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TINERI ȘI TINERE
DIN INDUSTRIA UȘOARĂ ȘI ALIMENTARĂ!

încadrați în întrecerea socialistă, luptați necontenit pentru 
creșterea producției bunurilor de larg consum în vederea satis
facerii cererii de consum a populației, dați produse de bună 
calitate, lărgiți sortimentele de mărfuri, reduceți prețul lor de cost.
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Să pregătim deschiderea 
noului an școlar

SÎNTEM IN PLINA VACANȚA. 
Pentru o perioadă, în sălile claselor 
nu mai răsună glasurile vioaie ale 

(elevilor; ei sînt plecați la munte sau la 
(•nare, activează în oadrul taberelor de 
feurte, în casele pionierești sau în oluburi, 
Jși petrec plăcut lunile de vară, se odih
nesc pentru a începe cu forțe sporite noul 
'bn școlar.

Timpul însă nu stă în loc: mereu se 
Scurge cite o zi și încă una... Nu mai e 
mult și septembrie va bate la ușă pentru 
a ne vesti întoarcerea elevilor.

A intrat în tradiția școlilor noastre ca 
'deschiderea cursurilor să se facă într-un 
cadru sărbătoresc, atît elevii cît și profe
sorii pregătindu-se din vreme pentru 
aceasta. i

O problemă importantă de care depinde 
tnceperea noului an școlar și mai ales 
buna lui desfășurate în lunile ce vor 
urma, este' asigurarea tuturor condițiilor 
materiale, necesare funcționării normale 
e școlilor și internatelor.

Este știut că elevul rămîne impresio- 
inat cînd își vede școala frumos împodo
bită, curățită anume pentru el. Munca pe 
care o va depune va fi și ea mai rodnică 
deoarece întotdeauna cînd te găsești în
tr-un loc îngrijit cu hărnicie, parcă ești 
îndemnat să lucrezi cu mai mult drag, cu 
forțe sporite.

E bine ca școala să țină seamă de acest 
lucru ; să se facă din timp toate repara
țiile de care e nevoie, să se spoiască încă
perile claselor și ale internatelor.

Dacă conducerile școlilor și secțiile de 
tnvățămînt vor acorda importanța cuve
nită acestor probleme, toate școlile din 
țară vor putea fi gata pentru începerea 
cursurilor. In pregătirea deschiderii nou
lui an școlar poate fi dată ca exemplu 
Școala medie de băieți de 10 ani nr. 6 
din București unde localul școlii a fost 
curățat încă de la terminarea examenelor.

Cadrele didactice și personalul admi
nistrativ al școlilor trebuie să se pre
ocupe de repararea și completarea mo
bilierului, de aranjarea lui în încăperi 
finind seamă de numărul elevilor, pentru 
ca nu la venirea acestora în școală să se 
pună problema aranjării sălilor de clasă, 
e înzestrării internatului etc. Cazul Școlii 
medii tehnice medicale nr. 5 din Cluj, 
care anul trecut a fost nevoită să între
rupă cursurile pentru cîteva zile, stinghe
rind astfel munca elevilor, ca și al altor 
școli cu o conducere tot atît de neglijen
tă, nu trebuie să se mai repete. De aceea

acolo unde e nevoie de repararea șl înlo
cuirea instalațiilor electrice, de încălzire, 
de apă, sau trebuiesc făcute reparații ca
pitale, să se ia toate măsurile ca lucrările 
să fie efectuate într-un ritm rapid.

La pregătirea școlii pentru viitorul an 
o contribuție de seamă au de adus și or
ganizațiile U.T.M. Ele pot să-l mobilizeze 
pe elevii rămași în localitate să dea o 
mînă de ajutor la curățirea localului. 
Școlile sînt înzestrate cu laboratoare și 
tot felul de materiale menite să ușureze 
asimilarea cunoștințelor predate. Organi
zațiile U.T.M. au datoria să antreneze pe 
elevi la îmbogățirea laboratoarelor, ta 
repararea cărților din bibliotecă și la con
fecționarea materialului didactic. In acest 
scop ele pot include în planurile lor de 
muncă strîngerea — cu prilejul excursii
lor — de diferite plante, insecte, roce, mi
nereuri, cu care pot fi îmbogățite labora
toarele și muzeele.

Organizațiile U.T.M. e bine să antre
neze pe elevi la strîngerea recoltei de le
gume de pe lotul școlar pentru aprovizio
narea internatului cu o parte din alimente
le necesare. In această acțiune e bine să 
fie antrenați și părinții elevilor.
I Un alt aspect al pregătirii deschiderii 
anului școlar este atragerea la școală a 
tuturor copiilor de vîrstă școlară, sarcină 
de mare răspundere ce revine cadrelor 
didactice și la îndeplinirea căreia orga
nizațiile U.T.M. pot da un ajutor efec
tiv, lămurind părinții copiilor, mai cu 
seamă la sate, să-și dea fiii și ficele să 
învețe carte.

Anul acesta, ca și tn ceilalți ani, pă
șesc în școli ca învățători și profesori 
sute de tineri absolvenți ai școlilor peda
gogice sau facultăților. Dorința lor de a 
contribui Ia educarea tinerei generații 
trebuie să fie fructificată. Ei vor întîm- 
pina probabil o seamă de greutăți în 
noua lor muncă. Organizațiile U.T.M. sînt 
datoare să se intereseze deopotrivă cu 
direcțiunile școlilor dacă tinerele cadre 
didactice au asigurate condiții, și să le 
ajute în munca lor. |

Perioada care ne desparte de începerea 
anului școlar e destul de scurtă. Să de
punem o muncă rodnică pentru a asigura 
toate condițiile de care au nevoie elevii 
în vederea dobîndirii de cunoștințe adînci 
și trainice. Elevii așteaptă nerăbdători 
deschiderea cursurilor, sînt dornici să în
vețe lucruri noi, să se pregătească mai 
temeinic pentru viitor. Să le îndreptățim 
așteptările.

Tineretul muncitor din țara noastră, 
alături de muncitorii vtrstnlcl, desfă
șoară cu mult entuziasm întrecerea so
cialistă în cinstea zilei de 23 August— 
cea mai mare sărbătoare națională a 
poporului nostru.

Redăm mal jos cîteva aspecte ale 
luptei pline de avînt patriotic a tine
rilor muncitori din întreprinderile ora
șului Craiova pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de plenara lărgită a C.C. 
al P.M.R. din august 1953 cu privire 
Ia sporirea producției bunurilor de larg 
consum.

In atenția participanților la concursul literar 
ai ziarului „Scînteia tineretului"

—------------------- ~-------------- -------- -
La redacția noastră au sosit lucrări ale tinerilor muncitori, tehnicieni, elevi șl ' 

militari, pentru concursul literar organizat de ziarul nostru, in cinstea celei de a J 
X-a aniversări a eliberării patriei noastre. Cele mai multe din ele cuprind momente < 
din lupta eroică a poporului nostru pentru eliberarea de sub jugul fascist și aspecte j 
ale ajutorului sovietic. O bună parte din schițele șl portretele literare înfățișează J 
aspecte ale vieții de azi a tineretului nostru și figuri de tineri constructori ai ' 
socialismului. !

Reamintim cititorilor noștri că — în afară de schițe șl portrete literare — se j 
încadrează în concurs și reportajele literare, care înfățișează transformările din ' 
țara noastră în cursul acestui glorios deceniu. j

Răspunzînd dorinței unor participanțl Ia concurs, redacția a hotărit să pre- ! 
lungească termenul de închidere ai concursului pînă la 23 August Lucrările — pur- ’ 
tind pe plic mențiunea : „Pentru concurs" — pot fi trimise așa dar pînă la data j 
de 23 August, cel mai tîrziu pe adresa : „Scînteia tineretului". Piața Scînteli nr. 1, i 
raionul I. V. Stalin, București.

In căutarea răspunsului 
a pornit postul utemist de control

Lingă presa de confecționat capace pen
tru borcane l-am întîlnit pe tov. Cîrțînă 
Mihai, secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M. de la fabrica de conserve 
„Fructul Romînesc", un tînăr mic de sta
tură, scump la vorbă.

împreună am străbătut secțiile fabricii 
care cunosc în aceste zile o activitate cu 
totul deosebită de cea de astă iarnă.

In curtea fabricii, muncitoare tinere, 
sortează, spală, cîntăresc și transportă la 
mașini legumele și fructele.

Pentru ca să nu existe nici o defecțiune 
în procesul de producție s-au îngrijii din 
timp și membrii postului utemist de con
trol, al cărui responsabil este utemistul 
Pavel Dumitru II. Intr-un timp foarte 
scurt postul utemist de control a efectuat 
3 raiduri în legătură cu diferite probleme : 
îngrijirea mașinilor, sortarea materiei 
prime după inițiativa tovarășei Victoria 
Doroftei și păstrarea curățeniei în fabrică.

Cînd se credea că totul este în ordine, 
chiar în primele zile ale sezonului, la ste
rilizat, un număr însemnat de borcane sau 
dovedit a fi sparte. Care era cauza ? In 
căutarea răspunsului a pornit postul ute
mist de control. După raid s-a stabilit: 
Nu sterilizatorul era de vină, ci chiar ma
șina de închis borcane care se defectase 
spărgînd borcanele, lucru ce se descoperea 
abia la sterilizat cînd acestea erau supuse 
fierberii la o temperatură ridicată. _

Hotărîrea a fost luată pe loc într-o 
scurtă consfătuire:

— Eu voi repara mașina de închis bor
cane a spus atunci utemistul Cîrțînă 
Mihai.

De atunci borcanele nu se mai sparg.
Ca rezultat al participării din plin a ti

neretului la rezolvarea problemelor legate 
de producție, sub îndrumarea organizației 
de partid, angajamentele luate în cinstea 
zilei de 23 August sînt îndeplinite. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 10 la sută, 
iar calitatea conservelor corespunde 100 la 
sută cu „STAS“-ul și cu normele interne 
de fabricație. De la începutul sezonului 
s-au expediat către bazele de desfacere 
zeci de tone de conserve. Pînă la 23 Au
gust se vor expedia alte zeci și zeci de 
tone de conserve.

In viitorul apropiat vor fi puse în fa
bricație noi sortimente : conserve în ulei, 
gemuri, paste tomate, sosuri picante și 
pulpe de fructe (semi-fabricate) pentru 
producția de iarnă.

Legumele și fructele necesare pentru în
tregul an vor fi asigurate prin respectarea 
planului de contractări încheiat cu diferi
tele gospodării agricole de stat: G.A.S. 
Răcari, Romanești, Devesel și altele. G.A.S. 
Răcari a și livrat fabricii „Fructul Romî
nesc" 3.316 kg. legume.

„CIRCUITUL ORAȘULUI BUCUREȘTI"
Duminică, 15 august a.c., zia

rul „Scînteia tineretului**,  la 
propunerea cititorilor săi, orga
nizează în cinstea zilei eliberă
rii patriei noastre, 23 August — 
o frumoasă competiție polispor
tivă, denumită „Circuitul ora
șului București.

De mult timp acest gen de 
competiție atît de plăcut tine
retului n-a mai fost organizată 
în București. Desfășurarea ei 
este așteptată în zilele acestea 
cu mult interes și nerăbdare de 
sportivii și tineretul Capitalei 
noastre. Tineretului îi sînt dragi

și apropiate întrecerile curajoa
se și îndemînatice ale motoci- 
cliștilor și cicliștilor, lupta fru
moasă și plină de dîrzenie a 
canotorilor și înotătorilor, între
cerile pasionante și pline de sur
prize ale atleților.

Unind toate aceste întreceri

sporim producția bunurilor 
de larg consum

Succesele cooperativei Combinatul de
Cu cinci ani In urmă a luat ființă în orașul Craiova, coope

rativa de producție meșteșugărească de încălțăminte „I. C. 
Frlmu". La început cooperativa număra numai 30 de membri. 
Apoi noi centre au luat naștere, noi membri s-au alăturat pri
milor 30. Astăzi cooperativa grupează 215 membri. Printre 
aceștia se găsesc și numeroși tineri. Sub îndrumarea comu
niștilor, membrii cooperativei de producție meșteșugărească 
„I. C. Frimu", obțin succese însemnate în buna deservire a 
populației, sporesc producția și realizează însemnate economii. 
Prin aplicarea inițiativei lui Nicolae Militaru, fruntaș în în
trecerea socialistă, de la fabrica de încălțăminte „Nicolae Băl- 
cescu" din Capitală, ei au realizat în cursul lunii iunie o eco
nomie de materiale din care s-au confecționat 441 perechi de 
sandale bărbătești și de copii. Numai la sala de croit s-au 
economisit 1757 decimetri pătrați de piele, din care s-au con
fecționat ghete pentru copii, pantofi și alte sortimente.

In strada Valea Vlăicil din orașul Craiova s-a deschis în 
cinstea zilei de 23 August centrul nr. 4. El a fost dat în res
ponsabilitatea utemistului Negrilă Gheorghe.

Sub îndrumarea comunistului Șarpe Radu, tinerii din acest 
centru de reparații și confecții desfășoară o activitate bogată 
în vederea unei cît mai bune deserviri a populației. Pînă la 
data de 20 iulie ei au realizat planul repartizat pe toată luna, 
în proporție de 70 la sută. Ei au dat în felul acesta o impor
tantă contribuție la realizarea planului întregii cooperative.

De asemenea calitatea reparațiilor și a confecțiilor s-a îmbu
nătățit cu 3 la sută. In întrecerea socialistă cu centrul nr. 1 
al aceleiași cooperative, s-au evidențiat tinerii Bunea Iulică, 
cismar, Olaru Marin, cismar și Florescu Maria, rihtuitoare.

și-a notat responsabilul brigăzii

Nu este ușor să-ți imagi
nezi cum arată interiorul unei 
întreprinderi ce produce paste 
făinoase ca: macaroane, tăi- 
ței și fidea ori biscuiți. Mașini 
și instalații cu totul deosebite, 
curățenie pînă în cel mai 
mic ungher, oamenii îm- 
brăcați în halate albe, ca la 
farmacie. Așa arată unitățile 
fabricilor unite „Partizanul" 
din Craiova. Și aici preocu
parea de a pune la dispozi
ția oamenilor muncii cît mai 
multe produse de larg con
sum este din ce în ce mai 
mare. Angajamentele luate de 
muncitorii întreprinderii prind 
viață. Iată cîteva fapte .

Problema îmbunătățirii ca
lității produselor se află în 
centrul atenției întregului co
lectiv. De la data de 25 iunie, 
la secția centrală a fabricii, 
uscarea macaroanelor se face 
pe cartoane. Acest procedeu 
asigură o mai bună calitate, 
dar necesită un volum mai 
mare de muncă. Conducătorul 
tehnic al secției, tovarășul Oș

paste făinoase
car Radier, fruntaș în între
cerea socialistă, a propus însă 
confecționarea unui dispozitiv 
pentru nivelarea macaroane
lor pe cartoane pe cale me
canică, care va înlocui munca 
a 65-70 muncitori în 24 de 
ore.

Pe tovarășul Oscar Radier 
l-am întîlnit în secția Il-a bis
cuiți, în mijlocul muncitorilor. 
El mi-a povestit și despre alte 
realizări ale sale ; despre ban
da transportoare de biscuti, 
despre transportul automat 
pentru paste făinoase de la 
prese la uscătorie, despre pro
iectele sale în legătură cu con
struirea unui transportor de 
cărbune, despre raționalizarea 
pentru uscarea la parter a 
pastelor produse la etaj și 
despre altele. Tov. Oscar Rad
ier este unul dintre acei teh
nicieni care depun toate stră
duințele în vederea sporirii 
producției bunurilor de larg 
consum, a îmbunătățirii cali
tății lor și a ușurării muncii 
oamenilor.

Ce
Prin ferestrele larg des

chise, zgomotul mașinilor 
străbate pînă departe, ves
tind parcă trecătorilor că 
aici se lucrează cu însuflețire 
pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecerea 
în cinstea zilei de 23 August.

Zgomotul mașinilor nu spu
ne totul.

Faptele însă confirmă pe 
deplin hotărîrea muncitorilor 
vîrstnici și tineri de la fabrica 
de confecții „I. C. Frimu" din 
Craiova, de a obține în cins
tea măreței sărbători cît mai 
însemnate succese în îndepli
nirea planului la toți indicii 
și noi sortimente cît mai va
riate și de calitate bună. La 
data de 19 iulie a.c. ei lucrau 
în contul zilei de 25 iulie față 
de planul anual, iar indicile 
de calitate este respectat.

De asemenea productivitatea 
muncii a înregistrat o creștere 
cu 16 la sută pe cap de mun
citor față de anul 1953 deci 
o depășire cu 2,59 la sută a 
angajamentului luat pînă la 
23 August.

Angajamentul de a realiza 
economii de materiale prin re
ducerea consumurilor speci
fice, care să echivaleze cu 
prețul de cost a 850 bucăți 
costume copii din țesături de 
lină, 400 bucăți costume din
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într-o disputată com
petiție sportivă, „Cir
cuitul orașului Bucu
rești" cuprinde probe 
de: motociclism, ci
clism, canotaj, înot 
și atletism (cros, aler
gări de fond și vi
teză : 200 m., 4 x
100 m.).
Concurenții vor por
ni în această intere
santă și mult aștep
tată întrecere spor
tivă din fața Com
binatului Poligrafic 
Casa Scînteii „I. V. 
Stalin" la ora 9 di
mineața, iar sosirea 
se va face în același 
loc în jurul orei 
11,30.

Numeroși sportivi 
de frunte și-au ma
nifestat dorința de a 
participa la această 
frumoasă și pasio
nantă întrecere spor
tivă. Pînă în prezent 
și-au anunțat parti
ciparea în mod ofi
cial sportivii asocia
țiilor : Dinamo, Pro
gresul, Locomotiva, 
C.C.A., Flamura Ro
șie, Voința, Metalul, 
Avîntul, precum și 
elevi ai școlii spor
tive de tineret din 
București.

Numeroase premii 
vor răsplăti efortu
rile și performanțele 
sportivilor partici
pant! la întrecere.

Pregătiri
Pregătirile artiștilor 

ieșeni
La Iași, scriitorii, artiștii de 

teatru și artiștii plastici se 
află în toiul pregătirilor pen
tru manifestările ce vor avea 
loc în cadrul decadei mani
festărilor culturale.

Artiștii Teatrului Național 
pregătesc 4 piese pe care le 
vor prezenta între 13-23 Au
gust pe scenele din localita
te. Artistul emerit George 
Popovici și artista Ani Bra- 
eschi vor interpreta în piesa 
„Vlaicu Vodă" de Al. Davila 
rolurile principale. Actorii ie
șeni vor prezenta din nou pie
sele „Pădurea" de A. N. 
Ostrovschi , „Chirița în pro
vincie" de Alecsandri, și „Mie
lul turbat" de Aurel Baranga.

Și artiștii de la Teatrul 
Evreesc de Stat au făcut ulti
mele pregătiri pentru specta
colele de estradă „In ciuda 
lor" și „Cîntecul zilelor noas
tre", realizate în întregime 
de actorii ieșeni.

Instrumentiștii Filarmonicii 
de stat „Moldova" pregătesc 
sub conducerea compozitoru
lui Achim Stoia, laureat al 
Premiului de Stat, un concert 
simfonic pe care îl vor pre
zenta la 20 august în sala 
Teatrului Național. In pro
gram figurează : Suita Il-a de 
Achim Stoia, Simfonia IlI-a 
de Alfred Mendelsohn și al
te lucrări.

Poeții ieșeni Nicolae Tațo- 
mir, George Lasnea, Constan
tin Scripcă și alții au închi
nat poeme inedite aniversării 
celor 10 ani de la eliberare, 
iar tovarășul Silvian Ciubo- 
taru a realizat o piesă de tea
tru inspirată din evenimentele 
legate de eliberarea lașului.

Corespondent 
J. LENȚER

covercot, 600 bucăți raglane 
băieți și fete, 350 șepci și al
tele, este aproape îndeplinit. 
Au fost realizate pînă la data 
de 21 iulie economii în va
loare de 114.516 lei. La secția 
croit s-a realizat în luna iu
nie prin croitul fără cupoane 
— calculîndu-se cît mai pre
cis metrajul pe mărimi și îm- 
binîndu-se tiparele , cît mai 
apropiate — o ecoriomie de 
13.409,20 lei la stofă și 8994,86 
lei la furnitură.

Preocuparea muncitorilor de 
aici pentru realizarea unui 
număr însemnat de sortimente 
noi se oglindește acum în hai
nele la două rînduri de dife
rite mărimi, în pantalonii golf 
și drepți, în raglanele de bă
ieți și fete, în costumele de co
pii etc. De curînd a fost reali
zat modelul unui costum uni
formă pentru elevii din licee, 
al unei haine închise la git și 
cu buzunare pe față, și alte 
modele de costume.
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Pînă la începerea lucrului 

mai este timp, dar utemistul 
Bărbulescu Ion, care conduce 
brigada din secția tineretului 
a intrat de mult în atelier. El 
introduce fiarele de călcat in 
prize.

Utemistul Bărbulescu cerce-

tind în jur cu privirea își zice 
ca pentru sine :

— Nici azi nu lipsește ni
meni. Buni băieți!

Și-a amintit că verificatorul 
Dulea Gheorghe este în con
cediu medical. De aceea se 
îndreaptă către Badea Flo- 
rea, instructorul brigăzii.

— Astăzi Dulea nu vine la 
lucru, ce zici ?

— Am să-i tin eu locul.
Nu mai trecu mult și ben

zile prinseră a se mișca. Ba
dea .împreună cu Bărbulescu 
au început controlul calității 
confecțiilor. Pe caietul de 
pontaj, pe ultima filă, Bărbu
lescu a făcut cîteva însem
nări...

Trecuseră mai bine de două 
ore șl jumătate de lucru. Era 
timpul să facă pontajul. In 
același carnet se așternură 
alte însemnări „Echipa nr. 1 
pe ziua de 20 iulie a realizat 
123 pantaloni în 8 ore, adică 
cu 28 pantaloni peste plan. 
Echipa nr. 2 a realizat 120 
pantaloni adică cu 25 panta
loni peste plan .Utemista Tu
dor Ioana a executat în a- 
celași timp 30 operații în plus, 
la confecționat manșete. Ute
mista Popa Ioana a pus nas
turi, și a curățat 11 pantaloni".

O clipă Bărbulescu rămase 
pe gînduri apoi notă : Popa

Ioana, sub normă cu 5 panta
loni. De ce ? întoarse caietul 
și citi și însemnările de pe 
ultima filă, făcute cu cîteva 
ore mai înainte. Văzu îndată 
că manșetele defecte găsite 
la control erau ale iui Tudor 
Ioana. I le aduse desfăcute 
apoi îi spuse :

— Opt refaceri te costă, pe 
tine și pe noi toți, o grămadă 
de timp. Ia adună tu cît timp 
îți trebuie pentru opt refaceri 
numai azi ? Vezi, degeaba spui 
tu „este adevărat, nu sînt su
ficient de atentă" dacă nu te 
vei strădui să fii atentă cu 
adevărat.

Rezultatul pontajului pînă 
la urmă a arătat că planul ds 
producție a fost depășit cu 2 
la sută. In magazie au intrat 
confecții atît cit a fost prevă
zut.

De asemenea situația luată 
de la controlul calității arăta 
că indicele de calitate planifi
cat, a fost depășit cu un pro
cent de 2,22 la sută.

Asemenea rezultate se con
stată zilnic aici. Pe bună 
dreptate secția tineretului este 
deținătoarea steagului roșu al 
direcției și al comitetului de 
întreprindere, de secție frun
tașă în întrecerea socialistă.

grupaj redactat da 
N. COTIGĂ

In cinstea zilei de 23 August

pentru decada manifestărilor culturale
Intre 13 și 23 August, în cinstea celei de a 10-a ani

versări a eliberării patriei noastre, se va desfășura în în
treaga țară Decada manifestărilor culturale. Redăm mai 
jos cîteva aspecte ale pregătirilor pentru această mare 
sărbătoare a culturii noastre.

.Serbarea marii prietenii”
In parcul de cultură și odihnă din orașul Bîrlad a avut loc 

duminică 8 august, „Serbarea marii prietenii". Parcul îmbrăcat 
în haine de sărbătoare și în care se deschiseseră zeci de bazare 
cu diferite produse, devenise neîncăpător pentru miile de oa
meni ai muncii din Birlad, veniți aici încă de dimineață, cînd 
a început desfășurarea fazei pe regiune a concursului echipe
lor artistice de amatori ale căminelor culturale.

Mult aplaudat a fost programul prezentat de corul căminului 
cultural din Bolotești, raionul Panciu, dansurile vrîncenilor din 
Năruja și dansurile echipei de romi de la căminul cultural din 
comuna Călini, raionul Zeletin.

In cadrul acestei serbări, tovarășul Trocan Niculae, preșe
dintele comitetului executiv al sfatului popular al regiunii Bîr
lad, a vorbit despre Ajutorul frățesc dat de U.R.S.S. 
în construirea socialismului in R.P.R. Vorbitorul a accentuat 
îndeosebi asupra ajutorului sovietic dat oamenilor muncii din 
Birlad în construirea de noi fabrici, cum este fabrica de con
serve Tecuci, cea mai mare și modernă fabrică de conserve 
din tara noastră. De asemenea s-a vorbit despre ajutorul sovie
tic în opera de mecanizare a agriculturii noastre.

A urmat apoi un bogat program artistic dat de fruntașii pe 
regiune ai concursului căminelor culturale. Deosebit de apre
ciate au fost cinteceie interpretate de tinerii soliști vocali prin
tre care Fenia Radu și Ghioca Maria de la casa culturală Tecuci 
și Racoviță Elena de la Panciu, precum și de tinerii soliști 
instrumentiști Dogaru Constantin, fluieraș din Panciu și cla
rinetistul Chiriac Constantin.

De asemenea melodiile populare romînești executate la cimpoi 
de Machedon Alexandru din raionul Bîrlad și acordeonistul 
Puiu Vasilică din Focșani in virstă numai de 6 ani, au fost 
viu aplaudate de oamenii muncii prezenți la serbare. Seara cara
vanele cinematografice ale sfatului popular regional au pre
zentat filmele artistice sovietice „Acțiunea B“ și „întîlnire pe 
Elba".

Serbarea a durat pînă noaptea tîrziu. Oamenii muncii din 
orașul Bîrlad au manifestat și cu această ocazie dragostea și 
recunoștința lor pentru gloriosul popor sovietic, eliberatorul șl 
sprijinitorul patriei noastr».

La Teatrul de Slot 
din Orașul Stalin

Teatrul de Stat din Orașul 
Stalin pregătește cu însufle
țire un ciclu de spectacole 
pentru Decada manifestărilor 
culturale în cinstea cetei de a 
10-a aniversări a eliberării pa
triei noastre. Se va juca „Vi- 
novați fără vină" de A. N. 
Ostrovschi în regia artistică a 
tînărului regizor loan Simio- 
nescu ; vor urma „Tania" dș 
Arbuzor — spectacol special 
pentru inovatori, „D-ale car
navalului^ comedia lui I. L. 
Caragiale și „Ultima oră" 
de Mihail Sebastian în regia 
artistică a lui Mihai Zira.

Toate aceste spectacole vor 
fi interpretate de colectivul 
tinerilor actori ai Teatrului 
de Stat din Orașul Stalin, 
care vor lua parte la con
cursul tinerilor actori din pa
tria noastră. Tot in cursul 
acestei perioade vor fi orga
nizate o serie de șase spec
tacole in regiune care vor fi 
date pentru muncitorii din 
cîteva uzine și pentru țăranii 
muncitori.

Deschiderea stagiunii 1954- 
1955 a Teatrului de Stat se va 
face pe ziua de 15 septem
brie, cînd se va juca piesa 
„Schimbul de Onoare" de M 
Davidoglu în regia artistică a 
lui Mihail Pascal.

Teatrul de păpuși „Motanul" 
de pe lingă Teatrul de Stat 
din Orașul Stalin a plecat 
în turneu prin regiune cu co
mediile „Fetița Pădurii" și 
„Giscănel", spectacole ce vor 
fi prezentate în limbile ma
ghiară și romînă pentru micii 
spectatori.

Corespondent
J. FROM



VIA ȚA NO VĂ PE
factor hotărîtorAjutorul economic al U.R.S.S.

pentru dezvoltarea economiei R. P. R.

ÎNTINSUL ȚARII
s../

Ajutorul economic acordat țării noastre 
de către Uniunea Sovietică a constituit, 
din primele momente ale eliberării patriei 
noastre de către glorioasa Armată Sovie
tică, un factor hotărîtor atît la refacerea 
economiei distrusă de război și de jaful 
hitlerist cît și la dezvoltarea economiei 
noastre.

Ajutorul sovietic a avut în toată această 
perioadă un rol determinant în dezvoltarea 
generală a economiei noastre, în ridicarea 
nivelului tehnic al muncitorilor și tehni
cienilor noștri, în creșterea neîntreruptă a 
nivelului de trai al populației.

Incepînd din mai 1945, data primului 
nostru acord comercial cu Uniunea Sovie
tică, ajutorul sovietic ne-a îngăduit să 
biruim mai întîi dificultățile provocate de 
trecerea de Ia economia de război, la eco
nomia de pace, să refacem distrugerile 
pricinuite de război și să atingem nivelul 
producției antebelice. Iar mai tîrziu să în
deplinim și să depășim primele noastre 
planuri economice, să asigurăm o dezvol
tare multilaterală și neîntreruptă econo
miei noastre naționale.

In primăvara anului 1945 ne aflam încă 
în plină desfășurare a războiului împo
triva hitlerismului. In acel moment situa
ția economiei noastre era precară : utila
jul industriei era învechit, degradat șl 
parțial distrus din cauza războiului iar re
zervele de materii prime și semifabricate 
erau epuizate.

Situația era grea mai ales în transpor
turi, metalurgie și industria textilă, posi
bilitățile de aprovizionare prin import a 
acestor sectoare erau neînsemnate, dato
rită inexistenței mijloacelor de plată, în 
urma jafului hitlerist.

In acea perioadă producția industrială 
se baza numai pe micile rezerve interne, 
care descreșteau cu rapiditate, căile de 
transport erau dezorganizate și aproape în 
toate sectoarele economice se putea ob
serva un sabotaj organizat de către oame
nii trusturilor străine și ai clicilor reac
ționare din țară.

Primele acorduri comerciale încheiate cu 
Uniunea Sovietică în anii 1945, 1947 și 1948 
au contribuit la refacerea economiei noa
stre în toate domeniile, punîndu-se tot
odată bazele sigure ale viitoarei dezvoltări. 
Astfel, cocsul importat din Uniunea Sovie
tică a asigurat producția în sectoare foarte 
variate ca — siderurgia, industria chimică 
de bază, metalurgia neferoasă și industria 
metalurgică prelucrătoare. Peste 66 la sută 
din fonta produsă atunci la noi precum 
și întreaga producție de sodă caustică, se 
baza pe cocsul sovietic. Cu ajutorul bum
bacului importat din Uniunea Sovietică 
filaturile, țesătoriile, fabricile noastre de 
tricotaje, ciorapi și ață, au putut lucra și 
aproviziona populația cu articole de primă 
necesitate, folosind între 64—85 la sută 
din capacitatea lor de lucru într-o peri
oadă de lipsă acută de materii prime și 
de imposibilitate a importului pe alte căi.

In această perioadă grea a economiei 
noastre, la dificultățile pricinuite de ur
mările războiului s-au adăugat șl urmările 
secetei, care au putut fi biruite numai cu 
ajutorul în cereale Imediat și dezinteresat 
acordat de către Uniunea Sovietică, aju
tor mulțumită căruia am putut păși mai 
departe în opera de construcție pașnică.

Schimburile comerciale cu Uniunea So
vietică al căror volum s-a mărit din an 
In an, creditul financiar acordat de către 
Uniunea Sovietică cu ocazia încheierii pri
melor acorduri, ajutorul în cereale primit 
în timpul secetei, au fost factori importanți 
care au contribuit la ieșirea din greutățile 
economice moștenite din război și de la re
gimul burghezo-moșieresc, la normalizarea 
economiei noastre după cel de al doilea 
război mondial. \

Ajutorul. economic multilateral acordat 
de către Uniunea Sovietică ca și efortul 
creator al poporului nostru muncitor, care 
a muncit cu avînt, a permis ca în anul 
1948 producția industrială a Republicii 
Populare Romîne să atingă și chiar să de
pășească nivelul anului 1938.

Acordurile comerciale cu Uniunea So
vietică între anii 1948—1951 se leagă strins 
de dezvoltarea economiei noastre planifi
cate, de echiparea și dezvoltarea industriei 
noastre grele, de mecanizarea șl aprovizio
narea cu unelte și îngrășăminte chimice 
a agriculturii, de dezvoltarea căilor de co
municație și altele. S-au creat industrii 
complet noi în țara noastră, ca industria 
de mașini-unelte, de utilaje petrolifere, 
utilaj energetic și electrotehnic, mașini

Marcel Popescu
Ministrul Comerțului Exterior

agricole, tractoare, rulmenți. S-au dezvol
tat industrii de mare însemnătate ca in
dustria lemnului, a petrolului, chimică, a 
materialelor de construcție și altele. S-au 
realizat, cu ajutorul documentației tehnice 
primite din Uniunea Sovietică, lucrări de 
seamă care asigură dezvoltarea economiei 
noastre, ca și ridicarea nivelului de trai 
al populației.

Ajutorul sovietic de înaltă calificare teh
nică a contribuit hotărîtor la dezvoltarea 
economiei noastre, la ridicarea nivelului 
tehnic al oamenilor muncii din țara noa
stră.

Colaborarea dintre țara noastră, Uniu
nea Sovietică și țările de democrație 
populară a luat o dezvoltare deosebită 
prin încheierea acordurilor comerciale de 
lungă durată. Acestea asigură pe de o 
parte continuitatea aprovizionării cu ma
șini, utilaje, materii prime și alte produse 
necesare dezvoltării economiei naționale și 
pe de altă parte posibilitatea coordonării 
planurilor economice ale țării noastre.

Uniunea Sovietică furnizează țării noa
stre materiile prime și utilajele industriale 
necesare îndeplinirii planurilor economice 
ca minereuri, metale feroase și neferoase, 
utilaj minier, metalurgic și de construc
ții, automobile, tractoare, mașini agricole, 
bumbac, îngrășăminte chimice și altele. De 
asemenea Uniunea Sovietică ne livrează 
instalații complete pentru noi întreprin
deri industriale. Astfel în cadrul acordu
lui de lungă durată dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Romînă pri
mim : instalații pentru industria siderur
gică, pentru marele combinat poligrafic, 
utilaje pentru hidro și termocentrale, o 
fabrică de penicilină, utilaje pentru con
strucții, fabrici textile, instalații și fabrici 
pentru industria alimentară ca fabrica de 
suc de fructe, fabrica de praf de lapte și 
altele.

Acordul de lungă durată încheiat între 
țara noastră și Uniunea Sovietică prevede 
lărgirea planificată a schimburilor, ținînd 
seama de necesitățile și posibilitățile ac
tuale și viitoare pe o perioadă de mai 
mulți ani și asigură o bază reală pentru 
dezvoltarea economiei noastre, în vederea 
ridicării nivelului de trai al populației.

Principala formă de colaborare econo
mică dintre Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă a fost și este comerțul 
exterior dintre țările noastre, în cadrul 
acordurilor comerciale de lungă durată și 
al protocolurilor anuale pentru schimbu
rile de mărfuri.

Dar în afară de aceasta, colaborarea 
economică romîno-sovietică s-a manifestat 
și se manifestă și în alte forme. Economia 
Republicii Populare Romîne a primit 
bunăoară un sprijin deosebit de prețios 
prin activitatea societăților mixte romîno- 
sovietice, înființate într-o serie de ramuri 
ale economiei romîne. Prin aportul de ca
pital, prin utilaj tehnic și materiile prime 
pe care le-au adus necontenit din Uniunea 
Sovietică, prin numeroasele cadre de spe
cialiști și tehnicieni sovietic: pe care le-au 
avut la dispoziție, prin metode înaintate 
de muncă pe care le-au introdus în țara 
noastră, societățile mixte romino-sovietice 
au fost adevărate centre de răspindire a 
experienței înaintate in organizarea pro
ducției întreprinderilor noastre și au jucat 
im rol hotărîtor în dezvoltarea economiei 
noastre naționale.

Altă formă esențială a ajutorului sovie
tic acordat economiei Republicii noastre 
Populare este sprijinul tehnic pe care l-am 
primit și II primim din Uniunea Sovietică, 
întreprinderile Republicii Populare Ro
mine, institutele noastre de cercetări, spe
cialiștii noștri, au la îndemână bogata do
cumentație tehnică sovietică, pot cuncaste 
oricînd metodele perfecționate și înaintata 
tehnologie sovietică, se adapă necontenit 
din nesecatul izvor pe care îl constitue cu
ceririle științei sovietice.

Datorită ajutorului sovietic, pentru 
prima oară s-a putut trece in Republica 
Populară Romînă la fabricarea în serie a 
unor mașini și utilaje care nu s-au putut 
produce niciodată în trecut, cum sint ma
șinile unelte, utilajul petrolifer variat, 
tractoarele, utilajul și aparatajul electro
tehnic și atîtea altele.

Documentația tehnică și proiectele so
vietice ca și specialiștii pe care Uniunea 
Sovietică i-a trimis să ajute operei de con

strucție în țara noastră, au dat Republicii 
Populare Romîne putința de a înălța noi 
fabrici și uzine, termo și hidro-centrale, 
ramuri industriale noi.

Colaborarea romîno-sovietica a fost și 
este un factor hotărîtor în redresarea și 
dezvoltarea economică a Republicii Popu
lare Romîne. Desfășurîndu-se în spiritul 
relațiilor de tip nou statornicite în sînul 
lagărului democratic iubitor de pace, re
lații de colaborare și de întrajutorare fră
țească, colaborarea economică romîno-so- 
vietică a permis țării noastre să-și refacă 
în scurt timp economia distrusă de război, 
să depășească cel mai înalt nivel al pro
ducției atins în anii antebelici și să reali
zeze însemnate succese în acțiunea de con
tinuă dezvoltare a economiei naționale și 
de ridicare a nivelului material și cultu
ral al poporului.

Caracterul colaborării economice ro- 
mîno-sovietice, spiritul în care se desfă
șoară relațiile dintre ele, este cît se poate 
de bine ilustrat de termenii protocolului 
cu privire la livrările reciproce de măr
furi între Uniunea Sovietică și Republica 
Populară Romînă pe anul 1954. Conform 
prevederilor acestui protocol, Uniunea So
vietică acordă țării noastre un sprijin 
foarte larg în direcția dezvoltării agricul
turii și a industriilor producătoare de bu
nuri de larg consum, cu alte cuvinte toc
mai în acele sectoare ale economiei na
ționale către care se îndreaptă atenția și 
eforturile întregului nostru popor mun
citor, acele sectoare menite să asigura 
continua ridicare a nivelului de trai al 
populației.

Acum, după 10 ani de Ia eliberarea pa
triei noastre de către glorioasa Armată 
Sovietică cînd profilul economic al țării 
și condițiile de trai ale poporului nostru 
muncitor sint cu totul altele decît cele din 
1944. rolul și însemnătatea ajutorului so
vietic, al colaborării economice romîno- 
sovietice, apare mai limpede ca oricînd. 
In acești 10 ani s-au schimbat radical 
atît structura cît și volumul economiei 
noastre naționale. Volumul producției in
dustriale a țării este astăzi de 2,5 ori mai 
mare decît în 1938. Au luat ființă și s-au 
dezvoltat ramuri industriale noi. A crescut 
în același timp contribuția Republicii 
Populare Romîne, la schimburile comer
ciale internaționale.

Continua sa dezvoltare economică a per
mis Republicii Populare Romine să men
țină și chiar să mărească volumul expor
turilor sale de produse care au făcut ia 
trecut obiectul schimbului exterior ca : pe
trolul, lemnul, produsele agricole, dar în 
același timp i-a dat putința să apară pe 
piața internațională cu o serie întreagă de 
produse noi, ca de pildă mașinile și uti
lajul industrial, chimicale, materialele de 
construcție, artizanatul și altele. Totodată, 
exigențele continuei dezvoltări economice 
a țârii și cerințele cresrir.de ale populat» 
au constitui: premizele puternice pentru 
sporirea masivă a importurilor cerute de 
economia noastră.

Contribuția acordurilor comerciale cu 
Uniunea Sovietică Ia întărirea și dezvol
tarea economiei na'pocale s-« -n.»—«x-se 
și în mărirea vclttmulu. de srtrmb exte- 
rier precum p tn hc-ătărirea st:-ciur -
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Pentru oamenii muncii

Fapte care vorbesc de la sine

locuiesc 
nu vor 
la uria-

Pentru viața obișnuită a 
locuitorilor Capitalei sînt 
create cele mal variate in
stituții. E dimineață, gos
podinele au plecat să-șl 
facă tirguielile prin nume
roasele piețe și hale ale 
orașului. Cele care ’ 
în cartierul Obor 
întîrzia să se ducă 
șele hale Obor, unde o 
bună aprovizionare și des
facere satisfac chiar pe cele 
mai exigente cumpărătoare 
(fotografia 1).

A trecut ziua de muncă 
și după arșița dogoritoare

• Din anul 1950 și piaă astăzi in re
giunea Hunedoara au fost radioficate 
45 de localități. Printre acestea se gă
sesc 35 de comune și sate în care s-au 
instalat peste 22.000 difuzoare. Numai 
în raionul Ilia, de pildă, au fost radio
ficate în ultimul timp satele Săcămaș, 
Brtău, Hondol și altele. In localitatea 
de munte Poiana din raionul Sebeș 
s-au instalat peste 900 de difuzoare.

• Pentru o mai bună aprovizionare 
■ țăranilor muncitori cu produse in
dustriale, cooperativa din comuna Hăl- 
chiu, raionul Stalin, a deschis zilele tre- 
crte un magazin universal modern. 
Noul magazin, are raioane cu confecții, 
textile, încălțăminte, articole - de me
naj și altele. El este aprovizionat atît 
eu mărfurt raționalizate cit și cu mâr- 
tcri la liber.

• L

țre~-~ Bariu. Numărul biblioteciicr din 
câminelt culturale a sporit necontenit 
asunglnd astăzi la 598. La acestea se 

încă 23 de biblioteci sătești.
6 hiilirteci raionale, 42 de case de ci
ti: și 37 de colțuri roșii.

Aceste biblioteci pun la indemina 
eititor2oe aproape 150.000 de volume, 
adică de patru ori și jumătate mai 
multe deci: în anul 1948.

*

• Ca pe întreg întinsul țării și în 
regiunea Suceava s-a desfășurat în 
ar... puterii populare o largă acțiune 
pentru lichidarea analfabetismului, 

alfabetizare organizate pe 
din regiune au fost ab- 
acum de aproape 100.000 

Numai in anul școlar 

Cursurile de 
lingă școlile 
solvite pînă 
de cetățeni.
1953 54 aceste cursuri au fost absolvite 
de 10.700 cetățeni iar alți 10.500 au tre
cut la cursurile de alfabetizare ciclul 
n.

pentru dormitoare și altele, 
de luna ianuarie a acestui an, 
iulie s-au vîndut cu peste 15 

mal multe confecții, țesături, 
cosmetice etc.

• Prin cele 131 magazine ale O.C.L.- 
Oradea s-au vîndut în primul semes
tru al anului acesta cu 38 la sută mai 
multe produse industriale decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. Din
tre acestea, s-a vîndut cu peste 42 la 
sută mai multă încălțăminte, diferite 
țesături, confecții, prt/duse chimice etc.

In cursul trimestrului al doilea al 
anului, prin unitățile O.C.L., s-au vîn
dut printre altele, 106 biciclete, 210 
reșouri și mașini de gătit cu aragaz, 
230 aparate de radio, 387 de garnituri 
mobilă 
iar față 
în luna 
la sută 
articole

•Tot mai mulți oameni ai muncii din 
regiunea Timișoara își construiesc 
locuințe cu ajutorul creditelor pe ter
men lung acordate' de stat. Bunăoară, 
in primul semestru al acestui an in 
orașul Timișoara s-au acordat credite 
pentru construirea a 139 de locuințe 
muncitorești, iar in orașul Reșița 52 
de locuințe. Credite importante pentru 
construirea de locuințe au fost acor
date și colectiviștilor din regiune.

• Spre deosebire de trecut, cînd 
viața și sănătatea marinarilor erau lă
sate în voia soartei, astăzi, pe vase 
ca și în port se acordă o deosebită 
grijă apărării sănătății lor. Pe vasele. 
comerciale maritime au fost înființate 
cabinete medicale sau puncte sanitare, 
deservite de medici, care acordă mari
narilor o bună asistență sanitară. Pen
tru marinarii sosiți în port, la Con
stanța s-a înființat de curînd un ser
viciu medico-sanitar cu 10 secții de 
specialitate, înzestrate cu aparatură 
modernă. Pe lingă noua policlinică a 
marinarilor din Constanța funcțio
nează și un staționar.

a ceasurilor de prînz, bazi
nele de înot, ștrandurile, 
își așteaptă amatorii. Ștran
dul tineretului unde În ul
tima vreme s-au făcut noi 
amenajări este un mijloc de 
recreație plăeută. (fotogra
fia. 2).

Și în sfîrșit seara îți 
poți satisface cerințele cul
turale ducîndu-te la un tea
tru, o sală de concerte, la 
un cinematograf. In ultima 
fotografie Interiorul sălii 
de teatru a C.C.S. cons
truit în anii regimului de
mocrat-popular.

Viața culturala 
la Tîrnăveni

Dacă în anii regimului burghezo-moșie- 
resc viața culturală la Tîrnăveni a fost cu 
totul neglijată, cu totul altfel se prezintă 
situația azi; în anii puterii populare și în 
orașul Tîrnăveni viața culturală cunoaște 
o tot mai mare dezvoltare.

în afară de echipele artistice din locali
tate care prezintă noi și interesante pro
grame artistice, Tîrnăvenii sînt săptămînal 
vizitați de o serie de echipe teatrale de ar
tiști profesioniști și amatori din țară veniți 
aici în turneu. Nu de mult au venit Tea
trul de Stat din Reșița care a prezentat 
spectacolul „Floarea purpurie", Teatrul 
de stat din Petroșani cu piesele : „Mielul 
turbat", „Simeon Albac" și „Nunta cu zes
tre" ; Teatrul Național din Craiova a oferit 
publicului spectator din orașul nostru pie
sele : „Să nu-i zici pe nume" și „Nunta lui 
Krecinschi". Echipa culturală a sindicatu
lui din învățămînt din raionul Aiud a pre
zentat piesa : „Gaițele" ; concertul ansam
blului de estradă din București a înveselit 
locuitorii orășelului nostru cu un frumos 
program.

De curînd orașul Tîrnăveni a primit și 
vizita orchestrei Barbu Lăutaru din cadrul 
Filarmonicei de stat din București, care 
a dat un reușit concert de muzică populară 
romînească, concertul fiind dirijat de Nicu 
Stănescu, laureat al premiului de stat; la 
concert și-au dat concursul soliști ai or
chestrei ca : Iliuță Rudăreanu, laureat al 
premiului de stat, Maria Lătărețu, Luță 
lovită, Emil Gavriș, Gheorghe Voicu, Ion 
Văduva, Constantin Urlățeanu, Damian 
Luca, laureat al celui de al IV-lea Festival 
mondial al tineretului și alții. Concertul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Corespondenți
A. D. DUMITRESCU 
și TOMA BUCURA

„Vremuri noi!“ spun și bătrînii cînd 
trec pe lingă „Uzinele textile Moldova" 
din Botoșani, una dintre cele mai mari 
uzine din țară.

Despre viața frumoasă, despre felul 
cum s-a ridicat această uzină, oamenii, 
iți povestește fiecare botoșenean.

★
Nu e mult timp de atunci de cînd acești 

oameni care acum ies cîntînd de la lucru, 
duceau o viață grea. Nu aveau unde mun
ci. In Botoșani ca și în alte orașe ale 
Moldovei nu exista nici o fabrică. Doar 
dqghenele și atelierele împînzeau orașuL 
Războiul a adus noi suferințe. Case dis
truse, foamete, mizerie.

Dar aceste vremuri au trecut și de ele 
își aduc aminte botoșenenii cu ură. Acum 
ei îți povestesc cu dragoste despre prima 
licărire a viitorului fericit.

...Era o primăvară ca multe altele. Ză
pada se topise, iar rîndunelele începuseră 
să sosească. Pe străzile mohorîte ale Boto
șanilor, femei triste cu copii de mină se 
întrebau: Ce se mai aude ? Una din di
minețile acelei primăveri a anului 1944 
aduse vestea care se răspîndi de la om la 
om: Frontul german a fost rupt. Spărtura 
făcută frontului german la Uman, a făcut 
posibil ca armata Il-a Sovietică condusă 
de Mareșalul Koniev să-și creieze drum 
spre apus. Aceste evenimente erau urmă
rite zi de zi. Trupele hitleriste din oraș 
s-au retras în panică. In dimineața zilei 
de 7 aprilie 1944, pe străzile Botoșanilor 
își fac apariția primele unități sovietice 
de eliberare. Cetățenii primului oraș al 
țării eliberat întîmpină cu flori pe eli
beratori. Pe ostașii sovietici i-a întîmpi- 
b«: in ziua aceea și Iahori Iustina. Avea
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numai nouă ani pe atunci. Dar de ostașii 
sovietici o leagă pe Iustina multe amin
tiri din viața ei de azi.

PE ȘANTIER
Au trecut eîțiva ani. In această vreme, 

viața oamenilor muncii din orașul Boto
șani a început a se schimba.

Intr-una din zile, in primăvara anului 
1949, cetățenii din Botoșani au aflat că 
în oraș începe să se construiască o mare 
uzină textilă.

Locul stabilit pentru construcție era un 
maidan întins. Din loc in loc, te împie
dicai de cioatele și rădăcinile de copaci 
răspindite peste tot. Printre cioate și 
rădăcini, creșteau pelinii și scaieții. La 
marginea acestui maidan existau cîteva 
clădiri dărăpănate. A fost odată o școală 
normală dar lăsam in părăginire de către 
regimul burghezo-moșieresc. Pe aceste 
locuri a început construcția.

A venit aici un colectiv întreg de specia
liști în frunte cu ingineri și tehnicieni so
vietici. Au măsurat, au făcut proiect Mii 
de muncitori și țărani din oraș și satele 
din jurul Botoșanilor au venit pe șantier, 
să termine uzina cît mai curînd. Micuța 
Iahori Iustina avea 14 ani. Auzise și ea 
despre marea construcție a Uzinelor tex
tile, despre oamenii sovietici care au venit 
să-i ajute. Dorea din tot sufletul să facă 
și ea ceva pentru această construcție.

Intr-o bună zi Iustina a plecat și ea să 
lucreze pe șantierul uzinei, alături de sute 
de tineri, alături de tovarășele ei: Con- 
dratov Elena, Olăeru Elisabeta, Zîmnicov 
Maria și celelalte.

Creștea construcția zi de zi și odată cu 
ea tinerii. Iustina a îndrăgit zidăria, me
serie pe care a invățat-o pe șantierul uzi
nei.

Avea 14-15 ani, cînd sus pe zidul uzinei 
în construcție, așeza cărămidă după că
rămidă. Tehnicienii sovietici o priveau cu 
multă dragoste și zîmbeau. Iar cînd vedeau 
îndemînarea cu care muncea, îi spunea : 

„Ocen harașot*.  Constructorii ii mai spu
neau Iustinei, .copilul șantierului".

Nici ploile dese de primăvară, nici cele 
de vară, nici ploile reci de toamnă,

■ . . '. .. . ’ - 
terilor uzinei. Spre sfîrșttul anului 1949, 
în bună parte, urinele textile „Moldova" 
au fost ridicate. Au început să se aducă 
-ițnr.j ir.treț. be rr.aiir.i : răccciie. :1a- 
yere și urzitoare. Majoritatea acestor ma
rii purtau marca fabricilor de mașini din 
Uniunea Sovietică. Apoi a început mon
tarea lor. Alături de tehnicienii sovietici 
și romini la montarea mașinilor au aju
tat constructorii fabricii In istoria uzinei 
a început o nouă etapă. Tinerele Iahori 
Iustina, Condratov Elena, Olăeru Elisabeta 
au ajutat la montarea ringurilor. Apoi se 
uitau cum meșterii le făceau proba. Ius
tina urmărea îndelung mersul mașinilor. 
I se strecura în suflet dorința de a învăța 
să mînuiască aceste mașini.

DIN ZIDARI ȘI SALAHORI, 
ȚESĂTORI ȘI FILATORI

Era o dimineață geroasă de iarnă. De
cembrie 1949. Un fluierat prelung de si
renă, cu totul neobișnuit, trezi curiozitatea 
locuitorilor

Intr-un timp scurt, doar în cîteva luni, 
uzina e gata. O parte din capacitatea ei 
este dată în producție.

Primii filatori, urzitori, țesători, pregă
tiți dinainte la fabricile textile din Iași, 
Arad, pun în mișcare primele flayere, pri
mele urzitoare, primele războaie. Construc
torii uzinei, priveau cum muncitoarele 
Jana Fraicu, Ciobanu Aurica, Jiji Ecate- 
rina, au pus în mișcare mașinile sovietice 
montate de ei și cum din bumbacul trimis 
tot din Uniunea Sovietică, ies fire și apoi 
pînză.

începutul a fost mai greu, uzinele erau 
gata, dar mai trebuiau încă multe de 
făcut. Existau mașini multe dar prea pu
ține cadre erau calificate.

Organizația de bază U.T.M. și-a pas 
atunci ca obiectiv principal ridicarea ca
lificării tinerilor. Munca a dat roade. 
Cursurile de calificare de gradul I și II 
au fost absolvite de 296 tineri muncitori.

Comuniștii și utemiștii stăteau de vorbă 
cu tinerii, le dădeau sfaturi. Tinăra Iahori 
Iustina terminase cu zidăritul. Condratov 
Elena, terminase cu salahoritul la fel și 
Olăeru și alte fete și băieți.

Sub îndrumarea maiștrilor și muncitori
lor calificați, au început să cunoască se
cretul mașinilor, să-și explice nedumeri
rile pe care le aveau atunci cînd montau 
împreună cu tehnicienii sovietici aceste 
mașini.

încă de la început, din satele Botoșa
nilor, au venit numeroși tineri care au 
auzit că este mult de lucru la noile uzine 
textile. Au venit aici și s-au calificat. Sub 
îndrumarea maistrului Nelu Kont s-au ri
dicat zeci de tinere muncitoare. Tinerei 
Zamciuc Ana, i-a plăcut la nevedit. Acum 
nici nu observi cînd utemista Zamciuc ter
mină de trecut firele prin ițe și prin spată. 
S-au calificat mulți urzitori, bobinători și 
țesători.

Cadre tinere necesare uzinei au început 
a fi pregătite în cadrul Școlii profesionale 
textile, înființată în Botoșani. Uzina este 
numită de mulți locuitori ai orașului „Uzi
na tineretului", deoarece cei ce se află 
acolo în majoritate sînt tineri. Lucrează un 
tineret dornic de muncă, dornic de a face 
ca uzina să înflorească tot mai mult.

VIITORUL UZINEI
Dacă un cetățean al orașului Botoșani, 

ar fi plecat de mai mulți ani și s-ar re
întoarce acum, trecînd pe lîngă „Uzinele 
textile Moldova", care sînt la marginea 
orașului, s-ar întreba dacă nu cumva aici 
este un nou orășel. In fața uzinelor, -care 
sînt clădite pe o întindere destul de mare 
prin munca textiliștilor, s-a amenajat un 
parc frumos. Flori, albe și roze, sint îm
presurate pe rondurile frumos aranjate. 
Ici, colea sînt așezate bănci. înainte de a 
intra în schimb sau după ce ies din schimb, 
tinerii se adună aici, mai discută, ori as
cultă muzica transmisă prin stația de 
radioflcare proprie a uzinei.

După ieșirea din schimb, unele textiliste 
se îndreaptă grăbite către o clădire fru
moasă. Pătrund pe un culoar lung, unde 
pe mesuțe sînt așezate păpuși, călușei. Aici 
e creșa uzinei. Un număr de 59 copii, sint 
îngrijiți zilnic în cele 5-6 saloane ale 
creșei. Acum tocmai e timpul mesei. Celor 
mici le-au venit mamele. Cei mai mări
șori sint învățați de surori cum să țină 
furculița și lingurița în mină. Tartinele, 
pirjoalele, cafeaua, sînt bine pregătite de 
bătrina bucătăreasă Onofrei Areta. 
Jocurile, gimnastica, plimbările în aer li
ber, le dau poftă mare de mincare.

Aceștia sint viitorul uzinei, de aici vor 
crește muncitori, tehnicieni și ingineri.

Muncitoarea Boitaciue Natalia are doi 
copii gemeni. După ce-i sărută pe rînd, îi 
dă în seama surorilor și intră în schimb 
fără grijă.

Tot in această clădire mare se mai află 
cantina spațioasă unde i-au masa munci
torii, iar la etaj se află căminul in care 
locuiesc o mare parte din tinerele texti
liste. In fața uzinei se mai găsește un ma
gazin al uzinei, cu tot felul de mărfuri la 
liber și pe puncte. Iată-le chiar acum pe 
citeva cumpărătoare. Ciubureac Virginia și 
Natalia, își cumpără perdele pentru ca
meră. Alte textiliste ies încărcate cu stofă, 
ghete și alte cumpărături. Mult a crescut 
uzina în anii ce au trecut. Aici in uzina 
textilă, pe locurile unde altă dată se în
tindea maidanul cu scaieți, crește acum un 
tineret harnic, un tineret cult, cu preocu
pări multilaterale, cu năzuințe frumoase 
de viitor. Tineretul din uzină, îndrumat 
de organizația U.T.M., cu ajutorul organi
zației de partid, duce o activitate fru
moasă în cadrul clubului. Echipele de dan
suri, cor și soliștii au prezentat numeroase 
spectacole în oraș și satele din împreju
rimi : Călinești, Mîndrești, Gorbănești. 
Glasurile solistelor, Bîta Domnica și Atomi 
Aurica, răsună voios. Frumos mai cîntă. 
De altfel ele au și un vis de viitor. Vor să 
plece la conservator. Deja au și înaintat 
cereri. Astfel de dorinți au avut mulți ti
neri din uzină. Și ei au fost ajutați de par
tid pentru a le îndeplini. Utemiștii Mus
tață Constantin și Fetcu Eugenia, sint 
studenți la facultățile muncitorești. Mali- 

nescu Maria peste un an termină o școală 
din Cluj.

Joia literară, simbăta tineretului, schim
burile de experiență, și întîlnirile cu frun
tași ai muncii și ai vieții publice care se 
organizează în cadrul clubului de către 
Sindicat, cu sprijinul organizației U.T.M. 
toate acestea contribuie la creșterea unui 
tineret cult.

IN CINSTEA 
MARII SĂRBĂTORI

în holul de intrare al uzinelor se află 
gazeta de perete a uzinei. Articolele din 
noul număr, vorbesc despre munca plină 
de avînt a tineretului, în cinstea zilei de 
23 August.

Intri în uzină. Vei vedea că aceste arti
cole arată cu adevărat că tineretul mun
cește cu și mai mare avînt. Secția tinere
tului. Schimbul B de abia a început să lu
creze. In țața unei mașini, se află o lo
zincă : „Să răspundem cu entuziasm che
mării utemistei Nichifor Maria, care s-a 
alăturat inițiativei tov. Haragszin Maria, 
de la uzinele „30 Decembrie" Arad, în în
trecerea pe profesiuni". Mai într-o parte o 
lozincă în secția ringuri spune : „Nici un 
fus inactiv, nici o țeava defectă de for
mă". Tinerele filatoare din această secție 
îndrumate de organizația de bază U.T.M. 
au răspuns chemării la întrecere. Și ute
mista Iahori Iustina și-a luat angaja
mente ca și ceilalți tineri. Ea dă zor acum 
să-și îndeplinească angajamentul luat, și 
să dea fire 100 la sută de calitatea I. Bri
gada de calitate condusă de Clim Maria, 
folosind metoda sovietică de lucru Marș- 
rut, inițiativa Elenei Chișiu, a dat sută la 
sută fire de calitatea I și a depășit planul 
pe luna iulie cu 218 kg. fire.

Schimbul B, din „Secția tineretului" 
îndeplinind planul cu 104 la sută în fie
care lună, făcînd economii de 57.700 lei 
și dînd 99 la sută fire de calitatea I și 
a II, a primit de curînd Steagul Roșu de 
secție fruntașă pe uzină.

Dragostea de muncă a tineretului 
uzinei, va face ca uzina să crească mai 
mult, va face să producă mai multe fire, 
mai multă pînză, pentru oamenii muncii 
de la orașe și sate.

AURELIA CACINA

cresrir.de


Viațo U. I. M.

Tinerele fete pot îndeplini munci
In cuvîntarea ținută la recepția dată în 

onoarea comsomoliștilor colhoznici frun
tași, M. I. Kalinin, vorbind despre sarci
nile de luptă ale comsomoliștilor din col
hozuri, spunea printre altele : „Cred că și 
In agricultură se vor găsi destule fete 
pricepute cărora să li se poată încredința 
posturi de conducere. Ele trebuie să fie 
găsite și promovate".

Aceste cuvinte ale lui Kalinin pot fi 
considerate pentru organizațiile noastre 
U.T.M. indicații prețioase în ceea ce pri
vește atenția pe care comitetele raionale 
și organizațiile U.T.M. de la sate trebuie 
s-o acorde muncii și activității tinerelor 
fete. E necesar ca organizațiile U.T.M. în 
munca lor politică și educativă să se bi- 
zuie în egală măsură, cu convingere și cu 
încredere deplină, și pe aportul însemnat 
și de nelipsit pe care pot să-1 aducă tine
rele fete în multiplele și diversele acti
vități politice și sociale.

Cine n-a auzit spre exemplu de tînăra 
colectivistă din Măicănești, de Neagu Ma
ria, membră a comitetului raional U.T.M.- 
Liești, regiunea Galați. Despre faptele ei 
la munca cîmpului, despre activitatea ei 
culturală și politică nu vorbesc numai cei 
din Măicănești dar și tinerii din întreg 
raionul.

Binecunoscută prin părțile locului esta 
șl brigadiera Elena Petre de la secția viti
colă a gospodăriei agricole de stat din co
muna Ivești. Ea este totodată și membră 
în biroul comitetului raional U.T.M.

Nu-s mai puțin vrednice de amintit și 
tinerele Ecaterina Ichim, inspector la sec
ția învățămînt a sfatului popular raional, 
Ecaterina Dănăilă, director al Școlii ele
mentare din Liești, deputat al sfatului 
popular raional, Elena Baltag, sau in- 
structoarea comitetului raional U.T.M., 
Elena Șontica.

Doar aceste cîteva exemple de mai sus 
oglindesc în bună parte ceea ce Kalinin 
spunea la conferința tinerilor fruntași col
hoznici, că și fetele pot îndeplini munci 
de răspundere. Dar ceea ce este mai im
portant și totodată și greu, ceea ce în
seamnă mai multă preocupare pentru pro
movarea fetelor în munci de răspundere 
este așa cum spunea Kalinin că ele tre
buie să fie găsite și promovate.

In această direcție trebuie îndreptată și 
atenția comitetului raional U.T.M.-Liești 
în ceea ce privește activitatea tinerelor 
fete. în faptul de a munci și educa pe ti
nerele fete ca ele să poată fi promovate 
în munci de răspundere, în descoperirea 
acelor elemente pricepute, cu dragoste 
de muncă, cu inițiativă, capabile să facă 
față sarcinilor ce li se încredințează.

Ce se desprinde din activitatea între
gului comitet raional U.T.M. Liești în 
munca cu tinerele fete ? O slabă activi
tate. In ședințele biroului comitetului ra
ional, în ședințele cu activul sau în 
plenare n-au fost dezbătute asemenea 
probleme în ultima vreme. Doar în cî
teva instructaje s-a amintit activiștilor 
că activizarea tinerelor fete trebuie să fie 
o sarcină permanentă și ca urmare a aces
tui fapt să informeze biroul despre această

De curînd pe B-dul Magheru din Capi
tală s-a deschis din inițiativa Ministeru
lui Energiei Electrice un nou și frumos 
magazin de prezentare și desfacere a bu
nurilor de larg consum „Electrotehnica".

într-o vitrină sînt expuse aparatele de 
radio fabricate de întreprinderea „Ra
dio Popular". Printre acestea se află și 
noul tip de aparat de radio „București" 
realizat de către muncitorii și tehnicienii 
întreprinderii în cinstea zilei de 23 Au
gust. în altă vitrină sînt expuși acumula
tori, conductori, ventilatori oscilanți, dulii. 
Urmează apoi reșourile cu grătar, mașinile 
de călcat pentru voiaj care funcționează 
la orice tensiune de curent și alte produse.

Vînzătorii acestui magazin au fost pre
gătiți la cursuri speciale. Ei prezintă măr

problemă. Biroul comitetului raional n-a 
luat nici-o măsură ca din partea sa să răs
pundă de problema muncii politice în rîn- 
dul fetelor una din tovarășele membre a 
comitetului raional U.T.M.

In organizațiile U.T.M. de la sate se 
manifestă o slabă preocupare în munca cu 
tinerele fete. Sînt cazuri cînd organizațiile 
de bază U.T.M. se mulțumesc doar să pri
mească membre în organizație cum ar fi 
spre exemplu cele din comunele T. Vladi- 
mirescu, Mihălceni, Călienii Vechi și al
tele și cu aceasta se încetează complet 
orice muncă de educare, de antrenare a 
tinerelor fete în multiplele probleme le
gate de munca și viața din comună. Unii 
activiști cum ar fi tovarășul Gherasim 
Ștefan, nu instruesc pe secretarii orga
nizațiilor de bază în această problemă și 
nu-i sfătuiesc cum să muncească cu tine
rele fete. Din această cauză sînt atît de 
puține fete în organizația de bază din co
muna Liești, Vulturu, Obilești, Mihălceni, 
Mărtinești și altele. Iar cit privește or
ganizația de bază de la S.M.T.-Mărtinești 
unde lucrează destule fete, comitetul ra
ional U.T.M. nu s-a îngrijit ca să fie 
atrase în organizație cele mai harnice 
tractoriste. Nu se poate vorbi de o preocu
pare atentă a comitetului raional U.T.M. 
în problema ridicării în munci de răs
pundere a tinerelor fete deoarece în orga
nizațiile de bază de la sate a fost aleasă 
o singură secretară, tovarășa Anicuța 
Eliza din comuna Șerbănești.

Sînt unii tovarăși cu munci de răspun
dere care folosesc metode nejuste în mun
ca cu tinerele fete care nu fac altceva de- 
cît să propage neîncrederea în capacita
tea lor de muncă, care să le demobi
lizeze de a participa la îndeplinirea sar
cinilor organizației U. T. M. Un ast
fel de exemplu este și acela al to
varășului președinte al sfatului popu
lar din comuna Ivești. Tovarășul preșe
dinte, de comun acord cu tovarășii de la 
comitetul raional U.T.M. s-a gîndit să i 
se încredințeze postul de director al că
minului cultural utemistei Capriș Afro- 
dita. Dar ea a refuzat, motivînd că nu va 
putea face față unei astfel de munci. 
Drept răspuns la afirmațiile ei, tovarășul 
președinte, i-a oferit în mod jignitor pos
tul de președinte al sfatului popular. Mai 
poate fi vorba aci de atragerea fetelor în 
munci de răspundere cu astfel de meto
de ? Nicidecum. Tovarășa Capriș Afrodita 
mai greu va înțelege că și ea prin posi
bilitățile pe care le are poate să muncească 
chiar ca director de cămin cultural. Dar 
pentru aceasta ea trebuie ajutată să ca
pete încredere în puterea ei de muncă, 
sarcină care-i revine și comitetului orga
nizației de bază U.T.M.

Faptele arată că, comitetele organizații
lor de bază U.T.M. nu cunosc posibilitățile 
și calitățile pe care le au tinerele fete. 
Așa se întîmplă și în comuna Vulturu. 
Printre fetele harnice se numără și tînăra 
Ioana Leoca. Ea este o fată pricepută 
care ar putea să se descurce cu ușurință 
în rezolvarea sarcinilor pe care organiza
ția i le-ar încredința. Tînăra Ioana Leoca 
s-a străduit să-și însușească cunoștințele 

Un nou magazin model
furile din punct de vedere tehnic, dînd 
îndrumările necesare cumpărătorilor. Ma
joritatea lor sînt vînzători tineri.

La raionul „iluminat" lucrează utemi- 
știi Stingă Stela și Neacșu Ion.

Raionul cu aparate de radio, este raio
nul care se bucură de cea mai mare a- 
tenție din partea cumpărătorilor. Odată 
cu noile condiții de Viață, cu creșterea 
nivelului de trai, cresc și cerințele de cul
turalizare ale oamenilor muncii. De aceea 
forfota continuă de la raionul „de radio" 
nu mai surprinde pe nimeni.

Iată-1 pe Stănescu Gheorghe lucrător 
la Telecomunicații care cumpără un apa
rat de radio „București". L-a încercat și 
mulțumit de calitățile sale tehnice a por

de răspundere
politice în cadrul învățămîntului politic. 
Ioana Leoca este o bună gospodină și un 
priceput agricultor. Datorită spiritului ei 
energic și hărniciei ei, părinții Ioanei 
Leoca pun mare bază pe munca ei la recol
tatul păioaselor. Dar tînăra Ioana Leoca 
nu este membră a organizației noastre și 
aceasta din cauza subaprecierii muncii fe
telor care o manifestă tovarășul Gheorghe 
Marin, secretarul comitetului organizației 
de bază U.T.M.

Tinere ca Ioana Leoca din comuna 
Vulturu mai sînt și în comuna Mihălceni 
ca Lenuța Harabagiu, Prunduș Guța, Pe
trescu Nica sau Moiceanu Licuța a căror 
muncă și activitate nu este cunoscută de 
comitetul organizației de bază U.T.M. do
vadă a subaprecierii posibilităților tine
relor fete în îndeplinirea sarcinilor poli
tice și sociale.

Se manifestă din partea uncr secretari 
ai organizațiilor de bază U.T.M. în ceea 
ce privește ridicarea fetelor în munci de 
răspundere o totală lipsă de orientare. Ei 
nu caută să descopere acele tinere fete 
care pot îndeplini funcții și sarcini pe 
care le dețin unele elemente necorespun
zătoare. Așa se întîmplă la gospodăria 
agricolă colectivă Ciorești unde în prezent 
tînărul Tegan Naunici este șeful unei 
echipe de cîmp. Prin munca lui nu a dat 
dovadă de bună organizare, de inițiativă 
și aceasta se resimte mult în sarcinile pe 
care le are gospodăria agricolă colectivă 
în campania actuală de recoltare. In 
schimb, există în gospodăria agricolă co
lectivă tînăra Ioana Goța care este mun
citoare, o bună membră a organizației 
U.T.M. Ea a dat dovadă în activitatea ei 
că cunoaște agrotehnica, știe să-și orga
nizeze munca, răspunde cu mult entuziasm 
la toate sarcinile gospodăriei și pune su
flet și pricepere în îndeplinirea muncilor 
agricole. N-ar greși cu nimic conducerea 
gospodăriei colective și nici comitetul or
ganizației de bază U.T.M. dacă ar reco
manda ca șefă de echipă pe tînăra Ioana 
Goța. Aceasta negreșit că va aduce o îm
bunătățire simțitoare în activitatea aces
tei echipe cît și în munca întregii gospo
dării. Cu sprijinul specialiștilor din gos
podărie și a comitetului organizației de 
bază U.T.M. tînăra Ioana Goța va putea 
face față sarcinilor ce i se vor încredința.

Contrar unora, care subapreciază posi
bilitățile tinerelor fete alții dimpotrivă, le 
promovează în munci de răspundere și cu 
aceasta nu se mai interesează cu nimic 
de felul cum ele își îndeplinesc sarcinile. 
In această privință comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. precum și activiștii 
comitetului raional U.T.M. trebuie să ducă 
o muncă permanentă de educare a tine
relor fet'e în muncile de răspundere pe 
care le dețin, ca ele să corespundă pe de
plin în funcțiile încredințate.

Insușindu-și indicațiile Conferinței pe 
țară a U.T.M., comitetul raional U.T.M. 
Liești trebuie să-și îmbunătățească radi
cal munca în rîndul tinerelor fete, să se 
ocupe cu grijă de educarea lor, să le an
treneze cu încredere la munca organizației 
noastre.

GABRIEL IONESCU

nit spre casă zîmbind la gîndul surprizei 
plăcute ce o va face soției și fetiței lui.

Și șoferul Dumitru Vasile și-a cumpă
rat aparat de radio. Bucuros el ascultă 
cu atenție explicațiile și îndrumările teh
nice ale vînzătorului.

La raionul aparataj electric lucrează 
numai tineri în frunte cu utemistul Mi- 
halache Gheorghe. Acest raion este frun
taș.

In curînd, Ia magazinul „Electrotehni
ca" vor fi puse în vînzare noi produse 
ale industriei noastre electrotehnice: 
pickup-uri, răcitoare electrice, aspiratoare 
de praf, încă două tipuri de aparate de 
radio și multe alte produse.

Pe valea Bistriței, la Bicaz, se înalță 
puternica hidrocentrală „V. I. Lenin", 
care va alimenta cu energie electrică 
industria în plină dezvoltare a Moldo
vei, chemînd la viață întreaga regiune.

La tunel-intrare tinerii își aduc con
tribuția la grăbirea lucrărilor.

In fotografie : utemlstele Rusan Ma
ria și Gogu Elena execută lucrări de 
zidărie în tunel.

INFORMAȚII
Delegațiile cooperatiste din U.R.S.S., 

R.P. Chineză, Anglia, R. P. Polonă, Franța, 
R. P. Ungară, R.P.D. Coreeană, Italia, R.D. 
Germană, R. P. Bulgaria și R. P. Albania, 
care au participat la cel de al 2-lea Con
gres al cooperației de consum din R.P.R., 
au vizitat miercuri Orașul Stalin.

Delegațiile au vizitat uzina de tractoare, 
gospodăria agricolă colectivă din comuna 
Hălchiu și magazinele cooperativei din 
această comună.

★
Miercuri au sosit în Capitală ca invitați 

ai Institutului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, Emil Labeyrie, gu
vernator de onoare al Băncii Franței, pre
ședintele Asociației Franța-Romînia, și 
scriitorul Joseph Ducroux, directorul edi
turii „Editions Sociales", vicepreședinte al 
Asociației Franța-Romînia.

De asemenea, la invitația Institutului 
Romîn pentru Relațiile Culturale cu Stră
inătatea, au mai sosit L. Barrabe, profe
sor la Facultatea de Științe din Paris, pro
fesorul Jean Suret-Canale, Jean Genety, 
Flora Ducroux, Ștefan Barsony, Albert 
Rekasa, medici, Marcelle Ballard și Ro
bert Barran, ziariști, Charles Folk și Mi
chel Thopson, pictori.

La sosirea pe aeroportul Băneasa, oas
peții au fost întîmpinați de M. Macavei, 
președinte de onoare al Institutului Romîn 
pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, 
Șt. Enciu, secretar al Institutului și alții.

★
Miercuri seara, la Arenele Libertății, 

ansamblul Operei romîne de stat din Cluj 
a prezentat opera „Mazepa" de P. I. 
Ceaikovski. Au cîntat: David Ohanezian, 
Al. Racolțea și Lucia Stănescu, laureați 
ai Premiului de Stat, Ecaterina Vîlcovici, 
George Busuioc și alții.

Conducerea muzicală a aparținut lui 
Eugen Lazăr iar direcția de scenă lui 
Panait V. Cottescu, laureați ai Premiului 
de Stat.

Publicul a răsplătit cu puternice aplauze 
pe artiștii clujeni pentru valoroasa lor 
interpretare.

(Agerpres)

SĂ GRĂBIM TREIERIȘUL
ȘI DEZM1RIȘTITUL

★ ★

La o arie a tineretului
BIRLAD (de la corespondentul nostru).
In comuna Burdusaci, raionul Zeletin, 

există o arie a tineretului. Din zori și pînă 
noaptea tîrziu tractoarele nu încetează 
nici o clipă să lucreze. Utemistul Rotaru 
Ion, șeful brigăzii a 4-a de la S.M.T. Po
dul Turcului, supraveghează cu ateție 
munca. Sub un umbrar construit de tînă
rul Băcan Victor, secretarul organizației 
de bșză U.T.M. și directorul căminului 
cultural din sat, a adus aci numeroase 
cărți și broșuri de la biblioteca căminului, 
pe care le citesc țăranilor muncitori în 
timpul pauzelor.

Umbrarul este frumos pavoazat cu lo
zinci mobilizatoare și înzestrat cu broșuri 
ce lămuresc modul de predare a cotelor 
către stat. Gazeta de perete a ariei cu
prinde și articole în care se vorbește des
pre activitatea actuală a țăranilor mun
citori din această comună — treierișul. Și

Vești de pe ogoarele huneaorene
In raionul Orăștie, odată cu terminarea 

secerișului s-a pornit bătălia pentru gră
birea dezmiriștitului. In fruntea luptei 
pentru asigurarea în anul viitor a unei re
colte bogate, sînt comuniștii și utemiștii. 
In satul Gelmar comuna Geoagiu, de 
exemplu, utemistul Homorodeanu Anghel 
a fost primul care a terminat secerișul 
și dezmiriștitul. Printre primii din acest 
sat care au terminat secerișul și dezmi
riștitul încă la data de 28 iulie se nu
mără și utemista Maria Pîrvu.

★
în zorii zilei de 3 august, 27 pionieri 

conduși de instructoarea Raster Henrietta, 
au pornit din tabără spre terenurile sece
rate ale întovărășirii agricole din Orăștie. 
După o muncă de 4 ore, ei au strîns peste 
20_kg. boabe grîu.

în această acțiune de cinste s-au re
marcat în mod deosebit harnicii pionieri 
Silvia Luțaș, Lazăr Elisabeta etc.

★
Grăbirea dezmiriștitului este o datorie 

de cinste a fiecărui tractorist de la 
S.M.T.-Orăștie. Ei luptă să realizeze și 
să depășească normele, să facă economii 
însemnate de carburanți.

Un exemplu demn de urmat la lucră
rile de dezmiriștit, îl constituie utemistul

Unde-i simțul
PITEȘTI (de la trimisul nostru). — Tre

ierișul, ultima etapă în strîngerea noii 
pîini, e prilej de bucurie pentru toți ță
ranii muncitori.

In comuna Bălteni din raionul Slatina 
nu se gustă la toate ariile această bucu
rie. în timp ce la aria nr. 2 batoza merge 
perfect și dă randamentul prevăzut, la 
ariile nr. 1 și 3 sînt mai multe necazuri.

Toate batozele sînt ale S.M.T. Recea.
Batoza de la aria nr. 2 a fost reparată 

bine. Celelalte, însă au fost reparate de 
mîntuială.

Iată cîteva date care ilustrează urmă
rile „mîntuielii" cu care a lucrat S.M.T. 
Recea.

La Bălteni, treierișul a început la 28 
iulie. Pînă la 3 august se treierase cu 4 
batoze numai recolta de pe 126 hectare, 
timp în care s-ar fi putut face de două 
ori mai mult.

De Ia Ministerul
Ministerul învățămîntului comunică :
Admiterea în Școala specială de mai

ștri instructori, din cadrul D.G.R.M. din 
str. Alex. Popov nr. 10 se va face pe 
bază de examen.

înscrierile la examenul de admitere se 
pot face pînă în seara zilei de 20 au
gust a.c., la Direcția Regională a Re
zervelor de Muncă în raza căreia domi
ciliază candidatul.

Examenul se va ține între 26-30 august 

tot sub acest umbrar țăranii muncitori 
află ultimele noutăți din ziarele pe care 
le citește utemista Fîntînă Viorica.

In fiecare zi, pe o platformă improvizată 
din scînduri, echipa artistică a școlii ele
mentare din comună, formată din elevi și 
cadre didactice prezintă un program bo
gat de cintece și jocuri. Țăranii muncitori 
care vin să treiere și să-și predea cota 
petrec și se înveselesc la această arie.

In acest timp batoza înghite cu lăcomia 
snopi după snopi, boabele umplu sacii, 
căruțele...

La aria tineretului din Burdusaci s-a 
terminat la 2 august treieratul orzului.

Aproape două vagoane de boabe pe zl, 
este producția batozei. Acum a început 
treierișul griului. In urma muncii politice 
duse de utemiști numeroși țărani munci
tori și-au predat cu bucurie cotele cuve
nite statului, la arie.

Socaci Cornel din brigada a Il-a. Lu- 
crînd pe terenurile gospodăriei colective 
„23 August" din comuna Vinerea, el a 
reușit ca numai de la 17 iulie, pînă la 
30 iulie să dezmiriștească peste 43 hec
tare, executînd lucrări de bună calitate și 
economisind in același timp peste 50 kg. 
carburanți.

Pe ogoarele secerate ale întovărășirii 
agricole „16 Februarie" din comuna Cris- 
tur, raionul Hunedoara, muncește la dez
miriștit și tînărul tractorist Stan Solo
mon, din brigada IV-a a S.M.T.-Orăștie. 
Numai in decurs de 13 zile el a dezmi
riștit 42 hectare depășindu-și zilnic norma 
cu 15 la sută.

Economiile constituie pentru tînărul 
tractorist Gornic Ion, ce muncește pe 
ogoarele gospodăriei colective „Filimon 
Sîrbu" din comuna Șibot, raionul Orăștie, 
o problemă de primă importanță. In 
cursul campaniei de recoltare și dezmi
riștit, pînă la data de 30 iulie a.c. el a eco
nomisit peste 11 kg. carburanți.

Exemplele acestor tineri tractoriști sînt 
urmate îndeaproape și de alți mulți ti
neri de la S.M.T.-Orăștie, care în cinstea 
zilei de 23 August, nu precupețesc nimic 
pentru a executa lucrări de cît mai bună 
calitate.

UTAN SEVER

de răspundere ?
Batoza de pe aria nr. 3, care are norma 

zilnică de 14.500 kg., a realizat în prima 
zi 4.200 kg., în a doua 1.042 kg., iar în a 
treia... n-a mai funcționat de loc. Pe dea
supra mașina e stricată și dă o mare parte 
din boabe în paie. Nici situația celorlalte 
mașini nu e strălucită. Sora, de pe aceeași 
arie, a mașinii despre care vorbeam mai 
sus, nu a realizat de la începutul treieri- 
șului în nici o zi mai mult de jumătate 
din plan. Celelalte batoze nu se lasă nici 
ele mai, prejos. Au pene zilnic.

De aici reiese clar că tovarășii de la 
S.M.T. Recea au lucrat fără simț de răs
pundere.

Starea aceasta de lucruri însă nu mai 
poate dăinui. Trebuiesc luate grabnic mă
suri pentru buna funcționare a batozelor. 
S.M.T. Recea nu trebuie să precupețească 
nimic pentru remedierea situației.

Invățăminhilui
a.c.  pe centre, care vor fi anunțate în 
timp util.

Probele de examen sînt:
a. Examenul medical;
b. Examenul scris la :

— Limba romînă
— Matematică ;

c. Examenul oral la :
— Matematică,
— Tehnologie specială ;

d. Probă de desen tehnic ;
c. Probă practică de specialitate.

Statul democrat-popular — 
principala cucerire a poporului muncitor

Se apropie marea sărbătoare a poporu
lui nostru, sărbătoarea unui deceniu de la 
eliberarea Romîniei de către glorioasa 
Armată Sovietică și de la doborî rea dic
taturii fascisto-antonesciene de către for
țele patriotice organizate și conduse de 
către P.C.R., sărbătoarea unui deceniu de 
cînd poporul nostru — sub conducerea 
partidului — luîndu-și soarta în propriile 
mîini, a deschis o pagină nouă, glorioasă 
în istoria sa.

x
Revoluția democrat-populară, condusă 

de partidul clasei muncitoare din țara 
noastră a sfărîmat puterea capitaliștilor 
și moșierilor, a sfărîmat statul burghezo- 
moșieresc și a creat pentru prima oară în 
istoria poporului nostru un stat al mun
citorilor și țăranilor, statul democrat- 
popular.

Cea mai însemnată cucerire a luptei 
poporului sub conducerea partidului o con
stituie crearea și întărirea continuă a sta
tului democrat-popular, formă a dictatu
rii proletariatului.

Apariția și întărirea continuă a statului 
nostru democrat-popular este indisolubil 
legată de victoria Uniunii Sovietice în cel 
de al doilea război mondial asupra fas
cismului. Eliberarea Romîniei de către 
Armata Sovietică a creat condițiile favo
rabile pentru desfășurarea cu succes a 
luptei revoluționare a poporului nostru 
și a împiedicat intervenția armată a pu
terilor imperialiste în treburile interne 
ale țării noastre.

Statul democrat-popular este rezultatul 
luptei maselor, sub conducerea clasei 
muncitoare, pentru zdrobirea puterii po
litice a claselor exploatatoare; el a fost 
făurit în urma zdrobirii vechii puteri de 
stat burghezo-moșierești de către uriașa 
forță socială întruchipată de alianța din
tre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare.

Deosebirea esențială între statul nostru 
democrat-popular și statul burghezo-mo- 
șieresc din trecut constă în faptul că in 
timp ce acesta din urmă reprezenta pute
rea unei minorități, puterea claselor ex
ploatatoare, putere bazată pe jefuirea și 
asuprirea maselor, statul democrat-popular 
reprezintă puterea marii majorități a po
porului. îndreptată împotriva minorității, 
împotriva claselor exploatatoare. Statul 
democrat-popular este un nou tip .de stat 
care prin întreaga sa politică antrenează 
masele la construcția socialismului, asi
gură ridicarea treptată, continuă a nive-

Radu Florian

lului de trai material și cultural al oame
nilor muncii și apără cuceririle revoluțio
nare ale poporului de uneltirile criminale 
ale dușmanului de clasă.

Tăria și invincibilitatea statului nostru 
constă în faptul că temelia sa este alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare. Marxism-leninismul ne învață — 
și victoria Statului Sovietic ne confirmă 
— că puterea de stat bazată pe alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare sub conducerea clasei muncitoare 
este acea putere capabilă să învingă 
și să zdrobească împotrivirea claselor ex
ploatatoare, acea putere de stat capabilă 
să construiască socialismul. Iată de ce par
tidul nostru, Partidul Muncitoresc Romîn, 
pune în centrul preocupărilor sale conti
nua întărire a alianței dintre clasa mun
citoare și țărănimea muncitoare.

Statul nostru democrat-popular este sta
tul în care pentru prima oară în istoria 
țării noastre masele largi ale poporului 
participă activ la conducerea statului, în 
care interesele fundamentale ale maselor 
stau la baza politicii de stat. Participarea 
mereu crescîndă a maselor largi ale oame
nilor muncii la conducerea treburilor de 
stat este cea mai grăitoare dovadă a ca
racterului adînc democratic al puterii 
noastre de stat.

Existența statului nostru democrat- 
popular, ca și a celorlalte state de demo
crație populară, deși relativ scurtă, a do
vedit fără posibilitate de tăgadă nu numai 
că proletariatul împreună cu țărănimea 
muncitoare pot să zdrobească puterea mo
șierilor și a capitaliștilor, dar a dovedit, 
totodată, că aceste clase pot conduce star 
tul mai bine decît burghezia și împo
triva burgheziei, că ele pot construi cu 
succes o nouă orînduire socială zdrobind 
împotrivirea burgheziei și moșierimii.

II.
Statul democrat-popular îndeplinește 

funcțiile statului de dictatură a proleta
riatului și anume : reprimarea claselor 
răsturnate dinlăuntrul țării, apărarea 
țării împotriva agresiunii din afară, 
munca economico-organizatorică și cul- 
tural-educativă.

Una din cele mai importante sarcini ale 
statului nostru democrat-popular în etapa 
actuală, este de a apăra cuceririle revo
luționare ale poporului muncitor, de a 
apăra construirea socialismului împotriva 

dușmanului dinlăuntru și din afară. Aceas
tă sarcină izvorăște din faptul că con
struirea socialismului în patria noastră are 
loc în condițiile ascuțirii continue a lup
tei de clasă, în condițiile în care clasele 
răsturnate de la putere și în mod special 
chiaburimea — cea mai numeroasă clasă 
exploatatoare din perioada de trecere de 
la capitalism la socialism — se opun cu 
înverșunare construirii socialismului, dez
voltării sectorului socialist al economiei 
naționale. Existența a trei sectoare dife
rite în economia țării noastre: sectorul 
socialist, sectorul micii producții de măr
furi și sectorul particular-capitalist, con
stituie baza economică a ascuțirii luptei 
de clasă în etapa actuală. In această luptă 
statul democrat-popular îndeplinește func
ția importantă de sfărîmare a împotrivirii 
rămășițelor claselor exploatatoare care 
folosesc orice posibilitate pentru a opune 
rezistență și a sabota, de îngrădire a 
chiaburimii, dușmană neîmpăcată a con
strucției noastre socialiste.

Iată de ce una din sarcinile tuturor oa
menilor muncii și ale tineretului în mod 
special este de a întări vigilența împo
triva acțiunilor dușmanului de clasă, de 
a ajuta organele de stat în activitatea lor 
de reprimare a dușmanului de clasă. 
Deosebit de periculoasă și dăunătoare este 
„teoria" care, într-o formă sau alta, pro
pagă stingerea luptei de clasă, „teorie" 
tipic oportunistă și dușmănoasă, care ur
mărește să adoarmă vigilența maselor, care 
cultivă atitudinea de gură cască.

O atenție deosebită trebuie dată comba
terii și demascării manifestărilor dușma
nului de clasă pe frontul ideologic, com
baterii și demascării manifestărilor națio
naliste și cosmopolite.

O altă funcție principală pe care o în
deplinește statul nostru democrat-popular 
este organizarea apărării patriei noastre 
împotriva uneltirilor dușmanilor din afară. 
Țara noastră duce o politică de pace, o 
politică care urmărește stabilirea și con
solidarea unor relații de colaborare și 
prietenie cu toate statele, inclusiv cu sta
tele capitaliste, o politică care are la bază 
lupta pentru menținerea și consolidarea 
păcii în întreaga lume.

Republica Populară Romînă stă ferm în 
rîndurile lagărului păcii, care are în frunte 
Uniunea Sovietică, și își aduce contribuția 
la lupta pentru destinderea încordării in
ternaționale, pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale cu toate țările pe baza princi
piului egalității depline și al avantajelor 
reciproce.

Aceasta nu trebuie însă să ne facă să 
uităm că există cercuri imperialiste agre
sive în lume — în frunte cu cele din 
S.U.A. — care pregătesc un nou război 
mondial îndreptat împotriva țărilor din 
lagărul păcii și democrației, cercuri agre
sive care nu sînt de loc interesate în re
zolvarea problemelor litigioase pe calea 
pașnică a tratativelor. Aceste cercuri 
sprijină cu bani și armament pe renegații 
și trădătorii de patrie refugiați în apus 
încercînd să-i strecoare la noi pentru sco
puri de spionaj și diversiune. Aceste 
cercuri imperialiste sînt gata, de aseme
nea, să facă tot ce le stă în putință pen
tru a restaura în țara noastră regimul 
bazat pe exploatare. Iată de ce statul nos
tru a dat și dă o atenție deosebită întă
ririi capacității de apărare a patriei, în
tăririi și ridicării continue a nivelului de 
pregătire al armatei noastre populare. 
Este o datorie sfîntă, o datorie patriotică 
a tineretului, în mod' special, de a-și a- 
duce contribuția la întărirea capacității 
de apărare a țării, de a întări forța și 
capacitatea de luptă a armatei noastre 
populare.

Deși în etapa actuală de dezvoltare a 
statului nostru, funcția de reprimare a 
dușmanului de clasă dinăuntru, precum și 
funcția apărării țării împotriva dușmanu
lui dinafară au o însemnătate primordială, 
în această perioadă se exercită pe scară 
largă și capătă o amploare tot mai mare 
acea funcție specifică a statului socialist: 
munca economico-organizatorică și cultu- 
ral-educativă a organelor de stat.

Funcția economico-organizatorică și cul- 
tural-educativă a organelor noastre de 
stat constă în rolul care revine statului 
democrat-popular de a consolida și de a 
dezvolta relațiile de producție socialiste 
în economie înfăptuind industrializarea 
socialistă a țării și colectivizarea agricul
turii, de a realiza revoluția culturală, de 
a reeduca pe oamenii muncii din țara 
noastră în spiritul socialismului.

Cunoscînd acțiunea legilor economice 
obiective statul nostru a înfăptuit naționa
lizarea principalelor mijloace de producție 
și a trecut la organizarea și conducerea pla
nificată a sectorului socialist al economiei 
naționale. în anii puterii populare pro
ducția industrială a crescut mult, fiind în 
1953 de aproape trei ori mai mare decît 
în 1938. Pe drumul colectivizării agricul
turii, au fost întemeiate peste 2000 gos
podării colective și peste 2.300 întovără
șiri pentru lucrarea în comun a pămîn- 
tului. Succesele industrializării socialiste 
în țara noastră, transformarea țării noas
tre dintr-o tară agrară, înapoiată, într-o 
țară industrial-agrară înaintată — pro
ducătoare de mijloace de producție, con- 
ștituie o mărturie evidentă a superiorită
ții regimului de democrație populară, a 
vitalității și invincibilității luL

Pe baza cunoașterii cerințelor legilor 

economice, partidul clasei muncitoare — 
forța conducătoare in statul nostru a ela
borat un ansamblu de măsuri care să dea 
un nou și puternic avînt dezvoltării agri
culturii și producției bunurilor de consum 
popular. Așa cum au arătat hotărîrile 
plenarei lărgite din august 1953 ale C.C. 
al P.M.R. o sarcină importantă a statului 
democrat-popular în etapa actuală este 
dezvoltarea agriculturii, ridicarea produc
ției vegetale și animale, creșterea produc
tivității la hectar. Dezvoltarea agriculturii 
reprezintă in momentul de față veriga 
principală de care depinde astăzi avîntul 
întregii noastre economii naționale și ri
dicarea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Una din problemele fundamentale, a 
cărei rezolvare joacă un rol principal în 
îndeplinirea cu succes a măsurilor parti
dului și guvernului, este creșterea produc
tivității muncii atît in industrie, cît și 
în agricultură, folosirea și utilizarea la 
maximum a tehnicii noi, a rezervelor și 
posibilităților interne. Leninismul ne în
vață că victoria socialismului asupra ca
pitalismului este determinată in ultimă 
instanță de gradul înalt pe care produc
tivitatea muncii îl atinge în socialism, de 
posibilitățile uriașe pe care le conține în 
sine orînduirea socialistă de a ridica fără 
întrerupere productivitatea muncii. Măsu
rile luate de guvern cu privire, de pildă, 
la cointeresarea materială a oamenilor 
muncii in rezultatele activității depuse de 
ei. urmăresc tocmai să stimuleze ridicarea 
productivității muncii.

O condiție hotărîtoare de care depinde 
consolidarea și dezvoltarea statului nostru 
democrat-popular și întărirea funcției sale 
economico-organizatorice și cultural-edu
cative este lupta pentru întărirea și apă
rarea legalității noastre populare. Legile 
juridice ale statului nostru sînt legi ale 
puterii majorității covîrșitoare a populației 
țării noastre, legi care apără interesele 
acestei majorități. Lupta pentru apărarea, 
pentru traducerea în viață a legilor statu
lui, pentru respectarea lor, face parte in
tegrantă din datoriile tinerilor cetățeni ai 
patriei noastre.

Un rol deosebit revine statului demo
crat-popular, organelor sale, pentru edu
carea oamenilor muncii în spiritul unei 
atitudini noi, socialiste, față de muncă, 
pentru întărirea disciplinei socialiste, pen
tru combaterea oricărei manifestări anar
hice mic-burgheze care dăunează dezvol
tării producției și întregii noastre con
strucții economice și culturale. Trebuie să 
fie limpede că orice manifestări anarhice, 
de indisciplină, orice manifestare de în
călcare a legilor statului — chiar în lu
crurile cele mai mici, sînt folosite de că
tre dușmanii construcției noastre socia
liste.

Reiese limpede, deci, că îndeplinirea 
sarcinei principale încredințată de partid 
Uniunii Tineretului Muncitor — educarea 

comunistă a tinerei generații — are o 
mare însemnătate și pentru întărirea con
tinuă a statului nostru democrat-popular.

însemnătatea activității cultural-educa
tive multilaterale a statului democrat- 
popular se poate vedea în succesele obți
nute pe tărîmul dezvoltării culturii, știin
ței și artei în țara noastră. Lupta pentru 
lichidarea completă a analfabetismului. în
florirea și dezvoltarea învățămîntului de 
toate gradele, succesele obținute in lupta 
pentru crearea unei culturi socialiste în 
conținut și naționale în formă, în dezvol
tarea științei legate de popor și care să 
slujească cu abnegație poporul, avîntul oa
menilor muncii pentru a cunoaște como
rile culturii, dovedesc amploarea pe care 
a luat-o munca cultural-educativă a orga
nelor noastre de stat.

III
Tăria statului nostru constă în sprijinul 

nelimitat pe care i-1 dau masele populare 
în faptul că forța conducătoare în statul 
nostru de democratie-populară este Par
tidul Muncitoresc Romîn. Pentru a în
tări statul democrat-popular, trebuie să 
întărim necontenit rolul conducător al 
partidului în stat, să întărim activita
tea aparatului de stat prin atrage
rea crescîndă a oamenilor muncii 
la conducerea treburilor obștești Condi
ția esențială pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini care stau în fața poporului nos
tru este întărirea continuă a partidului, 
a rolului său îndrumător și conducător, 
a unității și coeziunii rîndurilor sale. U- 
nitatea de fier a partidului, rolul lui con
ducător în stat, tăria și torța statului de
mocrat-popular și interesele poporului 
muncitor sînt de nedespărțit.

Partidul ne învață că o condiție hotă
rîtoare a îmbunătățirii activității apara
tului de stat este dezvoltarea largă a 
spiritului critic de jos din partea mase
lor, expresie a conștiinței tot mai înalte 
,a oamenilor muncii. Trebuie să fie lim
pede că îmbunătățirea radicală a condu
cerii treburilor de stat, lichidarea biro
cratismului, stîrpirea atitudinilor înapo
iate etc. nu pot fi tăcute decît cu a- 
jutorul milioanelor de oameni ai muncii, 
cu ajutorul sezisărilor lor critice

întărirea unității dintre partid, guvern 
și popor duce, implicit, la întărirea sta
tului nostru democrat-popular Această 
unitate a stat la baza tuturor victoriilor 
statului nostru obținute pină acum . în
tărirea ei continuă constituie chezășia 
succeselor noastre de mîine, a victoriilor 
viitoare ale poporului 'nostru pe drumul 
construirii socialismului.

e,Scînteia tineretului**
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împotriva reînvierii militarismului german
Conferința de presă a dr. John

BERLIN 11 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 11 august la Casa Presei din Berlin, 
Comitetul pentru problemele unității Ger
maniei a organizat o conferință do presă. 
Cu acest prilej, dr. Otto John, fostul con
ducător al „Departamentului pentru apă
rarea Constituției” din Germania occi
dentală a făcut declarații presei. La confe
rință au participat numeroși reprezen
tanți ai presei germane și străine.

După un scurt cuvînt introductiv rostit 
de dr. W. Girnusi, președintele Comitetu
lui, dr. John a făcut o declarație în care 
a spus printre altele :

Domnilor ! la 6 august a.c., dl Adenauer 
a făcut o declarație radiodifuzată despre 
„cazul John” și a făcut o legătură directă 
între „cazul John” și problemele „comuni
tății defensive europene” ! In principiu 
acest lucru nu trebuie socotit greșit, de
oarece iau aici cuvîntul pentru că politica 
„comunității defensive. europene” dusă de. 
Bonn și consecințele ei m-au determi
nat să fac aceasta. Dl. dr. Adenauer a de
clarat că lucrul cel mai important pe care 
l-ași fi spus pînă acum este faptul că 
am cunoștință despre acordurile supli
mentare secrete la tratatul cu privire la 
această comunitate. Această afirmație m-a 
mirat foarte mult deoarece pînă în pre
zent nu am spus nici un cuvînt despre 
acordurile suplimentare secrete la tratatul 
cu privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană”.

Am venit aici minat de grija pentru 
soarta poporului german și din motivul că 
nicăieri în occident și în nici un caz în 
Republica federală nu ni se poate pune Ia 
dispoziție o asemenea tribună. In Repu
blica federală s-a ajuns prea departe cu 
reînvierea acelor forțe care la timpul său 
au adus la putere național-socialismul.

Ci ți oameni din Germania au spus după 
1945 că ei nu au fost în stare pînă în 1933 
să-și dea seama de primejdia național so
cialismului ? De aceea, consider de datoria 
mea să avertizez deschis și hotărit poporul 
german de primejdiile care ne amenință 
astăzi.

Atunci cînd va răsuna prima împușcă
tură va fi prea tîrziu.

Cînd în decembrie 1950 am reluat con
ducerea departamentului meu în Republica 
federală, m-am consolat cu iluzia că voi 
munci pentru construirea noii Germanii 
care, curățată fiind de național-socialism, 
va da tuturor germanilor posibilitatea dez
voltării pașnice a vieții lor. Și în loc de 
aceasta, noi vedem astăzi o Germanie îm
părțită care în urma divergențelor dintre 
răsărit și apus este amenințată de a deveni 
teatrul unui nou război care nu numai că 
ne va aduce noi suferințe de neînchipuit 
dar, mai mult decît atît, va distruge însăși 
baza existenței poporului nostru ca na
țiune.

Comunismul — indiferent dacă ne place 
sau nu — este o realitate care reunește 
aproape jumătate din totalul oamenilor 
care populează această planetă. A- visa că 
„el poate fi din nou nimicit” este tot atît 
de absurd, pe cît a fost de absurdă dorința 
lui Hitler de a dezrădăcina creștinismul. 
Acest lucru l-au înțeles în mod just en
glezii deștepți care pentru acest motiv se 
străduiesc să găsească un modus vivendi 
cu jumătatea comunistă a globului. Acest 
lucru nu vor să-I înțeleagă americanii — 
ei cred că mai de vreme sau mai tîrziu 
vor putea cu ajutorul unei noi cruciade 
împotriva răsăritului să măture comunis
mul și pregătesc un război.

In urma tratatelor de la Bonn și Paris, 
Republica federală s-a transformat intr-o 
unealtă a politicii americane in Europa.

Pretutindeni : în aparatul administrativ, 
în economie, în industrie, în universități, 
ori unde te-ai uita vezi din nou naziști iar 
odată cu ei a reînviat spiritul care a dus 
poporul german la o catastrofă totală.

Chiar și în partidul liberal democrat, de 
ale cărui forțe cu adevărat liberale mă 
simt strîns legat, au pătruns naziști.

In timp ce nenumăratele victime ale re
gimului nazist — văduve și orfani — duc 
o existență jalnică, neprimind niciun fel 
de ajutor, alții ca de pildă, domnul Zauer, 
consilier ministerial, deși în al 3-lea Reich 
nimeni nu l-a atins nici măcar cu un de
get, a primit mii de mărci și s-a bucurat 
de alte avantaje sub formă de compen
sații.

Renailitarizarea Republicii federale este 
personificată prin departamentul Iul Blank 
și organizația lui Gehlen. In departamen
tul lui Blank și în organizația lui Gehlen 

lucrează foștii membri ai „S.A.“ și ai 
„S.S.“, care la timpul lor au prigonit pe 
luptătorii din rezistență sau pur și simplu 
i-au omorît.

In aceste cercuri luptătorii din rezistență 
sînt înfierați ca trădători. Generalului von 
Hersdorf, cunoscut ca participant la miș
carea de rezistență, i s-a refuzat o slujbă 
la departamentul lui Blank cu următoarea 
motivare : „Face parte din acei care au 
participat la evenimentele din 20 iulie4* *.

ROMA 11 (Agerpres.) — TASS trans
mite : In toate regiunile agricole din Ita
lia, unde se practică sistemul lucrării pă- 
mîntului în dijmă, a început la 10 august 
o mișcare națională de protest la care 
participă peste 2 milioane de dijmași.

In întreaga Italie și în special în regiu
nile în care există cel mai mare număr 
de dijmași — Emilia, Toscana și Umbria 
— au loc mari mitinguri și demonstrații

• La 10 august, A. N. Abramov, amba- 
i sador extraordinar și plenipotențiar al 
■ U.R.S.S. în Israel, a prezentat scrisorile 
i de acreditare președintelui statului Israel, 
I Ben Zvi.

• La 10 august, A. P. Volkov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și V. I. Lațis, președin
tele Sovietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., au oferit un de-

j jun cu prilejul vizitei în U.R.S.S. a de- 
I legației Seimului finlandez .

• La 10 august a sosit la Moscova o de
legație de medici din Elveția, condusă de

I prof. Jean Jacques Mozer.
o Ilya Ehrenburg, care a înmînat re

cent Premiul internațional Stalin „Pentru 
întărirea păcii intre popoare” cunoscutului 
scriitor chilian Pablo Neruda, a părăsit 

' Chile plecind spre Buenos Aires.
o Agenția United Press anunță că for- 

! țele colonialiste din Kenya desfășoară un 
: nou val de operații „de curățire” în dife- 
j rite regiuni din colonie. In cursul ultime- 
j lor 24 de ore, poliția a ucis 32 de africani, 
I iar alți 217 au fost arestați.

Politica de orientare unilaterală a Ger
maniei occidentale spre „politica de pe 
pozții de forță“, americana, dusă de dr. 
Adenauer, duce în mod inevitabil ia răz
boi pe teritoriul german. După război, 
din Germania nu poate rămîne decît un 
cîmp mort contaminat cu elemente ra
dioactive. întreaga lume occidentală este 
stăpînită de psihoza fricii. înainte, acest 
lucru îl făcea Hitler. Acum îl face S.U.A.

Pentru a desminți aceste legende și pen
tru a mă pronunța deschis împotriva psi
hozei isterice a fricii, eu singur am intrat 
acum în adincul acestei lumi comuniste 
„înspăimîntătoare“ de care se tem atîția.

Nu mi s-a clintit și nu mi se va clinti 
nici un fir de păr. In această privință pot 
să mă creadă liniștiți toți cei care mai 
fiind intimidați sau fiind din nou intimi
dați, văd numai spectrul înspăimintător al 
comunismului și afirmă că Hitler a avut 
dreptate.

Toate acestea înseamnă că aici se face 
o nouă încercare de a se realiza planul 
strategic al lui Hitler: a duce războiul 
împotriva răsăritului, bazîndu-se pe oc
cidentul deja înrobit

Deoarece am cunoscut foarte bine toate 
acestea, nu am mai putut rămîne în Ger
mania occidentală, fără să particip și fără 
a mă face vinovat în fața poporului ger
man, deoarece acest joc este periculos 
pentru viața Germaniei și se poate ter
mina cu o nouă catastrofă. Pentru a pre- 
întîmpina aceasta, am discutat cu dl. 
de Noblet — un francez care dorește o 
sinceră înțelegere reciprocă cu o Germa
nie cu adevărat iubitoare de pace, pentru 
a preîntîmpina primejdia care se apro
pie. Am intenționat de asemenea să dis
cut aceasta și cu dl. Mendes-France. Acum 
nu pot decît să sper că francezii vor în
țelege adevăratele cauze ascunse ale apa
riției „comunității defensive europene-* și 
că, însfîrșit, se va realiza totuși o sin
ceră înțelegere reciprocă germano-fran- 
ceză.

Poporul german are în primul rînd 
dreptul sâ ne just și complect informat 
de guvernul federal despre scopurile ur
mărite de „comunitatea defensiva euro- 
peană“. Or, acest lucru nu s-a făcut pină 
acum. In discursul său radiodifuzat, dr. 
Adenauer a afirmat in modul cel mai cate
goric că nu există nici un fel de acorduri 
suplimentare secrete la tratatul privitor 
la această comunitate. Contrar acestei afir
mații, declar în baza faptelor pe care le 
cunosc ca conducător al Departamentului 
federal pentru apărarea constituției că 
acordurile secrete la tratatul cu privire la 
„comunitatea defensivă europeana* 4 există, 
insă dr. Adenauer încearcă să le țină in 
secret.

Cer d-lui Adenauer să facă cunoscute 
aceste acorduri secrete Bundestagului și 
poporului german. Dacă vrem sa supra
viețuim, sarcina noastră este să restabi
lim pe cale pașnică o Germanie unită și 
iubitoare de pace. La drept vorbind, este 
de neconcepuc ca in decursul celor nouă 
ani care au trecut dela război poporul ger
man să nu se ti găsit pe el însuși și să fi 
avut o atitudine indiferentă fața ae des- 
membrarea Germaniei.

Eu știu ca și voi toți că în Republica fe
derala, in rîndurile tuturor păturilor popu
lației și in toate partidele politice există 
bărbați și femei pe care îi frămîntă in
tr-adevăr în deapioape problema unificării 
patriei noastre. Știu că economia noastră, 
dacă vrea să existe are nevoie de schim
buri cu răsăritul. Nu este oare bsurd că 
în timp ce alte țări vest-europene iac co
merț cu răsăritul noi, ca urmare a embar- 
go-ului, să avem mîinile legate ? Acum 
chestiunea se pune în felul următor: Noi 
toți — cei din apus și din răsărit — tre
buie să acționăm împreună și să punem 
capăt situației insuportabile de desmem- 
brare a Germaniei.

Aceasta este sarcina căreia mă consacru 
în prezent.

După declarație, dr. John a răspuns la 
numeroase întrebări puse de reprezen
tanții presei.

Sesiunea Consiliului
F. M. T. D.

PEKIN 11 (Agerpres). — TASS trans
mite : In ședința din dimineața zilei de 10 
august a sesiunii Consiliului Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, care 
s-a ținut sub președinția lui Subardie 
(Indonezia), au continuat discuțiile pe 
marginea raportului lui Bernini cu privire 
la mișcarea tineretului din .țările colo
niale și dependente. Cuvintările delegaților 
din diferite țări au arătat cît de mult 
este frămîntat tineretul din întreaga lume 
da problemele atinse in raport. Delegați 
din Algeria, Trinidad, Mexic și din alte 
țări au citat în cuvintările lor numeroase 
exemple ilustrind viața lipsită de bucurie 
și plină de privațiuni a tineretului din ță
rile coloniale și dependente, in care im
perialismul străin calcă în picioare tot 
ceea ce este democrat, progresist, națio
nal.

Subliniind în cuvintările lor că politica 
colonialistă a cercurilor guvernante ale 
S.U.A. și ale unei serii de alte state im
perialiste constituie principala cauză a 
situației dezastruoase a tineretului din ță
rile coloniale și dependente și primejdu
iește grav existența pașnică a popoarelor, 
multi delegați au arătat că cea mai im
portantă sarcină a actualei mișcări inter
naționale a tineretului trebuie să fie lupta 
împotriva tendințelor colonialiste ale pu
terilor imperialiste, lupta împotriva unel
tirilor agresive ale ațițâtorilor la război.

întreaga asistență, ridieîndu-se în pi
cioare, a salutat apariția la tribună a lui 
Ho True, reprezentat al eroicului tineret 
din Vietnam.

Delegații la sesiune au primit cu aplauze 
furtunoase cuvintarea lui Lopez Rav- 
mundo, erou și conducător al grevei de 
la Barcelona a oamenilor muncii spanioli, 
care ia parte la sesiune în calitate de oas
pete.

In ședința de dimineață sesiunea a fost 
salutată de Li De-țiuan, în numele Fede
rației Democrate Internaționale a Femei
lor.

----•----
IN ADUNAREA NAȚIONALĂ 

FRANCEZA
PARIS 11 (Agerpres). — In după amiaza 

zilei de 10 august au avut loc în Adunarea 
Națională franceză dezbaterile în legă
tură cu interpelările aduse de diferiți de- 
putați politicii urmată de actualul guvern 
francez în Africa de nord. Mendes-France, 
a cerut amînarea dezbaterilor în această 
problemă pînă la 27 august.

Punîndu-se la vet propunerea primului 
ministru, Adunarea Națională a votat cu 
397 pentru, 114 contra și 90 de abțineri 
amînarea dezbaterilor în problema politicii 
guvernului în Africa de nord. Deputății 
grupului parlamentar comunist au votat în 
favoarea amînării.

---- •-----

Situația din Maroc;
PARIS 11 (Agerpres). — După cum re

latează presa pariziană, situația din Ma
roc continuă să rămină încordată.

Importante unități militare și poliție
nești franceze au efectuat la Port-Lyautoy 
așa numita operațiune de „curățire”. 
După cum menționează ziarele, aceasta a 
fost cea mai mare operațiune de acest fel 
din întreaga istorie a Marocului. Din 
10.000 de arabi care au fost verificați, au 
fost reținuți 3.000 dintre care aproape 
2.000 se află încă la poliție. Orașul se 
găsește de fapt în stare de alarmă.

---- •-----

Populația engleză
din jurul unor baze americane 
mitraliată de avioane cu reacție

LONDRA 11 (Agerpres). — Agenția 
United Press anunță că la 10 august, 
două avioane cu reacție au mitraliat lo
cuințele civile și pe țăranii care lucrau 
la muncile agricole in localitatea Bri
dlington în comitatul Yorkshire. Oficial, 
naționalitatea avioanelor „n-a putut fi 
identificată”, dar corespondentul agen
ției United Press relatează că in această 
regiune zboară In mod frecvent avioane 
americane de la bazele din apropiere.

j

■
J

31 mai 1941. Zile negre se abătuseră 
asupra Europei. încurajată de politica 
trădătoare a guvernelor apusene, clica 
fascistă de la Berlin iși pornise tăvă
lugul de fier și moarte peste țarinile 
liniștite ale Cehiei și Poloniei, peste 
liniștea Balcanilor, ajungînd la țăr
mul mării străjuite de antice monu
mente, îngrozite parcă și ele de cele 
ce aveau de văzut. Hitleriștii dictau 
la Atena.

Hitleriștii dictau — nu însă poporu
lui grec, popor eroic, cu o veche tra
diție de luptă pentru libertate. Au 

fost doar citeva slugi, ademenite de 
mirosul banului stropit cu sîngele oa
menilor nevinovați...

Poporul, cele mai bune forțe ale lui 
luptau insa împotriva canibalilor vea
cului al 20-lea, care voiau să distrugă 
urmele civilizației născută cu mii de 
ani în urmă în Elada. Din rîndurile 
celor mulți, dintre cei care au con
struit zi de zi, veac de veac Grecia 
cu tot ce are ea mai bun și frumos, 
din rîndurile truditorilor cu brațele și 
cu mintea s-au născut eroii noii Ela- 
de, demni de pilda înaintașilor.

Tineretul grec nu a răbdat cizma 
îngîmfaților invadatori. El s-a ridicat 
împotriva lor cu toată energia pe care
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Scurte știri

A

i-o dădea vîrsta și dragostea lui față 
de patria înrobită.

La 31 mai 1941 porțile închisorii 
Egina au fost ferecate avînd de pă-, 
zit un condamnat periculos: un tînăr 
de 18 ani. Era Manolis Glezos — erou 
al rezistenței naționale a poporului 
grec, a cărui „vină" a fost aceea de 
a fi smuls cu mînă hotărîtă hidoasa 
zvastică hitleristă de pe ruinele vechii 
Acropole.

Au trecut anii. 1945. Hidra fascistă 
a fost nimicită în bîrlogul ei. Era tim
pul ca porțile închisorilor grecești să 
se deschidă, soarele și munca să de
vină tovarăși nedespărțiți ai luptăto
rilor închiși pe timpul ocupației hit- 
leriste. Aceasta însă nu s-a întîmplat. 
Dimpotrivă. Ca în orice țară în care 
au intrat trupele americane și en
gleze, în Grecia a fost înființată o 
nouă închisoare — închisoarea între- 
gului popor. Manolis Glezos și tova

rășii lui erau ținuți mai departe- în lan
țuri.

Poporul grec, sprijinit de toate po
poarele iubitoare de pace a cerut fără
ostenire eliberarea patrîoților închiși 

Dijmașii cer împărțirea echitabilă a pro
duselor agricole, efectuarea lucrărilor de 
ameliorare în contul moșierilor și anula
rea unor condiții de retribuire a muncii 
care s-au păstrat încă din timpurile feu
dalismului. Ei car de asemenea ca par
lamentul să adopte o lege cu privire la 
încheierea unui nou contract colectiv pen
tru dijmași care să prevadă anularea unor 
condiții stabilite sub regimul fascist.

• Agenția France Presse anunță că 
muncitorii de la uzinele atomice din Pa
ducah — statul Kentucky — au h'otărît 
să declare grevă cerînd încheierea cît mai 
grabnică a unor contracte de muncă co
respunzătoare. Greva amenință să se răs- 
pindească șl la uzinele atomice din Oak 
Ridge.

o Ziarul „Kayhan” relatează că în au- 
gust-septembrie a.c. 500 de absolvenți ai 
școlilor secundare din Iran vor fi trimiși 
la școli militare pentru a fi pregătiți ca 
ofițeri de rezervă. In primăvara acestui 
an în școala de ofițeri au fost admiși 500 
de voluntari. In afară de aceasta, după 
cum arată ziarul, în anul 1954—1955 în 
școli militare vor fi pregătiți 300—400 de 
ofițeri activi.

o In seara zilei de 11 august muncitorii 
tipografi de la rotative de la ziarul 
„Daily Miror” au declarat grevă. Agenția 
France Presse anunță că datorită acestei 
greve, cele mai mari cotidiane londoneze 
sînt amenințate să nu apară la 12 august.

de fasciști. Poporul grec cinstește nu
mele eroilor săi. El l-a ales pe Ma
nolis Glezos ca deputat, în alegerile 
din 1951. Puterea glasului său, vigoa
rea protestelor opiniei publice mon
diale au făcut ca sentința de condam
nare la muncă silnică pe viață dată în 
1952 de autoritățile grecești să fie 

anulată în urmă cu citeva zile, iar Ma
nolis Glezos să fie eliberat.

Manolis Glezos, bolnav, a ieșit din 
închisoare după 13 ani de detențiune. 
El participă la lupta pe care tineretul 
grec și întregul popor o duc pentru 
libertatea și independența Greciei. 
Poporul grec — arată Glezos într-o 
declarație făcută la ieșirea din închi
soare — cere amnistie generală pen
tru deținuții politici din închisorile 
morții. Glasul tuturor oamenilor cin
stiți din lumea întreagă se alătură vo
inței poporului grec și cere încetarea 
oricăror urmăriri a luptătorilor pentru 
o Grecie nouă, liberă și fericită!

ir
In fotografii: sus : Manolis Glezos la 

proces: stingă: întîlnirea lui Glezcs cu
mama sa.

Știri sportive
Colectivul sportiv Progresul-Colectări 

din Capitală, în colaborare cu comitetul 
organizației de bază U.T.M. organizează 
în ziua de 15 august a. c. ora 8 dimineața 
la ștrandul „Steagul Roșu” un concurs 
popular de natație.

In vederea acestui concurs au fost che
mate la întrecere toate colectivele spor
tive și organizațiile de baza U.T.M. din 
raionul I. V. Stalin. Colectivele sportive 
cîștigătoare ale acestei întreceri vor fi 
desemnate ținîndu-se seama de: 1. Cea 
mai bună mobilizare și participare la 
concurs, 2) Cel mai mare număr de tineri 
care-și trec în acest concurs norma G.M.A. 
gradul I și II*  3) Cel mai mare număr de 
fete participante la concurs.

Colectivele clasate pe primele trei 
locuri în clasamentul general, precum si 
tinerii care vor obține cele mai bune per
formanțe vor fi premiați.

☆
Miercuri s-au desfășurat în mai multe 

orașe din țară întîlnirile din cadrul 
șaisprezecimilor „Cupei R.P.R.” la fotbal.

Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
Voința București — Metalul București 
1—2, Locomotiva Pașcani—Flacăra Ploești 
1—3, Flacăra Moinești—Locomotiva Gri- 
vița Roșie București 0—4, Locomotiva 
Iași—C.C.A. 1—3, Metalul Brăila—Loco
motiva Constanța 0—3, Metalul Cîmpina- 
Dinamo București 0—3, Știința Craiova— 
Locomotiva Timișoara 0—1, Metalul 
Reșița—Știința Timișoara 5—1. Locomo
tiva Arad—Flamura Roșie Arad 0—1, Me
talul Oradea—Progresul Oradea 0—3, Pro
gresul Satu Mare—Știința Cluj 3—2, Pro
gresul Cluj—Metalul Cîmpia Turzii 2—3, 
Flamura Roșie Sf. Gheorghe—Dinamo 
Orașul Stalin 2—-1, Metalul Steagul Roșu 
Orașul Stalin—Locomotiva Tg. Mureș 0-3.

De la Ravenna a pornit
Ravenna e un sat oarecare din delta 

Fadului. Așezat între bogata vale Comac- 
chio și mlaștinele Cossa di Celmato, Ra
venna are soarta tuturor satelor italiene : 
o viață grea, plină de nesiguranță pentru 
cei ce muncesc ogoarele, muncă multă și 
rod puțin. Această viață o duc micii fer
mieri, micii proprietari de pămint, lucră
torii agricoli și micii meseriași. Ravenna 
are 3000 de locuitori din care cinci sute 
sînt tineri. Cum e traiul tineretului și 
perspectivele sale ? Vara, cînd zorile abia 
hiijesc, tinerii merg în cîmpurile de orez, 
lucrează douăsprezece-treisprezece ore 
într-o căldură sufocantă în schimbul unor 
salarii de mizerie. Cei mai mulți dintre 
tineri locuiesc în bordeie și de multe ori 
în păduri, în adăposturi de crengi și 
frunziș. Bolile bîntuite printre tineri ca 
reumatismul, artritele, diformațiile osoase 
sînt răspîndite și fac numeroase victime. 
Tinerii căsătoriți n-au unde locui și de 
cele mai multe ori, fiecare dintre soți ră- 
mine la părinți. Mai poate fi oare astfel 
vorba de biblioteci, de filme, de o viață 
culturală și sportivă pentru tineret ?

Din Ravenna, din acest sat al Italiei a 
pornit către tinerii țărani din întreaga 
lume, chemarea de a se întîlni la o con
sfătuire a tinerilor de la sate, pentru a 
stabili mijloace comune în lupta pentru 
unitatea tineretului, pentru o viață mai 
bună, fericită, pașnică.

★
Aprilie 1954. Pe cîmpiile daneze ca și în 

toată Europa, înmugureau copacii, dădea 
colțul ierbii, se înmiresmau poenile cu 
florile sălbatice. La Școala de agronomie 
din Vinding Vejle se intîlneau reprezen
tanți ai tineretului de la sate din nu
meroase țări, membri ai unor organizații 
de tineret, sindicale, religioase, culturale 
și sportive diferite, tineri de păreri poli
tice și religioase felurite. Participanțil la 
consfătuire erau însuflețiți de aceleași 
sentimente. Dorința de a găsi calea de 
înțelegere și de unitate în lupta pentru

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 12 august 1954 

cucerirea de drepturi pentru tinerii 
țărani.

La Vinding a luat naștere comitetul in
ternațional de pregătire a Intîlnirii inter
naționale a tineretului de la sate ce se 
va ține în decembrie anul acesta. Tot 
atunci s-a lansat și un apel, în care se 
spune :

„Tineri țărani șl fermieri...! Tineri mun
citori agricoli! Tineri învățători, medici 
tehnicieni și agronomi ai satelor! In nu
mele năzuințelor voastre de a căpăta pă- 
mînt de a avea o muncă garantată și un 
salariu satisfăcător, pentru a obține scă
derea impozitelor, pentru a îmbunătăți 
condițiile de muncă în agricultură, pentru 
a vă putea însuși beneficiile științei și 
culturii, pentru a putea face sport, pentru 
cucerirea drepturilor democratice, în 
numele păcii și al independenții țării 
voastre, uniți-vă. Pregătiți-vă pentru în
tîlnirea internațională a tineretului de la 
sate”.

Apelul a fost primit cu însuflețire de 
tineretul din lumea întreagă. In Japonia, 
în Argentina, în Chili, în Franța, în toate 
colțurile lumii au luat ființă comitete na
ționale de pregătire a intîlnirii, au loc 
consfătuiri și întîlniri ale tineretului de la 
sate, se string legăturile între tineretul 
orașelor și cel al satelor.

Pe adresa comitetului de pregătire a 
intîlnirii sosesc scrisori, ziare, reviste, bu
letine care vorbesc despre felul în care 
se pregătesc tinerii țărani pentru întîl- 
nirea lor.

...Pentru colectivistul Gheorghe Petre 
din Palazul Mare unele revendicări cu
prinse in proiectul „Cartei mondiale a 
tinerilor de la sate” sint de domeniul unui 
trecut greu pe care n-a apucat să-l cu
noască bine. Asigurarea locului de muncă, 
salariu egal cu cei virstnicl, fără deose
bire de sex, religie și naționalitate, re
paus duminical, posibilitatea de a construi 
locuințe, îngrijire medicală, maternități, 
creșe șl cămine, interzicerea căsătoriei 
forțate, a muncii forțate șl a pedepsei cor- 

chemarea...
porale, dreptul de a-și alege singuri pro
fesia, dreptul la învățătură, sînt revendi
cări ale tineretului din țările care se mai 
găsesc încă sub robia capitalistă și din 
țările coloniale. Pentru tinerii țărani din 
țara noastră ca și din toate țările lagăru
lui păcii și socialismului, sint drepturi de 
mult cîștigate, lucruri intrate in viața de 
fiecare zi. fa multe țări capitaliste insă 
pentru cucerirea acestor revendicări tine
retul luptă cu hotărire. Viața acestor ti
neri e mizeră, grea și nu mai poate fi 
suportată.

...Siria. Cîmpiile si
riene sînt mănoase. 
La capătul ogoarelor 
— cele mai multe 
proprietatea marilor 
moșieri — întilnești 
sate. De fapt acestea 
sînt mai mult niște 
îngrămădiri de colibe 
in formă de căpă- 
țînă de zahăr. „Ca
sele” acestea n-au fe
restre ci doar o ga
uss ce servește de ușă 
și pe care se intră în 
brinci. Bucătăria se 
află in fața colibei și 
e alcătuită din trei 
bolovani pe care se 
pun Ia fiert ulcele din 
lut ars fa aceste 
bordeie mănincă și 
dorm familii nume
roase, alături de pu
ținele animale pe care 
le cresc, fa aceste 
sate nici vorbă nu 
poate fi de școli. Ti
nerii nu știu carte. 
Și dacă cineva în
drăznește să se ridice 
împotriva acestor 
stări de lucruri, e în
dată întemnițat și 
torturat.

...Brazilia, imensa 
țară din America de 
Sud, țară a bogăției 
și mizeriei. Tinerii 
țărani muncesc din 
greu cu mijloace rudi

mentare, pe fazendele marilor proprie
tari, care le sug vlaga. Pe o astfel de fa- 
ciendă, tinerii sint supuși unei munci peste 
puterile lor. Zi și noapte, fără odihnă, 
tinerii lucrează alături de părinții lor. 
S-au gindit băeții că n-ar fi râu să ame
najeze un teren de fotbal pe care sâ joace 
din ciad in cînd. Dar cînd proprietarul a 
aflat de această „crimă” s-a făcut foc și 
pară. Ca nu cumva jocul de fotbal să ispi
tească pe tineri să muncească mai puțin 
de 15 ore pe zi, a dat ordin ca terenul să 
fie arat.

...însorita și insingerata Spanie. Pămîn- 
tul e pe mina a 17.000 de moșieri care 
stăpînesc de două ori mai mult pămint 
decît 3,5 milioane de țărani. Foamea btn- 
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tuie In rindul tinerilor care nu ciștigă de- 
cit 12 pesetas pe zi și a tinerelor care pri
mesc numai jumătate din acest salariu 
mizer. Aceasta in vreme ce o pîine costă 
5 pesetas, un kilogram de cartofi 6 pese
tas, un kilogram.de untdelemn 15 pesetas. 
Peste toate acestea se adaugă plaga ex
proprierilor. Războinicii din Statele Unite 
au încheiat o cirdășie agresivă cu Franco. 
Și pe pămintul Spaniei au început să ră
sară ca ciupercile după ploaie aerodro
muri, baze militare, șosele strategice. Pen
tru aceasta țăranii sînt goniți de pe pă- 
minturile lor. fa Asturia, pentru lărgirea 
unui aerodrom au fost izgoniți 279 de ță
rani, lingă Barcelona 630. Pentru lărgirea 
portului Santa Cruz a fost distrus siste
mul de irigație a unei întregi regiuni lip
sind satele de apă pentru ogoare.

—Tineretul nu stă însă cu mîinile la 
piept și nu constată numai starea de mizerie 
în care trăiește, ci protestează și luptă, 
cere și impune revendicările sale. Chema
rea comitetului de pregătire a Intîlnirii 
internaționale a tineretului de la sate, a 
dat un nou avînt mișcării tineretului în 
lupta pentru pămint, pace, drepturi eco
nomice, politice și culturale. Din toate col
țurile lumii sosesc vești despre acțiunile 
cu care tinerii de la sate întîmpină această 
intîlnire.

...Japonia e țara soarelui, a caișilor în
floriți și a bazelor militare americane. Pa
tru milioane de tineri țărani n-au de lu
cru. fa speranța de a putea ciștiga o pîine, 
tinerii merg la orașe și unii dintre ei mai 
găsesc pentru citeva săptămini de lucru, 
primind jumătate din salariul obișnuit 
al muncitorilor. Uneltele primitive, im
pozitele uriașe, discriminările, expro
prierile pentru bazele militare, îi sărăcesc, 
ie vlăguesc trupul, le secătuesc sufletele, 
fa lupta comună pentru libertatea și in
dependența țării lor, pentru pace și prie
tenie între popoarele Asiei, în lupta pentru 
dreptul la o viață mai bună, se cimentează 
prietenia între tineretul muncitoresc și 
cel țărănesc. Se organizează greve co
mune, acțiuni comune. Tinerii muncitori 
din Osaka au ajutat pe tovarășii lor de la 
sate în vremea unor mari inundații, iar 
aceștia, la rindul lor, au trimis orez mine
rilor aflați într-o grevă de 63 zile, fa 
pregătirea Intîlnirii, tinerii muncitori cu
treieră regiunea muntoasă Fuku Schima, 
vorbind despre intilnirea internațională, 
stimind interesul pentru lupta comună a 
tinerilor țărani din toate țările lumii. în- 

toreîndu-se dintr-o astfel de călătorie, un 
tînăr muncitor spunea : „Am organizat 
o mare discuție între toți tinerii țărani, 
care s-a bucurat de succes. în timp ce ti
nerii țărani vorbeau despre condițiile lor 
de viață și de muncă vedeam lacrimi în 
ochii lor. Cînd le-am vorbit de întîlnirea 
internațională, la început nu m-au înțeles. 
Pentru ei o astfel de chestiune depășea 
cu mult problemele satului lor. Le-am vor
bit însă de mai multe ori, le-am arătat 
forța pe care o putem avea, dacă ne unim 
puterile cu cele ale- tinerilor de la sate 
din toate țările, oricît de îndepărtate ar 
fi ele”.

Tinerii din Japonia editează buletine 
speciale în vederea intîlnirii internaționale.

In Italia, în provincia Grossetto, tine
rii din toate satele organizează întîlniri, 
alcătuiesc carte de revendicări, la care 
participă tineri țărani de diferite convin
geri politice. Și obțin succese. Ici un te
ren de sport, dincolo o alocație de șomaj. 
Tinerii din Contarino, un tîrgușor din pro
vincia Rovigo, una din cele mai înapoiate 
regiuni agricole din Italia, pustiită de de
sele revărsări de apă, au inițiat „o intîl
nire a tineretului sătesc din delta Padului 
pentru apărarea sănătății fizice și morale, 
împotriva analfabetismului, pentru îm
bunătățirea condițiilor de trai” Ei au ob
ținut adeziunea numeroaselor personali
tăți politice, administrative, culturale și 
religioase din regiune.

Asemenea știri vin și din alte țări ala 
lumii. In Franța, a avut loc la Beziers, o 
intîlnire a tinerilor viticultori. în Statele 
Unite, organizația „celor 4 H“ a tinerilor 
fermieri și salariați agricoli, organizează 
întîlniri ale membrilor săi. în India două 
mari organizații ale tineretului țărănesc 
„Organizația țăranilor din toată India” și 
„Asociația muncitorilor agricoli” sprijină 
întîlnirea internațională și o popularizează.

Decembrie 1954. Tineri țărani, mici fer
mieri, muncitori.agricoli, din Canada și In
donezia, din Cehoslovacia și Argentina, 
din China și Algeria, din Germania și Ja
ponia, din toate colțurile lumii se vor în
tîlni. Consfătuirea lor va întări unitatea da 
luptă pentru dobîndirea unei vieți mal 
bune, pentru dreptul la învățătură și sport, 
pentru pace, pentru prietenia între tinerii 
din lumea întreagă, pentru prietenia intra 
toate popoarele lumii.

AL. GIRNEAȚA
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