kg. 
porumb ia hectar?

De la dezmiriștice șl pînă la recoltare am 
aplicat cu strictețe îndrumările agronomului. 
La asta m-a ajutat și priceperea mea. Eram 
dornic să obțin o recoltă bogată de porumb. 
Pentru asta, cum v-am mai spus, am făcut 
dezmiriștitul imediat după seceriș. Prin 
noiembrie, am cărat la cimp patruzeci 
de căruțe cu gunoi de grajd, pe care 
1 -am lăsiaf pînă în primăvară în gră
mezi mai mari pe ogor ca să nu se 
usuce, ci dimpotrivă, să putrezească și 
mai b'ne. Primăvara, înainte de arătură am 
mai cărat 20 de căruțe cu gunoi bine putre
zit. Am împrăștiat bălegarul pe cîmp și am 
făcut o arătură de 18—20 cm adîncime. In 
aceeași zi am grăpat și insămlnțat terenul. 
Am dat imediat cu grapa după arătură, ca 
să nu las să se usuce arătura și am afînat-o. 
Insămînțatul porumbului l->am făcut cu aju
torul semănătoarei primită de la sfatul popu
lar. Distanta între rînduri am lăsat-o la 65 
cm., iar sămînța de Lrei boabe am lăsat-o să 
cadă la pas. cam h 65 cm. distantă.

Te rog spune în ce fel ai pregătit să- 
mința ?

încă la cules, am ales cocenii cei mai fru
moși și cu rînduri drepte. I-am legat apoi 
perechi, perechi șl i-am înșirat pe o grindă 
în pod. Cu cîtva timp înainte de tnsămințat 
am ales sămînța, numai din mijlocul cocea
nului. Am încercat apoi puterea ei de ger

Blestematele, nu -știu de unde au răsărit, că 
eu doar am curățat și tratat sămlnța pe care 
am semănat-o. Pilcuri, pilcuri, firele de grîu 
erau năpădite.

Mi se rupea inima cind vedeam că pe a- 
cele locuri semănătura tînjea. De hac le-am 
venit buruienilor atunci cînd fecioru-miu Ion 
mi-a spus sfatul cetit din cărțile agricole, 
îmi mai face el necaz cite odată, o șterge 
la ședințe fără să-mi lase o vorbă măcar. 
Ce-i drept, învață multe, dar îl ia și pe 
Costache că și acela e utemist; mai pleacă 
și fete'.e și rămln singur ca un cuc. Ori eu, 
învățat cu lume multă, nu prea mă împac 
cu lipsa lor. li mai și cert Insă iar mă în
torc: lasă să se lumineze, zic, că rău-j de 
omul neștiutor

Dar să ne întoarcem de unde am lăsat 
vorba. Cu oticele ascuțite am ieșit pe lan și 
tn eiteva zile n-a mai rămas pic de buru
iană In griu.

De cum eu dat căldurile cele mari, spi
cele începeau a se îndoi sub greutate: erau 
în p:rg. Repede cu băieții la seceriș. Așa-i 
după vreme și carte Și așa am obținut 2.800 
kg. gtî'J la hectar de s-au mirat cei din 
sat, ba și de la raion.

Cu porumbul nu m-am lăsat mai prejos. 
I-am făcut prașile la timp și nu am dat voie 
buruienei să-l înăbușe. Din cauza secetei 
nu au legat toate firele. Totuși, de pe ogo
rul meu am cules cu 4—500 kg. mal mult 
ca ceilalți gospodari din sat Și la celelalte 
culturi am muncit după carte. N-am aștep
tat să crească de la sine holde mănoase. 
M-am învățat minte. Pămîntul trebuie lucrat 
cu cap. Altfel, in zadar trudești cu mîinile.

Pentru anul acesta se arată semne bune. 
De eceea ai mei încă din făurar au asigurat 
sămînța, au încercat care-i bună, au 
curățat-o șl sînt gata s-o dea în brazdă. 
Plugul și grapa mi le-am reparat șl reglat 
cum se poate mai bine. Că o uneltă bună te 
ajută să fii meșter bun. Imediat ce s-o topi 
zăpada trec cu flăcăii la treabă.

Zoresc mereu, să mă țin In pes cu vre
mea prielnică, dar nici nu fac lucrul pămîn- 
tului de mîntuială. N-ar fi înțelept și nici 
ogorul n-ar da rod bogat

GHEORGHE GH. DONICI
țăran muncitor cu gospodărie individuală 

din comuna Tansa, regiunea Iași

minație, iar înainte de însămînțere am tra
tat-o. Asta-î tot.

Cum ai efectuat lucrările de irigație?
Se știe că la porumb prașila bună și la 

timp e ca și ploaia. Cum nu a plouat, după 
ce mi-a răsărit porumbul, am dat cu grapa 
ca să distrug buruienile șl scoarța. Distru- 
gînd scoarța cu ajutorul grapei, am înlătu
rat evaporarea umezelii. Cînd porumbul a 
crescut mai mărișor l-am prășit cu prășitoa- 
rea trasă de ca' și cu sapa. In total, am fă
cut trei prașile. Mușuroirea nu am făcut-o 
căci m-am convins 6i>ngur că agronomii noș
tri au dreptate cînd spun că mușuroirea dău
nează plantei. Cînd faci mușuroirea, sau în
gropi porumbul cu rarița, se fac șanțuri, Iar 
cînd vine ploaia se scurge pe șanț, iar rădă
cina plantei fiind îngropată în pămînt nu 
poate să tragă umezeala necesară.

Așa am obținut eu anul trecut 3.200 kg. 
porumb la hectar.

Ce ai de gînd să faci anul acesta?
In anul acesta vreau să obțin recolte mari 

la toate culturile. Am urmărit cu viu interes 
dezbaterile conferinței fruntașilor pe țară în 
cultura porumbului, cartofului și sfeclei de 
zahăr Am citit de asemenea, cu viu inte
res chemarea participanților de la această 
consfătuire și am ajuns la concluzia că în 
anul acesta intr-adevăr putem și trebuie să 
obținem recolte mult mai bogate decît în anii 
trecuți. In ceea ce mă privește pe mine, eu 
am hotărît să însămînțez o parte din porumb 
în cuiburi așezate în pătrat, la fel ca și cei 
10 ari pe care îi voi semăna cu cartofi. Pen
tru muncile de primăvară am pregătit din 
timp pămîntul. Aplicînd metoda însămînță- 
rii în cuiburi așezate în pătrat la porumb 
și cartofi ca și toate regulile agrotehnice, 
sînt sigur că voi putea obține tn anul acesta 
recolte și mai bogate.

TELEGRAMĂ
Către

Comitetul National Executiv 
al Partidului Muncitoresc 

Progresist
Toronto-Canada

C.C. al P.M.R. trimite un cald salut fră
țesc celui de al V-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Progresist din Canada și urează 
succes deplin lucrărilor sale.

Oamenii muncii din țara noastră doresc 
Partidului Muncitoresc Progresist succese în 
lupta pentru realizarea noului program care 
arată poporului canadian drumul spre in
dependența națională, pace, democrație șl 
socialism.

Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romîif

Manifestări culturale 
în cadrul „Săptămînii Mondial© 

a Tineretului"
Editura Tineretului a C.C. al U.T.M. în 

colaborare cu Comitetul orășenesc U.T.M. 
București organizează o serie de manifestări 
culturale cu prilejul „Săptămînii Mondiale a 
Tineretului”. Astfel vor avea loc îinttlnlri ale 
scriitorilor cu cititorii, după cum urmează: 
joi 25. III. a.c. orele 16 pionierii și școlarii 
de Ia școala elementară „23 August” se vor 
întîlnl cu N. Minei; sîmbătă 27. III. a.c. orele 
16 are loc întîlnirea scriitorului Geo Bogza 
cu studenții de la Facultatea Muncitorească 
din Capitală unde se va discuta despre cartea 
„Anii Împotrivirii"; tot sîmbătă poetul Marcel 
Breslașu se va întîlni la orele 20,30 cu stu
denții de la Facultatea de Hidrotehnică spre 
a discuta despre poemul „Cîntec de leagăin al 
Doncăi”.

De asemeni, redactori ai Editurii Tinere
tului vor ține conferințe cu tema „Rolul li
teraturii în educarea tineretului” și vor face 
recenzii ale romanelor „Un om între oameni” 
de Camil Petrescu, „Anii împotrivirii" de 
Geo Bogza, „Donbas" de Boris Gorbatov șl 
altele; aceste acțiuni vor avea loc la clubul 
..Grivița Roșie". Ministerul Metalurgiei, 
Radio popular, Uzinele „Vasile Roailtă", 
întreprinderea „21 Decembrie", Liceul de 
băieți nr. 5, Centrul școlar 2—10—13 etc.

Informație
Miercuri 24 martie a. c. ministrul Aface

rilor Externe, Simion Bughici, a primit în 
audiență pe Ake Gartz, trimis extraordinar 
șl ministru plenipotențiar al Finlandei la 
București, în legătură cu apropiata depunere 
a scrisorilor de acreditare. (Agerpres).

in cadrul întreprinderilor noastre alimen
tare, cu fieca're zi ce trece cresc noi cadre ti
nere de muncitori.

Fotografia noastră, înfățișează pe tînăra 
Klein Anelize de la cooperativa „21 Decem
brie” Sibiu, lucrînd cu multă atenție la pro
dusele zaharoase necesare oamenilor muncii.
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Grafica la Expoziția anuală de Stat 
a Artelor Plastice

Să vrei să vezi într-o singură zi Expozi
ția anuală de Stat a Artelor Plastice, e oa 
și cum ai vrea să stai de vorbă tatr-o di
mineață cu sute de prieteni care au de po
vestit sumedenie de gânduri și fapte. Șl 
totuși dacă intrînd prima dată In expoziție, 
te-ai lăsat atras în dreapta și în stînga — 
ca la plecare să constați că n-ai văzut nici 
pe sfert — a doua oară, ca un vizitator în
țelept, o iei încet de la început.

La parter sînt grupate operele de grafică : 
desene, ilustrații, afișe, caricaturi executa
te Jn creion, cărbune, pastel, acuarelă, di
verse tehnici de gravură etc

In fața primelor panouri cu desene sati
rice chipurile vizitatorilor sînt foarte însu
flețite ; dlntr-un grup de muncitori se aud 
exclamații vesele: „Asta ar fl strașnică la 
gazeta noastră de perete!” Este aprecierea 
publicului pentru un însemnat progres în
registrat de caricaturiști în acest an : creș- 
.terea combativității tn critică și orientarea 
ei către fenomene negative din realitatea 
imediată, din viața noastră zilnică. Intr-a
devăr pe lingă imaginile satirice care se re
feră la evenimentele politice internaționale, 
sînt numeroase cele care hiciuiesc rămășițe 
ale spiritului burghez, metode învechite de 
muncă, frîne care trebuiesc înlăturate din 
calea construirii socialismului în țara noas
tră. Cu o deosebită vehemență atacă dese
natorii lipsa de vigilență, frica de respon
sabilitate. birocrația, atitudinea de coman
dă. falsa autocritică etc.

Foarte expresive, pline de haz, sînt lucră
rile lui ion Doru, clare, bine compuse, ca de 
pildă întruchiparea Sfântului Așteaptă — 
după vechea vorbă romînească — înarmat 
cu toc, dosare și anunțul „vino mîlne”; 
„ridicarea tinerelor cadre” — înfățișată 
prin ucenicul ridicat de către meșter de o 
ureche —; „Pin-la șef te mănîncă secreta
ra” ; „Spirit critic și autocritic”, etc. Eugen 
Taru expune la rîndul lui imagini de ascu
țită satiră, convingătoare, atrăgătoare prin 
vioiciunea și claritatea exprimării. Așa este 
de pildă desenul acuarelat „Ești liber să 
mă critici dar mai încet că aud și alții” — 
o aplicare „convenabilă” a lozincii „Să 
încurajăm critica de jos” care apare într-un 
colț al desenului. Executate cu o deosebi
tă îngrijire, într-un colorit plăcut, sînt și 
caricaturile atacând cu ascuțime fuga de res
ponsabilitate a unora care se ascund ca 
struțul sub referate (seria de caricaturi „O 
faună ca.re trehne să dispară" gțc.).

Caracterizarea unor fizionomii bine nuan
țate, a unor tipuri reprezentative, constituie 
un progres al multor artiști. Nell Cobar de
mască în desenele sale pe cei care ocolesc 
critica sau atitudinea servilă a unora. El 
urmărește schimbările de expresie de pe 
fața unui vorbitor care își începe fraza ba- 
tînd cu pumnul in masă : „Tovarăși trebuie 
să fim necruțători în critica noastră”, adău
gind apoi cu îndoială: „...de pildă chiar to
varășul director are unele lipsuri” și termi
nând cu un zimbet blând — ,.dar cine nu 
greșește tovarăși ?“

Și în alte desene satirice găsim tipuri 
bine creionate. Așa este de pildă vînzătorul 
de modă veche din lucrarea Iul Nlcolae Ju- 
răscu. care adoptă formal noile metode de 
muncă și țipă congestionat la clientelă: „Ia 
mai slăbește-mă tovarășe, săptămîna de 
bună deservire s-a terminat Ieri". Amo a 
creionat sugestiv un tip de funcționar care 
desconsideră pe cei ce muncesc, manifestînd 
față de ei o totală nepăsare. Deși la ghișeul 
lui e coadă el e prins cu totul de anecdotele 
pe care le ascultă la telefon.

Interesante în special prin actualitatea te
mei ilustrate, sînt de asemeni și dssenele lui 
Leru, care hiciuiesc manifestări periculoase 
ale lipsei de vigilență : gură-cască vorbind 
la telefon, nu știe că prin fereastra deschi
să informează pe un chiabur... „direct, ofi
cial și din 6ursă competentă”.

Totodată, carioaturlștii noștri (în special 
Cik, Taru, Val Munteanu, Ross. Poch etc.) 
dezvăluie cu arma satirei șl importante as
pecte ale situației politice internaționale, 
contradicțiile care sa ascut între puterile im
perialiste, teama lor crescîndă în fața lup
tei pentru pace șl libertate a popoarelor 
etc.

Se observă în general o ridicare a nive
lului artistic al desenelor satirice.

Eforturile artiștilor noștri pentru realiza
rea unui desen precis, folosind bogate cu
noștințe de anatomie, perspectivă etc., a 
unui colorit atrăgător, îndeplinind în . ace
lași timp cerințele tipografice, apar evidente 
în multe lucrări care se prezintă la o înal
tă ținută artistică, finisate cu îngrijire,

★
Prin studierea, mai adîncltă a rea

lității, mulți artiști au izbutit în ce pri
vește reprezentarea omului, să treacă de la 
caricatura șarjată, convențională, la carac
terizarea unor tipuri reprezentative, cu fi
zionomii expresive.

Pe lingă tipurile citate mai pot fi date 

ca exemplu personajele din desenele pe te
me politice Internaționale de Cik, Val Mun
teanu etc. In majoritatea operelor expuse 
s-a făcut de asemeni un pas înainte tn pre
zentarea vie a conflictului, printr-o com
poziție închegată, exprlmînd limpede su
biectul ales, ceea ce întărește ascuțișul sa
tiric al desenului. Se mai întâlnesc însă 

din păcate și altfel de lucrări, construi
te ca un fel de rebuturi, cu o compoziție în- 
cîlcită, îngreunînd înțelegerea ideii de bază. 
Privind lucrarea „Armata europeană — 
brevet american" de Cik Damadian, îți es'.e 
aproape peste puteri să-l urmărești sensul 
pînă ia capăt, dat fiind toate inscripțiile și 
etichetele explicative care complică inutil 
lucrurile.

Alături de desenul satiric, afișul, altădată 
desconsiderat, pus exclusiv în slujba unor 
scopuri comerciale se dezvoltă astăzi pe 
drumul artei realist-socialiste Larga răspin- 
dire a afișului în mase este folosită pentru 
sprijinirea obiectivelor celor mai Importante 
ale construirii socialismului. Prin eforturile 
artiștilor creatori afișul vine totodată să con
tribuie, alături de celelalte ramuri ale artei, 
la dezvoltarea gustului artistic al poporu
lui. In expoziție au fost selecționate doar pu
ține exemplare din numărul mare pe care 
le-am putut vedea în ultimul an pe străzi. A- 
fișele expuse îmbrățișează teme diverse: lup
ta pentru pace, alegerile de deputați în sfa
turile populare, electrificarea, evenimente 
culturale etc. De o mare forță combativă e 
afișul lui I Cova „Nu vom uita..." care evo
că patetic lupta și suferințele poporului 
coreean Imaginea e clară, bine închegată, cu 
un colorit deosebit de sugestiv. Dintre afi
șele închinate alegerilor de deputați în sfa
turile populare se distinge lucrarea lui P. 
Naizarie „Deputatul ales de popor slujește po
porului”, în care e realizat un chip expresiv 
de țăran plin de energie și hotărîre, capabi’ 
să ducă o rodnică activitate pe tărîm obș
tesc. O altă lucrare izbutită este afișul foar
te răspîndit în vremea alegerilor „Votînd 
pentru eandidațli F.D.P . votăm pentru socia
lism, pentru pace, pentru viitorul nostru ie- 
ricit”, realizat de colectivul Dralco (Ion Dru
gă, Lipa Alămaru, Ilie Costescu).

Problema redării veridice a omului nou 
problemă centrală a afișului, apare Insă in
suficient rezolvată în afișele din expoziția ac
tuală. Schematismul flguriloi scade puterea 
de convingere a unor afișe ca „Din an în an 
e mai trainică prietenia noastră”, de I. Schon 
și Gh. Costiurin unde lipsa unor figuri ti

pice, expresive face de pildă ca singurul e- 
lement după care să înțelegem că e vorba de 
un muncitor sovietic să fie mica stea roșie 
de pe reverul hainei.

De același schematism mai suferă și alte 
aFișe. Așa este o altă lucrare a lui P. Nazarie 
„Votăm pentru viitorul luminos al patriei 
noastre" în care imaginea banală a doi băr
bați care stau de vorbă, ar putea sta aproape 
fără modificări, lîngă orice text.

★
Un alt domeniu al artei grafice a cărui 

importanță a crescut vădrt în ultimii ani este 
ilustrația de carte. Ilustratorii noștri se stră
duiesc să pătrundă cît mai adînc sensul lu
crărilor literare, pentru a realiza cu fiecare 
carte ilustrată un tot unitar care să reflecte 
cit mai veridic realitatea. Prin îmbunătățirea 
creației lor, artiștii ilustratori dovedesc creș
terea simțului de răspundere față de masele 
largi populare, cărora revoluția culturală din 
țara noastră/ le pune la îndemînă un număr 
sporit de căTți, l.a un nivel artistico-grafic 
mereu mai ridicat.

Numeroase ilustrații din Expoziția actuală 
marchează un progres în evoluția artiștilor 
noștri pe această cale. Julps Perahim a reali
za: astfel valoroase ilustrații pentru poe
mul „Vasih Tiotchin” de A. Tvardovschi, 
reușind să rezume aspecte esențiale în ima
gini simple de o mare sobrietate, să carac
terizeze tipuri specifice de oameni sovietici. 
Tehnica aleasă, creion moale pe o hîrtie as
pră, i-a permis să realizeze în cîteva trăsă
turi efecte variate, uneori foarte expresive. 
Deosebit de reușită e în mod special figura 
veselului erou al poemului — ostașul T'or- 
chin.

Roni Noel prezintă o bogată serie de ilus
trații pentru cunoscutul roman „Ana Kareni
na” de L Tolstoi. Chipurile eroilor princi
pali sînt bine conturate, umane, autorul iz
butind in același timp să evoce atmosfera de 
epocă chiar și prin stilul desenelor sale (ma
joritatea în lovin de tuș și cîteva cokrate 
in acuarelă) care amintesc moda vremii. De 
dimensiuni reduse, ilustrațiile lui Ion Alexe 
pentru „Drumul îndrăzneților” de V. Spiri- 
dov. deosebit de viguroase, reușesc să cu
prindă în imagini simple măreția munților, 
eroismul omului înfruntînd natura.

O sarcină de seamă a artiștilor noștri este 
ilustrarea operelor literaturii noastre clasi
ce și a celei contemporane. Din păcate, exem
ple de acest fel nu sînt numeroase în expo
ziție Totuși se remarcă lucrările lui Victor 
Rusu Ciobanu care prezintă cîteva scene și 
tipuri populare alese din legendele lu’ Va
sile Alecsandri („Dan căpitan de plai” etc.). 
Al. I. Alexe dă exemplul unei ilustrații pline 
de vioiciune pentru „Povestea vorbei” de 
Anton Pann și în special pentru „Fabule” de 
Grigore Alexandrescu, în care veridicitatea 
eroilor din lumea animalelor e determinată 
de atitudinile expresive, bine studiate, ale 

animalelor. Romanul „Neamul Șoimăreștilor" 
de M. Sadoveanu se desfășoară în fața ochi
lor noștri în ilustrațiile remarcabile ele tî- 
nărului artist Gheorghe Adoc, care reunesc 
în compoziții ample mulți oameni cu fiziono
mii variate, în general expresive, însă puțin 
teatrale.

Ilustrațiile la schițele „Făgăduința” de Pe
tru Dumitriu și „Un om în lanțuri* de Al. 
Jar, realizate de Nlcolae Popescu, vădesc 
priceperea autorului de a alege momente cul
minante, de a caracteriza în chip viu perso
nalitatea eroilor.

Ilustrarea cărților pentru copii atrage pe 
mulți artiști plastici. Pentru ca imaginile 
alese să-și îndeplinească scopul educativ ur
mărit, creatorii „cărților cu poze" renunță 
tot mai mult la desenele schematice, primi
tive, pentru o viziune sănătoasă, realistă, a- 
proape de înțelegerea copilului. O deosebită 
fantezie distinge ilustrațiile Marcelei Cor- 
desch pentru „Basme” de Vladimir Colin și 
,,Prichindel" de Victor Eftimiu. Artista reu
șește să creeze o atmosferă de poveste în 
imagini fermecătoare. Nu regăsim însă în 
„Prichindel” decît prea puțin din tradiția 
basmelor noastre populare, Iar unele din 
chipurile personajelor sînt oarecum conven
ționale.

Problema specificului național, de ma.re 
importanță și în ilustrațiile pentru copii, este 
fericit rezolvată în frumoasele desene ale lui 
J. Perahim pentru basmut în versuri „Nică 
fără frică” de Nina Cassian. Pentru înfățișa
rea personajelor principale, pictorul a știut să 
aleagă, figuri potrivite de țărani, împletind 
cu măiestrie realul cu atmosfera fantastică 
specifică basmului. Impresionează îndeosebi 
figura luminoasă de un farmec cuceritor a 
lui Nică, arta cu care ilustratorul ne dezvă
luie in imagini simple, -de o mare naturaleță, 
fie puterea țăranilor voinici ca brazii, ieșiți 
la luptă, fie gingășia băiatului adormit în 
iarbă. Neașteptat compuse, foarte variate și 
originale, ilustrațiile sînt desenate în peniță 
cu o rară finețe.

Vesele, viu colorate, ilustrațiile la poeziile 
lui A. Toma „Sună ghiocel, sună clopoțel” 
de Coca Crețoiu se opresc la aspecte destul 
de superficiale. Desenele realizate de colec
tivul Dralco pentru „Umbreluța de argint” 
de Dan Faur, sînt plăcute și ușor de înțeles, 
dar ele suferă de un anume schematism.

★
In sfîrșit, un foarte mare număr de opere 

5de grafică din expoziție sînt studii directe du
pă natură, executate mai ales în tehnici ra
pide ca desenul în creion sau cărbune, pastel 
sau acuarelă, mai rareori în gravură — me
tal. lemn, linoleum etc.

$i în domeniul graficei e de remarcai în 
anul acesta ca un fapt îmbucurător prezența 
in expoziție a numeroase lucrări trimise de 
creatorii din provincie. Majoritatea lor înfă
țișează peisaje din diferite regiuni ale țării.

In tehnica dificilă, aspră și viguroasă a 
gravurii în lemn își găsește expresie senti
mentul grav, profund, resimțit în fața naturii 
de Gy. Szabo Bela. Cu neobișnuită forță 
redă el bogăția vegetației plină de viață clo
cotitoare a pădurii în „In pădure” sau „Mier
le”, revărsarea năvalnică a apelor în „Pei
saj” sau „Plop pe malul apei”.

Din marele număr de peisaje expuse, se 
disting acuarelele Măriei Constantin, prin 
prospețimea sentimentelor pe care ni le co
munică. Folosind cu măestrie această tehni
că, artista sugerează în tonuri transparente 
frunzișul foșnitor de pe malul apel în „Prima 
zi de toamnă”, răcoarea dintre brazi în ,.ln 
amurg” etc. O sănătoasă apropiere de na
tură, dovedesc și peisajele în creion expuse 
de Horia Teodoru sau delicatele peisaje pre
zentate de Elena Ha nagic.

Semnificative pentru epoca noastră sînt 
fn special peisajele în care apare munca o- 
mului transformind natura. Așa sînt de pildă 
Imaginile de pe șantierul de la Bicaz de 
Gh. Ivancenco.

Deosebite de celelalte opere din expoziție, 
prin temă, ca și prin realizarea artistică, sint 
acuarelele Liglei Macovel prezentînd peisaje 
pline de poezie din China. In fața naturii 
chineze, atît de diferită de a patriei ei, artis- 
.ta a știut să găsească o gamă coloristică po
trivită pentru nuanțele delicate ale cerului 
gălbui, ale apei în care crește orezul („Pe 
fluviul Tsien—Tang“. „Terase de orez" etc). 
Prin finețea execuției, aceste imagini: amin
tesc vechile stampe chinezești.

Pentru imaginea Chinei noi, sînt grăi
toare portretele desenate de E. Taru, înfăți
șând cu sobrietate, din cîteva linii sigure, 
precise, figuri de constructori ei Chinei Popu
lare, oameni energici și stăruitori, sau pe 
micul Li care îi întîmpină pe prietenii din 
străinătate întinzîndu-le o floare.

In întreaga expoziție grafică — din care 
spațiul limitat al unui articol nu ne permite 
decît alegerea cîtorva exemple — se observă 
un neîndoielnic progres: o îmbogățire a 
conținutului, o mare exigență pentru calita
tea operelor prezentate. Prin aceasta, secto
rul de grafică din expoziție deschide noi pers
pective de creație artiștilor graficieni, noi o- 
blective de atins, In lupta necruțătoare cu 
rămășițele formaliste. Din expoziție reiese 
clar că numai prin participarea mai sinceră 
și mai deplină a artiștilor la viața și preocu
pările oamenilor munci1 de la orașe și sate 
ei vor putea crea opere pe care poporul să le 
aprecieze și cu care să se mîndrească.

ADINA NANU

„Scînteia tineretului*’
25 martie 1954 Paș. 3-a



Congresul al Xll-lea al Comsomolului
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS 

mite: In ședința din 23 martie a Congresu
lui al Xll-lea al Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist (U.T.C.L.) din U.R.S.S. a în
ceput discutarea celui de al doilea punct de pe 
ordinea de zi — cu privire la munca dusă de 
organizația de pionieri „V 1. Lenin" care 
grupează școlari între 10 și 14 ani. Raportul 
în această problemă .a fost prezentat de Zoia 
Tumanova, secretar al Comitetului Central al 
U.T.C.L.

Raportorul a vorbit despre felul în care 
organizația de pionieri se îngrijește de 
succesele pionierilor la învățătură, de lărgi
rea cercului lor de cunoștințe, de educarea 
în rândul școlarilor a dragostei de muncă, 
■a înaltelor calițăți morale 
vietic.

Lia discuțiile ce au avut 
raportului .au luat parte.:

______ l r' „î

Ședințele din 23
trans-

și 24 martie
U.R.S.S. au luat

ale omului so-

loc pe marginea 
Liubov Balias- 

naia, secretar a.l C.C. al Comsomojului din 
Ucraina, Ajar Ibraeva, secretar al C.C. al 
■CotnSotnolumi din Kazahstan, Mihail Davi
dov. secretar al Comitetului orășenesc Mos
cova al Comsomolului, lvan Razdîmalin, 
secretar al Comitetului regional Voronej al 
Comsomolului, Galina Sarafannikova, secre
tar ai Comitetului regional Leningrad al 
Comsomolului, și Iuozas Petkiavicius, secre
tar al C.C. al Comsomolului din Lituania.

In ședința din seara zilei de 23 martie a

Congresului U.T.C.L. din 
cuvântul oaspeți de peste hotare. Erich Ho
necker, președintele Uniunii Tineretului Li
ber German, a salutat Congresul în numele 
tuturor tinerilor germani iubitori de pace.

Congresul este salutat apoi de John Moss, 
secretar al Comitetului Național al Uniunii 
Tineretului Comunist din Anglia.

A luat apoi cuvîntul Vasile Mușat, prim 
secretar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Republica Populară 
Română.

Uniunea Tineretului Muncitor din Repu
blica Populară Romînă, a declarat el, folo
sește bogata experiență a Comsomolului și 
șe străduiește să-i fie întotdeauna un tova
răș demn. Sîntem mindri că tineretul nostru 
muncitor merge pe calea gloriosului Comso
mol, ajută Partidul Muncitoresc Romîn în 
opera de construire a socialismului în țara 
noastră.

Delegații la Congresul al Xll-lea al 
U.T.C.L., și prin ei întregul tineret sovietic, 
au fost salutați de Narasaiah Șakhamuri, 
președintele Federației tineretului din provin
cia Andhra (India).

/MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Este a clncea zi de cînd au început în

marele Palat al Kremlinului lucrările Con
gresului Uniunii Tineretului Comunist Leni
nist din Uniunea Sovietică. Se discută 
punctul 2 de pe ordinea de zi — problema 
activității organizației de pionieri „V. I. 
Lenin". Această organizație de copil reu. 
nește milioane de școlari sovietici.

Ia cuvîntul Natela Vasadze, secretară a 
Comitetului Central al Comsomolului din 
Gruzia, și Iuozas Petkiavicius, reprezentat 
al Comsomolului din Lituania.

In ședința din 24 martie, a luat de ase
menea cuvântul Klavdîa Kuznețova, secre
tară a Consiliului Central al Sindicatelor 
din Uniunea Sovietică.

Delegații tinerilor pionieri din /Moscova, 
care au venit să salute Congresul U.T.C.L., 
au fost întîmpinați cu aplauze furtunoase.

Coloanele ce pionieri și pioniere cu cra
vate roșii, cu steaguri șl buchete de flori, 
au intrat în sală iu sunetele unui marș 
sărbătoresc.

Delegații la Congres, rldlcîndu-se în pi
cioare, au ovaționat îndelung pe micii ce
tățeni ai U.R.S.S.

Cuvîntăcile oaspeților de peste hotare con
tinuă. La 24 martie s-a dat cuvîntul lui 
Lucezar Avrmov, secretar al Comitetului 
Centrai al Uniunii Tineretului Popular 
mitrovist.

Congresul își continuă lucrările.

Di-

La Congresul al XILlea al Comsomolului

Pace, prietenie, unitate
Sesiunea biroului execută 

al F. S. M.

Rezoluția Congresului al Xll-lea al Comsomolului
asupra raportului de activitate al C.C. al U.T.C.L.din U.R.S.S.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS transmite rezoluția Congre
sului al Xll-lea ai U.T.C.L. asupra raportului de activitate al C.C. 
al U.T.C.L. din U.R.S.S.

Ascultînd și discuti.id raportul de activitate a! Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. Con
gresul al XH-lea al U.T.C.L. din U.R.S.S. hotărăște: să aprobe 
activitatea Comitetului Central al U.T.C.L. din U.R.S.S. pe perioada 
la care se referă raportul.

Uniunea Tineretului Comunist Leninist s-a prezentat la cel de 
al XH-lea Congres al său strîns unită în jurul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al Comitetului său Central. Comsomolui 
este un ajutor activ al partidului în construcția comunistă și desfă
șoară o însemnată muncă de educare a tineretului sovietic.

Organizațiile comsomoliste din întreprinderile industriei, dLn 
transporturi, de pe șantierele de construcție, îndreaptă eforturile 
tineretului, spre îndeplinirea planurilor de producție, spre ridica
rea productivității muncii .

Organizațiiie comsomoliste din colhozuri, S.M.T.-uri și sovhozuri 
se încadrează în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor partidului si 
guvernului pentru dezvoltarea contihuă a agriculturii. Răspunzînd 
chemării partidului de a valorifica milioane de hectare de pămîn- 
turi virgine și înțelenite, zeci de mii de tineri și tinere au plecat 
voluntar să lucreze în regiunile unde se valorifică noile pămînturi.

Tineretul studios își însușește cu perseverență cunoștințele, se 
pregătește să devină constructor activ al societății comuniste. Ti- 
nerii intelectuali sovietici luptă pentru înflorirea continuă a știin
ței și tehnicii, literaturii și artei sovietice.

Educat de partid în spiritul atașamentului față de principiile in
ternaționalismului proletar, tineretul sovietic întărește șl extinde 
relațiile de prietenie cu tineretul din toate țările, care luptă pen
tru pace și democrație, împotriva primejdiei unui nou război.

Perioada la care se referă raportul a fost o perioadă de întă
rire și creștere continuă a rîndurilor Comsomolului. Spiritul activ 
al membrilor U.T.C.L. a sporit, a crescut influența organizațiilor 
comsomoliste asupra tineretului. După cel de al Xl-lea Congres, 
numărul membrilor Comsomolului s-a dublat

Ar fi însă o greșeală să nu vedem că nivelul activității multor 
organizații comsomoliste rămîne încă în urma sarcinilor trasate de 
partid, în urma cerințelor sporite ale tineretului.

Congresul U.T.C.L. obligă organizațiile comsomoliste să asigure 
intensificarea prin toate mijloacele a muncii de educare comunistă 
a tinerei generații, să obțină ca activitatea Comsomolului, a tiecă 
rei organizații comsomoliste, să satisfacă tot mai declin cerințele 
comsomoliștilor și tineretului și să corespundă sarcinilor trasate 
Comsomclului de către Partidul Comunist al Uniunii Sovietice.

I
Multe organizații comsomoliste din industrie, transporturi, de pe 

șantiere de construcție, din colhozuri. S.M.T.-uri și sovhozuri au 
slăbit in ultimii ani participarea lor la construcția de stat și eco
nomică. In loc să organizeze tineretul pentru îndeplinirea sarcini
lor practice, comitetele Comsomolului se ocupă nu rareori cu dis
cuții generale, nu simt răspunderea pentru starea lucrurilor în în
treprinderi, în colhozuri, S.M.T.-uri, sovhozuri, trec cu vederea 
cazurile de încălcare a disciplinei in muncă, de neîndeplinire a 
normelor și sarcinilor de producție de către tineret.

Urmmd indicațiile Partidului Comunist, Comsjmolul este obli
gat să-și îmbine și pe viitor întreaga sa muncă de educare și de 
instruire a tineretului cu participarea practică la lupta întregului 
popor pentru construirea comunismului. Cea mai importantă sar-, 
cină constă în a asigura o cotitură hotărîtă a organizațiilor com
somoliste către o participare mal activă Ia construcția de stat 
economică și culturală, la întreaga viață socială și politică a țării.

Comsomoliștii și tineretul trebuie să-și concentreze îndeosebi a- 
tenția asupra dezvoltării continue a industriei socialiste, asupra 
îndeplinirii programului trasat de partid și guvern privitor la avîn- 
tul considerabil al tuturor ramurilor agriculturii, asupra îndepli
nirii măreței sarcini a întregului popor — satisfacerea deplină — 
in următorii doi-trei ani a nevoilor crescînde ale populației țării 
noastre în ceea ce privește mărfurile de consum popular.

Congresul cheamă organizațiile comsomoliste să desfășoare și 
mai larg întrecerea socialistă, să dea dovadă de mai mult spirit 
activ șl de inițiativă, să mobilizeze forțele tineretului pentru 
ridicarea prin toate mijloacele a productivității muncii în fiecare 
întreprindere industrială, pe fiecare șantier de construcție, în tran
sporturi, în fiecare colhoz, sovhoz și în stațiunile de mașini și trac- 
toai e.

Organizațiile comsomoliste din întreprinderile industrial^, din 
transporturi șl de pe șantierele de construcție, sînt obligate să în
drepte forțele comsomoliștilor și tineretului spre îndeplinirea și de
pășirea planurilor de producție, spre sporirea producției pe fiecare 
metru pătrat de suprafață de producție și unitate de utilaj, respec
tarea regimului de economii, reducerea prețului de cost și ridica
rea calității producției.

In domeniul agriculturii, organizațiile comsomoliste trebuie să 
mobilizeze tineretul pentru îndeplinirea hotărîrilor Plenarelor din 
septembrie și februarie-martie ale C.C. al P.C.U.S., să ajute prin 
toate mijloacele organele de partid să obțină ridicarea considera
bilă a producției la hectar a tuturor culturilor agricole, creșterea 
șeptelului de vite și a productivității creșterii animalelor, pentru o 
mai bună folosire a tehnicii, efectuarea la timp și în condiții bune 
a muncilor de cîmp. O sarcină importantă și de onoare a întregu
lui Comsomol este participarea activă la îndeplinirea planului de 
valorificare a pămînturilor virgine și înțelenite. Comsomoliștii tre
buie sâ fie inițiatorii în ceea ce privește popularizarea realizărilor 
științei și practicei agricole, în aplicarea acestor realizări în pro
ducție.

Ținînd seama de marea importanță a pregătirii de cadre califi
cate pentru economia națională a țării, organizațiile comsomoliste 
trebuie să ajute mai mult instituțiile de învățămîr.t profesional in 
ridicarea calității studiului și a educării tineretului studios, trebuie 
să obțină folosirea justă in producție a tinerilor muncitori șl meca
nizatori din agricultură, să se prercupe mai mult de îmbunătățirea 
condițiilor lor culturale și de trai.

II
Organizațiile comsomoliste nu se îngrijesc în suficientă măsură 

de creșterea nivelului cultura] al tineretului. Organele comsomo
liste de conducere dau un slab ajutor școlilor în ridicarea nivelu
lui de pregătire a elevilor și in întărirea disciplinei.

Comsomolui este chemat să se îngrijească prin toate mijloacele 
ca tineretul să-și însușească cu perseverență cunoștințele, realiză
rile științei și tehnicii înaintate și să știe să 1? aplice în practică 
în toate domeniile economiei și culturii naționale.

In formarea omului sovietic — constructor ai comunismului — 
un rol uriaș îl are școala sovietică. Participarea la întărirea con
tinuă a școlii sovietice, la îmbunătățirea instruirii și educării tine
retului studios — este o cauză v.taîă a Comsomolului.

Organizațiile comsomoliste nu trebuie să precupețească nici timp 
nici forțe pentru a desfășura munca în școli pentru a educa tine
retul studios în spiritul dragostei față de patria socialistă, ele sint 
obligate să ajute lucrătorilor din invățămînt să cultive in copii dra
gostea de muncă, năzuința spre cunoștințe, grija față de bunul 
obștesc, cinstea.

Acordînd o importanță deosebită ridicării cunoștințelor generale 
ale tineretului fără a-1 secate din producție, organizațiile comsomo
liste trebuie să sprijine prin toate mijloacele dorința tineretului de 
a învăța în școli serale, în instituții de invățămînt superior și școli 
medii tehnice prin corespondență și serale.

Organizațiile comsomoliste din instituțiile de invățămînt superior 
și mediu speciale sînt obligate să ajute mai mult organizațiile de 
partid și conducătorii instituțiilor de invățămînt in munca lor pen
tru instruirea și educarea studenților, pentru pregătirea de specia
liști cu înaltă calificare și cu o dezvoltare multilaterală, devotați 
patriei socialiste.

III
Multe organizații ccmscmoliste subapreciază munca Ideologica, 

o desfășoară ruptă de viață, de cele mai importante sarcini eco
nomice și politrce. Nu se acordă atenția cuvenită educării tineretu
lui în spiritul moralei comuniste.

Sarcina educării întregului tineret sovietic in spiritul slujirii fără 
preget a patriei, al devotamentului față de Partidul Comunist și al 
prieteniei de nezdruncinat dintre popoarele U.R.S.S., cere din par
tea organizațiilor comsomoliste o largă desfășurare a muncii ideo
logice strîns legată de viață, de practica construcției comuniste.

Comsomolui este chemat să ajute partidul să sădească în tine
ret cele mai bune calități ale oamenilor sovietici — dragostea de 
muncă, vioiciune, neînfricare, încrederea in victoria comunismului, 
hotărirea de a învinge orice greutăți și obstacole.

Este necesar ca comsomoliștii și tineretul să-și însușească în 
mod temeinic fondul marxism-îeninismulni, să se pună capăt de
naturărilor birocratice și spiritului funcționăresc în organizarea in- 
vățămîntului politic. încălcării grosolane a principiului voluntaria
tului, înscrierii la intimplare a comsomoliștilor in cercuri ți școli 
politice.

Congresul obligă C.C. al U.T.C.L din U.R.S.S. și CC ale U.T.C.L 
din Republicile Unionale, comitetele de ținut și comitetele regio- j 
nale ale Comsomolului să intensifice conducerea presei comscmo- ■ 
liste, să ridice nivelul el ideologic, să îmbunătățească munca Ce 
pregătire a cadrelor de ziariști.

Organele de conducere comsomoliste. organizațiile comsomoilste. 
trebuie să ducă o luptă neîmpăcată împotriva rămășițelor trecutu
lui din conștiința tineretului, împotriva faptelor reprobabile, ne
demne de oamenii sovietici. Organizațiile comscmoliste sint obli
gate să asigure desfășurarea pe scară largă a muncii de educare 
culturală în masă în rindurile tineretului, să organizeze mai neulee 
manifestări interesante care să contribuie la buna desfășurare a 
timpului liber al tinerilor și tinerelor.

Comscmolul este chemat să dea dovadă de o permanentă griji 
pentru oțelirea fizică a tineretului, pentru pregătirea lui pentra 
muncă și apărarea patriei Împreună cu Asociațiile sportive de vo- î 
luntari și organizațiile sindicale, să se asigure desfășurarea coa- 
tinuâ a activității in docnerdal caltarli tiziee ți sponaîsi de cava 
tir.eretal să fie atras mai activ în practicarea sistewaDcă a spcrtitai 
trebuie să se obțină ca membrii l.T.CL din l.R-S-S. să treacă ©cr- 
inele complexumi „Gata pentru Muncă și Apărarea L.R-S-S.”.

Organizațiile ccmsomoliste din cadrul Armatei Sovietice ți al 
Forțelor Maritime .Militare au datoria să-și perfecționeze manca 
de educare a tineretului din armată și flotă in spiritul devotamen
tului nemărginit față de patria socialistă și să obțină ca membrii 
Comsomolului să aibă un rol de frunte h pregătirea politică și 
de luptă, in ce privește disciplina și în însușirea celei mal noi 
tehnici militare și a mînuirii armamentului.

U.T.C.L trebuie si contribuie la lărgirea și întărirea mișcării 
democratice internaționale a tineretului, să dezvolte legăturile fră
țești dintre tineretul sovietic și tinerelul din Republica Pcpulară 
Chineză, din țările de democrație populară, din Republica Demo
crată Germană, lărgind prietenia cu tineretul 
capitaliste, coloniale și dependente.

IV
Congresul constată că In multe organizații 

nu se duce intr-un mod interesant, ci după 
tineretul. Din această cauză, o anumită parte a comsomoliștilor 
pierde interesul pentru organizație, pierde legătura cu Comsomo
lui. Intr-o serie de comitete raionale și comitete orășenești ale 
ComsomoluJui, primirea tineretului în Comsomol se face de-avalma. 
In același timp, organizațiile comsomoliste iși completează slab 
rîndurile cu muncitori și colhoznici In stilul și în metodele de 
muncă ale organelor comsomoliste se aplică o practică dăunătoare, 
cancelaristo-birocratică, care constă în aceea că forțele activiști
lor și activului comsomolist sînt îndreptate nu spre o muncă con
cretă vie, nu spre intensificarea muncii cu comsomoliștii și cu ti
neretul, ci spre întocmirea de numeroase directive, rezoluții, note 
informative, rapoarte de activitate și de alte hîrtîi de care de multe 
ori nimeni nu are nevoie, spre ținerea diferitelor ședințe și con
sfătuiri. Această situație este în contradicție cu principiile leniniste 
de organizare a muncii și dă naștere ia situații confuze, tărăgă
nare ji lipsă de răspundere.

Congresul consideră că o condiție indispensabilă a îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor ce stau în 
tățirea și perfecționarea continuă 
ror organizațiilor comsomoliste.

Cea mai importantă sarcină a 
C.C. ale U.T.C.L. din Republicile 
comitetelor regionala, comitetelor orășenești și comitetelor raionale 
ale Comsomolului. constă în reorganizarea radicală.a muncii lor, 
în eliminarea din practica conducerii organizațiilor comsomoliste, 
a metodelor cancelaristo-birocratîce, în reducerea simțitoare a nu
mărului hotărîrilor, ședințelor și consfătuirilor, in preocuparea în- 
tr-o mai mare măsură cu munca organizatorică ți educativă directă 
a tineretului. Partidul ne învață că în centrul atenției organizațiilor 
ccmsomoliste ’ trebuie să fie oamenii vii, comsomoliștii și tineretul 
sovietic, grija permanentă pentru munca, viața, instruirea și edu
carea lor, pentru satisfacerea cerințelor și intereselor mereu cres- 
cinde ale tinerilor și tinerelor. Pentru aceasta trebuie lărgite și 
întărite permanent legăturile vii cu masele largi ale tineretului.

Organele comsomcli’te sint obligate să asigure traducerea con
secventă în viață a democrației comsomoliste, dezvoltarea continuă 
a autocriticii și mai ales a criticii de jos, ridicarea spiritului activ 
al organizațiilor ccmsomoliste și al membrilor U.T.C.L. din U.R.S.S. 
respectarea riguroasă a principiului spiritului colectiv în munce. 
In conducerea organizațiilor de bază nu trebuie să se admi'i 
spiritul funcționăresc, reglementarea inutilă de sus a muncii lor, 
trebuie să se obțină ca fiecare organizație să fie un colectiv com
bativ. sudat

Congresul obligă C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.. C.C. ale U.T.C.L. 
din Republicile Unionale, comitetele de ținut și comitetele regio
nale ale Comsomolului, să îmbunătățească munca de selecționare, 
repartizare și educare a cadrelor comsomoliste, să respecte cu stric
tețe principiile stabilite de partid in ceea ce privește selecționarea 
activiștilor după însușiri politice și munca profesională, să promo
veze cu mai mult curaj în munci comsomoliste de conducere pe 
activiști mai tineri cu nivel ridicat și care s-au manifestat în mod 
pozitiv în munca in rîndurile tineretului.

*
Congresul al Xll-lea 31 U.T.C.L. din U.R.S.S. asigură Comitetul 

Centrai al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice că Uniunea 
Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S. va fi pe viitor un aju
tor și o rezervă credincioasă a Partidului Comunist. Comsomolui 
va depune toate eforturile pentru a îndeplini cu cinste sarcinile 
mari și de răspundere trasate de C.C. al P.C.U.S. în mesajul de 
salut adresat Congresului al Xll-lea al U.T.C.L. din U R.S.S.

Congresul cheamă pe comsomoliști și comsomoliste, întregul tine
ret sovietic, să-și sțrîngă și mai mult rîndurile în jurul Partidului 
Comunist și Guvernului Sovietic, să-și sporească eforturile în lup’ta 
întregului popor pentru construirea societății comuniste în țara 
noastră.

democrat din țării:

comsomoliste munca 
Șablon, nu satisface

fața Comsomolului, este îmbună- 
a metodelor de muncă ale tutu-

C.C. al U.T.C.L din U.R.S.S., a 
Unionale, a comitetelor de ținut,

Reportaj transmis
La Moscova continuă 

lucrările celui de al 
Xll-lea Congres al 
Comsomolului. In pau
ză, în sălile Marelui Paiat ; 
sună convorbiri în limbile, 
coreeană, engleză, germană, finlandeză etc.

In sala Gheorghlevskaia, delegații au în
conjurat un tînăr francez. Este Guy Du- 
colone, secretar general al Uniunii Tinere
tului Republican Francez. El nu stăpânește 
limba rusă însă pronunță foarte corect în 
rusește cuvintele: „Leninskii Comsomol", 
„Dru;ba“, „Mir", ,,Edinstvo“, („Comsomolui 
leninist", „Prietenie", „Pace", „Unitate"). 
Acestea sînt cuvinte dragi, apropiate pentru 
fiecare tînăr cinstit de orice naționalitate, de 
orice credință.

O tînără sovietică îl prinde .pe piept oaspe
telui francez în semn de prietenie o insignă 
de Comsomol. Cineva dintre delegați rosteș
te numele lui Thorez, a.lt delegat striga 
nomele lui Raymonde Dien, el lui Henri 
Martin. Pe dată, izbucnesc aplauze și apoi 
toți încep să cînte în cor: „Șircca strana 
moia rodnala" (,.Neînfr:ntă-l țara mea mă
reață"). Cîntă și Guy jDucolor.e în limba 
franceză.

Niciodată tacă nu au participat Ia 
gresele Ccmsomolu'.ul atîți oaspeți de peste 
hotare ca ’acum. La cei de al Xll-lea Con
gres a! Comsomolului și-au trimis reprezen- 
tonții organizațiile de tineret din 34 de țări.

In delegația engleză îl întâlnim pe secre
tarul Uniunii Tineretului Comunist, John 
Moas și pe tânărul miner Thomas Layng. 
"in Suedia au sosit secretarul C.C. al Parti- 
iului Comunist pentru problemele mișcării 
de tineret Karlsson Urban și secretarul U- 
niunii Tineretului Democrat Suedez. Deleg*- 

a canadiană se compune din președintele 
Federației Tineretului Muncitor, Norman 
Pennar și reprezentantul tineretului cana
dian la F..M.T.D. Steve Endicott. Tineretul 
progresist din Italia este reprezentat la 
Congres de secretarul C.C. al Federației Ti
neretului Comunist Italian Janeto Magnanini 
șl de tînărul deputat al Partidului Socialist 
halta Marlo Betoli.

La Congres participă președintele Fede
rației Mondiale a Tineretului Democrat — 
Bruno Bemini — secretarul general al 
F.M.T.D., Jacques Denis și secretarul gene
ral al Uniunii Internaționale a Studenților
— Jiri Pelikam

Partidul Comunist educă tineretul sovietic, 
din cea mei fragedă vdrstă. în spkitul dra
gostei pentru oameni, al prieteniei 
poare.

Gt este de credincios tineretul 
camei internaționalismului proletar 
în raportul țin: 
greș tovarășul Alexa:

Tinerii și 
participă activ 
diate a Tineretului
- rândurile sate 83 milioane de tineri și a 

U'-tanli Internaționale a Studenților care 
are 6 milioane de membrL

Din an în «n se intensifică legăturile ln- 
ternațtoaaie a’.e tineretului sovietic. Organi
zat Se de tineret din U R-S S fac schimb de

din Moscova pentru „Scinteia fineretului“
delegații, de publica
ții, ae informații cu 
organizațiile de tine
ret din diferite țări. 

1953, în Țara Soci.alis.mu- 
delegajii de tineret. In 
peste 6000 de tineri prie- 

. Numai anul trecut,

A. Finoghenov

al Krem.liiHM.lul ră- 
chineză, franceză,

Con.

Con-

între po-

sovietic 
a arătat 

a cel de al Xll-’.ea Con- 
dr Șelepin.

Inereîe cin Țara Socialismului 
la munca Federației Mon- 

Democrat care întrunește

Din 1949 pînă în 
lui au fost 236 
U.R.S.S. au fost 
teni de pește hotare. Numai anul trecut, 
Uniunea Sovietică a fost vizitată de 3746 ti
neri și tinere din 55 de țări. Delegațiile erau 
compuse din reprezentanții celor mai 
■ferite organizații politice și religioase 
tineret.

Trimișii tineretului sovietic fac vizite 
seori în alte țări. In timp de 5 ani, 121 
legații de tineret din U.R.S.S. au vizitat 
lente țări, răspunzind invitației organizații
lor de tineret șl studențești respective.

Cuvîntările reprezentanților tineretului, de 
peste hotare constitue episoade emoționante 
ale celui de al Xil-lea Congres al Comsomo- 
lului. Cel care participă ia acest Congres 
nu va uita niciodată cuvântarea secretarului 
Noii Ligi Democrate a Tineretului 
Liu Dao-Șen.

„Tmeretul din întreaga lume, — 
tovarășul Liu Dao-Șen, — vede in 
sovietici luptători cutezători pentru

di- 
de

de- 
de- 
01-

Chihez

a spus 
tinerii 
comu

nism, viteji, plini de încredere în forțele lor, 
gata să biruie orice greutăți, plini de un ne
țărmurit devotament lață de patrie șl partid. 
El vede în tineretul sovietic • înaltele cali
tăți ale omului timpurilor noi".

in clipa cînd delegația chineză, în frunte 
cu tovarășul Liu Dao-Șen înmâna prezidiu
lui Congresului drapelul purpuriu al Noii Ligi 
Democrate a Tineretului Chinez și daruri, 
soarele tocmai ieșea din nori, inundând cu 
razele sale întreaga sală de ședințe. Un stu
dent chinez, participant la Congres în cali
tate de invitat, care ședea alături de mine, 
mi s-a adresat în limba rusă: „A răsărit 
soarele deasupra Chinei".

E greu de redat ce se petrecea în clipa 
aoeea in sală. Delegații săriseră în picioare 
și sub bolțile bătcînului palat al Kremlinu
lui răsuna un puternic „ura" !. Astfel au ex
primat delegații șl invitații la Congres pu
ternica dragoste a tineretului sovietic față 
de tineretul chinez, față de marele popor 
chinez.

Cu căldură au primit delegații Congresu
lui cuvântarea președintelui FM.T.D. Bruno 
Bemini. El a dat citire mesajului de salut 
adresat de Federație celui de al Xll-lea Con- 

,întreaga viață a tineretului sovietic, 
eroică, 

constituie un exempiu 
săra generație din întreaga lume".

VIENA 24 (Agerpres). — TASS trans
mite:

La 23 martie s-a deschis la Viena cea de 
a 25-a sesiune a biroului executiv al Federa
ției Sindicate Mondiale.

Pe ordinea de zi a sesiunii figurează ur
mătoarele probleme:

1. Situația internațională și îndeplinirej 
hotărârilor celui de al IlI-lea Congres Mon
dial al Sindicatelor.

2. Lupta pentru recunoașterea și aplicarea 
principiilor fundamentale ale apărării drep
turilor sindicale și pregătirile în vederea 
zilei de 1 mai 1954.

3. Activitatea și sarcinile Uniunilor inter
naționale ale sindicatelor (departamente pro
fesionale ale F.S.M.)

Secretarul generai a.l F.S.M., Louis Saillant, 
a prezentat raportul -asupra primului punct 
de pe ordinea de zi.

0 decJarație a lui Nehru
DELHI 24 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 23 martie, primul ministru al Indiei, 

Nehru, a deschis dezbaterile Camerei Popu
lare a parlamentului cu privire la politica 
externă a Indiei.

In cuvântarea sa Nehru a subliniat trei 
momente Importante:

Războiul în Indochina a început atunci cînd 
„în China se desfășura războiul olvil" și 
cînd acolo nu exista guvernul popular. Pe 
baza acestui fapt, Nehru a arătat că încer
cările de a considera China ca .parte belige
rantă .în Indochina, sînt lipsite de orice temei.

Nehru și-a exprimat speranța că propunerii 
Indiei privitoare ia încetarea focului în Indo
china 1 se va acorda atenție de către părțile 
cointeresate.

Nehru a repetat cererea Indiei de a se 
acorda Republicii Populare Chineze locul ce-1 
revine de drept în O.N.U..

greș. J
— se spune în mesaj — lupta sa 
munca sa creatoare 
pentru ti:

Bruno Bemini a oferit Congresului dra
pelul de onoare al Federației șl un album 
care oglindește lupta dusă de aceasta timp 
de 8 ani pentru apărarea intereselor tinere
tului.

Tineretul din întreaga lume vede In tine
retul sovietic Idealul său, întruchiparea nă
dejdilor sale. In aceste zile de primăvară, 
privirile tuturor tinerelor și tinerilor clnsti’i 
sînt îndreptate spre Congresul care se ține 
la Moscova în Palatul Kremlinului. Tinere
tul sovietic constituie un exemplu viu de 
felul cum trebuie dusă lupta pentru 
pentru democrație șl socialism.

pace,

împotriva teroarei franchiste!
— O declarație a secretariatului F. M. T. D. —

Tineretul din întreaga lume trebuie să ac
ționeze Imediat pentru a Împiedica săvârșirea 
aceste: noi crime împotriva poporului spa
niol. Franco recurge la procese de acest fel 
pentru a intimida tineretul și .poporul spa
niol care lupta. El trebuie să știe că tine
retul lumi; iw va admiie condamnarea fra
ților săi spanioli. Să răsune pretutindeni 
giasul de protest al tineretului, mai ales in 
preajma zilei de 14 aprilie — Ziua interna
ționala a solidarității cu tineretul antifascist 
și cu studenții din Spania care luptă împo
triva regimului lui Franco.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). —
Secretar Mal Federației Mondla'e a Tine- 

reiuta; Democrat a dat publicității c decla
rație în care se spune:

In Spania se pregătește un nou proces Îm
potriva unui grup de curajoși apărători ai 
păcii. Sint knp icați 32 de peirioți cellnuți 
in închisoarea Ocaua. Printre aceștja sint 
numeroși tineri. S-a aflat că autoritățite vor 
cere pedeapsa cu moartea pentru dci de
ținuți — lelesfcro Torres și Luls Arribas, 
iar pentru ceilalți — fochtaare Intre 20 ți 
30 de ar.L

însemnări

Dulles confirmă intenția S. U. A. 
de a extinde războiul din Indochina

WASHINGTON 24 (Agerpres). — In ca. 
drul obișnuitei conferințe de presă săptămî- 
nale, secretarul de stat al S.U.A., John 
Foster Dulles, a făcut Ia 23 martie decla
rații cu .privire la Indochina. Referindu-se 
la poziția S.U.A. față de războiul din In
dochina, Dulles a declarat că „guvernul a- 
merican nu vede nici un motiv pentru a a- 
bandona planul generalului francez Navar
re, care prevede pentru anul viitor, dacă nu 
o victorie militară, cel puțin rezultate de
cisive".

întrebat de ziariști asupra „ajutorului" pe 
care S.U.A. îl acordă trupelor colonialiste 
franceze, Dulles a subliniat că autoritățile 
militare americane încearcă să mărească la 
maximum acest ajutor și să-i accelereze dis
tribuirea. In ce privește informațiile potri
vit cărora Statele Unite . vor trimite în 
scurt timp în Indochina un grup de bombar
diere americane de tip , B-26", Dulles a de
clarat că va da indicații precise în această 
chestiune în urma conferinței pe care o va 
avea cu generalul Ely, șeful statului ma
jor al armatei franceze, șl cu amiralul fl- 
■merican Radford.

Scurte știri
• La 23 martie s-a deschis la Kiev Congre

sul al XVIII-lea al Partidului Comunist din 
Ucraina.

© La 23 martie, Mao Țze-dun, președintele 
Guvernului Central Popular al Republicii 
Populare Chineze, a prezidat prima ședință a 
Comisiei pentru elaborarea proiectului de 
Constituție a R. P. Chineze. Alao Țze-dun este 
președintele acestei comisii.

In cadrul ședinței, președintele Mao Țze-dun 
a prezentat în numele Partidului Comunist 
Chinez primul proiect de Constituție al Re
publicii Populare Chineze elaborat de către 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
Chinez.

® Un purtător de cuvînt el Ministerului de 
Externe Britanic a enunțat că în curînd va 
avea loc la Paris o conferință ia țărilor occi
dentale privind comerțul îțiire est și vest. El 
a precizat că această conferință va aven ca 
scop „revizuirea radicală a listelor de produse 
supuse embargoului".

® La 22 martie a avut loc la Kanaci, în 
sala „Katnak Hali" — una din cele mei mari 
săli de spectacol din capitala Pakistanului — 
primul concert dat de artiștii sovietici eflați 
La Kanaci cere s-a bucurat de un strălucit 
succes.

® La 24 martie s-a deschis la Ankara con
ferința reprezentanților statelor majore ge
nerale ele Turciei, Greciei și Iugoslaviei, 
membrele blocului balcanic creat acum un an

O In ultima vreme la Djakarta au circulat 
zvonuri că Birmania, urmând exemplul Pakis
tanului intenționează să accepte „ajutorul” 
militar al S.U.A. La 23 martie ziarele au pu
blicat o dezmințire oficială a ambasadei b:r- 

■mane. In declarația ambasadei se spune că 
Birmania este ferm hotărîtă să ducă o poli
tică externă, independentă de întărire a păcii 
și de colaborare între popoare, mai ales între 
popoarele din Asia. De aceea, se spune în de
clarație, aceste zvonuri nu au nici un teme:; 
Birmania nu dorește să adere la nici un bloc 
agresiv.

Pete negre pe o hartă..♦
șorind numărul lor. Procedeul nu-l nou, 
insă-i lipsit de efect. Petele negre indică re
giunile din S.U.A., în care bintuie mai vio
lent șomajul sau după cum explică ziarul 
american, regiuni în care se resimte un 
considerabil surplus de forță de muncă". In
diferent insă de jongleriile lui „New York 
limes" șomajul este un fenomen care afec
tează serios viața economică a S.U.A., este 
unul din sirrwtcmele crizei economice.

Chiar cunoscutul leader scizionist sindi
cal, Walter Reuther, președintele Congresu
lui sindicatelor industriale, a adresat lui 
Lisenhouter o scrisoare in care se semnalea
ză creșterea considerabilă a șomajului in 
S.U.A. „Declinul (slugile trusturilor se fe
resc să spună pe nume crizei economice, 
n. n.) a început fără îndoială, scrie Reuther. 
F.l s-a și făcut simțit în mod serios în cite- 
va ramuri industriale. Acest declin reprezintă 
un avertisment pe care dacă îl ignorăm ne 
putem doar condamna la pietre".

Proporțiile exacte ale-șomajului in S.U.A. 
nu sînt lesne de stabilit. Statistica burgheză 
este totdeauna în conflict cu adevărul. Ci
frele oficiale vorbeau în Ianuarie 1954 de 
existența a 2.359.000 șomeri. Realitatea este 
msă cu mult mai gravă, deoarece aceste ci
fre nu includeau milioanele de șomeri par- 

Sindicatul independent al muncitori- 
electrotehnică și de radio a 

Ianuarie 1954 cel puțin 
care doreau să

O cămăruță în care mizeria cea mai cum
plită iși făcuse cuibar. Un om îmbrăcat in 
zdrențe a fost găsit mort. Lingă cadavru se 
afla o tăbliță pe care stătea " * 
orb".

Mortul nu era altul decit 
scriitor american. De ani de 
posibilitatea să-și ciștige existența. încerca 
să se elibereze din ghiarele șomajului dar 
r.u reușea. Atunci, in disperarea lui și-a con
fecționat tăblița și a început să cerșească pe 
străzi afirmînd că este orb. Dar sfirșitul iui 
nefericit arată că nici astfel n-a reușit să-și 
salveze viața.

Afli despre această viață de om strivită 
sub călcîiul nemilos al monopolurilor din 
Wall Street și te gindești la nenumărații 
americani care duc un trai la fel de chinuit 
și pe care ii așteaptă un sfirșit mai mult sau 
mai puțin asemănător cu cel al scriitorului 
decedat dar, fără îndoială, tot atît de pro
fund nefericit.

scris: „Sînt

un cunoscut 
zile nu avea

Bofvinik comdu^s în meciul de șah 
pentru campionatul mondial

MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS trans
mite: La 24 martie a luat sfârșit cea de a 
patra p“ rtidă a meciului de șah pentru cam
pionatul mondial dintre marii maeșiri Mi
hail Botvinik și Vasili Snrîslov. La mutarea 
61 Smîslov s-a recunoscut învins.

După ,pat?u partide, scorul meciului este 
de 3‘/a—‘A în favoarea lui Botvinik.
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Nu de mult, ziarul reacționar american 
„New York Times" a publicat harta pe care 
o reproducem alăturat. Harta aceasta vor
bește despre o boală incurabilă care face ra
vagii în zilele noastre în Statele Unite ale 
Americii. Numele bolii este șomaj, iar bolna
vul în suferință este economia americană. Pe 
hartă se pot vedea pete negre. Sînt ca niște 
răni pe trupul unui bolnav. De bună seamă 
rănile acestea sini cu mult mai numeroase. 
Insă „New York Times" a socotit ca va a- 
lina durerea pe care ele o pricinuiesc tnic-

pali.
lor din industria 
declarat : „In 
4.071.000 oameni apți și 
muncească au fost șomeri". Totalizind da
tele cu privire la șomaj provenite din dife
rite regiuni ale S.U.A., putem constata cu 
ușurința că nici măcar această cifră nu co
respunde realității. Șomajul crește neîncetat, 
asemeni unei boli care se agravează și pe 
care leacurile prescrise de feluriți medici 
n-au reușit s-o vindece. Faptul acesta îl con
firmă un comunicat al Ministerului Muncii 
al S.U.A., care arăta că în săptămîna care a 
luat sfirșit la 6 februarie, numărul noilor ce
reri de ajutor de șomaj a fost cu 82 la sută 
mai mare decit in săptămîna corespunză
toare a anului precedent. Și ustfel, noi pete 
negre trebuiesc trecute pe harta S.U.A.

Din motive lesne de înțeles „New York 
Times" nu înmulțește numărul petelor negre 
— semne care indică șomajul — pe harta 
ce a intocmit-p. In viață lucrurile se petrec 
insă cu toiul altfel Dacă în puterea redac
torilor de la „Neio York Times" stă să pună 
mai multe sau mai puține pete negre pe o 
hartă a S U.A., in schimb in puterea lor nu 
stă să oprească creșterea șomajului. Și a- 
cesta își arată colții...

E. O.

Turneul internațional de șah 
al R. P. R.

Turneul internațional de șah al R.P.R. a 
continuat miercuri după amiază cu disputa
rea .partidelor întrerupte din rundele 15 și 16.

Fără a mai relua jocul, Pachman a cedat 
la Korcinoi și Paoli la Bălanei. De asemenea, 
fără joc s-a căzut de acord asupra remizei in 
partida Paoli—F.lip. x

Maestrul sovietic Nejmetdinov a jucat ma
gistral continuarea partidei cu marele maes
tru Stahlberg. transformînd în cîștlg la 
mutarea 52, avantajul minim pe care îl a- 
vea la întrerupere. In cea mai lungă pair- 
tidă a turneulu , Paoli-Korcinoi, tinărul mae
stru sovietic și-a arătat înalta sa măestrie 
și calitățile de excelent analist, obpnînd 
victoria la mutarea 112.

Maestrul Troianescu și-a valorificat cu pre
cizie avantajul material pe care îl avea la 
Ciociltpa, câștigând la mutarea 62. In par
tida cu Kluger, Troianescu s-a apărat foarte 
bine în fața manevrelor de cîștig ale ad
versarului său șl a întrerupt pentru a dom 
oară într-o poziție în care Kluger deși are 
avantajul calității are totuși șansele de cîș
tig reduse.

Partida Ciocîltea—Sliwa a fost .câștigată 
de campionul polonez. Maestrul maghiar 
Kluger a găsit un plan mai ingenios decit 
maestrul neozeelandez Wade și a repurtat 
victoria la mutarea 69.
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