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In secția celor 15 tineri

Operativitatea — calitate indis a activistului utemist
țk CTIVITATEA ORGANIZAȚIEI noa- 
Astre în domeniul educației comuniste 

a tineretului devine tot mai multila
terală și mai plină de conținut. Organe
lor și organizațiilor U.T.M. le revine sar
cina aplicării în viață a directivelor parti
dului în domeniul educării comuniste a 
tineretului. Dar fără un aparat bine in
struit, cu o înaltă calificare, care să ac
ționeze operativ, nu este posibilă îndepli
nirea cu succes a acestor sarcini, nu este 
posibilă rezolvarea operativă a probleme
lor vitale ale organizațiilor de bază 
țl.T.M.

Operativitatea este o calitate indispen
sabilă activistului utemisL Aceasta în
seamnă capacitatea de a se orienta re
pede într-o situație sau alta, de a rezolva 
just și la timp problemele pe care le ri
dică activitatea practică. Or:entindu-se 
just în rezolvarea sarcinilor încredințate 
în campania agricolă de primăvară, tov. 
Gătin Valeriu, instructor al comitetului 
raional U.T.M. Birlad, a ajutat comitete- 

organizațiilor de bază de care răspun
de să ia măsuri operative pentru mobili
zarea utemiștilor și tinerilor țărani mun
citori, pentru îndeplinirea la timp și în 
bune condițiuni a campaniei de însămin- 
țări. Astfel in satul Berești, de exemplu, 
a ajutat comitetul U.T.M- să organizeze o 
bună agitație politică, ceea ce a avut ca 
urmare antrenarea tinerilor țărani mun
citori în efectuarea Ia timp a însămință- 
rilor.

Mulți activiști ai organizației noastre 
își îndeplinesc în mod operativ sarcinile 
care le revin. In unele cazuri se in’.imp'ă 
însă că punindu-se accentul pe îndeplini
rea operativă a unei anumite sarcini, se 
pierde perspectiva întregii activități a 
organizațiilor de bază. Tovarășul Petra; 
Teodor, instructor al corn teta a: r< J 
U.T.M. Beiuș, nu practică această mancă 
în asalt. Paralel cu grija pentru executa
rea la timp a lucrărilor de întreținere a 
culturilor, el n a neglijat sarcina perma
nentă a organizației noastre de a primi 
noi tineri în rindurile sale, precum și a- 
ceea de a ajuta la închiderea în bune 
condițiuni a anului de învățămint poli
tic.

Pentru rezolvarea operativă a diferite
lor probleme, este necesară cunoașterea 
vieții tineretului sub toate aspectele ei. 
Aceasta îi ajută pe activiștii utemiști să 
desprindă problemele esențiale în muncă, 
să descopere la timp lipsurile.

Intîrzierea, tărăgănarea rezolvării unor 
probleme din activitatea organizațiilor 
noastre nu poate duce decit la stagnare 
și dovedește că activistul sau organul 
U.T.M. respectiv nu cunoaște viața tine
retului,, că se află în coada preocupărilor 
lui. Cum altfel poate fi calificată atitu
dinea biroului comitetului regional U.T.M 
lași ca.re s-a întrunit să discute despre 
măsurile luate de comitetul organizației 
de bază U T.M. de la G.A.S. Dobrovăț 
pentru buna executare a campaniei de 
reparare a tractoarelor, la cîteva zile după 
terminarea campaniei de însămînțări pe

regiune ? Cui a mai putut folosi o ase
menea discuție ? Desigur că organizației 
de bază U.T.M. de la G.A.S. Dobrovăț nu, 
și nici altora. Insă dacă biroul comitetu
lui regional U.T-M. Iași ar fi analizat 
munca acestei organizații de bază sau 
a alteia cu privire la întreținerea cultu
rilor. o asemenea analiză ar fi putut fo
losi și altor organizații și ea ar fi dat 
fără îndoială roade.

Operativitatea în munca de organizație 
presupune în primul rind o activitate 
planificară. Aceasta înseamnă elaborarea 
unor planuri rea’.e, legate de specificul 
organizațiilor de bază și îndepFnirea loi 
riguroasă. A munci operativ tasea-r ă a 
îndeplini bine și la timp sarcinile încre
dințate, a interveni totdeauna la momen
tul oportun, înseamnă a șt: să 
tezi bine și repede chi2r și in 
cele mai complicate.

Operativitatea este antidotul 
nelii de azi pe mîine a lucruriloi 
rutinei, a muncii fără de perspe; 
păcate se mai găsesc la noi unii 
care ..transpiră' muncind, dar 
reușesc să ia măsuri operative pentr-j că 
muncesc fără perspectivă, fără ini 
pe baza unor scheme stabilite d 
dacă urmărești activitatea lor i 
zațiile de bază constati că n-: 
prea multe rezultate. Unii activiști 
că operativitatea înseamnă rezol 
numai a problemelor care cer o 
ț:e imediată, cum ar fi de pildă 
rea unor sezisări venite d:n p 
rilor. Fără îndoială că semnal 
te din partea tinerilor trebuie t 
corde o mare atenție, dar cu k 
rativicate trebuiesc rezolvate și zile pro
bleme. mult mai complicate, ca cele ale 
muncii de educație comunistă a tioento- 
lui. a creșterii rindurilor organizației 
noastre ele.

Care este cauza pentru cane unii acti
viști a: organizației noastre manifestă in 
cetineală in rezolvarea unor probleme im
portante ? O explicație poate fi și faptul 
că acești activiști manifestă lipsă de ini 
tiativă, se tem să ia o anumită botărire 
pentru „a nu greși' și așteaptă numai 
directive ..de sus" O altă cauză este și 
felul în care înțeleg unele organe U.T..M. 
să muncească cu activiștii lor, instruindu-i 
în mod formal și uitind să-i controleze, 
nestimulindu-le inițiativele.

Oamenii învață să fie operativi în mun
ca practică. De aceea ei trebuiesc lăsați 
să-și manifeste inițiativa în muncă, tre
buiesc educați să se simtă răspunzători 
pentru activitatea organizației în care au 
fost trimiși, să fie în stare să ia mă
suri și să ajute pe loc la îndreptarea lip
surilor.

Organele U.T.M., acordînd importanța 
cuvenită educării marxist-leniniste a ca
drelor, trebuie să le cultive calitățile in
dispensabile unui activist utemisr ca ini
țiativa, operativitatea, perseverența, arta 
de a învinge greutățile, priceperea de a 
rezolva bine și la timp orice problemă.
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Sîntem gata pentru examene!
Experiența școl i sovietice a pus la îndemîna cadrelor noastre 

didactice prețfoase învățăminte în desfășurarea activității lor. Ca 
u mere a acestui lucru școala noastră a dat an de an. absolvenți 
tot mai bine pregătiți, înarmați cu cunoștințe teme=n:ce. cadre de 
nădejde ale petrei noastre. La cancelaria școlii sosesc nuneroa-e 
s.rsori din partea diferitelor întreprinderi, care mulțumesc școlii 
pentru grija cu care a pregătit pe elevi’ care lucrează astăz; ca 
muncitori In secțiile lor.

In vederea încheierii cu succes al celui de al Ill-lea pătrar ți a 
desfășurării examenelor în acest an, conducerea școlii noastre, 
treg corpul didactic, a desfășurat o muncă intensă.

In urme analize’ m nuțioase a muncii de învățămint. consi 
pedagoge a luat din Vmp măsuri practice în vederea desfășurării 
cu succes a examenelor. Noi am pus un accent deosebit pe recapi
tularea sistematică a materiei. Am combătut stilul de muncă al 
unoi profesor care nu se ocupă d’n timp de recapitularea materiei, 
ți nu-și pun probleme in legătură cu aceasta. E cit se poate de 
dăunător, procedeul folos:t de uni) profesori, care în p-eajma exa
menelor. își fac o planificare superficială și pornesc la muncă fa-ă 
să chibzjiască asupra obiectivului pe care trebuie să-* rea.izcze *1 
F.eca*e lecție recapitulativă. Recapitularea materie-* frece e făcută 
din timp, sistematic. în așa tel ca odată cu piedarea noilor cunoș- 
t-nțe. eievui să poată revedea lent. întreaga materie pisă *a sfta- 
ț’tui anului, in această privință, profesorii noșli: și-an I-.ocrr’ t 
planuri amănunțite de recapitulare a mater.e:. studia.e apoc s de 
ca:re d:*ecțiunea școlii. In p’anuri au fost prevăzute, expetieițe 
ce laborator, lucrări peactfce In atelier etc. O altă os:ll
de noi în vederea ev-’tăi»i supraîncărcării e'.evior. 
narea de către d rigmț:. a octhrității profesorilor 
vixK. In felul acesta e mai bine îndrumată munca 
elevilor. In special a elev, ar slabi. '»□ mu 
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Tîlcul scrisorii

necu- 
intim- 
Șl eu 
am ci-

Am primit o scrisoare... 
Mi-a adus-o poștașul. De obi
cei. cînd primești o scrisoare, 
fie ea chiar de la un 
noscut, așa cum mi s-a 
plat mie. le bucuri, 
rn-am bucurat Dună ce
tit-o insă m-am întristat.

N-o cunosc pe tovarășa care 
mi-a scris Știu doar că se 
numește Maria Apostolescu și 

este instructoare sunertoa. 
*rd de 
I, benu 

puțin
n-am

' știu dacă e drăguță sau ba și 
nici de virsta ei nu am habar 
Un lucru știu totuși și cred 
că nu mă-nșel: că nu este 
pregătită să muncească cu 
pionierii.

— De unde știi ? — veți sări 
vot. â-agi cititori. în apărarea 
ei. L-s unde ? Că doar n-ai 
văzut-o nici odată. Singur ar 
recunoscut.

— Da... așa el Șt totuși 
știu I... Iar dacă vreți neapă
rat să aflafi de unde, vă spun 
din scrisoare. Nu credeți ? As. 
cultați numai un fragment:".. 
Da' mai avem și pioneri (o 
se citi ..pionieri" cu „te") in 
școala noastră care mai puțin 
ti interesează pe ei (a' ti tre 
buit scris : „pe care mai pu 

^lin îi interesează") pregătirea 
* examenilo' (corect: ..exame 

nelor"), de 
este pi.one'ul 
Feraru Aurel 
pasiv (fa[ă) 
gătire. nu v'ea să țină seamă 
că se află in preașma (cu „i" 
nu cu „ș") examentlor (cu 
,.e" nu cu ,.i"). nu respectă 
adunările de unitate..." etc 
Și mai departe: .....Feraru 
Aurel nu mal binevoiește să 
poarte nici cravata la glt spu. 
(ilnd că este elev in clasa VII

pionieri in comuna Gal. 
regiunea Galați. Cel 

așa scrie pe plic. Dar 
uazul-o niciodată, nu

exemplu cum 
(la )el cu „ie" > 
care este foartt 
de această oi.-

Calitatea țesăturilor, se află in centrul > 
♦preocupărilor tinerelor țesătoare, de laT 
4. Uzinele Textile Timișoara. I
♦ Fotografia noastră înfățișează pe țesă-4
♦ toarea utemistă Rimei Elisabeta care-și * 
■f depășește norma cu 23 la sută, discu- ♦
♦ tind cu tînăra Guler Florica, despre ca- Ț 
4. litatea țesăturilor care și de astă dată 4.
♦ este tot ce 95 la sută. Ț
J Foto: R. COSTIN *

„Allo centrala...!'

ea însăși stă cam... slab (să 
nu zic prostt) cu gramatica 
și ortografia. Cu alte cuvinte, 
nu învață / Asta. tovarășă 
'dragă, e foarte rău. Nu cumva 
de aici pornesc toate ?

AUREL GEORGESCU

că nu « 
insțruc-

Aurel
riu

și... nul (cititorul este rugat 
să vadă între „nu" și „l" a 
liniuță, adică „nu-l") mai a- 
ranjează... Dacă nici acum nu 
se-va (liniuța să fie trecută cu 
vederea) îndrepta vom trece 
la excluderea lui din organiza
ția de pioneri (..adică de pio 
nieri").

Acum, de ce zic eu 
pregătită pentru a fi 
toare ?

Vasăzică: Feraru
e leneș, e nedisciplinat, 
vrea să poarte cravata roșie... 
Rău / pentru acest motiv se 
va trece la excluderea lui din 
organizația de pionieri... A- 
ceasta e șf mai rău / Păi așa 
se face? Adică cum vine astu?l 
I se poate lua unui pionier, 
așa, cu una cu două, cravata ? 
Dure pentru astfel de treburi 
există instructori de pionieri ?

Cu personal, deși nu-l cu
nosc pe Feraru, nu-s de părere 
că el nu se poate îndrepta ; 
in schimb sini convins că to
varășa instructoare nici nu 
și-a pus problema ajutorării 
acestui copil. Ce rost ar fi a- 
vut să și-o pună ?! ..Nu 
vață ? Nu-i disciplinat ?
excludem..." — decretează ea 
La ce bun bătaie de cap, la 
ce bun muncă educativă cu 
el... N-au nici un rost — după 
tovarășa — toate acestea...

...Și acum, in încheiere, ar 
mai ii ceva de spus... După 
cum cititorul știe, străbătina 
cu privirea scrisoarea s-a mai 
observat un lucru : tovarășa 
instructoare îl critică pe Fe- 
raru că nu învață, dar ne do
vedește practic, prin scrisoa
rea pe care ne-a trimis-o, că

in
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Răspuns 
la o cerere

In vecinătatea gării Filaret 
se resfiră o străduță liniști
tă, neasfaltată, cu fire de 
iarbă pe alocuri printre pie
trele drumului, ce poartă nu
mele de ..Căpitan Preoțescu".

Bucureștenii de pe această 
stradă n-au pasiuni deoseb-te 
pentru tuburi metalice, Muiți 
dintre ei le întilnesc zilnic in 
uzinele in care lucrează, — 
tuburi de diferite dimensiuni 
și întrebuințări.

Șl totuși, zilele acestea, 
cetățenii de pe „Căpitan pre- 
oțescu" s-au oprit puțin mirați 
în jurul unor tuburi de con
ductă. înșirate, pe una din 
narginile drumului. Acolo, 
trei tineri sudori închegau 
grăbiți coloana

S-au oprit numai puțin oa
menii pentru că și-au adus în
dată aminte că în urma cu ci
teva săptămâni, sfatul popular 
primise o cerere pentru intro
ducerea pe stradă a conductei 
de gaze naturale.

Hirtia a fost 
mecanicul 
gospodina 
rică, de 
Mărgescu 
catari, cu 
lui lor.

Au trecut de atunci 
trei săptămâni și răspunsul 
cerere odihnește deacum 
niștit pe partea dreaptă 
străzii. Conducta așteaptă 
fie așezată sub pavaj,

M. Z.

semnată de 
Tru(â Gavril, de 

Conslantinescu Fio- 
medicul Nicolae 
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(De ta corespondentul nostru).
Intr-un.a din aripile impunătoare ale fabricii de rulmenți din Mol

dova, ta etaj, se află sediul comitetului organizației de bază U.T.M.
In jurul mesei, îmbrăcată în pînză roșie, s-au adunat membrii co

mitetului U.T.M, în fața secretai ului, tov. Țuroanu Gheorghe, se 
află un dosar. în fața celorlalți, caiete deschise ș’ creioane. Se cu
noaște că se discută probleme deosebit de importante. S-au adunai 
cu toții într-o ședință de 
de utem’ști oaie urmează

— Cu tovarășul Dorin 
Sîntem olari, corespunde 
U.T.M. poate să-i dea o 
Gireadă Ion.

— Și el lucrează tot ta secția de bunuri de larg consum, ținu să 
precizeze tovarășa Vasiiescu Dorina.

— Da tovarăși. De altfel și Prodan Vasile pe cate îl vom discute 
pe urmă, lucrează tot ta această, secție.

— Dar nu sîn;' cumva cam mulți din această secție? interveni tî- 
nărul Balint Eugen. Vedeți, aici lucrează doar 15 muncitori și din
tre ei să plece 3...

— Nu sînf de acotd cu t'-ne, tovarășe Balint. Noi avem datoria să 
recomandăm pe cei mai buni. Și aceștia sînt într-adevăr unii din 
cei mai buni tineri din fabrică. Fiecare a făcut lucruri importante!

Tovarășul Costin Constantin privi pai că cu reproș ta Balint și 
adăugă, privind spre secretar:

Eu î’ cunosc bine; le cunosc munca si de aceea doresc să-m! 
părerea despre fiecare! 
cuvîntul tovaiășe Costin...

★
noua secție de bunuri de larg consum a fabiâcif de rulmenți

comitet, să-și dea părerea despre un grup, 
să plece la facultatea muncitorească. 
Octavian, am Terminat, zise secretarul, 
și ca atare comitetul organizației de bază 
bună referință. Uimătorul este tovarășul

spun 
Ai

In
din Moldova se muncește cu avînt si cu rezultate însemnate încă 
din primele zile.

E adevărat că la început a fost greu.
Fabrica luase inițiativa să confecționeze din deșeuiile de oțel de 

rulmenți ce rămîneau de la fabricație diferite obiecte de Larg con
sum : cuțite de bucătărie și de masă, bii:e pentru bărbierit, bricege 
de buzunar, precum și nicovale și ciocane pentru coase și ciocane 
de fierar?. Turnătoria îi ajuta, tratamentele termice de asemenea. In 
secție însă era un singur polizor și o mașină de găurit. Era totuși 
destul de greu să producă în cantități ma’ mari astfel de obiecte.

T ne: ii care lucrează aici și majoritatea sînt thieri. au început șă 
se gîidească 13 unele inovații oare să ușureze munca. Și si’răduln- 
țeîe lor au avut succes. S-au confecționat matrițe pentru ștanțarca 
'•cmeiar de cuțite și bricege. matrițe pentru nicovalele de coasă șj 
pcn::u c ocane. Utemiștii Croitoru Tiber u, Prodan Vasile și Pancit’c 
Tem stccie. au fos: cei care s-au preocupat permanent de confecțio
narea acestor ma:r țe. Cu aceasta însă nu s-a terminat. Multe din
tre ope’ rj timp îndelungat pentru executate. Astfel, con-
fer; ? -Area șaibelor necesare unor minere, mergea greu și era luciu 
de migală. Norma era de 100 bucăți în 8 ore. dar de multe ori, ea 
nici nu putea fi îndeplinită.

L e - Gi'eadă Ion, care se ocupa de această operație era 
deseori atît de su pâra f că nimeni nu se mai înțelegea cu el. Și 
:-ebuie să spunem că de multe ori era auzit înjurînd. Ba într una 
din zile f: spuse ma;»tru!ui:

— Tov arășe Butuc, dacă nu facem ceva să nu ne mai chinuim cu 
șaibele astea, eu plec înapoi la sculărta

v,a strai utem st Butuc Dumitru îl privi la începui surpiins, dar 
apo- se agăță de prcpri’le cuvinte ale lui Gireadă

— Dr.‘ ' să 7tac:, mai bine ba- să facem ceva să nu ne mai pier
dem atî’-a jmp pentru o șaibă. Așo parcă ai zis...

— Să facem ceva... d3r ce ?
Cînd a -t a: schimbul do: Gireadă nu a plecat acasă. S-a așezat 

i.T.r-un colț ș a început să schițeze ceva pe o hîrMe. Cîteva zile in 
șir după vetitaeo schimbulu-, utemistul Gireadă Ion a lucrat 
vouă sa ta-ovaț e S-a du« și prin celelalte secții și tinerii 

•j: cu cragoste. Unul ’-a strunjif ceva, altul ’-a dat niște 
a fost și La o raboteză...

Cțpd țtanța aceasta — la care se puteau face toate
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an școlar, abia ne-au arătat cît de «r. 
acum înainte, în urma destâșurăr:. unei s: 
durîe elevlo

II

De cvr'r 
i a 4er
'a- P 71

ia 
l-au aju- 
găuii, ba

- j de uraîi o frunusasâ 
t ■ranctc k>r condiții 

mai plăcut timpul 
la amenajarea unui

ii au dat un serios sprijin a- 
icrări de amenajare. In 30 zile a 
>r;:i muncă voluntară un frumos 

a! fruntașilor în producție. El are 
intrări muri, alei frumoase, o fhitînă 

eziani. bănci, două piste de popice, un 
teren de volei și două chioșcuri Alimcn- 

ra 
Printre tinerii care s-au remarcat 
astă muncă sînt și tovarășii din 

tetul organizației de bază U.T.M. și 
tații în întrecerea socialistă, ca : 
liîe, secretarul organizației de 
U.T.M., Lăzărescu 
Gh., Văduva Petre,
Maria ți mulți alți fruntași în muncă care 
au depus mult elan pjntru înfăptuirea a- 
cestui bun de folos obștesc.

Coiespondent 
BORCEA ION

în a- 
corni- 
frun- 
Toma 
bază

Traian, Alexandrescu 
Mușat Maria, Peiu

Despicînd valurile

D U M I N

despre tinerețea lor...

succes. Ileana".
aceste rîndurl despre since- 

spon-

BARB KT ALEXANDRU
esctcc

alurg

- Start I
Echipajele oanotordor au pornit deodată 

spintecând curajps apa tulbure a Dunării. Pri
mele secunde s-au scurs și odată cu ele. pri
mii metri din cei peste 800 kilometri ai Cursei 
de mare fond pe Dunăre au fost lăsați în ur
mă. In portul Corabia, se mai zăreau încă 
batiste fluturînd.

Fiecare dintre canotori, retrăia în minte 
clipele frumoase ale primirii ce le-a fost tă
cută în gară. Parcă strîngeau din nou la piept 
buchețelele cu flori, reciteau pentru nu știu 
a cita oară urările de bun sosit, sau se ve
deau la șezătoarea organizată de casa pionie
rilor la care au trăit clipe plăcute. Mulți. 
foarte mulți canotori vor păstra dreptamin- 
t're, un semn al, dragostei cu oare au 
înconjurați în acest orășel de provincie, 
sorite găsite în camerele lor.

„Cu toate că nu te cunosc îți doresc 
mult, tare mult

Vorbesc mult 
ritatea tinerilor, despre entuziasmul lor 
tan.

16 kilometri pe oră
urmă.Primii 10 kilometri, au fost lăsați în

Lupta devine din ce în ce mai aprigă. Citeva 
dintre echipaje se găsesc într-o dispută a- 
prigă. Lâ pupă, o parte dintre aceste echi
paje au arborate drapelul asociației „Progre
sul" iar celelalte care vin „tare" din urmă, 
flutură cel a asociației „Constructorul".

Din acest duel, cîteva minute mai tîrziu Ies 
învingător?-e echiprjele asociației „Construc
torul" care se distanțează categoric.

Dunărea-și izbește apele în răstimpuri de 
maluri. Pe unul din malurile ei. abrupt și 
înalt se zărește cocoțat, în vîrful unui deal, 
orășelul Nicopole.

K’lometru c:- kilometru este lăsat în urmă. 
Echipajele-și continuă aciim drumul în plină 
viteză. Pînă la sosire mai sînt cîțiva kilome
tri ; lupta-i mal ascuțită. La pupa unei bărci 
cu motor cronometrorii și arbitrii care urmă
resc cursa discută timpul realizat de echi
paje.

— 60,. 70, 75, 78 — ștrocul — (numărul lo
viturilor de padelă realizat pe minut) co
munică unul dintre ri.

— Pe o oră, echipajul numărul 34 (Metalul) 
a atins peste 16 kilometri'.

Această viteză destul de mare este totuși... 
mică, cînd vrei să ajungi un echipaj plecat

I C A
Dunării

cu cîteva minute înainte. Mărind viteza echi
pajul 34. co-idus de tinerii Holca Dumitru șl 
Zaharovschi Karp se angajează într-o luptă 
serioasă cu echipajele asociației Locomot’va 
Kdometri de-a rîndul nlciunul din echipaje nu 
cedează. Viteza crește cerind eforturi din ce în 
ce ma: mari Alături de forță — tehnica și ex
periența. au un cuvînt greu de spus. Prin- 
zind l'rul ape’ pe care se poate strecura mai 
iute Ș1 cu mai multă ușurință ambarcațiunea 
cu numărul 34 se distanțează din ce în ce 
mai mult. Pînă la sosire ea realizează tim 
cel ma! bun : 2h.03’.48".4/10.

pul

Primul pas spre victorie

operați 'e 
iată, pri ::r-o singură mișcare — a fost gata, toată fabrica a auzii 
e eâ:

— Giiecdă Ion e făcut o ș ănță care îl ajută să confecționeze 
uCOU de șaibe într-un schimb în loc de 100!

A- a'tai despre aceasta și tovarășii de la cabinetul tehnic. S-au 
bucurat, s-au entuziasmat, au asistat la punerea ei In practică si 
5J CO Stata) că utenrstul G:readă Ion a făcut îm’r-un schimb peste 
6-<»J de șa’be care întruneau toate condițiile ceiute. Dar...

Au recul de atunci peste două luni. Inovația nu q fost încă apro
ba ă ș> dată in producție, deoarece comisia cabinetului tehnic nu 
s-a putui încă întruni...

Lîteniistul Gireadă Ion a mai făcut de asemenea o inovație la poli
zarea nicovalelor de coasă, în urma căreia a cerut reducerea timpi
lor de lucru cu 10 minute la fiecare bucată. Acum lucrează la un 
nou dispozitiv pentru ascuțirea progiesivă a lameloi de cuțite, brice 
și bricege.

Ș; ce’lalți tineri din această secție cum sînt utemiști1 Bîgea Ale
xandru, Dorin Octavian și controlorul tehnic Popa GioVani se stiă- 
duiesc să asigure o producție tot mai mare de bunuri de larg con
sum.

Pînă acum au fost confecționate
60 cuțite bucălătie, peste o sută de 
ciocane de coasă și de f'erărie.

O singură cifră nu se poate.da:
tru a le afla, tovarășul Butuc Dumitru maistrul secției te ti imite 
la tovarășul Reșițea Ion de la Planificare care ține evidența lucră
rilor. dar nici el nu le cunoaște și de aceea te trimite la contabili
tate. Contabilitatea nu a contabilizat nici ea economiile secției de 
bunur’ de larg consum.

Cei 15 muncitori ai secție? se străduiesc însă zi cu zi să asigure 
oamenilor muncii cît mai multe produse de larg consum îndeplinind 
astfel sarcina part'dului de a conțiibui la ridicarea bună stării ma
teriale a poporului nostru muncitor.

2000. nicovale de coasă, 25 brice, 
bricege de buzunar și numeroase

suma economiilor realizate. Pen-

In formații sportive
MARȘ

Duminică s-a desfășurat pe străzile Ca
pitalei tradiționala competiție de marș 
„Circuitul anual Munca". La start au 
fost prezente numeroase echipe printre 
care. Flamura Roșie, Dinamo, Locomoti
va P.T.T.R , Rezervele de Muncă și altele.

După o întrecere dîrză, pe primul loc
s-a clasat echipa Locomotiva
care a întrecut cu numai un minut 
cea de a doua clasată, Flamura

PT.T.R . 
pe 

Roșie.

RUGBI

Intîlnindu-se în cadrul turului 
natului categoriei A la rugbi 
C C.A. șl Dinarno au terminat la 
te. In cele SO de minute ambele echipe au 
făcut meci destul de spectaculos și in 
aceiași timp de un înalt nivel tehnic. Am
bele echipe au rămas neînvinse în turul 
campionatului categoriei A la rugbi.

BASCHET

campio- 
echipele 
egalita-

tru parcuis cele 6 echipaje ale asociației ..Fla
mura roșie" deveneau un grup mai compact 
și lupta era parcă mai ușoară.

Cu toate că plecarea au luat-o cu ctteva 
minute în urmă, echipajele acestei asociații au 
reușit să întreacă formațiuni ale ailor asoci
ații, care s-au resfirat pe kilometri întregi.

Pînă la sosire au „lucrat" așa reușind as'- 
fel să cîștige prima etapă a acestei competiții 
— primul pas spre victorie.

Nu este atît de ușor, ca așa cum pleci (6 
echipaje deodată) la fel să sosești. Pe drum, 
și mai ales pe apă întîlnești numeroase obsta 
cole care le împiedică. Apo’, nu toți membrii 
echipei au torțe egale, nu toți sînt la lei de 
pregătiți și experimentați. Dar totuși sosirea 
„pachet" (toate echipajele unei echipe deo 
dată) este o condiție de bază în vederea cu
ceririi victoriei atît de mult rîvnite.

Chiar de la plecarea din start, echipajele 
asociației „Flamura Roșie" nu s-au distanțat 
unu) de altul. 'Ce-i mai „tari" n-au pornit să 
realizeze uri timp bun, ci'întreaga echipă voia 
să lupte în colectiv, să obțină victoria ca re
zultat al muncii tuturora. Cu fiecare kilome- ■

— Atențiune I
Scurtînd zarea unul dintre arbitrii con

cursului vesti, sosirea canierllor. Canoele, 
(10 + 1) se aproprau cu viteză de portul Tur
na Măgurele (unde s.a sfîrșit prinîa etapă) 
cînd dinspre malul drept al Dunării, ma’u'l 
vecinilor noștri bulgari o barcă porni lopă 
tată voinicește, către mijlocul apei Curlnd se 
opri și Dunărea fu străbătută de urale puter 
nice.

— Ura, succes prieteni, succes I
Aceste urări au exprimat puternic prietenia 

dintre poporul romîn și poporul frate bulgar.
★

Lupta canotorilor de-a 
800 kilometri' pe întinsul 
început.

lungul celor peste 
Dunării, de abia a

VASILE RANGA

cadrul campionatului feminin de 
baschet Știința I C..F. a intilnit duminică 
echipa Constructorul București pe care a 
învins-o cu scorul de 43—24 (15—19).

Cucerind această victorie echipa Știința 
I C F. și-a consolidat poziția de fruntașă 
a clasamentului

FOTBAL

Duminică pe 
mura Roșie" a 
din' campionatul 
„Locomotiva Timișoara" 
minute scorul rămîne 1 —1. Arădenii
n-au reușit să-și mențină poziția căpătată 
in prima repriză prin marcarea primului 
gol in minutul 25 de către Vaczi

Celelalte rezultate: Știința Timișoara 
C.C.A. 0—0, Locomotiva Grivița Roșie — 
Progresul Oradea 0-0. Dinamo 
Stalin — Minierul Petroșani 3—0 
Locomotiva Tg. Mureș — Știința 
1—0 (0—0). Flacăra Ploești - Metalul Hu
nedoara 8—O (3—0), Dinamo București 
— Metalul Cîrnpla Turzil 1—| (1—1),

... ..... . —... ......

stadionul 
intilnit in 
categoriei

din Arad „Fia- 
cadrul turului 

A la fotbal pe
După cele 90 de 
l-l.

Orașul 
(1-0),

Cluj



Cămăși „calitatea I"
Mare bucluc cu cămășile astea gata con

fecționate. 
Ieri le-am 
cata. Ăsta

Să vezi
— E de

deschei au mai căzut 
Mă uit și la ceilalți. 

Cînd dau să scot ca
rnal poți. înguste mi-

Mi-am cumpărat și eu două, 
cumpărat. Am plătit 65 lei bu- 
e preful.
ce mi-a mai spus vlnzăiorul: 
ce-a mai bună calitate tova- • 

rășe, livrate de cooperativa „Artex"-Arad. 
Priviți marca

Așa e. Are marcă. Sub guler o are. la 
seama tovarășe să știi pe cine să afurisești 
cînd vei cumpăra cămăși livrate de coo
perativa ..Artex"-Arad. Și eu am bleste
mat, am ocărit, nici eu nu știu ce n-am ■ 
mai zis. Păi stai să vezi dacă n-am drep
tate. Ajung acasă. 0-i spune și la morți . 
ce mi s-a întimplat. Să-mi sară Tudor în 
cap și nu altceva. Tudor e prietenul meu.

— Pierdem opereta măi omule — dă el 
cu gura. Te las, plec singur dacă mai tă- 
răgănești. E ora 7.

— O clipă zic eu. Aprinde o țigară că 
n-o termini și sînt gata.

Aveam acuma cămăși noi! Habar n-a- 
vea Tudor ce cămăși sini astea. Calitatea' 
l-a livrate de cooperativa .,Artex"-Arad. t 
Tudor se plimba agitat prin odaie, semn ’ 
că trebuie să mă gătesc mai repede. Dam j 
și eu mai repede. îmbrac cămașa. Păca- t 
iele mele. Dau să mă închei. Cade primul j 
nasture ăl de sus. Am făcut o mutră acră- \ 
Nu mai puteam potrivi cravata. Cade apoi I 
și al doilea. Cînd ti 
doi. Patru căzuseră. 
Gata să cadă și ei. 
mașa scoate-o dacă 
necile. înguste al dracului. Zvirlu repede 
cămașa. O iau pe cea de a doua. Ce noroc 
pe mine că am luat două cămăși. Ce să 
vezi? Aceeași poveste și cu a doua. Mai 
grea încă. Am transpirat pină am imbră- 
cai-o, Intra mina pe minecă mai greu ca 
intr-o mănușă. Caut să mă închei la nas
turi. Primul (de la git) era căzut, adică 
era gata să cadă. Mă uit și la ceilalți. 
Aceeași soartă. Prietenul 
din fire.

— Hai așa — zise el.
— Merg așa am zis eu 

așa cum m-am dus să-mi 
de la magazinul „București").

Ceeace am avut de spus, iată. Stau și 
mă întreb ce ar avea insă, de spus, tova
rășii de la cooperativa ,,Artex"-Arad.

Supărat. Tare supărat am mai fost. Dar 
ce-a-și ride eu. tovarăși de la cooperativa 
„Artex"-Arad ca odată unul dintre voi să 
fie invitat, să zicem de minister la o cons
fătuire, 
gazinul 
mașe 
Fiindcă 
nez un 
probeze cămașa și in ultimul grad de ener
vare să-i taie mînecile. Apoi, după ce 
îmbracă din nou cămașa (cu minecile 
tăiate) să observe că n-au mai rămas de- 
cît doi nasturi. Și fiindcă e vorba de ima
ginație, îmi permit să cred că are și un 
însoțitor cu el. însoțitorul ne mai putindu. 
și ține rîsul să-i zică așa într-o doară :

— Hai așa măi frate.
— N-am încotro. Merg.

GH. CIRSTEA

meu iși ieșise

(adică îmbrăcat 
cumpăr cămășile

Prăfuit după drum, să intre la ma. 
,,București" și să cumpere o că- 

„calitatea l" cu 65 lei bucata, 
nu-l cunosc îmi permit să-l imagi- 
om mai corpolent de cit mine. Să

In regiunea Timișoara
• Fațada cinematografulu’ „Alexandru 

Sahia" s-a înfrumusețat cu noi motive arhitec
tonice. Sala este renovată complet, plafonul 
lucrat în stucatură de ghips, iar cortina și 
draperiile de la uși sînt din pluș roșu. Pri
mul spectacol a început cu filmul „Epoleții 
purpurii".
• Ioța Jarcov colectivist din comuna Sîn- 

martinul Sîrbesc ajutat de tovarășii săi de 
muncă șl.a dărîmat casa cea veche și își clă
dește o casă nouă. El a primit ajutorul 
statului.
• De curînd au început exploatările de 

piatră la Colțani raionul Reșița ș’ la balas
tiera de nisip din Mehedia. In raioanele 
Garansebeș și Lugoj, se duce o intensă muncă 
de descoperire a terenurilor pentru balastiere 
și cariere.
• Uivarul este o comună nu prea mare din 

ra'onul Timișoara. Ea este populată în majo
ritate de maghiar. Locuitori: comunii se mîn- 
dresc cu o nouă circumscripție sanitară care 
are 4 saloane unde sînt tratați bolnavii dm 
Uivar și comunele învecinate
• La Reșița se va da în curînd în folosință 

o mașină de colectat gunoi prin aspirație, 
pentru maturatul străzilor orașului. Mașina 
va înlocui munca a 20 de muncitori
• In curînd se va înființa la Timișoara 

ansamblul sîrbesc sătesc. Ansamblul va 
cuprinde cor, o orchestră cu tambunași și 
echipa de dansuri.
• La Gladna Montană, la poalele munților 

Padișului se înalță o nouă fabrică din resurse 
locale. Clădirea fabrici' cu 2 etaje ridicată 
deja în roșu, se află în plină construcție. Cu 
toate acestea. în unele secți’, munca a 
început să se desfășoare din plin. A început 
fabricarea cărămizilor refractare, șamotei, 
cahlei de teracotă și oale smălțuite. In curînd 
va începe șl turnarea oalelor refractare smăl
țuite.
• De curînd s-a dat spre folos're publică o 

nouă linie de firobuz pe traseul gara de sud 
și centrul orașului

ISACOV SVETISLAV, 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Timișoara.

Informație
Direcția Generală a Recrutării și Reparti

zării Forțelor de Muncă, anunță că înscrie
rile pentru școlile S.F.U. cărbune și S.F.U. 
construcții din întreaga țară continuă pină 
la data de 1 iulie 1954.

In școlile S.F.U. ale căror cursuri au o 
durată de 6 luni, elevii primesc în mod gra
tuit, hrană, cazare, îmbrăcăminte și încălță
minte pe toată durata școli’. De asemenea ei 
primesc în mod gratuit, cărți școlare, mate
rial educativ și cultural, precum și transpor
tul pe C.F.R. de la domiciliu la școală ș de 
la școală la întreprindere unde sînt reparti
zați.

De asemenea elevii școlilor S.F.U. construc
ții, primesc în primele 2 luni de școală, o in
demnizație de 50 lei lunar, iar in celelalte 4 
luni, ei primesc 70% din contravaloarea muncii 
depuse pe timpul practicii.

Elevii școlilor S.F.U. cărbune primesc 60 
lei lunar în primele 2 luni de școală, iar ce
lelalte 4 luni ei primesc 80% din contrava
loarea muncii depuse în timpul practice’.

Se pot înscrie la aceste școli tineri și tine
re între 16-25 ani (pentru școlile S.F.U. con
strucții), iar pentru (școlile S.F.U. Cărbune) 
numai tineri între 171/,— 25 ani).

înscrierile pentru școlile S.F.U. se fac prin 
birourile raionale de recrutare și repartizare 
ia forțelor de muncă, care funcționează în 
fiecare reședință de raion din țară.

«Scînteia tineretului»
Pag. 2-a 15 iunie 1954

Câtre ce tinde
In ult’ma vreme uzina „I. C. Frimu" din 

Sinaia a cunoscut un avînt deosebit. Execu- 
tînd piese de schimb necesare agricultur i, 
uzina și-a realizat planul de producție pe 
primul trimestru cu o depășire de peste 120 
la sută. Pentru acest succes, uzina a prim:: 
drapelul de întreprindere fruntașă.

Comitetul organizației de bază U.T.M. a 
căutat să.și ducă la îndeplinire ram se cu
vine sarcinile în această privință. Desfâșu- 
rînd o activitate chibzu’tă în rlndul jnere- 
tulu-i, el a accentuat ma: cu seamă asupra 
problemelor principale pr:’ind produc*,ri. 
Paralel cu lupta pentru intens ficarea între
cerii socialiste s-a dus o muncă continuă 
în vederea organizării munci: tinerilor, a 
folosirii tehnicii îna’ntate, a întăriri’ dis
ciplinei în muncă. Comitetul U.T.M. a ținut 
adesea consfătuiri cu responsabilii brigăzilor 
utemiste din uzină. Tinerii responsabil’ de 
brigăzi, au fost temeinic tnstruiți, în vederea 
unei mai bune organizări a muncii, a folo
sirii întocmai a metodelor îna’ntate. De ase
menea, s-a mai arătat cam se completează 
carnetul brigăzi’ și cum se întocmește un 
program de lucru. Ridicarea neîncetată a ea. 
lificărîi profesionale a tinerilor a fost o latu
ră asupra căreia comitetul U.T.M. și» îndrep
tat în mod deosebit atenția. In această direc
ție au fost organ’zate conferințe cu caracter 
tehnic, ținute de cei ma’ pregătiți tehnicieni 
și ingineri ai uzinei.

Membrii brigăzilor au discutat asupra felu
lui cum trebuiesc aplicate metodele înaintate. 
In cadrul acestor discuții, tineri’ fruntaș: ai 
întrecerii socialiste, au vorbit despre expe
riența muncii lor. In felul acesta. ma: toți 
tinerii uzinei noastre constituiți în brigăzi au 
fost îndrumați să aplice cu succes metodele 
înaintate. Folosirea tehnicii înaintate a con
tribuit, în mare măsură, la creșterea succe
selor tinerilor. Astfel cele 52 de brigăzi ute- 
miste din uzină, lucrează acum în contul ani
lor viitori.

Este bine cunoscută în uzina noastră, bri
gada uiemistă condusă de tînărnl Sos loan, 
oare folosind cu pricepere metodele sovietice 
Voroșin, Bîkov-Bortkevic’ și Kc'.esov, obț’-e 
zilnic o depășire a normei de peste 159 la 
sută.

Membrii acestei brigăzi, nu numai că sînt 
în întrecere cu, ceilalți tineri, ci sînt antre
nați și în cadrul brigăzii. în întrecerea pen
tru buna folosire a me: ode'or sovietice.

De asemenea brigada de fete, condusă de 
tînăra Dumitrache Aure'ia poartă cu cinste 
titlul de brigadă fruntașă.

O contribuție de seamă în organ’zarea mai 
temeinică a muncii, în ridicarea calități: ple-

Noi succese ale tinerilor de la „ Textila Roșie “
Graficele de producție aie brigăzilor U.T.M. 

din secția tricotaje a fa b: ici: .Text ,a Roșie" 
din Orașul Stalin, indică zilnic succesele ob
ținute de către t’neri.

Datorită muncii rodnice pe care ei au de
pus-o în semestrul II, dețin drapelul de sec* e 
fruntașă în întrecerea socialistă.

In această lună, utemista Roman Chita, 
și-a depășit norma cu 41 la sută, Cautiț 
Aline cu 32 la sută, iar Gherco Maria cu 16 
le sută. Produsele tricotate cu atenție și în- 
demînare de aceste tinere, așezate cu grije 
lîngă mașină, se înmulțesc continuu.

Unul din factorii principali, ce îi aju.'ă 
pe majoritatea muncitorilor secției, să-și în
treacă propriile lor angajamente este apli
carea metodelor sovietice Cintchih. Lidia Go- 
rabelnicova, Antonina Jandarova și Cotlee-

La noile sortimente ce se lucrează din 
trimestrul II. își dau pe deplin a poetul și 
brigăzile U.T.M. conduse de Koto Ma-ga- 
reta ș’ Șchiopu S’rena. Ele ț’-au depăși: nor
mele în primele 15 zile ale luni’, ta medre 
pe brigadă, cu 51—65 la sută.

La masa de control, unde îți desfățoa'ă 
activitatea controloarea utemis'ă Bîcă Au
rica, sosesc mereu noi produse tricotate ca : 
veste de damă și bărbăteșiî. pulovere, și al
tele din noile sortimente.

Fiecare bucată este controlată cu atenție. 
Controloare^ Bică Amica. îi place mul: -â 
vorbească de produsele ooniecțtonate de frun
tașele întrecerii socialiste, Gherco Meri» și 
Caut-iș Alina. Aceste două u>'enrlste. na nu

Săptămina filmului bulgar
In cadrul „Săptămtnii f’imubulgar*, pu

blicul bucureștean va putea viziona, meri — 
iun’e, pe ecranul cinema.ografjl'j’ Patra 
din Capitală, filmul „Zorile deasupra pa
triei".

Filmul este înch’nat tinerilor brigadieri dta 
R. P. Bulgaria. Realizat după scenariul hi’ 
K. Kalcev. în regia lui A. Marinov șl Ștefan 
Strciodjev, laureat al premiului D mitrov.

— Conferința Galiei Melnikova „Rotai
cii în educația comunistă a ttaerefuîuri* a 
produs o impresie puternică asupra secreta
rilor organizațiilor comsomoliste ale rataoutai, 
— povestește lulte JukOva. secretari a comi
tetului raional de comsomol din Frunze. — 
Această conferință a determinat pe actrinști 
să chibzuiască la faptul că tocmai in muncă 
se educă in tineret cele mai bone însușiri mo
rale.
- Cînd am ascultat conferințe Fuzate Ma- 

linovskaia „Cum trebuie să fie un comsomo- 
list”. am compara: ta gfnd atitudinea mea 
față de muncă, față de tovarăși și de colec
tiv. Și am simțit că va trebui să revizniesc 
multe în comportarea mea. pentru a deveni un 
adevărat comsomolîst, — a spus după confe
rința de la uzina „Manooietr** comsomoirstal 
Abramov.

Nu este ușor să meriți asemenea aprecieri. 
Nu e simplu să ții o conferință plină de 
conținut, interesantă La pregătirea ei trebuie 
să depună multă muncă și iscusință atft lec
torul. cit și tovarășii săi

Secția grupului de lectori constituie de fapt 
acei lauorator in care ia naștere o conferință 
bună, in procesul creației individuale și co
lective. Organizarea acestei munci poate fi 
urmărită după exemplul secției noastre de 
educație comunistă.

Să vorbim mai tatii despre tematica confe- 
'■talelor. Unit spun că acesta nu este un lucru 
compl’cat. că nu ai de ce să-ți frăminți min
tea Dar iată că lectorii cu experiență privesc 
altfel această chestiune: titlul este steagul cu 
oare lectorul vine in mijlocul tineretului, el 
oglindește conținutul principal al viitoarei 
conferințe. Și pentru ca titlul temei să fie 
intr-adevăr un steag de luptă, el trebuie să 
pornească de la cerințele vieții. Tocmai a. 
ceasta condiționează succesul propagandei 
prin conferințe

In ultimul an. In organizațiile comsomoliste 
ale Moscovei au început să se organizeze mai 
des adunări deschise de comsomol avînd ca 
temă problemele educației comuniste. Pentru 
a satisface dorințele tineretului, pentru a a- 
juta comitetelor de Comsomol la pregătirea și 
ținerea unor astfel de adunări, secția grupului 
nostru de lectori a revizuit o serie de con
ferințe, a pregătit altele noi : „In ce constă 
fericirea omului sovietic", „Ne îndemni la 
eroism, carnet de comsomol", „Dragostea față 
de profesie înseamnă drumul spre măiestrie", 
„Makarenko despre educația comunistă a ti
neretului", „Dacă porți titlul de comsomolîst, 
întărește acest nume prin faptele tale”.

tineretul uzinei
selor, în îmbunătățirea a-itudmil tinerilor 
față de muncă, au evut-o și posturile utemis
te de control.

Astfel. începînd din pr’mul trimestru, cînd 
s-au reorganizat posturile utemiste, a cre«- 
cut simțitor calitatea pieselor, iar rebuturile 
au scăzut cu 5 la sută.

E grăitoare în acest sens activitatea postu
lui utemist de control condus de tînărul Co 
man Emilian. Membr’.’ postului utemist au 
constata;' că brigada de lăcătuși, condusă de 
tovarășul Burtea Tnalan. nu reușea întotdeau
na să de» piese de calitate și n’cr nu-și depă. 
șea simțitor norma. Postul utem st de control 
a dat membrilor brigăzi’ sfaturi prect.ce de 
folosire a metodelor înaintate, de organizare 
1 muncii lor. Astăzi, brigada condusă de tt- 
•’Snil Burtea Traian dă piese de bună cafi- 
‘ate și realizează z '.tiic o depășire a normei 
între 80—100 la sută.

Un rol de seamă In îmbunătățirea atltud— l 
tinerilor față de muncă î! are gazeta „Vor
bește postul utemist de control-. Aici sînt 
satirizați tinerii care na-și îndeplinesc con- 
șt'llncios sarcinile iar pe de altă parte sînt 
popularizați tinerii fruntași în producte. 
Multă vreme utemlstul Coltiadiș Constantin 
nu asculta sfaturile maiștrilor și uneori re
peta piese. Criticat cu asprime ia gazeta de 
perete pentru atitudinea lut fată de muncă, 
tînărul Colț:ad-.ș ți-a Imbtmă'ăți: în mare mă
sură ieiul de a munci.

Ceea ce se observă în deosebi astăzi ’.a 
fneretul uzinei noastre, e că mulți dintre ei 
au devenit pasiona* rititoci. Un mare nu
măr de tineri este abonat te revista _SMe(ă 
ți Tehnică-, iar alții u-mă.resc ca atenție căr
țile tehnnre nop apămte.

Așa se ți explică de ce a mare parte din
tre înoaațfi'c ți raționaitzăriie aplicate » «ri
nă. aparțin 'merilor lată cfteva exempie:

Tinerii Dujamă Gh «: Sos Ioan as ooaeec- 
ționa' un d l spezit v de strunjit arborele eu 
came K-D.-Xi, care a redus rimpui de Lacra 
ca 36 la sută te operația respectreă.

Ttaăru! Teodoresea Alexandru a jctilutet 
procesai de traMmea: tarare prin ■Srorirae»- 
tarea materie letoe de eonst-racții p a sculetee 
tăietoare. Asemenea exemple sînt

Tinere:»’ urinei ooas're faptă seînessee 
pentru ridicarea caLncăre sale piofesiorreie. 
ftiind că aceasta ti dă putința să fo’osmacă 
cu mai ura': succes tehnica înaintată.

Iată către ce tinde trecere tînăr de te not
ION ȚAPli

secretariil orțanizețrei de bază U.T.M. 
de te uzina „L G Fr.mu*-S.na.a

mai că ți-au îndeplinit indicele de caSMe 
dar l-au și depășit cu 15 te sută.

★
Succese asemănătoare găsești șt te secta 

de confecții. Axd pulovărele, vestale ș ja
chetele de damă se cos » ■zsaș-'uă. Fazele că
suțe trec din mină ta mină cu ajasoru. ben
zilor rulante căoătiud astie' xu aa ’re-xă

Munci.oareîe ce 'ucreeză te baace ruterră 
nr. 1, dau cel mai important aporr ia ’ude- 
pl nirea planului oelrlariv pe tetereă.

Numai pină te 13 m»' de pcăiă v-az coe- 
fecționat printre altele, pesta 23* ieste «i 
jachete de damă. 500 Intere de oopL 59 ie 
veste oărbătești 330 scampoio de da-râ ș 
100 pulovere bă*bă*eș*c

Dintre muncr*arele de ■ brigade t-a sare 
epică metode grefiriRu. ora* s-a es-derțjt 
ta mod specia' uteafato Fale Ema

Succesu toecsjvrfa tear? «occci 3a pr- 
ww decadă a aceste tea. pâaaai de produse 
Emte ta k^ogreae a ins: âzpaș* cu O 
te sotă. tar ta bucăți cu «.4 te sură

Fabrica _Text:te Roșie" ană are fi o sec
ție de bunuri de terg ooras^-x Ase se pre 
lacreeză iețearile. la această tei, ptaă te 
data de 15 ma s-au oocăecpone' 49* perecif 
aonapt. 1» puknrere de cupd. pesta 3X pe 
ledt de mănuși de ocp ș bărbiiești, reu- 
perindu-se tatodată dre deșear w bane. JsB 
kg. f'.re pentru tricotat Fnarseșa «ceste: sec
ta este tovarășa Preda Erezia

POPA GAVRtL 
corespcodentul ^datar t:*seretului“ 

pentru .reguuriea Stata

E'mul artistic Jtarile deasupra patriei- a 
obț.nu' ta anal 1963 o diptocaă specială de 
oaoare te Festivalul mjernat onal al hlmulu 
de ia Karlovj Vary.

Iu aceeași zt. ia ânentatagraiui Patria, va 
ri-la ta completare, ’tarei ta catari „Roadele 
tamîntulu noszm*. real-last de studios bul
gar de ’ ime de șt .-'ă poRularzată ș dese.ne 
animate. l.Agerpres).

Din experiența Comsomolului

Cum se alcătuiește o conferință interesantă
As2e„ z! de zL ca rezultat al legăturii per- 

waaeuta dintre lector și tineret, al studierii 
cerinț^tar 5: propuoeritar acesta», ta secția 
noastră m naștere multe conferințe noi, la 
pregă’.’.rea cărora lucrează activ colectivul de 
locton. In prezent, secția noastră pregătește 
confer*, nțele „Păzește-ți onoarea din tinerețe*’, 
Jîespre modestie și comportare justă", cîteva 
conferințe cu teme comsomoliste.

Baza activității secției o constituie munca 
pentru calitatea conferințelor.

Munca de lector o atrăgea de mult pe Diana 
Kuznețova. dar o neliniștea un gind : va putea 
deveni un bun lector, are suficiente forțe și 
destulă capacitate, nu se supnaapreciază 
cumva ?

..„A trecut un an. La o adunare a secției, 
Diana Kuznețova a povestit despre munca 
sa. lectorilor care intraseră de curînd în gru
pul nostru. Acum nu mai aveam în fața noas
tră pe fata aceea timidă, care de abia pășise 
in munca aceasta, cj un lector care și-a cîș. 
: gat autoritate în rîndurile tineretului. Diana 
le-a povestit amănunțit începătorilor despre 
marea școală pe care a parcurs-o ea într-un 
termen scurt.

Cind a venit în secție, tovarășii au ajutat-o 
să-și aleagă tema pentru prima sa conferință. 
Di3na s-a apucat cu multă rîvnă să pregă
tească conferința „Drumul de luptă al Corn, 
somo'ului". In anii ei de școală și de stu
denție ea a avut ocazia să citească multă li
teratură. să asculte multe referate și confe. 
rințe despre faptele eroice ale Comsomolului. 
Cu toate acestea, munca depusă la acest text 
s-a dovedit a nu fi chiar atît de ușoară, cum 
își închipuia. Chiar de la început Diana s-a 
izbit de greutăți. Nu știa ce material ar fi 
bine să folosească, cu ce și cum să înceapă 
mai bine conferința. In general, îi lipsea pri
ceperea. I-a venit tn ajutor biroul secției, care 
urmărește cu atenție munoa fiecărui lector, cu 
atît mal mult a unui începător Un lector cu 
experiență — Olea Șeinina, membră în biroul 
secției a ajutat-o să stabilească cercul de 
probleme, î-a sugerat ce să citească, t-a vorbit 
despre particularitățile conferințelor cu teme 
legate de Comsomol.

Diana a început ’ pregătirea textului. Mai 
tntîi a chibzuit și a întocmit tezele amănunțite

★
* ★

Cu puțin timp în 
urmă. în orașul Arad 
a lost deschis un nou 
magazin, care pune la 
dispoziția comparatori
lor produse bune ți 
variate.

In fotografie: ate- 
mista Lelia Ana. mem
bra a unei brigăzi de 
buna deservire. reco
manda cu multă bună
voință cumpărătorilor, 
produsele expuse în 
rafturi.

♦ *
*

Un nou tip de radio
lrKti.-erent dacă se transmite un concert de 

artzicâ. un scenariu radiofonic, vești din țară 
-a. un mec: de fotbal, radio-ul atrage în- 
MMdeaona in jurul său ascultători de toate 
rtasteie la fel de etenți, nerăbdători să as- 
raile Mul, deodată, entuziaști, Radio-ul a 
intrat in obișnuința oamenilor noștri. Acasă, 
in tren, pe stradă, ia club, radio-ul te oprește 
• cnpă din drum și-ți aduce un zimbet pe 
•ață.

Radta-ai a devenit un obiect necesar și tot 
■ atit de firesc orășanului ca și prin satele pa- 
j ir-res noastre. La tînăra unitate „Radio-Popu- 

«tr~. leomcxau ș: muncitoin se străduiesc 
dea z: ia zi să dee oatnen tar muncii di mai 

: maite d izzoare ș: aparate de bună calitate, 
de an inaH nivel tehnic, iată, că de curînd, 
ri an osțmat -un nou succes. S-a realizat un 
now Up. perfecționat, de radio popular pre- 

azat ea 4 ămpt. tuncționind pe 3 lungimi 
de audă. Aparatul de radio S 513 A este rea- 

i tadea ajataral ilar mat nlației sovietice și — un 
tacrn drnscH de important — piesele nece
sare i. credecțtanate pentru pripia oara 
ta țara noastră.

----•----  
Prefobncote

De-g-.- — este mult mai ușor să închei, 
să mnzseri ansambluri decît să le faci pe 

I toate de la tacspaU ** ciocănești toate mă. 
recț-sante pină vrei obține o mașină completă 
La iei ș: ta coostrncțu. Tocmai de aceea, co 
lteffrral tabcicn Turda a tarepu! să producă 
M r-a. -rxute tirmer.tr prefabricate din beton 
■-.=pta > arsa: oecesare construcțiilor mari. 
Se tna.reă aic grizu: de pl îTșeuri. boiandrugi. 
vangen pexra scări, corpuri de umplutură' 
S aîtrie \*ibropresa nu-și contenește lucrul 

; o dtaă. c-i toate că această fabrică de pre
fabricata este relativ nouă — nu a împlinit 
ne aa de fuocțtane — produsele ei se fac tot 

j sai starțrie pe șantierele patriei. Concomitent 
' a credere* contmnă a producției, colectivul 

de ac se preocupă intens de dezvoltarea sec- 
tetor și de crearea altora.

ta extind Iți va începe actrritatea secția de 
J prefabricata xșoare fraozaicate* ș: secția de 
I ? tec ie stebcS. rabori de Sear ex.

----•----
Intilnire

Intre scriituri și pionieri
Cc pnlejol aniversări a 5 ani de la apa

riția prisătai număr al gazete: ..Scinteia 
ptaaSerute"*, dustajcă ă.m nea Ja a avut tac 
fa Pătatul Ptanârrilor din Capitală o intilnire 
intre scriitor* $i paocieri. organizată de re 
dacUa gazeta: —Scintasa pios erulai*'.

Scrutorul Marcel Bresîașu a cth piocieri- 
ior ca fragtDem din tacrarea sa JO poveste 
de^re povețd * care ■ tas: via aptodat de 
ană: ascaftăton. Sc*::oarea Gca Iureș a 
înfățișat ipo> copiitar aspecte din munca ei 
In redacția gazete- „Scinteia pvamerulu’- ți 
le-a v-oebit despre fetal ta care se editează 
această gazetă.

Scriilorui co’urnbtan Arnoldo Palactas. oas
pete al țării noastre, care a parixipat Ia a- 
ceastă Intilnire. a făgăduit ptanieritor că 
va scrie ta gazeta tar despre riața grea a 
copiilor dm America Latină

In încheiere, pionierii au prezentat un scurt 
program artistic alcătui: dta cântece execu
tate la diferite insmoBecte

l.Agerpres)

V, Beliakov 
responsabilul grupului de lectori 

a comitetului orășenesc de Comsomol 
din Moscova

ale conferinței. La analiza detailată a acestor 
teze făcută cu recenzentul s-a dovedit că ele 
sînt supraîncărcata cu cifre, că unele exemple 
nu sînt bine alese, iar unele concluzii nu sînt 
cler formulate. După corectarea tezelor, Diana 
a mai lucrat o lună la text.

A venii momentul de răspundere — discu
tarea conferinței te adunarea generală a lec
torilor. Tovarășii care au luat cuvîntui au 
apreciat munca ei, i-au arătat lipsurile, au 
sfătuit-o cum să le înlăture. Și iată confe
rința gata. Diane Kuzne(ova s-a prezentat în 
fața unui auditoriu format din tineret. Ea le-a 
vorbit cu însuflețire tinerilor și tinerelor 
despre faptele glorioase pe care le-e săvîrșit 
tineretul, împreună cu întregul popor, sub 
conducerea Partidului Comunist, despre tradi
țiile de luptă ale Comsomolului. le-a amintit 
ce îndatoriri are acum tînăra generație so
vietică.

Dar experiența și Indemînarea nu s-au for
mat dintr-odată. Colectivul a ajutat-o să do- 
bindească unele deprinderi pedagogice, să-și 
perfecționeze conferințele. In acest scop de 
cîteva ori au ascultat-o în auditoriu lectori cu 
experiență. Rezultatele au fost analizate a- 
mănunțit în biroul secției. Diana a trebuit să 
frecventeze și ea conferințele unor lectori ca
lificați, să învețe de la ei.

Un astfel de drum parcurge, de obicei, fie
care conferință. Mai mult, practica ne.a ară
tat că munca la text nu încetează după a- 
ceasta. Conferința se completează, se șle- 
fuiește, se îmbogățește permanent cu noi ma
teriale în procesul lecturii, al contactului lec
torului cu tineretul. Conferințele lectorilor 
cu experiență sînt interesante, tocmai pentru 
că sînt aproape de viață, fiindcă în ele se 
dau întotdeauna răspunsuri la problemele 
care frămîntă tineretul.

Artiom Dubrovin este un om respectat tn

Conveerul verde
Cu ctteva zile în ur

mă în comuna Rușețu 
din raionul Filimon 
Sîrbu — Galați, a avut 
loc o consfătuire orga
nizată de Ministerul A. 
grioulturii și Silviculturii, C.C. al Sindicatului 
muncitorilor agricoli, I.C.A.R. și A.S.I.T. la 
care au participat tehnicieni și ingineri agro
nomi, responsabili cu baza funajeră de ba sfa- 
turi populare raionale, gospodării de stat și 
gospodării agricole colective.

In consfătuire s-a discutat problema lărg’ri’ 
suprafețelor de conveer verde, a folosirii rațio
nale a celor existente și s-a făcut un bogat 
schimb de experiență pe baza rezultatelor ob
ținute în această direcție de tehnicienii și 
ginerii de la stațiunea I.C.Z. Rușețu.

Atît din referatul prezentat la această cons
fătuire de reprezentantul Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, de cel al I.C.A.R.-u'ui. 
cît și de responsabilul tehnic al stațiunii I.C.Z. 
Rușețu și de către responsabilul cu baza fura
jeră de la sfatul popular al raionului Filimon 
Sîrbu a ieșit la iveală concludent că dezvol 
tarea bazei furajere este condiționată în primul 
rind de aplicarea regulilor agrotehnice avan
sate. ’ar pentru asigurarea furajului verde pe 
'oată perioada pășunatului trebuie organizat 
conveerul verde.

Experiența și realizările obținute de colec
tivul I.C.Z. Rușețu în organizarea conveerului 
verde a constituit un îndemn foarte prețios 
pentru participau ții la această consfătuire. 
Parîkipanții la consfătuire au aflat însă despre 
o seamă de greutăți nu mici cu care au avut 
de luptat comuniștii din comuna Rușețu. teh
nicienii și inginerii de la I.C.Z. Rușețu pină 
cînd au izbutii să organizeze pe teritoriul 
comune: Rușețu un conveer verde model.

Lupta pentru conveer
Cu cîțiva an' in urmă pe 481 hectare dta 

comuna Rușețu, însămințate astăzi cu culturi 
de «jnveer verde oa: secară de toamnă, lucer 
ni. ovăz, borceag. iarbă de Sudan etc,, dom- 
oeaa buruienile ți mărăcinii.

A:anc cind comuniștii Marinescu Dum’tru. 
lor. Buescu. Gheorgne Vorodici și alții tm- 
preutta cu fcig’neri: de la I.C.Z. Rușețu au ve
ni' cu propunerea organizării unui conveer 
verde, mulți țărani muncitori . din comună 
spuneau că F se vrea răuL

Chaburt Matei Buzatu. Milaa Ionescu șl 
alții au indus în eroare pe unii țărani munci
tori răspindind zvonul că statui vrea să le ia 
pășunea pentru a-i sili să intre în colectivă. 
Dar zvonurile dușmanului de clasă, precum și 
‘încrederea au fost spulberate. In primăva

ra a-ukn 1952 au răsărit primele culturi ale 
zocveerului. Vitele țăranilor muncitori au în
ceput să pască .nutrețul fraged și hrănitor. Se 
rezo a spinoasa problemă a furajelor.

Dacă sta! de vorbă cu țăranii muncitori din 
-na Rușețu care cresc animale, afli lucruri 

foarte T.eresan’e. E! povestesc că dacă în 
a-.j IS5I producția de lapte obținută pe zi de 
a o vacă era de 6 litri. în anul 1954. datorită 
cocveenilu: verde, producția a crescut la 15 
i’tri pe z’ de f’ecare vacă Dacă în 1952 în 
comuni erau 735 vaci co lapte. în anul 1954 
numărul lor a crescut la 1.900.

Ina rute de organizarea conveerului verde, 
cfcid cineva vroia să-și cumpere o vacă pentru 
lapte oi sau alte animale pe lîngă casă apoi 

Note
pe marginea unei consfătuiri

rîndurile comsomoliștilor, ale tineretului din 
multe organizații. Pentru a cuceri acest presti
giu, lectorul a trebuit să studieze adînc și 
multilateral cerințele spirituale ale tinerilor și 
tinerelor, munca, învățătura, viața lor de toate 
zilele. Artiom poate fi văzut adesea prin ate
liere, prin căminele tineretului, la adunările 
comsomoliste, la reuniuni.

Artiom povestește, cum odată, într-o discu
ție cu un grup de tineri a fost nevoit să audă 
un reproș just la adresa unor lectori:

— In conferințe sînt citați adesea fruntașii 
ta p.*oduc[ie și sînt enumerate cifre. Dar des. 
pre modul cum obțin cei mai buni muncitori 
un randament înalt, se vorbește prea puțin.

Aceste cuvinte l-au făcut pe Artiom să cadă 
pe ginduri. Și el a tras o concluzie justă. A- 
cum, în conferințele pe care le ține în fața ti. 
neretului el explică amănunțit că la baza ori
cărui succes în producție se află învățătura 
perseverentă, conștiința importanței muncii pe 
care o îndeplinești, dragostea pentru profesie. 
Lectorul explică tinerilor că acest drum nu 
este, desigur, ușor deoarece fiecare profesie 
cere multă muncă și dîrzenie.

Sfaturile, propunerile prețioase nu rămîn un 
bun al unui singur lector sau al unui sin
gur grup de lectori. Ele sînt generalizate 
în secții, sînt luate în seamă îa pregătirea 
unor noi conferințe. în jurul lor se iscă discu
ții aprinse.

Calitatea superioară a conferințelor depinde 
în primul rînd de lector, de pregătirea lui, de 
capacitatea lui de a sezisa fenomenele, de a 
analiza în mod just aceste fenomene, de a le 
folosi în conferințe. Pentru a vorbi în tața 
tineretului, trebuie să posezi cunoștințe se
rioase și multilaterale, să muncești sistema
tic.

Toți lectorii noștri studiază. Unii își fac 
studi’le superioare în institute, alții lucrează 
la disertații de candidați în științe, iar alții 
studiază la universitățile serale de marxism
leninism.

Comitetul orășenesc de Comsomol se îngri
jește în permanență de îmbogățirea cunoștin
țelor lectorilor. Pentru ei se organizează re

își luau o povară pe 
cap din cauza lipsei de 
nutreț.

Și asta nu se întîm- 
pla pe la sfîrșitul iernii, 

ci începînd chiar de la sfîrșitul lunii iunie M 
pînă l.a iernat. Acum țăranii muncitori Panait 
Stănescu care și-a cumpărat 30 de oi. Ionel 
Drăghici, Mar'.i Istrate și încă mulți alții care 
și-au cumpărat cîte o vacă și alte animale pe 
lîngă casă nu s-au mai întrebat ce le vc* 
da de mîncare. De acum înainte animalele 
țăranilor muncitori d:n R-ușețu au hrană sufi
cientă pe toată perioada pășunatului.

Participamții la consfătuire s-au convins pe 
viu de marile avantaje ce le oferă crescătorilor 
de animale conveerul verde. Tocmai pentru 
aceasta participanții care au luat cuvintui ta 
discuții și-au luat numeroase angajamente în 
legătură ou organizarea și extinderea suprafe
țelor de conveer verde.

Tovarășul Cioroianu de la Direcția agricolă 
a regiunii Constanța a informat că pînă i-n pre
zent pe întreaga regiune s-au desțelenit ap 4. 
pe 13.000 hectare de izlaz care va fi însă- 
mînțat cu culturi de conveer verde.

,,Dar atît este insuficient, a spus el. Eu gă
sesc firesc că trebuie să desfășurăm o muncă 
cît se poate de stăruitoare ca în majoritatea 
comunelor și gospodăriilor agricole colective 
din regiunea Constanța să se organizeze con- 
veer verde"'.

Angajamente asemănătoare și-au luat și to
varășii Cazaca din regiunea Oradea, Nicolau 
din reg:u.nea Bîrlad. Danciu din regiunea Ti
mișoara și alții.

Din cuvîntările participanților la consfătuire 
a mai reeșit că experiența tehnicienilor și in
ginerilor de la I.C.Z. Rușețu ii va ajuta foarte 
mult în munca ce o vor depune pentru orga ni. 
zarea și extinderea suprafețelor de conveer 
verde.

Aceasta constituie latura pozitivă cea mai 
importantă a consfătu’rii c^re . s-a . ținui în 
locul cel mai potrivit pentru tema aleasă. 
S-au remarcat t'nsă și cîteva slăbiciuni mari 
în ce privește buna organizare a acestei con
sfătuiri.

Așa. după cum au scos la iveală și ce' 
care au luat cuvîntui, inițiatorii consfătuirii au 
l'osi foarte ..scumpi" cu timpul. La consfătuire 
s-au prezentat patru referate care au răpit 
aproape jumătate de zi : în schimb, timpul 
pentru discuții și îndeosebi cel pentru expe
riență a fost extrem de scurt. In afară de refe. 
râtul prezentat de I.C.A.R. care a reușit într-o 
măsură satisfăcătoare să limpezească unele 
probleme ale conveerului verde, calitatea refe. 
ratelor a fost sub nivelul cerințelor unei ast
fel de consfătuiri.

Direcția generală zootehnică din cadrul Mi
nisterului Agriculturii și Silviculturii nu s-a 
tngrijit să anunțe din vreme referenții pentru 
a-și pregăti comunicările în condiții corespun
zătoare. In general în cadrul consfătuirii mi 
s-a analizat cu destulă consecvență experiența 
acumulată pînă acum și nu s-au criticat sufi
cient lipsurile ce s-au manifestat și se ma
nifestă în organizarea conveerului verde.

Tocmai pentru aceasta Direcția generală 
zootehnică din Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii trebuie să ia din timp măsuri ca 
celelalte consfătuiri pe care le va mai organiza 
pe această temă să constituie ou adevărat un 
schimb de experiență și în acelaș’ timp un 
mijloc important de învățăminte. în vederea 
bunei organizări a conveerului verde.

ferate și conferințe, discutarea diferitelor pro
bleme de morală, conferințe și dispute literare.

Forma principală de ajutor la învățătură a- 
cordat lectorilor a devenit conferința. Ea are 
ca scop dezvoltarea atitudinii creatoare față de 
pregătirea conferințelor, studierea adîncă a 
materialului de către fiecare lector.

Tema conferinței este de cele mai multe ori 
sugerată de viață. Cu cîtva timp în urmă a 
fost organizată o conferință cu tema „îmbi
narea stimulentelor personale și obștești în 
comportarea omului în socialism". Necesita
tea de a discuta această temă s-a ivit după ce 
am întîlnit o înțelegere nejustă a acestor pro
bleme. In special 1a o conferință ținută de 
RuZana Malinovskaia la una din organizațile 
raionului Leningrad, a reeșit clar că unii com- 
somoliști nu înțelegeau just cointeresarea per. 
sonată în rezultatele muncii, alții diminuau! 
rolul intereselor obștești.

Biroul secției a pregătit problemele pentru 
discuție, le-a propus lectorilor să citească o 
serie de lucrări teoretice, să viziteze unele tn. 
treprinderi, să se sfătuiască cu fruntașii în 
producție.

Conferința a decurs viu și interesant. La ea 
s-au discutat probleme : „Cum explicăm în 
conferințele despre educația comunistă legea 
economică fundamentală a socialismului?" 
„Prin :e se deosebește cointeresarea personală 
de tendințele individualiste?" „Ce sjnt stimu
lentele personale și obștești în comportare ?"

Pentru un propagandist comsomolisl este 
foarte important să învețe să expună confe
rința în mod viu și convingător La aceasta 
contribuie studiile metodice. Nu mai rar de o 
dată pe lună secția ascultă rapoartele de ac
tivitate ale lectorilor, organizează consfătuiri 
pentru schimbul de experiență și conferințe 
metodice. Se discută cele mai variate proble
me : limba pe oare o folosește lectorul, folosi
rea în cadrul conferinței a materialului ilus
trativ, a exemplelor din viața tineretului.

Consfătuirile metodice se desfășoară cu 
mult folos pentru fiecare lector. In oadrul lor 
propagandiștii își împărtășesc impresiile lor 
despre conferințe, despre întîlnirile lor cu ti
neretul din diferite organizații, se sfătuiesc re
ciproc cum să aleagă mai bine o temă, ce 
fapte concrete să folosească. Acum, secția 
noastră pregătește două consfătuiri : „Cum să 
facem o conferință interesantă ?“ și „Jurna
lul lectorului*’.

(Din „Comsomolscaia Pravda” nr. 83/1954)
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10 ani de la moartea luî

Ș T E FAN PI\ V Â Ț
Criza de guvern din Franța

Anul 1944. Datorită unui trădător, un grup 
de partizani ai mișcării „Mărășești" a Comi
tetului Frontului Patriotic din Banat aflat în 
munții Carasului, este descoperit de politia 
fascistă. Partizanii sînt înconjurați dar mulți 
dintre ei au reușit să scape afundîndu-se tot 
mai adînc în pădure. Cîțiva au căzut însă în 
lupta cu copoii fasciști. Printre cei ciuruiți 
de gloanțe a căzut luptînd, Ștefan Plavăț, 
muncitor ceferist. Au trecut de atunci 10 ani...

Fiul unor țărani săraci din comuna Isalnița 
Judeful Severin, Plavăț a văzut lumina zilei 
în anul 1913. Rămînînd de mic orfan, el cu
noaște de timpuriu mizeria aspră oferită de 
chiaburii satelor tuturor țăranilor muncitori 
care n-aveau altă avere decît palmele bătăto
rite ți crăpate de muncă.

Venind vremea școlii, Plavăț începe să în
vețe la școala elementară din comună. Văzîn- 
du-i setea de învățătură — Plavăț îi lăsa în 
urmă pe toți fiii bogătașilor din comună — 
unchiul său îl trimite la liceul din Orșova. 
Dar pe vremea aceea nu era îndeajuns numai 
să învețe bine. îți trebuiau sume mari de bani 
pentru taxe. După cîțiva ani tînărul Plavăț 
întrerupe liceul și apucă drumul greu plin de 
înjurături și bătăi al uceniciei. Cînd, însfîrșit, 
devine lucrător tîmplar. se angajează la Ate
lierele C.F.R. Timișoara.

Muncitorii cu care vine în contact aici, îl 
ajută să vadă cauzele suferințelor lui și ale to
varășilor de muncă. Este privit cu încredere 
de către muncitorii comuniști și primește sar
cini sindicale și de partid. Treptat, treptat 
Plavăț învață să lupte împotriva dușmanilor 
poporului. Astfel, împarte broșuri, răspîndește

Așa ar fi vrut și Eminescu
Mașina urcă pa.nta abrupt* care duce de 

la Vaslui către Mînjești. Cred că șoferul 
Ar>ton nu se gîndea în acele clipe să-mi a- 
runce, chiar cu vocea înceată vorbe de ocară, 
pentru că-1 purta sem prin aceste locuri pe 
unțje deabia pot urca oamenii, și întreaga lui 
atenție era concentrată ia drum, pentru a teri 
mașina de hîrtoape. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît alături de noi mai era și doctorul Bah
nă tinăr absolvent al facultății din Iași, me
dicul circumscripție', -ce căuta să ne convingă 
de frumusețile acestor ținuturi — eu toate că 
nu-i din părțile acestea.

Eu, uitasem și de povîrniș și de toate. Ar
deam de dorința să intrăm mai repede în 
Mînjești, mașina să oprească la poarta școlii 
și să discutăm pe îndelete cu învățătorii, pro
fesorii și școlarii din Mînjești, despre care cu 
70 și ceva de ani în urmă scrisese Eminescu 
— revizor școlar pe atunci în județele Vaslui 
și Iași.

Directorul școlii, comunistul Nicolae Ciubo- 
baru — om în vîrstă — povestește despre 
școala vizitată de Eminescu pe oare a apu- 
oat-o și ei.

— Era o chichineață mică cu ferestre mici, 
întunecoase. îmi amintesc și eu că ploua înă
untru. Vara, albinele sălbatice își depuneau 
mierea în stuhul din acoperiș. Așa era de 
joasă și prăpădită școala, îneît copiii ajun
geau la stuh, îl smulgeau din acoperiș și su- 
geau din el mierea.

Așa arăta școala pe care a vizitat-o marele 
nostru poet Eminescu. Era pe atunci un sin
gur învățător la tot satul.

Astăzi, în Mînjești funcționează o școală 
nouă, cu ciclu I și II, în care învață un nu
măr de 164 copii.

Procesele verbale lăsate de Eminescu de pe 
vremea cînd era revizor școlar în Județele 
Vaslui și Iași sînt puternice acte de acuzare 
la adresa asupritorilor din acea vreme.

De exemplu în procesul verbal nr. 168 din 
1875, încheiat cu ocazia unui concurs, Emi
nescu sA-ia : „Observația finală ce am de 
făcut e că în „Limba Romînă" toți oandidații 
au fost slabi, ceea ce se explică din modul cu 
totul abstract și mort cu care se predă limba 
națională atît în clasele primare cît și în li
ceu".

Școlarii din Mînjeștii zilelor noastre înde
plinesc acum dorința marelui nostru poet. Era 
la ora de limba romînă la clasa a Vll-a. 
Chiriac St. Ștefan e un băiat mărunțel de 
statură și uneori copilăros. De cîtva timp, 
utemiștii l-au primit în rîndul lor. Pionierul 
Chiriac St. Ștefan e acum utemist, deși abia 
a împlinit 14 ani. In clasă era liniște și toți 
ascultau cum recita...

,,...La un semn deschisă-i calea și se-apro- 
pie de cort.

Un bătrîn atît de simplu, după vorbă, 
după port..."

Cînd am intrat în clasă Chiriac recita mai 
departe scrisoarea a IlI-a de Eminescu.

In pauză l-am întrebat dacă mai cunoaște 
alte poezii. Atît mi-a trebuit, că a început să 
recite „Seara pe deal", „Ce te legeni co
drule?", „Somnoroase păsărele", „Pe lîngă 
plopii fără soț”, din „Călin nebunul"...

La ore, în timpul liber, la grupele de învă
țătură dacă mergi, vezi că școlarii caută să-și 
însușească cît mai bine limba pe care o vor
besc. Mărturie e și situația la învățătură. Din 
toți școlarii clasei a Vll-a, unul singur e no
tat insuficient la limba romînă.

★
— Bată-vă norocul de copii I Ia dați să 

citesc și eu.
Și începu să silabisească cu voce tare cu

vintele din povestea cu vulturul și cocoșul 
din cartea de școală.

Dare de seamă publică asupra desfășurării sesiunii extraordinare
a Consiliului Mondial al Păcii

Luni după amiază, Comitetul Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R. a convocat 
o mare adunare publică la Teatrul de Vară 
din Parcul de Cultură și Odihnă „I. V. 
„Stalin", cu prilejul căreia membri ai delega
ției poporului nostru la sesiunea extraordinară 
a Consiliului Mondial al Păcii au prezentat 
o dare de seamă publică asupra lucrărilor 
sesiunii.

La masa prezidiului au luat loc : prof. univ. 
Lotar Rădăceanu, acad. P. Constantinescu- 
Iași, Sorin Toma, Florica Mezincescu, acad. 
N. Hortolomei, acad. Raluca Ripan, preot Al. 
Ionescu, Pantazi Cristea, Aurora Roșea, Ște
fan Țone, Ion Mitarcă, Maria Bolovan, mamă 
eroină, Marin Petre, fruntaș al întrecerii so
cialiste, membri ai Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., Mihai Be- 
niuc, secretar al Uniunii Scriitorilor și Ni
colae Teșa, secretar al A.R.L.U.S.-ului.

Adunarea a fost deschisă de acad. P. Cons- 
tantinescu-Iași, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

A luat cuvîntul prof. univ. Lotar Rădăcea
nu, vicepreședinte al Comitetului Permanent 
pentru Apărarea Păcii din R.P.R., conducă
torul delegației.

Tov. Lotar Rădăceanu a subliniat că lucră
rile sesiunii extraordinare a Consiliului Mon
dial al Păcii au fost urmărite cu deosebită 
atenție și speranță de sute de milioane de oa
meni de pe întreg globul pămîntesc. •

Tov. Lotar Rădăceanu a arătat apoi că, la
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afișe, se întrunește pe ascuns cu alți munci 
tori. Uneltirile unor social-democrați de dreap
ta fac ca el să fie mutat disciplinar la Orșova 
unde lucrează timp de cîțiva ani în condiții 
neasemuit de grele. întors la Timișoara ute- 
cistul Plavăț își întărește și mai mult activi
tatea revoluționară și se numără în rîndurile 
comuniștilor. Învățătura partidului îi lumi
nează calea, îl înarmează și mai bine pentru 
lupta de mai flrziu, dezvoltîndu-i calități pro
prii comuniștilor : dragostea adîncă față de 
clasa muncitoare, ura nemărginită față de odi
oșii ei exploatatori.

Vin apoi anii întunecați ai războiului dez
lănțuit de fasciști. împreună cu alți muncitori 
ceferiști Plavăț pornește spre grupul de par
tizani „Mărășești”, aflat în munții Carasului. 
Acest grup de partizani primesc sarcina de a 
hîrțui pe cotropitorii fasciști atacindu-le co
loanele, zădărnicindu-le planurile ș: sabotlnd 
aprovizionarea frontului. Plavăț își duce cu 
abnegație și vitejie activitatea n grupul de 
partizani pînă în ziua cînd cade la datorie.

Armata Roșie care a eliberat ș: țara noastră 
de sub ocupația fascistă a adus zori: unei ere 
noi. Către această eră, e i-.n et poporului 
nostru muncitor, pentru construirea socialis 
mului. și-a închinat Ștefan Plavăț lupta și 
viața.

Poporul muncitor păstrează vie amintirea 
acestui luptător pentru cauza celor ce mun
cesc. Tinerii patriei noastre văd în Stefan 
Plavăț un puternic exemplu de abnegație și 
eroism ce nu și-a precupețit viața, pentru tri
umful ideilor clasei muncitoare.

— Ei vedeți ee înseamnă să nu-ți Iubești 
prietenul ?

Popa Mitei îi dete un ghiont hii Chiriac 
Ștefan, așa încet, ca să nu fie observat de 
maică-sa.

Era un succes al lor. învățase pe mama hri 
Mihai carte și se simțeau mâguiiți cînd venea 
și ea să citească.

Frumoase bucurii, dar au avut șt necazuri 
pentru ele. Ștefan și Mihai sînt buni prieteni. 
Amîndoi sînt fii de Întovărășiți din content. 
Pleacă de Ia școală împreună. împreună își 
pregătesc lecțiile pentru a doua zi. împreună 
se joacă și tot împreună au învățat-o și carte 
pe mama lui Mthai.

Prima dată cînd au pornit „acțiunea" i-a 
dat afară din casă pe amîndoi dar ei au 
venit înapoi.

— Te lăsăm în pace, dar învață măcar să 
te iscălești I

...Mai pe urmă :
— învață măcar alfabetul...
După cîtva timp :
— învață măcar să citești pe silabe, să ci

tești în cărți.
Și tot așa cu „învață măcar asta" au fă

cut-o să știe carte.
De altfel ei sînt cei care dau tonul. Răsfo

iesc prin cărți, oaută bucăți mai frumoase, 
vin acasă serioși și încep să citească cu voce 
tare. Așa au făcut cu „Mitrea Cocor” de 
Mihail Sadoveanu. Maranda — mama lui 
Mihai — trebăluia prin casă. La un moment 
dat s-a oprit din lucru și s-a apropiat de ei.

„Bine i-a făcut" — exclamă ea, cînd băieții 
ajunseră cu cititul la momentul final, cînd 
chiaburul este pus la jug să tragă brazda 
peste pămintul care acum aparține țăranilor 
muncitori.

Așa învață astăzi în Mînjești și oamenii 
vîrstnici. Toți neștiutorii de carte din comună 
sînt antrenați la cursurile de alfabetizare. 
In vremea cînd Eminescu a trecut prin Mîn
jești ca revizor școlar, în toată comuna nu 
erau decît doi știutori de carte. Astăzi toți 
neștiutorii de carte au fost antrenați la cursu
rile de alfabetizare. Ultimii 36 de analfabeți au 
fost antrenați la cursurile de ciclul I și II. 
Pentru aceasta au fost chemate toate cadrele 
didactice ale școlii. Chiar în timpul viforului 
din iarnă o vedeai pe învățătoarea comunistă 
Ecaterina Ciubotaru trecînd pragul țăranilor 
muncitori ca să-i învețe să scrie și să citea
scă.

In raportul nr. 210 din 1875 Eminescu scria:
„Impresia generală ce mi-au făcut-o școlile 

rurale din acest județ a fost rea. Pretutindeni 
frecvența mică și incuria administrativă mare, 
pretutindeni sărăcia muncitorului agricol, 
mortalitatea adeseori înspăimîntătoare, greu
tățile publice și angajamentele de muncă năs
cute din aceste greutăți aproape insuporta
bile. Atît mediul social cît și administrația fac 
ca școala să fie aproape un lucru de prisos".

Dar iată și alte însemnări făcute în zilele 
pe care le trăim noi :

„Astăzi 3 aprilie 1954 am controlat și în
drumat școala Mînjești condusă de tov. Ciu
botaru Nicolae. La ora 8 am găsit toate ca. 
drele didactice la școală.

Școlarizarea este de 100 la sută.
La limba romînă....  s-a făcut analiza gra

maticală a unei fraze. Fraza a fost luată din 
bucata ..Mihnea Vodă cel Rău", de Alexan
dru Odobescu.. Elevii au stabilit cu ușurință 
numărul verbelor predicative, după care nu
mărul de prepozițiuni și felul lor.

Inspector școlar „..."
C. BUCUR

corespondent al „Scînteii tineretului" pentru 
regiunea Iași

sesiunea de la Berlin, delegația romînă a ex
primat atașamentul fierbinte al poporului 
nostru la cauza. păcii. Poporul nostru consi
deră că tratatul general european deschide 
calea cea mai bună pentru împiedicarea agre
siunii în Europa, oferă garanții trainice de 
securitate, împiedicînd reînvierea militarismu
lui german, de pe urma căruia țara noastră 
a avut atîtă de suferit.

In cuvîntul său acad. Raluca Ripan a sub 
liniat că problema asigurării securității 
popoarelor este strîns legată de una dintre 
cele mai arzătoare chestiuni ce frămîntă pe 
oamenii iubitori de 
problema interzicerii 
siunea extraordinară

pace de pretutindeni : 
armelor atomice. Se- 
a Consiliului Mondial

al Păcii a pus un accent deosebit pe dezba
terea acestei probleme.

A luat apoi cuvîntul tov. Pantazi Cristea, 
secretarul Comitetului Permanent pentru 
Apărarea Păcii din R.P.R.

Lupta activă pentru apărarea păcii face 
parte integrantă din lupta poporului nostru 
pentru construirea unei vieți noi, de bună 
stare și fericire.

Politica externă a statului nostru democrat 
popular, politică de apărare și consolidare 
permanentă a păcii, exprimă întru totul nă 
zuințele cele mai adînci ale poporului, voința 
sa fermă de a apăra cauza nobilă a păcii și 
prieteniei între popoare.

In încheiere, participanții la adunare au 
adoptat cu ovații puternice o moțiune adre
sată Consiliului Mondial al Păcii care ex
primă hotărîrea neclintită a poporului nostru 
de a lupta alături de toate popoarele lumii 
pentru triumful cauzei păcii în întreaga lume

(Agerpres)

Primirea de către președintele Consiliului de Miniștri 
al U. R. S. S„ 8. M. MALENKOV 

a primului ministru al R. 0. Germane 0. GROTEWOHl
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite;

înaintea plecării sale în patrie, după tratamentul urmat și odihna petrecută 
în U.R.S.S., primul .ministru ai Republicii Democrate Germene, O. Grotewoh'r. a fost 
primit la II iunie de președintele Consiliului de Miniștri ai U.R.S.S., G. M. Malenkov.

Le convorbire, care e decurs într-o atmosferă cordială și prietenească, au luat 
parte A. I. Mikoian, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și V. A. Zorin, 
locțiitor al ministrului afacerilor externe al L’.R.S.S.

In cadrul convorbirii au fost atinse o serie de probleme oare interesează guvernul 
R.D. Germane și guvernul U.R.S.S. Printre altele, primul ministru O. G:o:e»ohi a a'*as 
atenția asupra intens:ficării mișcării patriotice din Germania occidentală, oare își pro
pune ca drept premiză pentru unificarea Germaniei să lichideze tratatele legate de crearea 
„comunității defensive europene". El o arătat de asemenea că cercuri Influente din Ger
mania occidentală, care apără . interesele naționale, văd în relațiile economice unilaterale 
ale Germaniei occidentale o piedică în caisa stabilirii unor relații cu Uniunea Sostc.ică 
avantajoase pentru Germania occidentală.

In această ordine de idei, primul ministru O.Grotewohl și-a exprimat dorința ca 
guvernul Uniunii Sovietice să acorde atenție demersurilor posibile din partea cercurilor 
interesate ale Germaniei occidentale cu privire Ia stabilirea relațiilor economice și cul
turale dintre Germania occidentală și Uniunea Sovietică.

G. M. Malenkov a declarat că guvernul Uniunii Sovietice va prim: cu bunăvoință 
asemenea demersuri, întrucît stabilirea unor legături economice și culture ie intre Unrâ- 
nea Sovietică și Germania occidentală corespunde intereselor reciproce ale celor două 
pă- și nu poate să nu contribuie la tegleme-.tarea probte-re; germane și ia întărirea 
păcii în Europa.

Congresul al X-lea al Partidului Comunist din Cehoslovocia

Raportul prezentat de Viliam Siroky
PRAGA 14 (Agerpres). — Ceteka transmite: 
In ședința din 13 ranle a Congresului al 

X-tea ol Far.îd-jiti: Comunist din Ceboslovec-e 
au conrinaat dezbaterile pe marginea rapoar
telor de activitate ale C-C- at Partidului Co
munist dri Cehoslovaca și Comisie" centrale 
de revizie. Au laai parte ia dezbateri dele
gați: Save! (reg unea Z3m). Rendech (regiu
nea Presov), Bauer (regiunea Ustec).

Asexey Cepicka care p-ez'da ședința a dat 
. apo: cariatul Iui V-iiam Siroky pentru a pre- 
1 zenia napcrtul la punctul 4 de pe ordinea de 
‘ zi : „Directivele c-j privire la pianul de dez- 
' voliare a economiei naționale pe anul 1955. 
' și ia planul de scurtă dura.ă pentru sporirea 

subslanțtati a producției agricole ia urmă- 
! toru 2-3 anf.

Viliam Siroky a subliniat ci proiectul direc- 
ș tivelor pentru intocm -ea pian-jlu: de stat de 
i dezvoltare a econom-~ naționale pe unul 
| 1955 și proiectul drecttvetor pentru sporirea 
I substanțială a producție: agricole tn -urma- 
' terii 2—3 an: stat îndreptate spre ridicarea 
I continuă a nivelului de tra: ol oamenilor 
I muncii ki con io »a .ate cu legea econ „'ix-ă 

fundamentală a socialismului. Urmind pilde 
Untun.i Sovietice a spus Siroky. Republica 
Cehoslovacă a pășri pe calea construcției so
cialiste. CM menu munci: din Cehoslovacia au 
învățat de la U.R.S.S. formele șt metodele 
cele mai înaintate și progresiste de muncă ți 
planificare a economie: naționaie.

Raportorul a subliniat uriașa importanță pe 
care o prez'ntă pentru Ccbo-lovoca livrările 
de materii prime industriale și de alimente 
de către U.R.S.S. precum și comenzile plasate 
în Cehosio vecl-a de către U.R.S.S. pentru 
construirea dc vase, cazane, și utilaj electro- 
tehnic complex.

Siroky a arătat că pentru a asigura dez
voltarea proporțională a econonrei Ceho
slovaciei este necesară rezolvarea neîn.îrziată 
a următoarelor sarcini de bază :

1) Realizarea în viitorul apropiat a unei 
sporiri substanțiale a producției agricole pen
tru e satisface nevoile crescînde ale poputație:, 
aslgurîndu-i o cantitate suficientă de produse 
alimentare, în special în ce privește carnea, 
și pentru a aproviziona industria ușoară și a- 
limentară cu materiile prune necesare.

2) Lărgirea efectivă și în ritm accelerat a 
bazei carbonifere, energetice și miniere în 
vederea asigurării dezvoltării mdustriei și a 
celorlalte ramuri ate economiei naționale și a 
îmbunătățirii aprovizionării populației ;

3) Sporirea producției mărfurilor de larg 
consuni și îmbunătățirea calității lor ;

4) Ridicarea substanțială a nivelului muncii 
în transporturile feroviare și auto ;

5) întărirea în toate domeniile economiei 
a regimului de economii, condiție necesară 
pentru a putea continua cu succes polit'oa de 
reducere a prețurilor și de rid'care a nive
lului de .rai.

Ne propunem ca sarcină cea mai arzătoare 
și imediată, a spus Siroky, sporirea substan
țială a producței agricole și as’gurarea unei 
dezvoltări maxime a forțelor productive și în 
domeniul agriculturii.

Starea actuală a producției agricole poate 
fi oaracterizală prin următoarele cifre : în 
comparație cu indici’ medi! din anii ante
belici 1934—1938 a crescut producția la hec
tar la griu cu 18,7%; ta secară — cu 13.1% ; 
la orz — cu 17,1% ; la ovăz — cu 3,7%. Pe 
de altă parte no: n-am atins încă nivelul an
tebelic al producției fa hectar la cartofi, 
sfeclă de zahăr, in, temei și ta alte cîteva 
culturi.

Potrivit proiectului directivelor, a spus 
Siroky, în prezent, este necesar ca pînă în 
1957 să fie ridicată producția la hectar la 
griu în medie cu 12%. la secară — cu 10%, 
la cartofi — cu la sfeclă — cu 18%. la
rapița — colza — cu 50%. la in — cu 29% și 
la hamei — cu 34%. Producția de carne tre
buie să sporească în comparație cu 1953 cu 
26%, cea a cărnii de porc și a slăninii cu 51%, 
iar producția de lapte — cu 31%.

Pentru a asigura populația cu produse ali
mentare este necesar să fie cultivat fiecare 
hectar de pămint. Se pune sarcina ca pînă 
în 1957, suprafața terenurilor cultivabile să 
fie sporită cu cel puțin 200.000 de hectare.

In anii 1954—1957 vor trebui antrenați la 
munca în agricultură 320.000 de oameni — 
mai cu seamă din rîndurile tineretului.

Un rol hotărîtor pentru propășirea agricul
turii, a spus în continuare Siroky, îl au sta

Salutul adresat de R M, R.
PRAGA (Agerpres). Aducînd salutul Parti

dului Muncitoresc Rom’n celui de al X-lea 
Congres al Part'dului Comunist din Ceho
slovacia, tov. Gh. Apostol, prim secretar al 
C.C. el P.M.R. a spus următoarele:

Dragi tovarăși.
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn ne-a însărcinat să transmitem Congre
sului al X-iea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia un cald salut frățesc și urări de 
muncă rodnică.

Sub conducerea Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, poporul cehoslovac a obținut 
mari succese în lupta pentru întărirea sta
tului democrat popular, pentru ridicarea ni
velului său de trai material și cultural, pentru 
construirea socialismului.

Uniți în jurul partidului comunist, oamenii 
muncii din Cehoslovacia și-au cucerit prin 
luptă o viață nouă, liberă și însorită, așa cum 
au visat-o și pentru care și-au dat viața lulius 
Fucik și atîția alți eroi ai clasei muncitoare 
din Cehoslovacia.

Succesele obținute de poporul cehoslovac sînt 
rod al muncii sale pline de avînt, ai ajutorului 
frățesc și multilateral dat de poporul so
vietic. al colaborării rodnice cu țările de de
mocrație populară Aceste succese bucură po
porul romîn ca și pe toate popoarele dornice 
de pace din lumea întreagă. Ele sînt succese 
ale măreței lupte pe care omenirea iubitoare 

țiunile de mașini și tractoare. Directivele 
prevăd o spor.re Substanțială pite Ia dublul 
celui de astăzi a numărului total de tractoare, 
dintre care a tractoarelor cu șenile — de 33 
Ori, a combatnetor cerealiere — de peste 6 
ori, a rombainelor pentru culesul sfeclei — 
de 29 de ori și a corateinetor pentru culesul 
inului de 6 ori.

Tendința spre creșterea producție: agricole, 
i spus tn continuare Viliam Siroky, va duce 
la lărgirea schimbului de mărfuri intre onș 
ș: sat, la întărirea alianței politice dintre 
clasa muncitoare ți țărănimea muncitoare.

Sintem convinși că dorința noastră de a 
realiza o creștere substanțială a producției 
agricole va fi primită cu toată înțelegerea nu 
numai de membrii cooperativele- agricole 
unice, ci și de țărani cu gospodării indivi
duale mici și mijlocii.

Grija partidului și guvernului pentru dez
voltarea agriculturii este o nouă dovadă a 
rolului pozitiv al alianței dintre clasa mun
citoare și țăranii mici și mijlocași.

Probiema centrală a politicii noastre 11 
sate este e-sgurarea dezvoltării continue a 
cooperativelor agricole unice a subliniat ra
portorul. La data de 15 tebruarie 1954 cox. 
penlivele agricole unice au deținut aproxi
mați-. 33% din suprafața totală de pămiut 
arabiL Aceste cooperative agricole unice îm
preună cu gospodăriile de stat și stațiunile 
de mașini și tractoare reprezintă o bază im
portantă in construirea socialismului la sate. 
Dezvoltarea considerabila din ultimii ani a 
cooperativelor agricole unice, dovedește că 
majoritatea țăranilor cu gospodării mici și 
mijlocii au înțeles just că drumul marii pro
ducții cooperatiste socialiste este singurul 
drum just și avantajos.

Trecînd la directivele de întocmire a ola
nului de stat de dezvoltare a economiei națio
nale pe anul 1955, Siroky a spus :

Răminerea în urmă a principalelor ramuri 
și disproporția care s-a ivit în urma acestui 
fapt constituie de un timp îndelungat una din 
problemele centrale ale politicii noastre eco
nomice, asupra căreia este concentrată atenția 
partidului nostru. Directivele prevăd sporirea 
extracției de huilă în anul 1935 cu cel puțin 
5%, a extracție' de cărbune brun — cu 7% 
și a lignitului cu 21%. Se va acorda o deose
bită atenție regiunilor carbonifere din Slo
vacia.

Va spori de asemenea cons'derebil extracția 
de minereuri și producția de energ'e electrică. 
Proiectul planului pe 1955 prevede sporirea cu 
11% a producției de energie electrică și ou 
9 lo a capacității stațiunilor electrice.

îmbunătățirea substanțială a aprovizionării 
oamenilor munci' cu mărfuri industriale și 
produse alimentare după efectuarea reforme' 
monetare, a spus Siroky, constituie o dovadă 
de netăgăduit a marilor succese realizate de 
noi în producția socialistă. După desființarea 
s’stemului cartelelor, comerțul socialist a că
pătat o largă dezvoltare. Politica rid'cării ni
velului de trai al oamenilor muncii cere in
troducerea consecventă a regimului de eco
nomi; în producție. In acest an, prețul de cost 
ai întregii producții industriale urinează să 
scadă cu 2,3% iar potrivit directivelor pe 
1955 — cu 3%.

Arătînd că proiectul directivelor îndreptate 
spre sporirea substanțială a producție' agri
cole în următorii-2—3 ani și al directivelor cu 
privire la întocmirea planului de stat pe 1955 
au fost primite de către op'nfa publică cu en
tuziasm, Siroky a spus :

Partidul și guvernul trasează următoarele 
sarcini principale ale economiei naționale pe 
ani' 1954—1955, dezvoltarea producție' agricole; 
esigurarea dezvoltării continue a bazei de ma 
terii prime, de combustibil și energetice; înl 
bunătățirea activității transporturilor; aprovi
zionarea oamenilor muncii cu cantități sufi
ciente de mărfuri de bună calitate; îmbunătă
țirea deservirii populației și aplicarea consec
ventă a regimului de economii. Asupra înde
plinirii cu succes a acestor sarcin’ de bază 
trebuie concentrate toate forțele economiei 
noastre naționale.

Viliam Siroky a rostit cuvinte d6 salut în 
cinstea eroiculm popor muncitor, a alianței in
destructibile a clasei muncitoare cu țărăni
mea și intelectualitatea muncitoare, în cins
tea Partidului Comunist din Cehoslovacia, a 
frăției și prieteniei veșnice între popoarele Ce
hoslovaciei și popoarele Uniunii Sovietice.

de pace în frunte cu U.R.S.S. o duce pentru 
făurirea unei vieți mai bune, pentru pace 
și prietenie între popoare.

După eliberarea țărilor noastre de sub ju
gul fascist de către glorioasa Armată Sovie
tică, prietenia tradițională dintre poporul ro
mîn și poporul cehoslovac a căpătat un con
ținut nou. Această prietenie s-a cimentat prin 
sîngele vărsat în comun alături de ostașii so
vietici, în lupta pentru izgonirea hoardelor fas
ciste de pe teritoriul țărilor noastre» Relațiile 
de prietenie, de colaborare economică și cul
turală între R.P.R. și R. Cehoslovacă în plină 
dezvoltare, contribuie la înaintarea hotărîtă a 
popoarelor romîn și cehoslovac pe drumul con
struirii socialismului.

Dorim Partidului Comunist din Cehoslovacia 
și poporului cehoslovac, noi succese în con
solidarea regimului, democrat popular, în întă
rirea alianței dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare în ridicarea continuă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii din o- 
rașele și satele cehoslovace, în construirea cu 
succes a socialismului și în apărarea păcii.

Trăiască Partidul Comunist din Cehoslova
cia. conducătorul încercat al poporului ceho
slovac I

Trăiască prietenia și colaborarea frățească 
dintre poporul cehoslovac și poporul romîn !

PARIS 14 (Agerpres). —
Din Paris se anunță că Rene Coty, preșe

dintele Republicii Franceze, a acceptat în 
mod Oficial duminică seara demisia guvernu
lui Laniel.

In urma întrevederilor avute eu reprezen

Note politice

Ce dovedește demisia guvernului Laniel
Există o anumită stare ps’htcă specifică 

jucătorului de ruletă. Acesta de cîte Ori se 
vede aproape de ruină, mizează tot ceea ce 
;-a mai rămas în speranța că „va sparge 
banca". Cam aceeași tehnică o adopta și de
loc regretatul fost prim-minls.'Tu al Fran
ței. Joseph Laniel. De cîte ori se vedea în
tr-o situație critică, miza totul pe cartei 
cea mare care în limbaj parlamentar poartă 
numele de „vot de încredere”. Așa că în ul
timele lsni, «e crease obiceiul ca orice d;s- 
cuție ma ;mportan*ă în parlamentul francez 
-4 se termine stereotip, cu cererea guver
nului de a i se acorda vot de încredere. Ce 
urmărea Laniel prin aceasta ? Se poate răs
punde scurt: intimidarea parlamentarilor 
burghezi, gata dintr-un motiv sau altul, să

. guvernamentală tntr-o anu
mită probiemă. dar nehotărîți să răstoarne 
guvernul, chit ci acesta ducea i politică con- 
trară -te-rereor naționale ale Franței.

In felul aceșîa. echipa Laniel-Bidault s-a 
menținut la cirma Franței cu toată opoziția 
ce și.o creare nu numai în rîndul maselor 
populare, dar chiar și In rinduriie parlamen
tarilor burghezi.

E~ e interesant îrrsi de studiat graficul vo- 
toriior de încredere care arată o scădere con- 

a n-m-ărtiiui voturilor in favoarea jgu- 
remu:- Această scădere s-a accentuat mai
ales după descinderea conferinței de la Ge
neva. raregistrind la penultimul vot dvar o 
majoritate de două voturi pentru a atinge 

i maxima în ședințe de sîmbătă dimineața a 
. Parlamentului francez cînd un număr de 306 
j deputa;: s-au pronunțat Împotriva guvernului.

Aceasta s tuație l-a silit pe Laniel să-și pre
zinte de.-n.-a guvernului, astfel că Franța se 
găsește din nou în criză de guvern.

Căderea guvernului în aceste zile este cu 
atît mai semnificativă, cu cît a venit în 
timpul desfășurării conferinței de la Geneva, 
deci este vorba. în primul rînd de un vot îm
potriva liniei urmate de delegația franceză în 
discuțiile asupra problemei Indodiinei. In le
gătură cu aceasta trebuie remarcat că votul 
de neîncredere tn guvern este dat cînd în 
S.U.A. au răsunat mereu mai multe glasuri 
ale diferitelor personalități oficiale care cer 
ruperea tratativelor de la Geneva și rapida 
•Internat omlizare a țăzbaiului în Indochina 
sub firma pactului agresiv el Asiei de sud-est.

Treb : e reținut de asemenea că ac uala criză 
de guvern din Franța a fost provocată de o 
problemă asiatică : Indochina. Aceasta dove
dește că evenimentele din Asia care au ca 
principală trăsătură creșterea mișcării de eli
berare națională și formarea unui front 
larg antî-imperielist exercită o puternică in
fluență asupra întregii politici mondiale, pro
rocind crize de guvern în țările colonialiste 
care nu țin seama de aspirațiile naționale ale 
popoarelor asuprite.

Actuala criză nu este însă un rezultat ăl 
unor simple combinații politice de culise, artst 
fapt fiind dovedit de coacerea lentă dar me
reu mai accentuată a divergențelor dintre par
lament și guvern. Și aceasta nu este însă lu
crul cel mai semnificativ. Este vorba înainte 
de toate de influența mereu crescîndă pe 
care o -au masele populare în politica fran
ceză. Pe măsură ce guvernul Laniel își în
tețea manevrele menite să torpileze orice 
inițiativă a Uniunii Sovietice și a celorlalte 
state democrate, de destindere a încordării 
internaționale, ca cît Laniel și Bidault urmau 
cu mai mult servilism politica agresivă a- 
mericană cu atît s-ia adîncit procesul de cla
rificare a opiniei publice franceze.

Opinia publică franceză își exprimă mereu 
mai deschis opoziția față de „comunitatea de
fensivă europeană" și războiul din Indo
china, ceea ce a făcut ca și parlamentari 
burghez: să fie nevoiți să ia poziție împo
triva politicii Laniel-Bidault sau mai precis 
spus împotriva politicii Dulles. Și curba 
crescătoare a voturilor împotriva guvernului, 
despre care se vorbea mai sus, dovedește 
tocmai efectul procesului de clarificare poli
tică a maselor populare din Franța. Presiu
nea exercitată de opinia publică a devbnif 
mereu mai puternică, făcînd cia în fiecare 
lună alți deputațî să fie nevoiți să fa pozi
ție împolriva guvernului. Dealtfel, guvernul 
Laniel nu a putut fi salvat nici de caiacele 
ce i-au fost aruncate de peste Ocean și 
chiar și de peste canalul Mînecii. Se știe 
că în cursul săptămînii trecute Dulles și 
Eisenhower au proferat noi amenințări ta 
adresa Franței, în speranța intimidării par
lamentului. Iar la Geneva anumifi reprezen
tanți occidentali și-au înăsprit tonul, do>ar- 
doar Laniel va putea fi salvat.

'I ■ ............. ..................... ...................HI!

Condamnarea în ILR«S.S< a doi spioni 
americani

MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La rubrica „Cronica", ziarele sovietice din 
13 iunie publică următorul comunicat :

„Colegiul militar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. a judecat procesul spionilor diver- 
sioniști americani Ga-lai Vladimir Konstanti- 
novici și Hratnțov luri Alexandrovici, strfecu- 
rați pe teritoriul U.R.S.S. de serviciul de 
sp'onaj american.

Ancheta judiciară efectuată de organele 
securității de stat a stabilit că Galai, făcînd 
serviciul într-una din unitățile militare sta. 
ționate în Austria, a intrat în legătură cu 
delicvenți de drept comun din rîndurile popu
lației Iacale și, încurcîndu-se în afaceri de 
speculă, a dezertat din unitate. Apărînd în 
sectorul ameficati din Viena, Galai a fost re
ținut de autoritățile americane de ocupație, 
iar apoi a fost recrutat de ofițerii serviciu
lui de spionaj american ca agent și a fost 
trim's la o școală de spionaj sub numele fals 
de „Lawrence O'Jolmson".

In același fel l-a recrutat serviciului de 
spionaj american pe criminalul de drept co
mun Hramțov, apărut pe teritoriul sectorului 
american al orașului Berlin, care a fost de 
asemenea trimis 1a școala de spionaj unde, 
sub numele fals de „Vasiliev Grigori", a ur
mat cursul împreună cu Galai.

In instanță, Galai și Hramțov au arătat că 
școala de spionaj americană în care au fost 
instruiți, își avea sediul în mica localitate 
Rottach (Germania occidentală). Instructorii 
acestei școli erau colaboratori ai serviciului 
de spionaj american și pur-tau nume false. 
Gata' și Hramțov au cunoscm pe următorii : 
șeful școlii, căpitan în serviciul de spionaj 
american, purtînd numele „Corney"; instruc
torii școlii, „Frank” și „Jim", ofițeri în ser. 
viciul de spionaj american, precum și instruc
torul de radiotehnică ,,Jan".

Pentru a se camufla, toate persoanele care 
își făceau instrucția tn aceasta școală trebuiau 
să se prezinte drept angajați voluntari în 
armata americană avînd asupra lor documente 
false. Hramțov avea asupra lui documente pe 
numele „George Ștefan", polonez, angajat 
chipurile voluntar ca șofer tn armata ameri

tanții diferitelor grupuri parlamentare, pre
ședintele Franței l-a însărcinat pe deputatul 
radical Mendes France cu formarea noului 
guvern. Agenția France Pressfe anunță că 
Mend€s France a acceptat să înceapă eon 
sultă rile.

In lumina faptelor de mai sus reiese deose
bit- de clar justețea aprecierii făcută în de
clarația Partidului Comunist Francez, jn care 
se spune . uCriza de guvern oglindește in
dignarea crescîndă a poporului francez față 
de continuarea războiului nedrept Împotriva 
popoarelor din Indochina. Mai mult decît 
atît, arată că poporul este împo riva poli
ticii care contravine intereselor națiunii, îm
povărată de consecințele nefaste ale planului 
Marshall și ale Pactului Atlantic, împotriva 
cărora partidul nostru a luptat chiar de lă în
cep." . Recentele măsuri ale guvernului față 
de Indochina, cunt este chemarea sub arme 
înainte de termen, sînt acțiuni tipic mihterb. 
Laniel și Bidault au intensificat presiunile 
pentru a obține ratificarea nefas eîor tratate 
de ta Bonn și Paris. Zi de zi ei au intensifi
cat înrobirea Franței față <le miliardarii ame
ricani. Căderea lor este un succbs al forțe
lor păcii".

.'.cest succes a! forțelor păcii trebuie l'egăt 
și de cele întîmptaie cu puține zile în urmă 
cjnd comisia pentru afaceri externe a paria. 
meniului francez s-a pronunțat împo riva ra- 
tiiicări; tratatului „comunității defensive eu
ropene".

In această privință este semnificativ co
mentariul zarului ..New York TtttiCS" care 
arată într-un articol redacțional consacrat 
crizei de guvern din Franța că rezultatul vo
tului din Adunare» Naț orrală „reprezintă îh 
mod incontestabil un eșec pentru occident. 
Re-ultatul votului creează posibilitatea ca 
occidentul să renunțe la tratatul comunității 
defensive europene, intrucît sfe crede că ori
care alt guvern va avea o atitudine mâl 
ostilă acestui tratat decît guvernul Laniel".

Devine de oceea clar că săptămîne oarfe ă 
trecut va fi înscrisă cu negru în calendarul 
politici-: externe amerioane. care după o serie 
de eșecuri în Asia primește lovituri și îh 
Europa. Nu c deci de minare în lumina aces
tor fapte că imediat după «niunțarfea crizei 
de guvern din Franța, Dul’es și-a convocat 
colaboratorii, conferind îndelung cu ei după 
ce și_a întrerupt turneul de Cduferințe or. 
ganizat pe coasta Pacificului. Cu începere 
de sîmbă’ă dimineața secretarul Departa
mentului de stat păstrează un contact tele
fonic permanent Ou Dillon, ambasadorul 
S.U.A. la Paris.

D.l Dul'bs ar putea dealtfel reflecta nu nu. 
mai asupra votului din parlamentul francez, 
ci și asupra celor Întîfnplate în Ibălta. 
Acolo — legea electorală frauduloasă — 
principalul instrument politic prin oare ame
ricanii sperau să obțină o victorie ușoară a 
democrat-creștinilor în alegeri a fost anulată 
de parlament, la propunerea lui Pietro Nennî. 
Desigur însă că cei ce âu votat anul trecut 
pentru această lege, azi suau pronunțat îm
potriva ei nu din înalte principii democra
tice. ci oa urmare a presiunii crbscîhde a b- 
pinibi publice italiene în sînul căreia se pe
trece un proces identic cu cel din Franța.

Desigur că nu trebuiesc subapreciate po
sibilitățile de manevră ale dușmanilor păcii, 
împotriva acestui pericol previne declarați-a 
Partidului Comunist Francez oare arată că 
în scopul continuării politicii contrare inte
reselor națiunii, cercurile politice reacționare, 
„vor încerca pe toate căile să formeze un 
guvern care să nu se deosebească prea mult 
de guvernul precedent, un guvern care ar 
încredința ducerea politicii externe liderilor 
din partidul M.R.P., (partid din care facă 
parte Bidault — N. R.) partid care refuză 
să 'apere interesele naționale și. care trădează 
interesele Franței". In aceeași declarație, 
Partidul Comunist Francez arată că este 
gata să sprijine măsurile unui guvern care 
se va pronunța pentru imediata încetare a 
focului în Indochina și încheierea păcii.

Ținîndu-se seama db toți factorii mai sus 
amintiți trebuie privită actuala situație poli
tică din Franța și evoluția cb O poate lua 
criza de guvern, care va putea fi rezolvată 
ta sens pozitiv numai și numai ținîndu-se 
seama de revendicările legitime ale poporului 
francez oare sfiit respingerea acordurilor de 
la Bonn și de la Parts, încetarea focului în 
Indochina, organizarea securității colective 
în Europa și reglementarea divergențelor 
dintre marile puteri pe calea tratativelor — 
pe plan extern ; iar pe plan intern — sa
tisfacerea revendicărilor economice urgente 
ale clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor 
mâncii și apărarea efectivă -a libertăților de
mocratice, revendicări expuse ta declarația 
făcută de Maurice Thorez la Congresul 
Par titlul u; Comunist Francez.

S. BRAND

cană, tar Galai se prezente drbpt inslandezul 
„John Inorsoti".

Sub conducerea unur ofițeri din serviciul 
de spionaj american, Galai și Hramțov au 
studiat timp de cîteva luni metodele de desfă
șurare a activității subversive și de spionaj 
pe teritoriul U.R.S.S., tehnica falsificării docu
mentelor și a ștampilelor, tragerea cu arma, 
fotografierea obiectivelor industriale și a aero. 
dramurilor, radiatehnica și folosirea cifrului 
pentru legături cu centrul de spionaj.

După absolvirea școlii de spionaj, Galai și 
Hramțov au fost trimiși pe bordul unui avion 
american care a decolat de pe aerodromul d’tî 
Wiesbaden, fiind însoțiți de ofițerul din ser
viciul de spionaj „Jim", în orașul Oslo, Norve
gia, iar apoi pe bordul unui hidroavlon, norve. 
gian cu un motor în zona frontierei de stat 
norvegiano-sovietice. Cu ajutorul autorităților 
de frontieră norvegiene, Galai și Hramțov au 
fost trecuți peste frontieră pe teritoriul re
giunii Murmask.

După cum au arătat Hramțov și Gata' în 
depozițiile făcute în instanța Colegiului mi- 
litar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S,, ei 
au primit din partea serv'ciulu’ de spionaj a- 
tnerican misiunea de a culege pe teritoriul 
U.R.S.S. informații despre Obiectivele indus
triale și militare importante, despte aerodro
muri, să fotografieze aceste obiective și să 
determine cu precizie coordonatele lor.

Pentru transmiterea informațiilor cifrate cti 
caracter de spionaj către serviciul de spionaj 
american, lui Giala* și Hramțov le-au fost in
dicate următoarele adrese: Berlin, SW 61, 
Obentrautstrasse 32, Dalhau Viktor: Berlin 30, 
Motzstrasse 9 Hauler Richard.

In cadrul anchetei preliminare și Judiciare, 
Galai și Hramțov și-au recunoscut în întie- 
gime crimele săvîrșite.

Colegiul militar al Tribunalului Suprem al 
U.R.S.S. a găsit vinOvațî pe Gata' și Hram- 
țov, conform articolului 58, punctul 1 b dta 
Codul Penal al R.S.F.S.R., dar luînd în con
siderare faptul că acuzații și-au recunoscut 
în mod sincer vina, a socotit posibil să nu le 
aplice lu' Galai și Hramțov pedeapsa capi, 
fală și La condamnat 1a cîte 25 ani internare 
în lagăre de corecție și muncă.



Cuvîniarea rostită de N* S. Hrușciov
Ia Congresul al X-lea al Partidului Comunist din Cehoslovacia
. PRAGA 14 (Agerpres). — TASS transmite 
textul cuvtntării rostite de N. S. Hrușciov Ia 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia la 12 iunie 1954.

[ Dragi tovarăși și prieteni 1

' Ingăduiți-ml ca din însărcinarea Comitetu
lui Central al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice să vă salut călduros și prin 
dvs. — gloriosul Partid Comunist din Ceho
slovacia, să transmit sentimentele de dra
goste și prietenie frățească sinceră pe care 
popoarele Uniunii Sovietice le nutresc fată de 
popoarele Cehoslovaciei. (Aplauze furtunoase 
prelungite, care se transformă în ovații).

Ingăduiti-mi să transmit un fierbinte salut 
oamenilor muncii din Praga — minunata ca
pitală a popoarelor ceh și slovac (Aplauze).— 
unul din cele mai vechi orașe din Europă, re
numit din timpuri străvechi pentru înalta sa 
cultură și cîntat în cîntecele populare de luptă 
Și dragoste de libertate.

Pentru noi comuniștii, Praga are o însem
nătate deosebită. Aici la Praga, cu 42 de ani 
în urmă, conferința bolșevicilor ruși sub con
ducerea marelui Lenin, întemeietorul Parii-, 
dului Comunist al Uniunii Sovietice, a izgonit 
din rîndurile sale pe oportuniști și a pus baza 
închegării definitive a bolșevicilor într-un par
tid muncitoresc revoluționar de sine stătător
— partid leninist de tip nou. (Aplauze). Ace
sta a fost unul din cele mai însemnate eveni
mente nu numai în istoria Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice. Hotărîrile Conferin; 
tei de la Praga a bolșevicilor au arătat pilda 
luptei Intransigente împotriva oportunismului, 
au contribuit ca în numeroase țări să se cre
eze și să se întărească partidele marxiste 
muncitorești — apărătoare adevărate și consec 
yente ale intereselor maselor muncitoare.

Tovarăși I Partidul Comunist din Cehoslova- 
fcia s-a prezentat la cel de ai X-lea Congres 
el său mai strîns unit oa orietnd, monolit. El 
ere o experiență bogată de peste 30 de ani de 
luptă pentru independența de stat a țării, 
pentru libertatea popoarelor ceh și slovac, 
pentru victoria cauzei socialismului. Acestei 
cauze nobile și-a consacrat întreaga viață și 
și-a dedicat forțele Element Gottwald, 
fiu credincios al popoarelor Cehoslova
ciei, militant eminent al mișcării revoluționare 
Internaționale. (Aplauze).

Partidul Comunist din Cehoslovacia a apărat 
întotdeauna și apără în mod consecvent inte
resele vitale ale clasei muncitoare, interesele 
oamenilor muncii și prin lupta sa plină 
de abnegație și-a cîștigat deplina încredere 
și sprijinul poporului său.

In perioada dintre primul și cel de al doilea 
război mondial, partidul vostru a fost în 
fruntea luptei revoluționare a clasei munci
toare și a țărănimii muncitoare din Ceho
slovacia împotriva burgheziei. In ani' grei ai 
ocupației hitleriste, partidul comunist a fost 
adevăratul organizator și conducător al ma
selor muncitoare în lupta lor pentru eliberarea 
patriei scumpe de sub jugul fascist.

Comuniștii din Cehoslovacia au luptat cu 
bărbăție pentru libertatea poporului . lor și 
și-au cucerit o glorie nepieritoare. Toți oamenii 
iubitori de libertate din lume cunosc și cin
stesc mult numele glorioase ale lui Julius Fu- 
cik și Jan Șverma. Comuniștii au fost întot
deauna în primele rînuuri ale vitejilor ostași 
care au luptat pentru eliberarea patriei lor de 
odioșii ocupanți germano-fașciști. (Aplauze)

Sub conducerea Partidului Comunist, oa
menii muncii din Cehoslovacia au obținut li
chidarea orînduirii burgheze și și-au eliberat 
țara de sub dominația claselor reacționare, 
au scăpat de asuprirea capitaliștilor străini și 
au instaurat orînduirea de stat și socială, 
democrat-populară, consolidînd adevărata pu
tere a poporului, în frunte cu clasa munci
toare.

Poporul cehoslovac este în drept să se mîn- 
drească cu cuceririle sale istorice. In prezent. 
Republica Cehoslovacă populară a ieșit pe ca
lea largă și luminoasă a construcției socialism 
și pășește cu încredere înainte. Sectorul socia
list a cucerit deja poziții trainice în industrie, 
în comerțul interior și exterior. Oamenii 
muncii din Cehoslovacia, biruind greutățile și 
împotrivirea dușmanilor, au îndeplinit cu suc
ces planul bienal de refacere a economiei 
lor naționale și planul cincinal de dezvoltare 
e. economiei și culturii republicii.

In anii cincinalului între 1949 și 1953, volu
mul producției industriale a crescut în ansam
blu în țară de peste două ori, iar productivi
tatea muncii a sporit cu 60 la sută. In Slovacia, 
volumul producției industriale a crescut în a- 
ceeași perioadă de aproximativ două ori și ju
mătate, iar în comparație cu nivelul antctjplic
— de patru ori și jumătate.

Partidul Comunist din Cehoslovacia șl-a 
propus sarcina importantă de a căuta să ob
țină necontenit ridicarea permanentă a bună
stării poporului și în acest scop de a acorda 
mai multă atenție dezvoltării agriculturii.

Par'idul Comunist al Uniunii Sovietice vă 
tirează succese în opera avîntului continuu al 
agriculturii, pentru a obține îmbunătățirea 
considerabilă a aprovizionării populației țării 
cu toate produsele alimentare necesare, mai cu 
6eamă cu pline, carne, grăsimi, produse lac
tate și alte produse. în vederea acestui. lucru, 
în Republica Cehoslovacă există mari posibi
lități.

Ce se cere pentru un puternic avînt continuu 
al agriculturii ? Pentru aceasta în primul nod 
trebuie ridicat nivelul mecanizării și pus la 
dispoziția agriculturii republicii numărul ne
cesar de tractoare, pluguri, semănătoare, ma
șini pentru recoltat și îndeosebi combine ce
realiere și combine pentru recoltarea sfeclei, 
pentru a mecaniza într-un grad mai mare 
munca în agricultură. Munca țăranilor poate 
fi ușurată, productivitatea ei poate fi sporită, 
pot fi create pentru țărănime condițiile pentru 
ridicarea și mai mare a nivelului ei cultural, 
numai prin mecanizarea multilaterală a pro
ducției agricole. înaltul nivel al mecanizări’ 
poate fi realizat doar în gospodăriile coopera
tiste mari, în care s-a și unit partea înaintată 
a țărănimii cehoslovace. Problema cooperări: 
gospodăriilor țărănești nu este numai prob'ema 
luptei pentru sporirea productivității agricul
turii, ci și a luptei pentru ușurarea muncii ță
ranilor, pentru atragerea mai largă a țăran'- 
lor, îndeosebi a femeilor, la participarea 
activă la viața socială și la conduce
rea statului. Nu încape îndoială că coo
perativele agricole vor crește și se vor în
tări și de acum înainte, vor obține recolte mai 
bogate și vor servi ca exemplu pentru întreaga 
țărănime. Pe baza experienței în muncă a co
operativelor agricole existente țărăn'mea mun
citoare din Cehoslovacia se va convinge în 
mod practic de avantajele lor și va păși pe 
calea dezvoltării cooperatiste a agriculturii.

Se înțelege că cooperarea gospodăriilor ță
rănești, aplicată pe baza respectării întocmai 
a principiului liberului consimțământ, presu
pune de asemenea necesitatea de a se acorda 
mai multă atenție și ajutor gospodăriilor țără
nești individuale.

<Scînteia tineretului»
Pag. '4-a 15 iunie 1954

Succesele obținute în dezvoltarea industriei 
Cehoslovaciei care s-a remarcat întotdeauna 
printr-un înalt nivel al dezvoltării industriale, 
creează premizele necesare avîntului continuu 
mai rapid al agriculturii, pentru intensificarea 
ajutorului acordat cooperativelor agricole și 
întregii țărănimi muncitoare de către clasa 
muncitoare. Țăranii din Cehoslovacia, care știu 
să obțină rezultate bune în producția agricolă 
și creșterea animalelor, au și început să aducă 
și, fără îndoială, vor aduce pe o scară nemă
surat de largă contribuția lor de seamă la 
cauza construcției socialiste.

Țăranii muncitori pot T-ndepli-ni sarcinile care 
stau în domeniul agriculturii doar cu sprijinul 
frățesc al clasei muncitoare. Muncitorii, 
țăranii și Intelectualii sînt interesați în 
egală măsură în construirea noii societăți so
cialiste, care va asigura dezvoltarea continuă 
a forțelor productive ale țării, ridioarea neîn
treruptă a bunăstării și a nivelului cultural al 
poporului.

Pentru a crea orînduirea socialistă este ne
cesară o puternică forță socială. Această forță 
există. Această forță, după cum ne învață 
maixism-leninismul, este alianța dintre munci
tori și țărani. Dacă muncitorii și țăranii, care 
reprezintă majoritatea covîrșitoare a populaț'ei 
și care creează toate bunurile principale ale 
vieții, vor lua în mîi.nile lor cauza reorganizării 
socialiste a societății, în acest caz ei nu au 
de ce să se teamă nici de capitaliști, nici de 
moșieri și de nici un fel de reacționari. (Aplau
ze). Experiența Uniunii Sovietice, experiența 
țărilor de democrație populară, arată în mod 
grăitor că succesul cauzei depinde numai de 
relațiile reciproce economice și politice juste 
dintre oraș și sat, de alianța dintre muncitori 
și țărani cu condiția ca această alianță să fie 
condusă de clasa muncitoare.

Istoria a dovedit că drumul indicat de Lenin 
— drumul alianței frățești dintre muncitori și 
țărani, al unității economice strînse între oraș 
și sat, a corespuns tuturor așteptărilor și este 
singurul posibil și Just pentru victoria socia
lismului. A’lianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime este baza invincibilă a orînduirii de- 
mocrat-populare. Vă urăm din inimă noi 
succese în întărirea continuă a acestei alianțe. 
(Aplauze).

Una dintre cele mal mari cuceriri a poporul^1 
cehoslovac este statul democrat popular liber 
și independent creat de el. Această victorie 
istorică a încununat lupta multiseculară de eli
berare națională a popoarelor ceh și slovac. 
De această luptă este indisolubil legată activi
tatea fiicelor și fiilor înaintați, a minților celor 
mai luminate din rinduri'.e popoarelor ceh și 
slovac.

De această luptă este legată dezvoltarea 
culturii naționale a Cehoslovaciei. Ideea eli
berării naționale și sociale a al’mentat crea
ția populară, de ateasiă idee sînt pătrunse 
operele multor literați, pictori și compozitori 
eminenți cehi și slovaci. Poporul cehoslovac 
se poate mîndri pe bună dreptate că el a 
adus un mare aport la dezvoltarea culturii 
mondiale.

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie 
din Rusia a stîrnit un puternic avînt al miș
cării revoluționare de eliberare națională în 
to-ate țările. Sub influenț-a binefăcătoare a 
Revoluției Socialiste din Rusia, popoarele Ce
hoslovaciei au intensificat lupta pentru liber
tatea și independența lor. In anul 1913 a 
fost creată Republioa Cehoslovacă. Cu toate 
acestea, puterea în țară a fost acaparată de 
clasele exploatatoare. Economia Cehoslova
ciei, politica ei internă, și externă au fost sub
ordonate intereselor imperialișt’lor străini. In 
condițiile cînd puterea aparținea burgheziei. 
Cehoslovacia nu și-a menținut și nici nu-și 
putea menține independența. Acest lucru îl 
dovedește în mod grăitor istoria rcpubl'cii 
cehoslovace burgheze în perioada dintre cele 
două războaie mondiale. Oameni: politici din 
statele capitaliste occident-ale erau în vorbe 
pentru prietenia cu Republica Cehoslovacă, în 
realitate însă o considerau oa un obiect pen. 
tru exploatare și punct strategic important 
pentru realizarea scopurilor lor de cotropire.

Adevărata atitudine a statelor occidentale 
burgheze față de Cehoslovaci-a a ieșit la i- 
voaiă în întregime în anul 1938, în zilele ru
șinoase ale trădării de la Munchen. Călăuzin- 
du-se de interesele lor imperialiste, căpete
niile statelor capitaliste au dat Cehoslovacia 
pradă fiarei fasciste. Singură Uniunea Sovie
tică rămăsese credincioasă tratatului cu Ce
hoslovacia. (Aplauze furtunoase prelungite. 
Toți se ridică în picioare. Delegații scandea
ză : „Trăiască Uniunea Sovietică !" Răsună 
urale). Trupele noastre erau ga'a să vină fn 
ajutorul Cehoslovaciei și să-și îndeplinească 
datoria. Dar guvernul burghez de atunci al 
Cehoslovaciei a respins propunerea de ajutor 
e guvernului sovietic. In afară de aceasta, gu
vernul reacționar dta Polonia a refuzat să 
permită trecerea trupelor sovietice prin teri
toriul Poloniei.

Popoarele Cehoslovaciei s-au convins că în 
cadrul republicii burgheze, unde la putere 
se află exploatatori, nu se poate obține in
dependență națională deplină și v’ața de stat 
trainică și de sine stătătoare

Numai prin victoria orînduirii democrat- 
populare, în care stăpînul deplin al țării este 
poporul, a fost creat un stat cu adevărat 
independent — o Republică Cehoslovacă cu 
adevărat populară.

Mărețul principiu al egaî:tății în drepturi 
și al prieteniei între popoarele libere este tra
dus în fapt în condițiile cînd puterea apar
ține poporului. Spre deosebire de imperiul 
austro-ungar ferfenițat și sfîșiat de contra
dicții naționale și în cele d:n urmă prăbușit, 
în componența căruia fuseseră incluse cu forța 
Cehia și Slovacia, acum în Cehoslovacia popu
lară, între popoarele ceh. slovac și celelalte 
popoare care s-au unit într-un singur stat cu 
adevărat democratic, s-au statornicit relații 
de prietenie și colaborare frățească. întărind 
și dezvoltînd statul lor scump, popoarele ceh 
și slovac își dau seama tot mai profund pe 
zi ce trece de marea forță vitală pe care 
o reprezintă în condițiile orinduirii democra
tice prietenia și f-ăția între popoarele libere 
ș’ egale în drepturi (Aplauze).

Oameni: sovietici se bucură de victoriile 
glorioase ale poporului cehoslovac, le consi
deră ca o contribuție de mare importanță 
adusă cauzei comune a luptei în regulai lagăr 
democratic pentru pace și prietenie între po
poare Oamenii muncii d n Uniunea Sovietică 
sînt plini de admirație pentru eroicele pagini 
ale istoriei luptei Cehoslovacie' pentru liber
tatea ei, și au profund respect față de tradi
țiile naționale progresiste ale popoarelor ceh 
și slovac.

Putem releva cu o imensă satisfacție că re
lațiile reciproce dintre popoarele țărilor 
doastre, începînd din timpuri străvechi și 
pînă în prezent, s-au întemeiat întotdeauna 
pe o prietenie sinceră și inimoasă. Prietenia 
între popoarele sovietic și cehoslovac s-a în
tărit mai cu seamă în anii celui de al doi- 
lea război mondial. Sînt vii în memoria noa
stră luptele din regiunile Sokolovo, Belaia 
Țerkow, Jașkov și alte orașe și sate din Uni
unea Sovietică, unde ostașii sovietici și ceho
slovac’ au luptat umăr la umăr împotriva duș
manului comun. (Aplauze).

Oamenii sovietici țin minte că eroicii ostași 
al Cehoslovaciei, împreună cu glorioasa Ar
mată Sovietică, au participat la eliberarea 

străvechiului oraș Kiev — capitala Ucrainei 
Sovietice. îmi face o deosebită plăcere să a- 
mintesc de abnegația cu care au luptat împo
triva fasciștilor fiii poporului cehoslovac din 
formația brigăzii, ulterior a Corpului cehoslo
vac, care au făcut parte din frontul din Vo- 
ronej, iar apoi din frontul I Ucrainean, unde, 
din împuternicirea partidului nostru, am fost 
membru al Consiliului militar ol frontului. Nu 
odată am, văzut în luptă unități cehoslovace 
și știu bine cît de vitejește au luptat ele. 
(Aplauze).

Au luptat eroic împotriva ocupanților par
tizanii din Cehoslovacia care acționau împre
ună cu partizanii sovietici. In lupta împotri
va dușmanului nostru comun, ostașii ceho
slovaci s-a.u acoperit de glorie nepieritoare.

Munții Slovaciei, străzile și piețele Pragăi, 
văile Hranei, Vahei, Vîltavei și Labei, cîm- 
piile și pădurile Cehoslovaciei sînt udate cu 
sîngele ostașilor cehi, slovaci și sovietici, 
vărsat laolaltă în lupta pentru onoarea, li
bertatea și independența popoarelor noastre.

Cu o nouă putere a început să se dezvolte 
și să se întărească prietenia între popoarele 
sovietic și cehoslovac în perioada de după 
război, cînd oamenii muncii d-'n Republ’ca 
Cehoslovacă, eliberați de lanțurile hitlerism.u- 
lui, mină în mină cu oamenii muncii din cele
lalte țări de democrație populară, cu spriji
nul frățesc al poporului sovietic, au trecut la 
construirea bazelor socialismului.

Pe zi ce trece se lărgesc și se întăresc tot 
m-ai mult legăturile economice și culturale 
între țările noastre. Bunul cel mai de preț în 
relațiile dintre Republica Cehoslovacă și Uni
unea Sovietică este prietenia dintre popoarele 
noastre. Călită în focul războiului de elibe
rare, prietenia sovieto-cehoslovacă este de 
nezdruncinat. (Aplauze prelungite).

Oamenii muncii din Cehosolvacia pot fi 
ferm convinși că Uniunea Sovietică va fi și de- 
acum înainte prietena lor de nădejde și Ie x-a 
acorda ajutor și sprjin multilateral în lupta 
pentru consolidarea orînduirii democrat-popu- 
lare, pentru întărirea și dezvoltarea continuă 
a statului lor. (Aplauze furtunoase), care se 
transformă în ovații. Toți se ridică în picioa
re. Se scandează: „Trăiască Uniunea So
vietică !")

Strînsa colaborare economică, politică șl 
culturală dintre Cehoslovacia și țările lagă
rului democratic îi asigură condițiile necesare 
pentru dezvoltarea necontenită în vi’tor a 
economiei și culturii ei naționale și totodată 
pentru prima oară în istoria Cehoslovaciei 
creează un sprijin și o garanție reală a su
veranității de stat și a independenței ei na
ționale. (Aplauze).

Uniunea Sovietică, țările de democrație 
populară își întemeiază relațiile dintre ele pe 
baza respectului reciproc, profund a adevăratei 
egalității în drepturi și ajutorului reciproc 
frățesc. Oamen'i muncii din țările de demo
crație populară își dau seama că attt timp 
cît este v’e și înflorește prietenia frățească 
între țările lagărului socialist, nici un duș
man nu va reuși să răpească popoarelor aces
tor țări mărețele lor cuceriri. (Aplauze). Da
toria noastră sfîntă este să păz’m și să întărim 
prietenia între Cehoslovacia și Uniunea So
vietică, să întăr'm prietenia și colaborarea 
dintre toate țările de democrație populară. In 
aceasta rezidă forța și invincibilitatea noastră. 
(Aplauze prelungite). Nu încape îndoială că în 
pofida tuturor uneltirilor dușmanilor această 
pr’etenie se va întări și se va lărgi lat ma 
mult înspre b’nele popoarelor noastre. (A- 
plauze furtunoase).

Popoarele Uniuni! Sovietice. Repcblictî 
Populare Chineze și ță-lor de democrație 
populară ocupate cu munca pașnică construc
tivă, sînt interesate vital In menținerea și 
consolidarea păcii in întreaga lume. Guver
nele țărilor noastre duc In mod consecvent 
ș: neabătut o politică externă ’ub’toare de 
pace îndreptată spre lărgirea și întărirea le
găturilor de afaceri pe bază de avantaje re
ciproce. In aceasta ordine de Idei noi por- 
n’m de la posibilitatea coexistențe* pașnice 
îndelungate a celor două sisteme — socialist 
șt capitalist. Ducînd o politică externă iubi
toare de pace, țările lagărului democrate 
depun toate eforturile pentru a obține slăbi, 
rea Încordării relațiilor internaționale. ex
tinderea legăturilor de afaceri ș= comerciale 
cu toate țările interesate în aceasta, întărirea 
continuă a păcii.

Năzuințele noastre spre lărg-'-ea legăturilor 
economice și culturale dintre popoa-e. spre 
slăbirea încordări relațiilor intemaționale 
sînt cunoscute lumii întregi. Uniunea Sovie. 
tică a dat numeroase dovezi de sinceră 
năzuință spre preiniîmplna-ea unui nou 
război, spre menținerea păcii In U.R.S.S. a 
fost promulgată și este în vigoa'e legea care 
interzice sub pedeapsă grea propaganda de 
război și îndemnurile la război; Uniunea So- 
v’etică a fost inițiatoarei încetării războiului 
din Coreea ; no’ am p-opus -ă s<* ia angaja
mentul solemn de a nu folos’ arma atomică 
pentru a ajunge ulterior ia un acord cu pri
vire la interzicerea totală a folosiri: acestei 
arme de exterminare în masă a oamenilor; 
noi am propus de asemenea reducerea substan
țiala a armamentelor clasice. La conferința de 
la Berl’n, Uniunea Sov-etîcă a făcut totul pen
tru a obține slăb'rea încordări’ In relațiile in
ternaționale și reglementarea problemelor euro
pene. Actualmente la conferința de la Ge
neva. reprezentanți’ Uniun’i Sovietice, Re
public:’ Populare Ch neze, Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Republicii Demo
crate V’etnam .fac tot ce este necesar pen
tru a restabili pacea în Indochina, pentru a 
soluționa în mod echitab’l problema coreeană 
ș a întări astfel pozițiile păc’i (Aplauze).

Totodată, toți văd că în S.U.A. numeroși 
demnitari ofictali ațîță patimile războinice, 
îndeamnă fățiș la dezlănțuirea unu’ nou răz
boi. Unul din acești propovăduitori a’ războiu- 
lui și adversar al reglementar” pașnice a pro
blemelor ‘nternațiooale, este senatorul Kno- 
wtand. liderul majorităț’i republicane din 
senat, care preconizează o lov’tură masivă 
împotriva Uniunii Sovietice. Oare nu este 
limpede că asemenea chemări nu contribuie lo 
reglementarea pașnică a prob'emelor interna
ționale ?

Lagărul imperialismului ș' al reacțiunii 
este sfîșiat de conlradicți' interne. In țările 
capitaliste crește șomajul, se înrăutățește 
s'tuația materială a maselor muncitoare, 
sporesc greutățile econom’ce interne. Impe
rialiștii încearcă să b’ru’e toate aceste con
tradicții prin cursa nestăvilită a înarmărilor, 
intensificarea exploatării clasei muncitoare 
și a țărănitja” muncitoare.

Astfel se ș‘ explică 'faptul că în Statele 
Unite ale Americii este ațîțată isteria răz
boiului și se cheltuiesc fonduri uriașe pen
tru înarmare. Pînă ș' presa burgheză nu-și 
poate ascunde îngrijorarea în legătură cu 
faptul că propovăduitorii care au întrecut 
orice măsură ai unui nou război transformă 
S.U.A. într-un stat polițienesc fascist.

, tRecent Buletinul săptămînal american 
„A. F. Stones Weekle” a publicat un articol 
redacț'onal in care se spune: „Atmosfera la 
Washington este de așa natură că puțini 
membri ai Congresului se vor încumeta să la 
atitudine împotriva statului polițienesc chiar 
în țară sau împotriva războiului peste ho
tare, temîndu-se de a fi acuzați că sprijină 
comun'smul.

înaintăm spre război șl fascism, deși se vor 

găsi puțini smintiți oare doresc războiul sau 
fascismul... O mare națiune este împinsă spre 
catastrofă ca o turmă de oi hărțuită de lătra
tul ș! mîrîitul cîtorva clini turbați. Istoria cu
noaște puține exemple de acest fel cînd un 
popor liber să poată d’spune mai puțin de 
propria sa soartă”.

Iată atmosfera febrilă pe care o crelază 
imperialiști’ americani. Și toate acestea se 
fac pentru a stoarce p’oftturi max’me, pentru 
înrobirea și mai mare a oamenilor muncii.

Imperialiștii afner’cani care urzesc planu
rile instaurării dominației lor mondtale, în
cearcă să convingă că in timpurile noastre 
suveranitatea națională a statelor mari și în
deosebi a celor mici este o rămășiță dăună
toare a trecutului.

Erijîndu-se în „apărători” ai lumii, ei aca
parează economia țărilor vest-europene și a 
altor țări, le transfotmă în posesiuni vasale 
lor, instituie în aceste țări ordinea proameri- 
cană. Ei înăbușe cele ma! bune sentimente 
ale oamenilor — dragostea pentru patria- 
mumă, pentru libertatea și independența ei 
națională.

Se înțelege mînta sălbatică pe oare imperia
liștii o nutresc față de Uniunea Sovietică și 
țările de democrație populară. E> nu se pot 
împăca deloc cu faptul că popoarele acestor 
țări au luat puterea în mîinile lor, au stabi
lit ordinea democratică și nu permit imperia
liștilor americani sau altor imperialiști să 
stăpînească In statele de democrație popu
lară.

Faptele arată că unele cercuri guvernante 
din statele imperialiste nu vor să renunțe la 
legenda scornită de ele, că no! putem fi In
timidați cu ajutorul faimoasei politici de pe 
poziții de forță.

Cît pr’vește Uniunea Sovietică, la amenin
țările domnilor imperialiști noi am răspuns 
întotdeauna și răspundem — poporul sovietic 
nu s-a temut niciodată și nu se teme de 
amenințări. (Aplauze). Nu este pentru prima 
oară cînd se folosește față de poporul sovie
tic metoda amenințărilor se știe că Hitler a 
sperat și el să zdrobească Uniunea Sovietică 
cu ajutorul forței. Toți își aduc Insă aminte 
că aceasta s-a terminat cu pieirea lui Hitler 
și a acolițilo: lui. Poporul nostru își cunoaște 
bine forțele și va șt’, atunci cînd vă fi silit 
să facă aceasta, să zdrobească pe orice a- 
gresor. (Aplauze furtunoase). Totodată, ță
rile de democrație populară nu mai sînt a- 
cum nici ele ceea ce au fost tnointe. Ele au 
crescut și s-au întărit și în cazul unui atac 
împotriva lor, nu se vor lăsa îngenunchiate și 
vor ști să-și apere cuceririle. (Aplauze prelun
gite).

Noi putem declara cu deplin temei că pu
ternicul lagăr al dem «rației și socialismului, 
care grupează Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză, Republica Cehoslovacă, 
toate țările de democrație populară sudate 
printr-o prietenie trainică, este in stare să 
dea o ripostă cuvenită amatorilor de aventuri 
militare. (Aplauze). Dacă imperialiștii vor 
dezlănțui un al treilea război mondial, ei se 
vor îneca in el și acesta se va termina 
P‘ ntr-o catastrofă pentru lumea capitalistă. 
(Aplauze prelungite).

Popoarele țărilor lagărului democratic și-ou 
cucerit libertatea, independența națională, 
și-au cucerit draplul de a construi o viață 
mai bună fără capital-ști și alți exploatatori 
Intr-o luptă crincenă împotriva fascismului 
și forțe ar reecț'unii. Aceste cuceriri ele nu 
le vor ceda metadata nimănui. (Aplauze).

T mp de vuite secole poporal cehoslovac a 
suferit sub jugul moșierilor și capitaliștilor 
german:, care-i amenințau ex’s:en|a însăși ca 
națiune, și a dus împotriva lor o luptă plină 
de abnegație. Libertatea și independența sta
tului cehoslovac democrat-popular, dreptul lui 
dea construi o viață nouă socialistă au fost 
dobîndite cu prețul unor mari sacrificii, cu 
prețul sîngelui și al vieții multora din cei mai 
bun’ fii ai poporului cehoslovac Poate oare po
porul cehoslovac să fie de acord cu politioa 
reînvieri’ imperialismului german, dusă de 
cercurile guvernante din Statele Unite ale 
Americii ș: de complicii lor europeni ? Se în
țelege că poporul cehoslovac care a suferit 
mc't de pe urma fasciși'lor germani, nu poale 
fi de acord cu aceasta. Popoarele Cehoslova
cie. luptă cu perseverență penlru securitatea 
Europe:, ele pășesc umăr la umăr cu po
poarele Un’unii Sovietice, cu țările de demo
crație populară, cu <oți luptătorii pentru 
pace din întreaga lume. (Aplauze).

Datoria față de omenire obligă pe toți lup
tători’ pentru pace să nu admită dezlănțui
rea unu: nou război, să zădărnicească planu
rile cercurilor agresive, pentru ca, după cum 
a spus cunoscutul scriitor cch, Karel Cea- 
peck, să împiedicăm ca șerpii să facă uz de 
venin, iar tigrii — de colți.

In lume există forțe sănătoase șl ele consti
tuie majoritatea covîrșitoare. Aceste torțe sînt 
roasele populare. Ele stau pe pozițiile întări
rii păcii și frînează pe agresori' oare încear
că să dezlănțuie un nou război. Forțele 
progresiste acționează nu numai în Europa, 
ci și în America și tn toate părțile lumii.

Sarc’na urgentă a tuturor forțelor iubitoare 
de pace este lupta pentru întărirea securită
ții europene, pentru stabilirea unei păci trai
nice în Asia, pentru preîntîmpinarea oricărei 
agresiuni imperialiste, pentru interzicerea ne
condiționată a folosirii armelor atormeă, cu 
hidrogen și a celorlalte tipuri de arme de

Congresului al X-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Comitelui Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice trimite un salut 
frățesc Congiesului al X-lee al Partidului Comunist din Cehoslovacia. (Aplauze fur
tunoase prelungite, care se transformă în ovații. Delegații se ridică in picioare și 
ascultă textul salutului C. C. al P.C.U.S.).

Partidul Co.mun'st din Cehoslovacia, sp rijinindu-se pe încrederea și sprijinul maselor 
largi ale oamenilor muncii, a obținut, mari succese în întărirea statului democrat-popular, 
tn construirea bazelor socialismului. Sub conducerea partidului comunist, în Cehoslovacia 
a fost îndeplinii cu succes primul plan c’nc’nal pentru dezvoltarea econom'ei naționale a 
țării și s-au creat premizele necesare pentru evîntul considerabil al agriculturii și ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii. Cehoslovacia populară esle un luptător act’v 
pentru cauza păcii, democrației și socialismului.

Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice urează din toată inima 
Partidului Comunist și tuturor oamenilor muncii din Cehoslovacia noi succese în 
construcția socialistă, în întărirea alianței dintre clasa muncitoare șl țărănime și a priete
niei frățești dintre popoarele Cehoslovaciei, în dezvoltarea economiei Naționale și culturii, 
tn ridicarea necontenita a n'velulu’ de trai al oamenilor muncii, în lupta pentru întărirea 
păcii în întreaga lume.

Trăiască Partidul Comunist din Cehoslovacia — detașamentul de frunte al clasei 
munc'toare și al tuturor oamenilor muncii d'n Cehoslovacia 1

Trăiască prietenia frățească de nezdruncinat între popoarele Cehoslovaciei și 
Uniunii Sov’e.ice 1

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

(întreaga asistență ovaționează furtunos și 
prelung. Delegații scandează : „Trăiască Uniu
nea Sovietică !”. „Trăiască Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice!“, „Trăiască pacea!”. 

exterminare în masă, pentru slăbirea conti
nuă a încordării în relațiile internaționale și 
îmbunătățirea relațiilor reciproce prietenești 
între popoare și state.

Tovarăși I Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia rezolvă sarcini de 
răspundere. El face bilanțul muncii partidului 
în cei cinci ani care s-au scurs de la Con
gresul al IX-loa, trasează căile construcției 
pe v'itor a bazelor socialismulu’ în Cehoslo
vacia liberă și democrată. întreaga istorie 
contemporană a dezvoltării țării voastre, lu
crările actualului Congres dovedesc că Parti
dul Comunist din Cehoslovacia este conducă
torul recunoscut și îndrumătorul încercat al 
popoarelor' Cehoslovaciei. Din experiența lor 
de mulți ani, ele s-ou convins că întreaga 
activitate a p.artid'ului comunist este îndrep
tată spre binele poporului și se înfăptuiește 
exclusiv în interesele poporului. Partidul și-a 
meritat încrederea și sprijinul poporului. A- 
cest lucru îl dovedește în special în mod grăi
tor victoria eandidaților Frontului Național al 
cehilor și slovacilor condus de Partidul Co. 
munist obținută în recentele alegeri, pentru 
organele locale ale puterii de stat — comite
tele naționale. Aceste alegeri au constituit o 
nouă demonstrație a unirii strînse a oameni
lor muncii cehoslovaci in jurul partidului lor 
comunist.

încă în anul 1921, marele Lenln, vorbind 
despre Partidul Comunist din Cehoslovacia, a 
subliniat necesitatea de a se atrage de oartea 
partidului majoritatea oamenilor muncii, dea 
se continua să se atragă în partid muncitori, 
pentru a crea o forță de nebiruit.

Partidul Comunist din Cehoslovacia a deve
nit în prezent o forță cu- adevărat mare. El 
a cucerit încrederea oamenilor muncii ceho
slovaci, respectul și dragostea partidelor fră
țești comuniste și muncitorești. El a obținut 
acest lucru, deoarece a fost întotdeauna cre
dincios intereselor vitale ale poporului său, 
a fost credincios învățăturii atotbiruitoare a 
lui Marx-Engels-Lenin-Stalin.

Partidul Comunist din Cehoslovacia a dus 
tn permanență o luptă perseverentă pentru 
puritatea și unitatea rîndurilor sale. El a 
zdrob't și a aruncat peste bord, încă în peri
oada republicii burgheze, pe oportuniștii de 
dreapta și de stingă, pe iroțkiști și alți duș
man: ai partidului și ai poporului. In ultimii 
ani, partidul a demascat banda odioșilor 
agenți ai burgheziei imperialiste care s.a stre
curat în rîndurile lui.

In cursul luptei pentru întărirea statului 
democrat-popular, Partidul Comunist din Ce
hoslovacia a devenit un partid de masă oare 
grupează în rîndurile sale forțele înaintate 
ce'.e mai bune ale poporului. Marxism-len’- 
nismul ne învață că forța partidului revolu- 
ț'onar al clasei muncitoare rezidă în unitatea 
rîndurilor lui, în călirea polit’că a cadrelor 
partidului, a tuturor comuniștilor, în înțele
gerea justă de către aceștia a politic':’ part', 
dulu'. De aceea, una dintre cele mai impor
tante sarcini a partidelor comun’ste este 
munca minuțioasă și perseverentă • pentru 
educarea membrilor partidului oare vin în 
rîndurile Iui din diferite pături al populației, 
educarea lor în spiritul partinității marxist, 
leniniste, pentru a tace partidul mai monol’t 
și mai strîns unit. După cum lie arată expe
riența partidelor comuniste și muncitorești, 
o deosebită însemnătate are educarea și că
lirea activului de partid, oare formează nu
cleul considerabil al partidului. Un activ de 
par:’d larg, unit tn jurul Comitetului Central 
și munca permanentă cu el — reprezintă o 
uriașă forță organizatorică In lupta pentru 
traducerea In viață a sarcinilor trasate de 
partid. (Aplauze).

Fără îndoială că Partidul Comun’st dm Ce
hoslovacia va păzi și deacum înainte cu sfin- 
țen'e puritateo și va întări unitatea de luptă 
a rîndurilor sale de partid, va ascuți vigi
lența polit'că, va dezvolta critica și autocri
tica, va aplica neabătut principiul conducerii 
colective, va întări legăturile cu poporul — 
cu clasa muncitoare, țărănimea muncitoare 
și intelectualitatea. Man’fesrînd o grijă de zi 
cu zi față de binele poporului, Partidul Co
munist din Cehoslovacia va asigura neîntre
rupt avîntul continuu al economiei naționale, 
dezvoltarea agriculturi' țării, sporirea produc
tivității muncii. Aceasta va permite partidu
lui comunist și guvernului Republicii Ceho
slovace să promoveze cu succes polit’că tra
sată de reducere sistematică a prețurilor și de 
satisfacere mai completă a cerințelor mate
riale și spirituale crescînde ale poporului.

Experiența mișcării comuniste mondiale ne 
învață că partidul revoluționar proletar este 
inv’ncibil dacă el se sprijină, pe popor, dacă 
știe să se călăuzească în activitatea lui după 
teoria marx'st-leninistă, dacă o aplică In mod 
creator la împrejurările istorice, 1a condițiile 
țării Iu’.

Ingăduiți-mi să urez succese și muncă 
rodnică Congresului dvs. care reprezintă un 
eveniment important în viața Cehoslovaciei. 
Hotărîrile Congresului al X-lea al Partidului 
Comun’sl din Cehoslovacia vor uni și mai 
strîns rîndurile partidului, vor rid’ca șl mai 
mult rolul conducerii colective și vor preciza 
căile viitoare ale mersului Republicii Ceho
slovace spre socialism.

Com’tetu.l Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice a însărc’nat delegația 
noastră să transmită Congresului al X-lea el 
Part'dului Comunisl din Cehoslovacia urmă
torul salut :

„Prietenie pe veci cu Uniunea Sovietică 1”. 
Răsună urale. Delegații și oaspeții cîntă Imnul 
partidului „Internaționala”),

Decorarea lui P. G. MoskatoV 
cu Ordinul Lenin

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trani* 
mite :

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani șl pentri 
meritele sale față de Partidul Comunist șf 
Guvernul Sovietic. P. G. Moskatov, președin
tele Comisiei Centrale de revizie a P.C.U.S., 
a fost decorat de Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. cu Ordinul Lenin.

----- •------

Șed nța subcomisiei 0,1. M. 
privind cererea de intrare 

a R.P R. în Organizația 
Internațional a Muncii
GENEVA 14 (Agerpres). — După cum s-a a- 

nunțat, Conferința Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M.), care se desfășoară ac
tualmente 4a Geneva, a fost sezisată de cere
rea de intrare în O.I.M. adresată de Re
publica Populară Rotnînă. Conform Regula
mentului O.I.M., cererea R.P.R. a fost transmi- v 
să unei subcomisii în vederea întocmirii unui 
raport asupra chestiunii. Subcomisia a fost 
formată din doi reprezentanți guvernamentali 
din partea Australiei și Belgiei, doi reprezen
tanți sindicali, unul englez și unul cuban, 
precum și doi reprezentanți ai patronilor — 
americanul Mac Groih și englezul Richard 
Snedden. Propunerea delegației U.R.S.S. pre
zentată jn comisia de propuneri ca din 
această subcomisie să facă parte și un re
prezentant al Indiei, nu a fost acceptată.

La ședința subcomisiei care s.a întrunit vi
neri 12 iunie, reprezentantul R.P.R., Al. Lăză- 
re,anu, a arătat că guvernul R.P.R. a făcut ce
rerea de aderare la O.I.M. din dorința de 
a contribui la dezvoltarea colaborării interna
ționale în problemele care fac obiectul acti
vității O.I.M. și că acceptă Statutul Organi
zației Internaționale a Muncii. El a arătat 
că cererea R.P.R. întrunește toate condițiile 
cerute de Regulamentul O.I.M. relativ la pri
mirea de noi membri.

La această ședință reprezentantul patronilor 
americani sprijinit de reprezentantul patroni
lor englezi a căutat să abată lucrările subco
misiei de la scopul său și să ipună în discuție 
calomniile editate de Confederația Internațio. 
nală a așa-ziselor sindicate libere a cărei ac
tivitate dușmănoasă mișcării sindicale mon
diale este bine cunoscută.

Al. Lăzăfeanu a declarat că R.P.R. dorește 
să colaboreze în O.I.M. pe -picior de egalitate 
ou celelalte state ale organizației. Arătînd că 
metodele reprezentantului american sînt acelea 
folosite de comisii'e americane de „investiga- 
ții” antidemocratice și că sînt contrarii man
datului comisiei, reprezentantul R.P.R. a res
pins întrebările reprezentantului patronilor a- 
mericani și a cerut președintelui ca e'.e să nu 
fie luate în considerare.

Aceeași atitudine ostilă, ca și reprezentau, 
ții patronilor americani și englezi, a manifes
tat Alfredo Roberts, membru în Consiliul 
General al sindicatelor engleze.

După cum se vede, poziția acestor repre
zentanți exprimă atitudinea cercurilor inter, 
naționale reacționare potrivnice dezvoltării 
colaborării O.I.M. cu țările, și organizațiile 
sindica'e democratice și se îndreaptă împotri
va acțiunilor de micșorare a încordării în re
lațiile internaționale. Aceste cercuri nu-și 
pot ascunde nemulțumirea față de cererea 
R.P.R. de aderare la Organizația Internaționa
lă a Muncii și își manifestă dorința de a ri
dica piedici în calea so'uț'onării normale a 
cererii R.P.R. de intrare în O.I.M.

Subcomisia nu și-g întocmit încă raportul 
urmînd să țină o nouă ședință în ziua de 
miercuri 16 iunie.

----- •-------

Conferința de la Geneva
GENEVA 14 (Agerpres). — L.a 14 Iunie a 

avut loc cea de a 13->a ședință restrînsă a 
conferinței de la Geneva a miniștrilor afa
cerilor externe consacrată examinării proble
mei indochineze. Ședința a fost prezidată de 
ministrul afacerilor externe al Angliei, A. 
Eden.

—— •-----

Un ministru egiptean 
împotriva blocurilor 

imperialiste
CAIRO 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : In cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc la 12 iunie, Salah Salem, 
ministrul orientării naționale al Egiptului, 
a declarat că Egiptul se pronunță împotriva 
participării Ia blocurile imperialiste și res
pinge în special pactul turco-pakistanez.

Răspunzînd la o întrebare cu privire la 
recenta sa călătorie în Arabia Saudită și la 
tratativele cu regele Saud. Salem a spus că 
printre alte probleme privind pe arabi s-a 
discutat situația care s-a creat în Orientul 
Apropiat și Mijlociu în legătură cu încercă
rile întreprinse de țările occidentului de a 
atrage cîteva țări arabe în pactul turco-pa
kistanez. Egiptul și Arabia Saudită, a spus 
Salem, „au ajuns la o înțelegere privitoare 
la necesitatea de a depune toate eforturile 
pentru a paraliza aceste încercări”.

Nici un arab, a spus Salem, „nu poate să 
se gîndească la participarea într-o alianță 
oarecare cu acele țâri care acționează ca a- 
gresori împotriva inter.eselor arabilor în vreo 
regiune sau alta a lumii arabe',’.

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

Operafiuni'e Armafei Populare 
de Eliberare din Filipine

PEKIN 13 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

O știre sosită din Manila anunță că Ar
mata Populară de Eliberare din Filipine își 
continuă luptele eroice.

La 7 iunie, autoritățile filipineze au anun
țat că luptele se desfășoară pe insula Luzon 
și anume în provincia Quenzon, situată pe 
coasta de est a insulei și în provincia Lia- 
guna, situată în sudul insulei.
In cursul lunii mai. Armata Populară de Eli
berare a dus lupte în regiunea muntoasă A- 
ragad, la nord de Manila și a lansat o campa
nie pe scară largă în provincia Liaguna.

Comandamentul armatei filipineze, condus 
de colonialiștii americani au pus ca termen 
data de 31 mai pentru restabilirea situației 
normale în 16 provincii din nordul și centrul 
insulei Luzon. In legătură cu aceasta, în fe
bruarie au fost concentrate trupe cu un e- 
fectiv de 10.000 de oameni în centrul insulei 
Luzon pentru a porni ceea ce au numit ei o 
,,mare acțiune”. Cu toate acestea, potrivit ști
rilor agenției United Service News, trei săp- 
tăniîni după începerea „marii acțiuni”, pre
ședintele Filipineior, Magsaysay. se plîngea de 
insuccesul ofensivei.

O telegramă a agenției Associated Press re
cunoaște că Armata Populară de Eliberare din 
Filipine nu numai că a dat lovituri grele nă
vălitorilor japonezi în cursul războiului de 
rezistentă împotriva imperialiștilor japonezi, 
dar a cauzat pierderi grave asupritorilor po
porului filipinez în războiul antipopular dus 
de autoritățile americano-filipineze, după ca
pitularea Japoniei.

REDACȚIA Bucureftl, Plafa Sctntell, Tel. Nr. 7.61.00, SECȚIA SCRISORI Tei. Nr. 7,88.91, DIFUZAREA Tel. Nr. 8 38.77, TIPARUL i Combinatul Poligrafic Casa Sctntell „I, V. Stalin” - Plata Scfntell.


