
v Anul X Seria II-a Nr. 1693 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 6 octombrie 1954

- DEMONSTR 
TÎNÂRULllI ING v aiuK

r rtemistul Bărbat Marin de Ia I.M.U. Med-
(_y gidia a realizat o inovație de mare im

portantă : dispozitivul de prindere a pie
selor în plin mers al strungului. Tînărul inova
tor a fost invitat la București pentru a împăr
tăși din experiența sa. Iată-1 în mijlocul parti- 
cipanților la demonstrația care a avut loc ieri 
la uzinele „Matyas Rakosi". Cu acest prilej el 
a arătat avantajele care se obțin datorită ino
vației sale.

El a realizat o așchiere de 10 milimetri-șpan 
cu un avans de 0,45 milimetri, la o turație a 
axului strungului de 1200 ture pe minut. Im
portant este că la viteza aceasta atît de mare 
operațiunile de prindere și scoatere a piesei an 
fost executate în plin mer» al strungului.

. Sarcini de onoare 
ale organizațiilor IL T. M.

CU NOI ȘI NOI realizări, cu tot mai 
multe angajamente îndeplinite în- 
tîmpină oamenii muncii din întrea

ga țară cel de al II-lea Congres al P.M.R. 
și ziua de 7 Noiembrie. Și, peste tot unde 
este vorba de inițiative, de realizări, ală
turi de numele celor vîrstnici sînt pome
nite și numele multor utemiști și tineri 
care își manifestă prin fapte devotamen
tul și dragostea fierbinte față de iubitul 
nostru partid. Este cunoscut exemplul ti
nerilor din secția motoare a uzinei de 
utilaj petrolifer Reșița. Ei s-au angajat 
să termine 2S motoare electrice de 28 
kw. cu trei zile înainte de termen, să 
execute produse de larg consum în valoa
re de 80.000 lei, să contribuie la realiza
rea de economii de 100.000 lei. Utemiștii 
și tinerii , din brigada I-a U.T.M. de la 
S.M.T. „Cuza Vodă" s-au angajat pe 
lingă altele să-și depășească sarcinile 
de plan în campania agricolă de toamnă 
cu 10 la sută. Tinerii strungari din multe 
întreprinderi iau cunoștință cu deosebit 
interes de inițiativa strungarului Bărbat 
Marin de la I.M.U. Medgidia și de alte 
inițiative ale fruntașilor în producție.

Cu însuflețirea proprie tineretului, tine
rii muncitori și țărani muncitori se stră
duiesc din plin ca angajamentele să fie 
traduse în fapte. Brigăzile complexe din 
secția anexă a Atelierelor centrale C.F.R 
Ploești și-au îndeplinit angajamentul de 
a da 4 noi sortimente de produse. Ute
miștii Rîcu Dumitru, Chivu Nicolae și 
Nisipeanu Mihai de la uzinele „7 Noiem
brie" din Craiova realizează depășiri de 
80—180 la sută peste plan la producția 
de utilaj pentru agricultură, utemiștii și 
tinerii din brigada IV-a U. T. M. de la 
S.M.T.-Cenei depășesc zilnic planul cu 
15—20 la sută. Crește numărul tinerilor 
fruntași în producție.

Mari și de cinste sînt sarcinile ce stau 
în această perioadă în fața organelor 
U.T.M. regionale, raionale și orășenești, 
în fata tuturor organizațiilor U.T.M. Pen
tru a cinsti prin noi realizări Congresul 
Partidului și ziua de 7 Noiembrie, orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate să stimu
leze cu dragoste inițiativele tinerilor, să 
mobilizeze pe toți utemiștii și tinerii în 
întrecerea socialistă și patriotică, să facă 
pe fiecare utemist și tînăr să devină un 
participant însuflețit la lupta pentru în
deplinirea planului pe 1954 la toți indicii, 
pentru creșterea producției și productivi
tății muncii, pentru sporirea producției 
bunurilor de larg consum și utilajului 
agricol, pentru folosirea maximă a resur
selor Ideale, pentru economii, îmbunătă
țirea calității produselor și ridicarea con
tinuă a calificării profesionale. Utemiștii 
și tinerii vor munci cu avînt pentru cu
cerirea insignei de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă în cinstea Congresului P.M.R.", 

Cu atenție deosebită trebuie ajutați ti
nerii să-și însușească metodele de muncă 
înaintate, metodele sovietice, să extindă 
inițiativa tinerilor de la „Progresul"- 
Brăila, inițiativa brigăzii de filatoare 
condusă de Antoaneta Alexovici, iniția
tiva uterftistei Doroftei Victoria de la fa
brica „Flora" din București. Organizațiile 
U.T.M. au datoria să dea un conținut 
bogat muncii pentru întărirea brigăzilor 
utemiste existente, pentru crearea de noi 
brigăzi, posturi de control și brigăzi-raid.

Expllcînd în mod clar tineretului poli
tica partidului de dezvoltare a agri
culturii, organizațiile U. T. M. de la 
sate sînt chemate să mobilizeze tineretul 
în bătălia pentru creșterea producției 
agricole vegetale și animale, pentru suc
cesul întrecerii socialiste și patriotice la 
sate, pentru desfășurarea în bune con- 
dițiuni a campaniei agricole de toamnă 
și realizarea planului de colectări. Orga
nele raionale sînt datoare să ajute în 
mod concret organizațiile U.T.M de la 
sate la mobilizarea tinerilor în însușirea 
și aplicarea metodelor înaintate, în parti
ciparea largă la acțiunea pentru sădirea 
de puieți și pomi fructiferi, precum și în 
însușirea de către tinerii țărani muncitori 
a cît mai multe cunoștințe agrozooteh
nice, în intensificarea muncii de lămurire 
a țăranilor muncitori asupra avantajelor 
muncii în colectiv.

O activitate politică intensă plină de 
conținut trebuie să desfășoare or
ganizațiile U.T.M. din școli și facultăți, 
intensificînd munca de educație comunis
tă. luptînd pentru a asigura de la înce
putul anului un înalt nivel la învățătură, 
pentru întărirea disciplinei. Organizațiile

Plecarea delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Romîne la Berlin

La 5 octombrie 1954 a plecat la Berlin 
delegația guvernamentală a Republicii 
Populare Romîne, care va participa la fes
tivitățile ce vor avea loc cu ocazia celei 
de a 5-a aniversări a proclamării Repu
blicii Democrate Germane.

Delegația este compusă din tovarășii: 
Chivu Stoica, membrii în Biroul Politic 
al C.C. al P.M.R., prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducătorul dele
gației și tov. Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Chimice.

Din delegație face de asemenea parte 
tov. Gheorghe Stoica, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al R.P.R. în 
R. D. Germană.

U.T.M. sînt datoare să sprijine cu grijă 
acțiunile și inițiativele organizațiilor de 
pionieri, care participă cu însuflețire Ia 
înfrumusețarea școlilor și altor instituții 
din orașele și satele patriei.

Organizațiile U.T.M. trebuie să mobili
zeze grupe de elevi și studenți la acțiu
nea de interes patriotic ce se desfășoară 
zilele acestea pentru strîngerea la timp 
și fără pierderi a bumbacului și legu
melor.

Uniunea Tineretului Muncitor întîmpi- 
nă Congresul cu hotărîrea de a îndeplini 
sarcinile trasate de partid cu privire la 
îmbunătățirea activității organizației re
voluționare de tineret din țara noastră. 
Sarcina de frunte a organelor și orga
nizațiilor U.T.M. este de a se îngriji de 
studierea, discutarea și însușirea de că
tre toți activiștii și organizațiile U.T.M., 
de către întregul tineret muncitor a Pro
iectului de Directive ale Congresului 
Partidului cu privire ]a dezvoltarea agri
culturii în următorii 2-3 ani. O mare a- 
tenție trebuie acordată expunerilor făcute 
de către cei mai buni activiști în adună
rile generale deschise ale organizațiilor 
U.T.M., despre problemele importante din 
Proiectul de Directive.

Utemiștii și tinerii din țara noastră 
întîmpină Congresul cu hotărîrea de a 
urma exemplul comuniștilor, de a urma 
permanent exemplul luptei eroice dusă de 
partid pentru bunăstarea și fericirea po
porului. Toți utemiștii, un număr cît mai 
mare de tineri trebuie ajutați să cunoască 
Proiectul Statutului modificat al parti
dului. Cu sprijinul organizațiilor de 
partid, în organizațiile U.T.M. se vor ține 
adunări în care se vor face expuneri asu
pra Proiectului de Statut modificat al 
P.M.R. Toate activitățile legate de popu
larizarea politicii partidului trebuie să 
ducă ia intensificarea educației patriotice 
a tineretului, la creșterea dragostei tine
rilor față de patrie și față de partid. Cu 
sprijinul organizațiilor de partid, pot fi 
organizate întîlniri ale tinerilor cu co
muniști ilegaliști și cu fruntași în între
cerea socialistă, precum și expuneri des
pre eroismul luptătorilor revoluționari, 
despre lupta Comsomolului și U.T.C., ex
cursii la locurile istorice legate de tre
cutul de luptă al partidului.

Toate organele, și organizațiile U.T.M. 
sînt chemate să ridice continuu nivelul 
vieții interne de organizație, prin întări
rea spiritului de partid, prin aplicarea 
unor metode vii, tinerești în muncă. Este 
necesară îmbunătățirea continuă a mun
cii organizatorice, întărirea muncii de 
îndrumare și control din partea comite
telor regionale, raionale și orășenești, in
tensificarea muncii cultural-artistice și 
sportive de masă.

In unele organizații de bază continuă 
prelucrarea sarcinilor puse de Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire la activitatea U.T.M. Organele locale 
sint obligate să acorde atenție acestor 
adunări, să ajute organizațiile de bază 
ca adunările să fie temeinic pregătite, ca 
ele să se desfășoare într-o atmosferă să
nătoasă de critică față de lipsurile exis
tente, să ajute organizațiile ca pe baza 
sarcinilor trasate de partid să-și îmbu
nătățească munca.

Intensificarea activității politice în 
această perioadă nu trebuie șă ducă l'a 
aglomerarea organizațiilor cu multe șe
dințe, nici la încărcarea ordinei de zi a 
adunărilor. Greșit s-a procedat la comite
tul regional U.T.M. Craiova, unde unii 
activiști, îndrăgostiți de circulare, au dat 
indicații să se țină adunări cu ordine de zi 
încărcată subapreciind munca de îndru
mare și control. Metode asemănătoare au 
fost practicate în ultimul timp și de acti
viști din regiunile Arad, Timișoara etc. în 
dauna calității muncii. Nu trebuie uitat 
că problemele educației tineretului se 
rezolvă nu numai în adunări și ședințe 
ci mai cu seamă în munca vie, de zi cu 
zi, cu fiecare utemist și tînăr.

însuflețite de mărețele sarcini încre
dințate de partid, desfășurîndu-și întrea
ga activitate sub conducerea partidului, 
organizațiile U.T.M. din întreaga țară, 
întregul nostru tineret muncitor de la 
orașe și sate este pătruns de hotărîrea de 
a obține noi și însemnate realizări In 
cinstea Congresului Partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie.

Pentru tineretul nostru nimic nu poate 
fi mai presus de cinstea de a lupta pen
tru înfăptuirea politicii partidului.

La plecarea delegației au fost prezenți 
tovarășii: Petre Borilă, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, M. Dalea, secre
tar al C.C. al P.M.R., S. Bughici, ministrul 
Afacerilor Externe. Gheorghe Cioară, mi
nistrul Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice, Ion Dumitru, ministrul In
dustriei Petroțului, Eugen Matyas, minis
trul Industriei Cărbunelui, Carol Loncear, 
prim locțiitor al ministrului Industriei 
Metalurgice și Construcțiilor de Mașini, 
Dionisie Ionescu, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe și alții.

Au fost de asemenea de față la plecare 
reprezentanți ai Ambasadei R. D. Ger
mane în frunte cu ambasadorul Werner 
Eggerath. (Agerpres)

în cinstea Congresului cl l'-lea al Partidului și a zilei de 7 Noiembrie

CREȘTE AVÎNTUL ÎNTRECERII 
ÎN AGRICULTURĂ

DE PE OGOR — 
LA BAZA

DE RECEPȚIE
raionul Segarcea. a

CRAIOVA. — 
(De la corespon
dentul nostru).

In primăvara a- 
cestui an, în co
muna Giurgița din 

luat ființă întovără
șirea agricolă ..Drumul Socialismului". De 
la început țăranii muncitori din întovă
rășire au muncit bine, cu multă dragoste. 
La lucrările agricole mai grele ei au fost
ajutaji de o brigadă de tractoriști de la
S.M.T. Biroa.

Culturile intovărășiților au fost lucrate 
astfel la timp și după regulile agrotehnice. 
De aceea porumbul, floarea-soarelui, bum
bacul și celelalte culturi ele îr.tovărășiți- 
lor din Giurgița se deosebesc de culturile 
țăranilor muncitori cu gospodării indivi
duale. Muncind pămintul cu tractoare și 
cu mai multă pricepere, așa cum cere 
agrominimuL roadele n-au Inttrziat să se 
ivească. Acum, la recoltat, întovărășiții au 
cules peste 3000 kg. porumb la hectar — 
adică mal mult cu aproape 1000 kg. decît 
țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale — iar la bumbac au obținut peste 
700 kg. la hectar.

îndată după terminarea recoltării cul
turilor de toamnă întovărășiții au pornit 
spre bazele de recepție, predînd întreaga 
cantitate de porumb și floarea-scarelui pe 
care o datorau statului, iar la stația de 
egrenat bumbac din comuna Bîrca ei au 
dus, pină da curînd, peste 5600 kg. bum- 
bac-vată de calitate superioară și I-a.

In cinstea celui de al II-lea Congres al 
Partidului și a zilei de 7 Noiembrie, înto
vărășiții din Giurgița s-au angajat ca, 
pină la jumătatea lunii octombrie, să ter
mine toate lucrările agricole de toamnă. 
Muncind cu multă hărnicie ei au reușit 
ca, pină de curînd, să realizeze peste 80 
la sută din angajamentele luate. în lupta 
pentru realizarea angajamentelor s-au 
evidențiat, prin hărnicia lor, tinerii Băloi 
Florea, întovărășiții M. Alexandru, Gri- 
gore Florea, Olteanu Dumitru și alții.

DATORII TIMIȘOARA —
(De la corespon- ÎMPLINITE dentul nostru).

In comuna Pis- 
chia, regiunea Timișoara... Este încă 
de dimineață. Zeci de căruțe încăr
cate cu pluguri și grape pornesc spre 
cîmp în timp ce altele se întorc în sat, 
troznind sub greutatea porumbului cu care 
sînt încărcate. Nimeni din comună nu-și 
pierde vremea. Colectiviștii și țăranii mun
citori muncesc cu rîvnă pentru a întîmpină 
așa cum se cuvine cel de al II-lea Congres 
al Partidului și măreața zi de 7 Noiembrie. 
Angajamentele luate încep să prindă 
viață. încă de pe acum, în întreaga co
mună, s-au efectuat peste 300 hectare 
arături adînci pentru însămînțările de 
primăvară și s-au desțelenit 28 hectare. 
Totodată țăranii muncitori din comuna 
Pischia se străduiesc să strîngă cît mai 
de grabă culturile. S-au recoltat astfel 
peste 200 hectare porumb, iar cartofii, 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr au fost 
recoltate în întregime.

In sat, cele patru centre de selectat șl 
două centre de tratat semințe lucrează șl 
ele fără întrerupere.

De asemenea, țăranii muncitori din co
muna Pischia sînt mereu printre cei din
ții la achitarea obligațiilor față de stat. 
Astfel, ei au predat în întregime cotele 
ce le datorau statului. Deputății Andraș 
Simion și Runcu Lazăr au fost șl de data 
aceasta în fruntea țăranilor muncitori, 
predîndu-șl primii cotele eătre stat

PRIETENIE-----------------------
SEPTEMBRIE. Pe 800 de hectare ale gospodăriei 

de stat Urleasca se clătinau în vînt frunzele de 
porumb troznind de rugina toamnei. Pe cărările 

ce duc de la gară în sat, călătorii uitaseră că le stă 
bine cu drumul și se opriseră în marginea lanului, 
pe un dîmb teșit să vadă cum lucrează cele două 
combine de recoltat porumbul, sosite de curînd din 
Uniunea Sovietică.

— Eh, frătioare, zicea un țăran mustăcios, mare 
putere se chiamă că are știința. Da, adăugă el pe gîn- 
duri, nu poate să-ți trăznească prin cap cite zile și 
nopți au muncit tehnicienii sovietici să născocească 
asemenea mașini. Iacă, cu o astfel de mașină te în
deamnă cugetul la muncă și la bucurie...

Intre timp, combinele trase de tractoare se apro
piau de capătul unde 
aveau să întoarcă. îna
poia lor umbla tehni
cianul sovietic Dmitri 
Tocarcluc, venit să dea 
ajutor la buna rîndu- 
lală a mașinilor din gos
podărie, însoțit de șeful 
atelierului mecanic Ră- 
dulescu Vasile. Acesta 
din urmă era emoțio
nat, și asemeni lui, 
și combinerii utemiști 
Jantea Gheorghe și Io
nescu Constantin. Emo-

• ția lor venea de acolo că 
pentru prima oară în
grijeau astfel de mașini. 
Și încă nu apucaseră 
să le cunoască. Se te
meau să nu facă vreo 
greșeală care șă ducă la 
defectarea combinelor. 
N-ar mai scăpa din gura 
mecanizatorilor din gos
podărie dacă s-ar întîm- 
pla așa ceva I

Țăranii muncitori pri
viră cîtva timp de de
parte combinele, cobo-

rîră dîmbul și salutară cu respect. Dădură apoi roată 
combinelor, cercetîndu-le cu atenția cu care privești 
caii în tîrg înainte de a-i cumpăra. Apoi întrebară pe 
utemiștii Jantea și Ionescu cîte pogoane fac mașinile 
pe zl. Dar aceștia, hărțuiți de odată din toate părțile, 
nu știau cui să răspundă mai întîi.

Tehnicianul sovietic rugă pe tractoriști să pornească 
motoarele și-i pofti pe vizitatori să meargă să vadă 
singuri cum lucrează combinele. Oamenii îi mulțu
miră zîmbind și apucară pe jos, alături de combine. 
Tehnicianul le explica din mers cum sînt duși pe ele
vatoare cocenii tăi ați, la locul unde sînt desprinși 
știuleții și desfăcuți.

Țăranii muncitori păreau eă nu se maî satură pri
vind. La un singur ocol amîndouă combinele tăiau | 
cite patru rînduri de coceni de o parte și de alta, i 
Știuleții se adunau intr-un buncher și apoi, printr-un 
mecanism ingenios, încărcați în căruțe Același drum 
luau și cocenii, după ce mai întîi erau tocați mărunt 
pentru hrana vitelor.

— Oho, frumoasă treabă, se mirau vizitatorii. Am 
ajuns adică s-o vedem și pe asta : ca oamenii să nu-și 1 
mai sîngereze palmele, jupuind pănușele. Bun, tar» | 
bun. i

Tehnicianul sovietic le asculta vorbele cu îneîntare. 
După chipul lui luminat se cunoștea că-1 face mare 
plăcere uimirea șl bucuria țăranilor muncitori. Aceștia ;

văzindu-1 așa prinse
ră curaj șl-o schimba- I 
ră pe glume.

— Nu ne mai trebuie—i 
decît două pietre dă ] 
moară ca să fie lucru i 
Isprăvit. Atunci nu mai j 
rămîne decît să adunăm , 
mălaiul în saci. ■ 1

Ba imul dintre el se i 
rătoi la combiner : ,

— Ce vă umflați în | 
pene, că doar nu voi ] 
le-ați făcut. <

Combinerii rîseră, dar 
nu uitară să întoarcă 
răspunsul pe loc:

— Asta așa este. Dar 
mi se pare că și noi 
amindoi ne putem bu
cura dac-am ajuns să 
umblăm cu combinele și 
să îndeplinim munca a 
140 de oameni pe zi,

FANUȘ NEAGU
J

---------------------------------- * *---------------------------------
Pe ogoare se desfășoară tot mai Intens bătălia lucrărilor agricole de toamnă: 

se string recoltele, se execută arături, se însămînțează.
In intimpinarea celui de al 11-Iea Congres al Partidului șl a măreței zile 

de 7 Noiembrie, avintul întrecerii in agricultură crește necontenit. însuflețiți de 
dorința fierbinte de a întîmpină aceste însemnate evenimente cu realizări tot mai 
frumoase, oamenii muncii din agricultură își sporesc, de la o zi la alta, eforturile.

---------------------------------- * șș--------------------------------

DEȚINĂTORI Al STEAGULUI ROȘU
PLOEȘTI — (De la corespondentul nos

tru). — Era în anul 1952... în satul Ulești 
din comuna Eliza Stoenești, raionul Ur
ziceni, 17 familii de țărani muncitori și-au 
unit pămînturile ca să le muncească cu 
tractoarele și mașinile statului, ca să facă 
pămîntul să rodească recolte mai bogata. 
Era o izbîndă însemnată pe care o cuce
reau pe calea făuririi unei vieți mai îm
belșugate. Și nu-i de loc de mirare că 
întovărășirea agricolă pe care au creat-o 
au numit-o „Izbînda".

De la început, cele 38,40 hectare te
ren arabil — cît aduseseră cu toții în în
tovărășire — au fost muncite după re
gulile agrotehnice înaintate. Și roadele 
unei astfel de munci s-au văzut chiar din 
primul an. Recoltele obținute în primul an 
au fost mult mai mari decît cele obținute 
de țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale. Zvonurile chiaburilor din sat și 
faptele lor dușmănoase, care aveau ca scop 
împiedicarea muncii rodnice a întovără
șirii, au fost combătute cu toată tăria. 
Argumentele cele mai puternice ale înto- 
vărășiților au fost realizările frumoase ob
ținute de ei. Primind semințe selecționate 
de la stat, precum și sprijin și îndrumare 
tehnică, lucrînd pămîntul cu tractoare și 
mașini, recolta medie la hectar a fost, chiar 
din primul an, de 1760 kg. la grîu, 3600 
kg. la porumb, 1730 kg. la floarea-soare
lui etc.

Zilnic tot mai mulți țărani muncitori din 
sat urmăreau cum își munceau pămîntu
rile membrii întovărășirii agricole, vedeau 
rezultatele însemnate obținute de întovă
rășiți, rezultate pe care ei, țărani 
muncitori cu gospodărie individuală, le 
obțineau cu mare greutate. Și, încet-în- 
cet, tot mai mulți dintre ei s-au convins 
de avantajele muncii după metode înain
tate, cu tractoarele și mașinile statului.

Au trecut de atunci doi ani. întovără
șirea agricolă „Izbînda" din Ulești numără 
în prezent 40 de familii. Suprafața ara
bilă a întovărășirii s-a mărit mereu, ajun- 
gînd la 212 hectare.

Acum întovărășirea strînge din nou ro
dul bogat al ogoarelor — rodul unei munci 
neobosite. Respectînd prevederile statutu
lui, organizîndu-și și mai bine munca, în 
anul acesta, cu toate calamitățile, recol
tele lor au întrecut orice așteptări. Recol
tele obținute de ei au întrecut cu 30 pînă 
la 40 la sută pe cele ale țăranilor munci
tori cu gospodării individuale. Numele 
multor întovărășiți, care au de dus acasă 
cantități însemnate de cereale, sînt cunos
cute în întreg raionul Urziceni. Radu V. 
Iancu, de pildă, de pe 2,25 ha. cultivate 
cu grîu în întovărășire, a recoltat 4440 
kg. grîu. Recolte frumoase au obținut în
tovărășiții din Ulești și la celelalte cul
turi. De pe unele tarlale ale întovărășirii, 
în acest an, s-au obținut 6300 kg. porumb 

la hectar. Și despre acest lucru vorbesc 
foarte mult țăranii muncitori din raionul 
Urziceni.

Munca depusă și rezultatele obținute de 
membrii întovărășirii agricole „Izbînda" 
sînt răsplătite. Ziua de 3 octombrie nu va 
fi uitată. în Ulești a fost sărbătoare. în
tovărășiții au primit Steagul roșu de în
tovărășire agricolă fruntașă pe țară. în 
această zi a venit aici multă lume : co
lectiviști, întovărășiți, țărani muncitori 
din sateie și comunele vecine, reprezen
tanți ai partidului și ai sfaturilor popu
lare regional și raional.

După ce reprezentantul Ministerului 
Agriculturii și Silviculturii a înmînat 
membrilor întovărășirii din Ulești Stea
gul roșu, numeroși participant au luat 
cuvîntul. Unii i-au felicitat, urîndu-le să 
muncească tot mai bine, alții s-au anga
jat că le vor urma exemplul și vor lupta 
pentru cucerirea acestui steag. Au luat cu
vîntul și numeroși țărani muncitori cu 
gospodării individuale. Unii au pus între
bări, ca să afle cum e viața și munca 
în întovărășire, iar alții — ca Vasile C. 
D. Ion, Ștefan Stan, Gheorghe Vasile — 
au cerut să devină și ei membri. Intovă- 
rășiții le-au aprobat cererile, primindu-1 
cu bucurie în rîndurile lor.

în numele membrilor întovărășirii a 
luat cuvîntul președintele — tovarășul 
Anghel S. Dumitru. El a arătat bucuria 
pe care au trăit-o întovărășiții în ziua 
aceea, a vorbit despre strădania neobosită 
a intovărășiților pentru a înfăptui preve
derile Proiectului de Directive ale celui de 
al II-lea Congres al Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în următorii 
2-3 ani. A vorbit și despre lupta lor pen
tru a întări necontenit țînăra întovărășire, 
„în planul de muncă întocmit cu ajuto
rul tehnicienilor de la S.M.T. Eliza Stoe
nești — a arătat el — noi am hotărît să 
depășim indicii prevăzuți de Proiectul de 
Directive, cu 20 la sută la grîu, cu 10 
la sută la orz și cu 50 la sută la porumb. 
De asemenea vom crea o casă-laborator, 
vom înființa noi loturi semincere și vom 
deschide un curs agrozootehnic".

în cinstea Congresului al II-lea al Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie, mem
brii întovărășirii agricole „Izbînda" s-au 
angajat ca, avîntîndu-se cu tot elanul în 
întrecere, să strîngă toată recolta de pe 
cîmp pînă la 10 octombrie și să însămîn- 
țeze, tot pînă atunci, întreaga suprafață 
planificată. 50 hectare cu grîu vor fi în- 
sămîr.țate în rîndurl încrucișate.

Felul în care întovărășiții din Ulești 
muncesc acum la strîngerea recoltelor, la 
însămînțări, dovedește — fără putință de 
tăgadă — că ei își vor îndeplini cu cinste 
angajamentele. Imbold pentru aceasta, 
pentru o muncă tot mal însuflețită, le 
este Steagul roșu de întovărășire agricolă 
fruntașă pe țară, pe care l-au primit

ROADELE 
MUNCII

HARNICE

în dorința vi® 
de a întîmpină 
cel de al II-lea 
Congres al Parti
dului și cea de 
a 37-a aniversare

a glorioasei Revoluții Socialiste din Oc
tombrie cu realizări tot mai frumoase, 
membrii gospodăriei agricole colective 
„Timpuri noi" din satul Movila Verde, 
comuna Plopenl, regiunea Constanța, s-au 
angajat să termine însămînțările cu 5 
zile mai înainte de data planificată' și să 
însămînțeze 200 hectare cu grîu și 10 hec
tare cu orz în rînduri încrucișate.

Au trecut doar puține zile de atunci, 
dar angajamentele au prins să se înfăp
tuiască. Desfășurînd larg întrecerea socia
listă între brigăzi și echipe și muncind 
cu tot mai multă rîvnă pentru a-șl ține 
cuvîntul dat, colectiviștii din Movila 
Verde au reușit să însămînțeze, pînă acum 
cîtva timp, 30 hectare cu raplță, 30 hec
tare cu orz și peste 120 hectare cu grîu.

In executarea muncilor agricole da 
toamnă s-au evidențiat în mod deosebit 
brigăzile conduse de tovarășii Constan
tin N. Vlad și Nicolae I. Preda. Dintre 
colectiviști, cei mai harnici s-au dovedit 
tovarășii Dumitru D. Stan, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din gospodărie, 
Ion B. Petre, Ioan S. Dogaru, Ștefan To- 
hăneanu și alții.

Corespondent 
MIHAIL BLAGĂ

SE ÎNFĂPTUIESC Timpul e schim- 
, bător de la o zl
ANGAJAMENTE la alta. De aceea, 

fiecare zi frumoa
să de toamnă trebuie folosită din 
plin. Muncitorii de la gospodăria agri
colă de stat „Pavel Tcacenco", din raio
nul însurăței, dau bătălia ca, folosind 
timpul prielnic, să-și îndeplinească înainte 
de termen angajamentele luate în cinstea 
Congresului al II-lea al Partidului și a 
aniversării marelui Octombrie.

Pînă la 2 octombrie, planul însămînță- 
rilor de toamnă a fost realizat în propor
ție de peste 50 la sută, iar în ultimele 
zile, ritmul însămîntărilor a crescut sim
țitor. Astfel, pînă la acea dată s-ău în- 
sămînțat cu diferite culturi 640 hectare. 
Din cele 325 hectare însămînțate cu grîu, 
150 hectare au fost însămînfate în cruce. 
Tot la fel și la ovăz : din 140 hectare, 79 
s-au însămînțat în rînduri încrucișate. 
Totodată s-au efectuat arături adînci 
pentru însămînțările de primăvară pe s 
suprafață de 1217 hectare. Dintre tracto
riștii fruntași in executarea acestor lucrări 
s-au evidențiat în mod deosebit utemiștii 
Marinescu Aurel, Boliu Vasile, C. Cor- 
nilă și alții.

O mare bătălie se dă și pentru recol
tat. Cele 40.000 kg. bumbac — cît s-au 
cules pînă la 2 octombrie — au fost numai 
de calitate superioară. Iar din această can
titate, 34.000 kg. au fost deja transportate 
la stația de egrenat bumbac din comuna 
Cioara-Doicești. De asemenea și recolta
tul porumbului este în toi. Zilnic zeci de 
hectare sînt culese. Pînă de curînd s-au 
recoltat peste 240 hectare de porumb, iar 
in ce privește culesul viei de pe cele 20 
de hectare, s-a terminat încă de la 30 sep
tembrie. De asemenea s-au mai efectuat 
defrișări de mărăcini și alte arborete pa 
o suprafață de 15 hectare in vederea mă
ririi suprafeței cultivabile a gospodăriei, 
așa cum și-au luat angajamentul.



Proiectul de Directive în dezbaterea ORE LI

oamenilor muncii de pe ogoare
De pe întreg cuprinsul țării, din 

stațiunile de mașînî șl tractoare și gos
podăriile agricole de stat, din gospo
dăriile colective și din întovărășiri, de 
la țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale, sosesc la redacția ziarului 
nostru tot mal multe scrisori vorbind 
despre dezbaterea Proiectului de Direc
tiv» ale Congresului al II-lea al Parti
dului cu privire la dezvoltarea agricul-

turii în următorii 2—3 ani, despre dra
gostea și interesul cu care oamenii 
muncii de pe ogoare participă la aceste 
dezbateri.

Participînd cu însuflețire la dezba
terea măsurilor prevăzute de Proiectul 
de Directive, oamenii muncii de pe o- 
goare vin cu propuneri concrete de fo
losire a posibilităților existente la lo
cul lor de muncă în scopul ridicării

contlnue a producției agricole, în sco- 
pul dezvoltării agriculturii noastre în 
următorii 2—3 ani. In multe locuri — 
după cum arată unele scrisori — oa
menii muncii de pe ogoare au pornit 
cu avînt sporit la înfăptuirea prevede
rilor Proiectului de Directive.

Iată — mai jos — veștile desprinse 
din cîteva scrisori:
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Viitorul gospodăriei colective Cuvîntul țăranilor muncitori
Zilele trecute, membrii gospodăriei agricole colective „1 Mai“ 

din comuna Romanești, regiunea Suceava, s-au întrunit 
într-o adunare, generală pentru a dezbate prevederile Pro
iectului de Directive ale celui. de al II-lea Congres al Parti
dului cu privire Ia dezvoltarea agriculturii in următorii 2-3 
ani și pentru a lua măsurile necesare pentru dezvoltarea con
tinuă a gospodăriei lor în lumina sarcinilor prevăzute de 
Proiectul de Directive.

Colectiviștii, sub îndrumarea organizației de Partid, au dez
bătut temeinic fiecare capitol din Proiectul de Directive și au 
chibzuit bine și asupra posibilităților existente în gospodăria 
tor, așa că acum au venit înarmați cu propuneri concrete. Ast
fel, în scopul măririi suprafeței arabile a gospodăriei, colec
tiviștii au propus ca cele aproape 2 hectare de finețe naturale 
care acum sînt fără folos, deoarece nici iarba nu mai crește 
să fie desțelenite și redate agriculturii. Ei au mai propus de 
asemeni ca șanțurile și gropile ce se află în perimetrul gos
podăriei și care însumează o suprafață de peste 2 hectare să 
fie astupate, mărind astfel suprafața cultivabllă a gospodăriei.

Participanții la dezbatere au mai propus de asemeni ca, 
luptînd pentru sporirea producției agricole, 3ă mărească su
prafața cultivată cu cereale — în special la porumb — și să 
aplice mai larg metodele agrotehnice înaintate. Ei au hotărît 
ca, în anul acesta, să însămințeze în rînduri încrucișate, o în
semnată suprafață de grîu, iar în anii următori, întreaga su
prafață cultivată cu grîu. De asemeni întreaga suprafață cul
tivată cu porumb și cartofi va fi însămînțată în cuiburi așe
zate în pătrat, vor executa trei prașile, iar la porumb vor 
aplica și polenizarea artificială suplimentară. Tot în scopul 
obținerii unei producții agricole sporite la hectar, în anul vii
tor vor însămînța un hectar cu porumb pentru a obține să- 
mînță hibridă de porumb. Ei au mai stabilit ca, în anul viitor, 
respectând cu strictețe regulile agrotehnice și aplicînd o serie 
da măsuri, să abțină o recoltă medie la hectar de 1.400 kg. la 
grîu, 1.9^0 kg. la secară, 1.300 kg. la orz, 2.000 kg. la floarea- 
soarelui, 15.000 kg. la cartofi, 17.000 
2.300 kg. la in etc.

Tot edată, colectiviștii au acordat 
voltării multilaterale a gospodăriei, 
ferma zootehnică, au hotărît să cumpere, pentru anul 1956, 5 
vaci, 5 scroafe și 2 iepe de prăsilă și să mărească numărul 
oilor de la 100 pînă la 200.

kg. la

atenția 
Astfel

sfecla de zahăr,

cuvenită și dez- 
pentru a mări

Corespondent,
IOAN AIRINI1

H0’ărîr;le devin fapte
De curînd, la căminul cultural din satul Botin, raionul Dej, 

a avut loc o adunare a țăranilor muncitori în care s-a dezbătut 
Proiectul de Directive ale celui de al II-lea Congres al Parti
dului.

In urma prelucrării măsurilor prevăzute în Proiectul de Di
rective,'numeroși participant! la această adunare au luat cu
vîntul venind cu propuneri interesante pentru a se folosi posi
bilitățile existente in satul lor In scopul dezvoltării agriculturii 
în următorii 2-3 ani. Ținind seama de condițiile specifice de 
relief, sol și climă, aproape toți cei care au vorbit au pus ac
centul pe descoperirea și darea în folosință a terenurilor nepro
ductive și pe lărgirea suprafețelor cultivate cu vii și pomi. Mulți 
dintre cei care au luat cuvîntul s-au angajat chiar să cultive 
ei, personal, viță de vie și pomi fructiferi. 
Alexandru Vădi s-a angajat să planteze 350 
Urmlndu-i exemplul, tovarășul Vasile Dolha 
meniul în fața adunării că va planta 25 pomi
varășul Teodor Trif s-a angajat să planteze 300 pomi fructiferi.

Țăranii muncitori din Botin sint harnici, ei nu despart cu
vântul de faptă. Nu mult după adunare, angajamentele au în
ceput să prindă viață. Tovarășii Alexandru Vădi, Vasile Dolha, 
Anton Moldovan (secretând organizației de bază U.T.M. din 
sat) și alții au și început să pregătească terenul și să sape gro
pile pantru plantarea viei.

Astfel, tovarășul 
fire vița de vie. 
și-a luat angaja- 
fructiferi, iar to-

Corespondent, 
LAZAR SABIN

Cu deosebită încredere și bucurie au primit țăranii muncitori 
din raionul Tg. Jiu, Proiectul de Directive ale celui de al II-lea 
Congres al Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2—3 ani.

Participînd la dezbaterea prevederilor Proiectului de Direc
tive, ei și-au manifestat bucuria și deosebitul interes de a 
asculta flecare capitol în parte, și de a face propuneri intere
sante pentru traducerea in viață a măsurilor Proiectului de 
Directive.

In comuna Brădiceni, de pildă peste 500 țărani muncitori au 
participat la prelucrarea Proiectului de Directive. Mulți din ei 
au luat cuvîntul atunci, la căminul cultural aducind. in același 
timp și o serie de propuneri. Bunăoară, țăranul muncitor 
Pirvuțoiu Ion a propus desțelenirea a 50 hectare in sectorul de 
stat și individual și curățirea izlazului de arborele, iar Hulă 
Vasile a prepus ca pe locurile ce nu mai sint bune pentru pă- 
șunat ca și pe ambele margini ale drumurilor ți șoselelor să fie 
plantați pomi fructiferi. S-au mai făcut o serie de propuneri 
de a se îndigui porțiunile de terenuri expuse inundațiilor, re
partizarea a tot mai multe terenuri pentru semănarea de cul
turi furajere etc.

Pe baza propunerilor venite din masă, comitetul executiv al 
sfatului popular comuna! a întocmit și supus spre aprobare un 
plan de măsuri menit să asigure aplicarea ia viață a măsurilor 
cuprinse in Proiectul de Directive ale Congresului Partidului.

Asemenea dezbateri au avut Ioc și in satele comunei Peștișani 
unde țărani muncitori ca Blendea Ion, Ștefescu Ion, Orest Po
pescu, Saragea Ion și alții au propus plantarea de nuci și cas
tani pe coaste și in golurile de munte, ca terenul situat „intre 
cele două ape" să fie rezervat pentru o grădină de legume și 
zarzavaturi, ca jumătate de izlaz să fie rezervat pentru cultura 
cartofului, să se înființeze o pepinieră comunală, să se mărească 
producția la unele plante ca: in, cinepă, bumbac, cicoare, flea- 
rea-soarelui, ricin etc. și să se amenajeze un siloz pentru 
murarea nutrețului.

Corespondent, 
IOAN ȚEPELUȘ

Ce-au chibzuitcolectiviștii
din Valea Mare

Multă vreme încă, membrii gospodărie: colective „Zorile 
cialismului" din comuna Valea Mare, regiunea Pitești, își 
aduce aminte cu bucurie de adunarea in care au dezbătut mă
surile cuprinse in Proiectul de Directive ale celui de al II-lea 
Congres al Partidului cu privire la dezvoltarea agriculturii in 
următorii 2-3 ani. O asemenea adunare n-au mai avut de multă 
vreme colectiviștii din Valea Mare. Veniseră aproape toți F fie
care dintre ei avea ceva de spus despre ajutorul prețios ce-1 
constituie Proiectul de Directive pentru dezvoltarea gospodă
riei lor, despre măsurile pe care le pot lua ei. în lumina pre
vederilor Proiectului, pentru a dezvolta necontenit gospodăria 
lor colectivă.

Au fast numeroase si interesante propunerile eotecfiristSor. 
Ei au bc'irit. de pildă, să dea in folosință o sourafată oe pesta 
două hectare, care penă acvsn n-a prodes nimic și să descopere 
alte noi terenuri in perimetrul gospodăriei. care ptnă acum erau

So- 
vor

Decorarea Ansamblului 
de cîntece și dansuri 

al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare

Marți la amiază, la Prezidiul Marii A- a 
dunări Naționale a R.P.R. a avut loc so- " 
lemnitatea decorării conducătorilor șl 
membrilor Ansamblului de cîntece și dan
suri al Armatei Populare Chineze de Eli
berare.

La solemnitate au asistat tovarășii: 
acad. M. Sadoveanu și M. Mujic, vice
președinți al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P.R., C. Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, Con
stanța Crăciun, ministrul Culturii, A. 
Bunaciu, secretarul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, general locotenent L.- 
Sălăjan, prim locțiitor al ministrului For
țelor Armate, N. Cioroiu, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe, C. Prisnea, 
prim locțiitor al ministrului Culturii, O. 
Sabău, vicepreședinte al Institutului Ro
mân pentru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, general maior C. Mănescu și alții.

Au fost de față Van Iu*pin,  ambasa
dorul R.P. Chineze, Ciao Cen-i, secretar 
al Ambasadei precum și locotenent colo
nel Tan Ciu, atașat militar adjunct al 
R. P. Chineze la București.

Pentru contribuția adusă la dezvoltarea 
relațiilor culturale și de prietenie dintre j 
poporul chinez și poporul romin, Ansam- | 
blul de cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare a fost dis
tins cu Ordinul „Steaua Republicii Popu
lare Romine" clasa I-a.

în aplauzele celor prezenți, acad. M. 
Sadoveanu a înmînat înalta distincție 
conducătorului Ansamblului, generalul 
Cen I.

Printr-un alt decret al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a R.P.R. a fost acor
dat de asemenea Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare .Romine" clasa I-a genera
lului Cen I, conducătorul Ansamblului de 
cîntece și dansuri al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare șl Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" clasa Il-a 
colectivului de conducere al Ansamblului: 
Și Le-mîn, Dun Siao-u, Li Vei, Hu 
Co-gan, Vei Fîn, Ma Nan și U In. Au fost 
distinși de asemenea cu Ordinul „Steaua 
Republicii Populare Romîne" clasa III-a, 
a IV-a și a V-a membri ai Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare.

După înmînarea decorațiilor acad. M. 
Sadoveanu a felicitat călduros pe cei 
decorați.

A răspuns generalul Cen L
---- •-----

Spectacolul de gală prezentat 
de Ansamblul de cîntece și dansuri 

al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare

Marți seara, în sala Teatrului C.C.S., • 
avut loc un spectacol de gală dat de An
samblul de cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

La spectacol au asistat tovarășii: Al. 
Moghioroș, Miron Constantinescu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon. M. Daleă, Con
stanța Crăciun, L. Răutu, Sorin Toma, 
A. Bunaciu, M. Macavei, generali.locote
nent L. Sălăjan, membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, conducători ai or
ganizațiilor obștești și ai instituțiilor cen
trale, generali și ofițeri superiori 'ai For
țelor noastre Armate, oameni, de ;artă și 
cultură, fruntași ai întrecerii socialiste.

înainte de începerea spectacolului, 
tov. Elena Horea, vicepreședinte at Comi
tetului executiv al Sfatului Popular al 
orașului București, a salutat în numele 
oamenilor muncii din Capitală pe solii 
artei și poporului chinez.

„Astăzi, cu prilejul ultimului spectacol . 
ce-1 prezentați în Capitala țării noastre — 
a spus vorbitoarea — ne este dat să ad
mirăm încă odată înalta interpretare ar
tistică a cîntecelor și dansurilor chinez^ 
oglindă vie a curajului, hărniciei, patrio
tismului și dragostei de pace a poporului 
chinez. Vizita dv. și spectacolele prezen
tate în Capitală și in numeroase alte 
orașe din țara noastră, au însemnat o 
contribuție prețioasă la cauza întăririi 
continue a schimburilor cultural^ dintre 
cele două țări, la cauza prieteniei dintre 
popoarele noastre".

A răspuns conducătorul Ansamblului, 
generalul Cen I care a spus printre altele: 
„Permiteți-ml ca în numele tuturor tova
rășilor din Ansamblul nostru, în numele 
poporului țării noastre, al armatei noastre 
și în numele tovarășului Mao Țze-dun, 
să exprim conducătorilor Republicii Popu
lare Romîne, în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej, mulțumirile noastre a-*  
dînci, să adresăm în același timp între
gului popor romîn și Forțelor sale Armate 
recunoștința noastră și salutul nostru 
fierbinte.

în curînd ne vom despărți, dar inimile 
noastre vor bate întotdeauna alături, 
țelul nostru măreț va fi întotdeauna ace
lași".

Cuvintele conducătorului Ansamblului 
de cîntece și dansuri al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare au fost subliniate 
de vii aplauze. S-au intonat imnurile de 
stat ale R.P.R. și R. P. Chineze. Apoi, pe 
scenă, Ansamblul chinez a prezentat ulti
mul său spectacol în Capitala patriei noa- . 
stre. |

Spectacolul prezentat de Ansamblul Ar
matei Populare Chineze de Eliberare s-a 
bucurat de un deosebit succes.

A4oso oferită de Consiliul 
de Miniștri al R.P.R. în cinstea 

solilor artei chineze

Marți seara, Consiliul de Miniștri al 
R.P.R. a oferit o masă în cinstea Ansam
blului de cîntece și dansuri al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare.

Âu luat parte tovarășii: Al. Moghio
roș, D. Coliu, general locotenent Al. 
Drăghici, acad. prof. dr. C. I. Parhon, 
M. Dalea, S. Bughici, Constanța Crăciun, 
L. Răutu, Sorin Toma, A. Bunaciu, ge
neral locotenent L. Sălăjan, M. Macavei, 
Stelian Moraru, membri ai guvernului, ai 
C.C. al P.M.R. și ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, reprezentanți de frun
te ai vieții artistice și reprezentanți ai. 
Ansamblului de cîntece și dansuri al 
Forțelor Armate ale R.P R. și ai Ansam- | 
blului de cîntece și dansuri al Ministe
rului Afacerilor Interne.

A asistat de asemenea Van Iu-pin, 
ambasadorul R. P Chineze la București 
și membri ai ambasadei

Membrii Ansamblului de cîntece și dan
suri al Armatei Populare Chineze de Eli
berare in frunte cu generalul Cen I șl 
ceilalți conducători ai ansamblului au 
fost primiți de tovarășii Al. Mcghioroș, 
prim vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și general locotenent L. Sălăjan, 
prim locțiitor al ministrului Forțelor Ar
mate ale R.P.R.

Masa s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească. * (Agerpres)

B E R E...
Sat mare este, slavă domnului! Ce-i 
drept, pe colonelul Orezeanu, moșierul 
care stăpînea toate comunele din jur, 
nu-1 ardea lipsa cinematografului în co
muna Traian. Abia acum recent 
această dorință a tînărului Gheorghe 
Ghioea s-a realizat 1 Stațiunea de mașini 
și tractoare din Traian a amenajat un 
frumos cinematograf cu o capacitate de 
250 de locuri. Astăzi, săptămânal, în 
fiecare sîmbătă și duminecă seara, zeci 
de tineri tractoriști și colectiviști, zeci de 
țărani muncitori din comuna Traian, se 
îndreaptă spre sala de cinematograf.

Utemistul Radu Cărăuleanu, responsa
bilul cu problemele culturale din comite
tul sindical de la S.M.T. Traian, se ocupă 
cu foarte multă dragoste de bunul mers 
al clubului și cinematografului. El se în
grijește să aducă un număr cit mai mare 
de filme legate de specificul muncii trac
toriștilor : agricultura. Astfel au fost
aduse printre altele filmele : „Tractoriș
tii", „în sat la noi", „Cumpăna" etc. De 
asemenea, tot el împreună cu utemistul 
Englezu Gheorghe și alțl utemiști au or
ganizat o caravană cinematografică care 
cutreeră satele din jur. Astfel, tinerii co
lectiviști și țărani muncitori cu gospodă
rii individuale din Scorțarul Vechi, cei 
din Valea Cînepii, din Comăneasca și din 
Rîmnicelu au avut ocazia să vizioneze la 
căminele culturale din comunele lor 
filme ca: „Medicul de țară", „Grăuntele 
fermecat", „Bîrlogul lupilor" și altele. 
Dar clubul oferă și alte multe posibilități 
de petrecere a timpului liber. Zi de zi 
iubitorii șahului devin tot mai mulți. Și 
dacă astăzi electricianul Ilie Ardeleanu 
de la uzina electrică a stațiunii cîștigă cu 
ușurință partidele jucate cu tînărul trac
torist Drăghia Ion, cu siguranță că în 
curînd partenerul său care învață cu sîr- 
guință tainele jocului, va fi unul dintre 
șahiștii greu de întrecut! Și la cele două 
mese de tenis tinerii tractoriști se întâl
nesc în partide deosebit de frumoase.

★
Nu mică le-a fost mirarea sătenilor 

din Traian cînd într-o bună dimineață au 
fost întîmpinați pe peronul gării de o 
muzică veselă, plină de voie bună. Și nu 
rare au fost cazurile cînd cîte un bă- 
trîn ridica privirea-i mirată spre locul de 
unde venea cîntecul.

— Oare cine o fi cîntînd atît de fru
mos ?

— Radio, moșule ! Am instalat difuzor!
Ce-i drept tinerii tractoriști au avut 

mult de furcă, pînă să instaleze stația 
de radio-amplificare. Ilie Negraru, secre
tarul de U.T.M. s-a pus pe treabă 
cel dinții. Nici electricianul Ilie Arde
leanu nu s-a lăsat mai prejos. Munceau 
amîndoi de zor; se luaseră la întrecere 
și nici în ruptul capului n-a vrut vreunul 
să se lase întrecut de celălalt. Cînd au 
văzut ceilalți cum stau lucrurile, s-au pus 
și ei pe treabă, iar după o săptămînă de 
muncă, au pus pe picioare stațiunea d» 
radio-amplificare.

Mare a fost bucuria tinerilor tractoriști 
în dimineața cînd au început să cînte 
difuzoarele! Erau toți adunați în parcul 
stațiunii, nerăbdători, în așteptarea des
chiderii emisiunii. Deodată toți și-au ri
dicat privirile spre club, nu s-a mai 
auzit nici o șoaptă. O muzică din părțile 
Gorjului se auzi în toate colțurile parcu
lui. Tinerii s-au îmbrățișat prietenește 
și n-a trecut nici o frîntură de ceas și în 
parc s-a încins o horă, așa cum n-a mai 
fost de multă vreme!

— Toată lumea trebuie să joace, a stri 
gat tractoristul Gheorghe Dumbravă și 
pînă la urmă nici unul n-a rămas pe 
dinafară. Nici chiar directorul S.M.T.- 
ului, tovarășul Pop, care se plîngea că-1 
dor picioarele. De atunci încoace nu-i 
seară în care tinerii tractoriști să nu 
asculte muzica, să nu afle ce se mai în
tâmplă în lume. în fiecare săptămînă se 
adună pentru a asculta emisiunea pentru 
oamenii muncii de la sate, iar mulți. din 
ei aplică pe teren sfaturile agrotehnice 
pe care le-au ascultat la radio. Cu aceeași 
grijă urmăresc emisiunile culturale, căci 
ei, tinerii tractoriști, sînt dornici să cu
noască tot mai multe.

Printre vîrfurile prăfuite ale salcîmilor, 
se mai strecoară doar cîteva raze slabe 
de soare ; e către seară. Pe aleea din 
parcul S.M.T.-ului cîțiva tineri se în
dreaptă grăbiți spre clădirea din fund, 
sala noului club.

— Să mergem Iliuță, să nu întîrzlem ; 
ar fi păcat să pierdem ceva din ce-o 
vorbi agronomul — zise cel mai înalt 
dintre ei, vecinului din dreapta.

— Ai asudat cu totul, măi Petruș. Și 
Ilie Negraru nu se putu stăpîni să nu 
zîmbaască.

— Mi-a spus Lidia că din conferința 
asta o să învățăm mult, o să vorbească 
inginerul despre tot felul de lucruri de 
care avem nevoie în munca noastră, in
tră in vorbă cel de-al treilea.

— Ți-a spus Lidia ? Dacă ți-a spus ea 
atunci așa trebuie să fie ! Și vecinii lui 
zîmbiră iarăși cu înțeles. Cînd au ajuns 
in fața clubului și-au scuturat salopetele 
de praf. Conferința începuse de puțin 
timp; inginerul Săvescu vorbea în cu
vinte simple celor 50 de traotorlști cîte 
ceva despre minimele agrotehnice. Intre 
altele el le-a vorbit tractoriștilor despre 
felul cum trebuie să-și organizeze munca 
in brigăzi. Cele cîteva exemple vii, le
gate de viață, au făcut mai interesantă 
conferința.

Pină acum un an, în unele regiuni 
ale Uniunii Sovietice, mii de hectare de 
pămînturi nu aduceau nici un folos. Agro
nomii, tractoriștii și colhoznicii sovietici 
au jucat aci un rol de frunte. Ei au por
nit o campanie curajoasă, care a fost în
cununată de succes: desțelenirea pămân
turilor.

în sală nu se auzea nici un murmur: 
toți erau atenți la conferință. Și nu puțini 
au fost tinerii care și-au notat în carne
țele lucrurile noi despre care atunci au
ziseră vorbindu-se pentru prima dată atît 
de documentat.

— Știi ce? se adresă Petruș Buza prie- 
ienului și tovarășului său de muncă Ilie 
Negraru, imediat după terminarea confe
rinței. Am să-i cer tovarășei Lidia să-mi 
dea cărți de agrotehnică. Vreau să mă 
apuc să citesc „Agenda tractoristului". 
Ș: Die il aprobă, amintindu-i și de ro
manul „S.M.T.", al lui Andrei Guleaski 
pe care el vroia să-1 ia de la bibliotecă. 
Ari o găsiră pe tovarășa Lidia Băluță în
tre două maldăre de cărți; nu mai pri- 
didaa scriind intr-un registru. Ochii ei 
căprui, scinteiau de bucurie.

— O să vă spun o veste bună, băieți. 
Ne-au sosit cărți noi! Și Lidia sări sprin
tenă dintre teancurile de cărți. Le ve
deți ? Die Negraru le cercetă cu grijă. 
Erați acolo tot felul de cărți. Alături de 
-Agenda tractoristului" cîteva romane 
mai groase erau așezate cu grijă. Printre 

; cărți zări romanul „Ogoare noi" al Iui 
Aurel Mihale, „Un om între oameni" 

I al iui Camil Petrescu și altele. Ilie găsi 
și lucrarea „Din experiența tractoriștilor

■ sovietici".
Pină seara tîrziu, in sala bibliotecii au 

! -renii numeroși tractoriști; vroiau să 
i vadă aoile volume care sosiseră în sat. 
itespocsabilii culturali din fiecare bri- 

! csdă și-au luat in primire cărțile pentru 
I bibliotecile volante. Petruș, responsabil
■ cultural de brigadă a primit printre al- 
. tete romanul „Pe Donul liniștit" al lui 
' Șricho», -Bărăganul” al lui V. Em. Galan, 
[ -Pasărea furtun ;- ai lui Petru Dumitriu.
H a Îndrăgit cartea de cînd era copiL 

: Deseori, seara, împreună cu ceilalți tova
răși din brigadă, citește crâmpeie din căr- 

I ț3e care le-au plăcut mai mult. Biblio
teca lui are cel mai mare număr de citi
tori dm stațiune. Aci toți tractoriștii ci
tesc ! Nici biblioteca din brigada lui Ne
graru Die. secretarul organizației de bază 
U.T.M. din stațiune, nu-i mai prejos. 
Căci la S.M.T. Traian, raionul Brăila, sint 
mulți tineri tractoriști care au îndrăgit 
cartea!

neproductive.
Tot odată, pentru a asigura obținerea imoî cantități tot —8 

mari de cereale, colectiviștii partiespanti la dezbateri au chib
zuit să mărească suprafața cultivată cu cereale *L  de asemeni, 
să aplice tot mai larg regulile agrotehnice în scopul sporirii 
producției agricole la hectar.

In direcția dezvoltării fermelor zootehnice, însemna*  izvor de 
venituri pentru gospodărie, ei și-au propus să mărească nu
mărul animalelor și să le asigure condiții rit mal tune de în
grijire. In acest sens, colectiviștii au stabEit ca. chiar in acest 
an, să construiască o maternitate pentru 20 scroafe, o hală pen
tru 500 păsări și altele.

Dezbaterea Proiectului de Directive și măsurile luate in sco
pul dezvoltării gospodăriei tor, constituie acum. pentru colecti
viștii din Valea Mare, un bogat program de muncă avântată 
pentru consolidarea și întărirea continuă a gospodăriei, pentru 
ridicarea bunei stări a colectiviștilor.

i—*2*

★
Cu ani in urmă... Tînărul Gheorghe 

Ghioea a mers la Brăila. Și cum auzise 
multe vorbindu-se despre oraș și minu
nățiile lui, a mers să vadă un film. A 
fost frumos.- Și nu odată după aceea și-a 
pus întrebarea: oare de ce n-o fi avînd 
și Trai anul nostru vreun cinematograf ? ANTON IORDACHE

Corespondent. 
DUMITRU GHIOCA

Zilele acestea s-au împlinit 34 de ani 
de cînd V. I. Lenin a ținut la cei de al 
lll-lea Congres al Comsomolului cuvînta- 
rea „Sarcinile Uniunilor Tineretului". In 
această cuvîntare, marele întemeietor al 
Partidului Comunist și al Statului Sovie
tic a expus un program de educare a ti
nerei generații în condițiile perioadei de 
trecere de la capitalism la comunism, cînd 
puterea se găsește in mîinile proletariatu
lui, cînd în fața poporului eliberat de 
robia capitalistă stă sarcina construirii 
societății noi, comuniste.

In toți acești ani, cuvîntarea lui Lenin 
a slujit Partidului Comunist al Uniunii So
vietice drept călăuză în activitatea sa de 
educare comunistă a tineretului. Această 
cuvîntare a constituit un program de 
luptă pentru Uniunea Tineretului Comu
nist ca ajutor al Partidului Comunist în 
întreaga construcție de stat și economică. 
Partidul și Comsomolul au pășit ferm pe 
drumul arătat de Lenin și au dobindit 
succese remarcabile în munca de educare 
a tineretului, de mobilizare a tuturor for
țelor sale la lupta pentru triumful co
munismului.

E interesant să ne amintim unele îm
prejurări legate de cuvîntarea lui Lenin. 
Congresul Comsomolului se întrunise în
tr-o perioadă cînd se ducea încă lupta 
sîngeroasă cu intervenționiștii și contra
revoluția internă. Mulți delegați sosiseră 
la Moscova direct de pe front. In țară 
domnea foametea , și ruina economică. 
Dușmanii republicii sovietice își adunau 
forțele pentru a nimici primul stat al 
muncitorilor și țăranilor.

Iată de ce mulți delegați la Congres, 
aflînd că Lenin va țir»e o cuvîntare, se 
așteptau ca el să vorbească despre sarci
nile actuale, despre situația. de pe front, 
despre situația internațională. însă Vladi
mir Ilici a vorbit despre altceva. El pri
vea departe în viitor.

Lenin a vorbit despre necesitatea de a 
învăța, de a ne însuși cu perseverență 
știința, de a ști să aplicăm cunoștințele în 
practică. Poți deveni comunist, spunea el, 
numai atunci cînd iți îmbogățești memo
ria cu cunoașterea întregului tezaur pe 
care l-a elaborat omenirea. Supunînd unei 
critici nimicitoare școala veche, bur
gheză, Lenin îndemna în același timp să

34 de ani de la cuvântarea lui Lenin la cel de al lll-lea Congres al Comsomolului

Poruncile leniniste sînt traduse în viată

„Scînteia tineretului"
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se ia din ea tot ce este valoros, din ceea 
ce a acumulat omenirea deoarece comu
nismul, spunea el, poate fi construit numai 
pe baza culturii moderne.

Partidul Comunist și Guvernul Sovietic, 
îngrijindu-se de reorganizarea socială și 
economică a țării prin industrializare și 
colectivizarea agriculturii, nu au trecut 
niciodată cu vederea sarcinile dezvoltării 
invățămîntului public și au obținut în 
acest domeniu succese remarcabile. încă 
in anii de dinainte de război în U.R.S.S. 
s-a înfăptuit o adevărată revoluție cultu
rală. Dintr-o țară in care trei sferturi din 
populație era analfabetă. Uniunea Sovie
tică a devenit o țară a științei de carte 
depline. Mari succese in dezvoltarea în- 
vățămîntului au fost dobîndite și in anii 
de după război. In prezent, în țară a fost 
introdus pretutindeni învățămlntul gene
rai de 7 ani și se realizează trecerea trep
tată la învățămîntul mediu (de 10 ani) 
general. In institutele de învățămint su
perior învață peste 1.500.000 de studenți. 
In total, în școlile elementare, medii și 
superioare din U.R.S.S. învață 57.000.000 
de oameni.

Interesul tineretului sovietic pentru 
cunoștințe este uriaș. Mulți tineri și ti
nere care lucrează în producție sau în 
colhozuri își continuă studiile. A fost cre
at un sistem de numeroase școli serale 
ale tineretului muncitoresc și sătesc, de 
institute de învățămînt mediu și su
perior fără frecvență. Oamenii sovietici, 
tineretul sovietic și-au însușit profund 
teza leninistă că fără învățătură, fără 
cunoștințe, nu se poate construi comu
nismul

Acordînd o atenție excepțională învă
țăturii, Lenin prevenea în aceiași timp 
tineretul asupra primejdiei de a se izola 
între zidurile școlii. El cerea ca Uniunea 
Tineretului Comunist să unească pregă
tirea sa, învățătura și educația sa cu 
eforturile muncitorilor și țăranilor, pen
tru ca fiecare membru al Uniunii să par
ticipe activ la viața obștească, la lupta 
întregului popor .pentru construirea co
munismului. în legătură cu aceasta, Lenin 
trasa sarcina educării moralei comuniste.
Trebuie, spunea el, ca toată munca în do-

A. Blatin

meniul educării și instruirii tineretului 
de azi să constituie o cultivare a moralei 
comuniste in rândurile lui. Această edu
cație, spunea el. trebuie să constea nu 
in tot felul de discursuri și reguli dul- 
cegi cu privire la moralitate. La baza mo
ralei comuniste stă lupta pentru întări
rea și desăvârșirea comunismului. De a- 
ceea și tânăra generație poate să învețe 
comunismul numai legînd fiecare pas al 
invățămîntului. educației și pregătirii sale 
de participarea la lupta comună a tuturor 
oamenilor muncii împotriva exploatatori
lor.

Tineretul sovietic îndeplinește cu sfin
țenie și această poruncă a lui Lenin. încă 
in anii primelor cincinale staliniste, ti
nerii patrioți, conduși de Comsomol, au 
jucat un rol de seamă în dezvoltarea miș
cării udarnice și a întrecerii socialiste, 
in răspîndirea experienței înaintate a 
muncitorilor inovatori. In ciuda greutăți
lor, tinerii împreună cu părinții și frații 
lor mai mari au participat la construirea 
giganticelor uzine, a centralelor electrice, 
a orașelor, au ajutat activ partidul în 
organizarea colhozurilor, a stațiunilor de 
mașini și tractoare, și-au însușit cu suc
ces tehnica modernă.

Participînd la opera de construire a so
cialismului, tineretul și-a format înaltele 
însușiri morale ale omului nou : devota
ment față de cauza luptei pentru comu
nism, dragoste nețărmurită pentru, patria 
și poporul său, neinfricarea în lupta cu 
dușmanii. Aceste minunate însușiri s-au 
manifestat pe deplin în anii grei ai Ma
relui Război pentru Apărarea Patriei îm
potriva cotropitorilor naziști. Aci, pe 
cîmpul de luptă, tineretul sovietic a ară
tat că pentru el nu există nimic mai 
scump decît patria sa, decît poporul său. 
Pentru patrie, pentru libertatea și inde
pendența ei și-au dat viața fără șovăială 
mii de tineri și tinere sovietici. Numele 
tinerilor eroi ai poporului sovietic Zoia 
Kosmodemianskaia, a lui Oleg Koșevoi 
și ale tovarășilor săi din „Tînăra gardă", 
ale lui Iuri Smirnov, Alexandr Matrosov

și ale multor altora sînt cunoscute în 
Întreaga lume.

Și in anii de după război tinerii și ti
nerele sovietice păstrează cu sfințenie 
glorioasele tradiții ale predecesorilor lor. 
Nu există întreprindere, colhoz, șantier 
unde tineretul care urmează poruncile 
marelui Lenin să nu dea dovadă de ini
țiativă în muncă.

Deosebit de viu ș-au manifestat aceste 
minunate însușiri patriotice ale tineretului 
sovietic la începutul acestui an, cînd Par
tidul Comunist, înfăptuind un program 
de avânt continuu al agriculturii, a hotă
rît să se înceapă valorificarea unor uriașe 
întinderi de pămînt înțelenit și virgin din 
estul și sud-estul țării. La chemarea par
tidului au răspuns sute de mii de comso- 
moliști, care și-au exprimat dorința să 
lucreze păminturile nefolosite pină acum. 
Peste 100.000 de tineri și tinere au plecat 
în Siberia, în Altai, în Kazahstan, în re
giunea Volgăi, trimiși de organizațiile 
comsomoliste. Rezultatele muncii lor sint 
cunoscute. Folosind tehnica bogată tri
misă în aceste ținuturi, înfrîngînd cu băr
băție greutățile, tinerii noi veniți muncesc 
cu succes alături de tovarășii lor mai 
mari — comuniștii. Ei au crescut pe pă
mânturile înțelenite o recoltă bogată pe 
care acum o culeg în condițiile cele mai 
bune.

In fiecare zi, presa sovietică este plină 
de știri despre minunatele realizări în 
muncă ale tinerilor patrioți, despre perse
verența lor în lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea planului de stat, pentru o 
înaltă productivitate a muncii, pentru o 
calitate superioară a producției.

Iată cîteva din exemplele în care este 
atît de bogată realitatea sovietică.

In stepele Kazahstanului lucrează un 
grup numeros de șoferi din Letonia. Ei 
au venit aci împreună cu mașinile lor 
pentru a ajuta să se transporte la timp 
grînele. Comsomolistul Vladimir Siubarov 
a propus să se transporte grînele cu două 
remorci la autocamion în loc de una și a 
dovedit prin fapte posibilitatea și superio
ritatea acestei metode. Productivitatea 
muncii sale a crescut de două ori. Această 
inițiativă și-a găsit o largă răspîndlre:

tovarășii lui Siubarov au început să con
ducă autocamioane cu cîte trei remorci. 
Ministrul Agriculturii U.R.S.S., Benedik
tov l-a premiat pe inovator pentru ini
țiativa lui excepțional de prețioasă.

La uzina metalurgică „Petrovski" din 
Dnepropetrovsk lucrează o brigadă de 
oțelari in frunte cu comsomolistul Boris 
Tarovik. Această brigadă a inițiat o me
todă originală de elaborare a șarjelor 
rapide și depășește cu mult planul. In 
8 luni, tinerii oțelari au dat peste plan 
13.000 tone oțel de calitate superioară. 
Ministerul Siderurgiei i-a acordat lui 
Tarovik titlul de onoare de „cel mal bun 
oțelar".

Aceste exemple vorbesc despre energia 
nesecată a tineretului sovietic, despre 
munca sa plină de abnegație, despre 
inițiativa sa. Poruncile lui Lenin către 
tineretul sovietic se îndeplinesc cu cinste. 
V. L Lenin a chemat Uniunea Tineretului 
Comunist să fie un grup de șoc care să 
participe la orice acțiune, să dea dovadă 
de inițiativă. Organizațiile comsomoliste, 
participînd la lupta întregului popor pen
tru comunism îndeplinesc cu sfințenie și 
această poruncă a marelui Lenin. Cea mai 
bună dovadă a succeselor sale este apre
cierea muncii Comsomolului cuprinsă în 
salutul adresat de Comitetul Centrai al 
P.C.U.S. celui de al 12-lea Congres al 
Comsomolului care a avut loc în martie 
anul acesta: „Prin lupta sa eroică și prin 
munca sa plină de vitejie pentru binele 
Patriei, Comsomolul și-a cucerit stima ge
nerală și dragostea poporului sovietic".

La cei de al lll-lea Congres, la care a 
luat cuvîntul V. I. Lenin, Comsomolul 
avea 400.000 de membri. De atunci, rîn- 
durile lui au crescut de multe ori și la 
începutul anului acesta cuprindeau aproa
pe 19.000.000 de tineri. Această armată de 
tineri patrioți înarmați cu ideile leniniste 
este capabilă să săvârșească și săvîrșește 
minuni. Experiența ei bogată în educarea 
comunistă a tineretului, în mobilizarea 
tuturor forțelor tinerilor patrioți la lupta 
pentru triumful comunismului are o im
portanță uriașă pentru toate popoarele 
care au pornit pe drumul dezvoltării so
cialiste.

Poruncile leniniste către tineret ajută 
tinerei generații a Uniunii Sovietice, tine
retului din China populară și din toate 
țările de democrație populară să participe 
activ la lupta popoarelor lor pentru 
triumful păcii, democrației și socialismu
lui.



Viața U. T. M.

Să ridicăm nivelul 
invățămintului politic U. T. M.

Sub conducerea directă a partidului, 
Uniunea Tineretului Muncitor educă ti
neretul în spiritul ideilor comunismului, 
al dragostei și devotamentului față de 
patrie, față de partid, în spiritul interna
ționalismului proletar, învățămîntul po
litic U.T.M. constituie una din formele 
cele mai cuprinzătoare pentru educarea 
tineretului în spiritul ideilor marxism- 
Jeninismului.

Comitetul orășenesc U.T.M. București, 
sub conducerea comitetului orășenesc 
F.M.R. București, a obținut unele succese 
în organizarea și conducerea învățămîn- 
tului politic U.T.M, Așa de pildă, în 
cursul anului de învățămînt politic 1953- 
1954, în organizațiile de bază U.T.M. din 
Orașul București au funcționat aproape 
1.200 de cercuri și cursuri politice ale 
U.T.M. care au cuprins peste 23.000 de 
utemiști și tineri. In afară de aceasta, mii 
de utemiști au studiat în rețeaua învăță- 
mîntului politic al organizațiilor de 
partid.

Ca rezultat al muncii desfășurate tn 
cercurile și cursurile politice U.T.M., a 
crescut nivelul politic și ideologic al ute- 
miștilor și tinerilor, preocuparea lor pen
tru îndeplinirea sarcinilor de organizație, 
a sporit contribuția lor la lupta pentru 
îndeplinirea planurilor de producție ale 
întreprinderilor și instituțiilor. Astfel, la 
Industria Bumbacului B. opt din cei 14 
cursanți ai cercului politic pentru înce
pători condus de propagandista Le- 
vinschi Minodora au devenit fruntași al 
întrecerii socialiste. La uzinele „23 
August", secția automotoare, brigada 
utemistă condusă de tovarășul Suru Sile, 
ăi cărei membri au frecventat cu regula
ritate cercul politic pentru începători și 
cursul seral, a fost confirmată brigadă 
fruntașă pe raion, iar acum ea lucrează 
în contul anului 1957.

In orașul București sînt zeci și zeci de 
asemenea exemple care arată convingă
tor ce mare însemnătate are ridicarea 
nivelului politic, ideologic și cultural al 
tineretului.

Numărul utemiștilor și tinerilor care 
doresc să învețe în cercuri și cursuri po
litice crește an de an. Anul acesta, spre 
exemplu, aproape 25.000 de utemiști și 
tineri au fost cuprinși în învățămîntul 
politic U.T.M. în fața organizațiilor 
U.T.M. din București se ridică acum sar
cina ca atenția lor principală să fie în
dreptată spre îmbunătățirea calității în- 
vățămîntului politic.

Instruirea permanentă și sistematică a 
propagandiștilor are o foarte mare im
portanță în buna desfășurare a învăță- 
mîntului politic. Experiența anilor trecuțl 
ne-a dovedit că tocmai din lipsa de preo
cupare pentru instruirea propagandiștilor, 
în cadrul discuțiilor din unele cercuri și 
cursuri politice U.T.M. s-au manifestat 
multe ș lipsuri în conținut, cum ar fi: 
bucherism, eitatomanie, ruperea teoriei 
de practică, confuzii, metode școlărești de 
întrehțare și răspuns, denaturări ale învă
țăturii marxist-leniniste.

Aceste lipsuri s-au datorat în cea mal 
mare parte faptului că, în conducerea 
învățămîntului politic, comitetul orășenesc 
și comitetele raionale U.T.M. din Bucu
rești, au manifestat mult formalism și bi
rocratism. Astfel, biroul comitetului oră
șenesc U.T.M. București a analizat de

Cînd inițiativa nu este stimulată
Ziarele au publicat de curînd angaja

mentele muncitorilor petroliști din cadrul 
oficiului II al Trestului II-foraj Pitești 
luate în cinstea mărețelor evenimente 
ce se apropie. Acum, datorită întrecerii 
socialiste care a căpătat din ce în ce 
mai mult un caracter de masă se pot 
cunoaște primele lor succese. Din cei 3000 
metri foraj pe care întregul colectiv s-a 
angajat să-i realizeze peste plan, s-au ob
ținut pînă la 30 septembrie, 2000 metri. 
Viteza comercială medie a fost depășită cu 
30 la sută față de angajamentul luat și cu 
50 la sută față de plan. La aceeași dată a 
fost predată producției o sondă peste 
plan. Metoda forajului rapid a fost extinsă 
la alte 2 sonde din cadrul oficiului iar in
stalația „P.I.R." a fost introdusă la încă 
o sondă. Au fost transportate „în picioa
re" 2 turle și s-au folosit fundațiile de 
lemn la 3 sonde realizîndu-se în felul a- 
cesta o prețioasă economie de manoperă 
și materiale.

Pentru dobîndirea unor asemenea suc
cese în sporirea producției de petrol luptă 
din toate puterile lor și tinerii petroliști 
antrenați de comitetul organizației de bază 
U.T.M. și avînd în permanență sprijinul și 
îndrumarea organizației de partid.

Brigada de foraj condusă de tovarășul 
Mirea Ion — care a obținut cel mai mare 
record republican de foraj (7.521,42 metri 
granic-lună) — și-a luat angajamentul să 
depășească norma cu 30 la sută. La fora
rea sondei 252, în timp de 18 ore de lucru 
această brigadă a forat peste 100 metri și 
a tubat coloana de suprafață.

Tinerii petroliști din cadrul oficiului II 
al trestului II-foraj-Pitești sînt mîndri că 
oficiul lor a primit de numai cîteva zile 
din partea Consiliului Central al Sindi-• 
catelor Drapelul Roșu de producție. Ală
turi de muncitorii vîrstnici ei sînt în 
fruntea întrecerii socialiste pentru obți
nerea de succese și mai importante în 
cinstea Congresului Partidului și a zilei 
de 7 Noiembrie, pentru păstrarea cu 
cinste a distincției acordate de partid.

★
Cu totul altfel se prezintă situația în 

munca tinerilor petroliști din cadrul ofi
ciului I-foraj al Trestului II-foraj Pitești 
și a celor din oficiul 1 extracție al Tres
tului 6 Tîrgovlște.

Ținînd seama de sarcinile ce stau în 
fața industriei noastre petrolifere în ve
derea creșterii producției de petrol, în
trecerea socialistă în rîndurile tineretului 
trebuia să capete în cadrul acestor oficii 
un caracter cu totul deosebit.

Dar tinerii care lucrează pe raza acestor 
două oficii nu s-au bucurat pînă acum de 
un sprijin real din partea comitetului or
ganizației de bază U.T.M. al schelei, pentru 
a putea lua parte activă la desfășurarea cu 
succes a întrecerii socialiste în cinstea 
Congresului Partidului și a zilei de 7 No
iembrie. Aici întrecerea socialistă are un 
caracter formal, birocratic, din pricină că 
comitetul organizației de bază U.T.M. nu 

multe ori învățămîntul politic pe anul 
1953—1954. Dar nu s-a urmărit dacă au 
prins viață măsurile și hotărîrile luate. 
Același lucru s-a întîmplat și la comite
tele raionale U.T.M. 1 Mal și Nicolae 
Bălcescu, care au luat de 3-4 ori hotăriri 
în birou, menite să ajute învățămîntul 
politic din organizațiile de bază, dar 
aceste hotărîri n-au fost aplicate.

Anul acesta ținînd seama de lipsurile 
ce au existat în organizarea și conducerea 
cercurilor și cursurilor politice și mai ales 
în conținutul învățămîntului politic, lip
suri ce au fost arătate cu claritate de 
Hot.ărîrea Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R. cu privire la activitatea Uniunii 
Tineretului Muncitor, comitetul orășenesc 
U.T.M., folosîndu-se de experiența bogată 
a comitetului orășenesc P.M.R. precum și 
de propria sa experiență cîștigată în anii 
precedenți, și-a îndreptat atenția spre 
ridicarea pe o treaptă mai înaltă a con
ținutului învățămîntului politic U.T.M.

Una din problemele care ne-a preocu
pat cel mai mult în organizarea învăță
mîntului politic U.T.M. din acest an a fost 
selecționarea, recrutarea șl instruirea 
propagandiștilor.

In recrutarea propagandiștilor s-a ținut 
seama de pregătirea lor politică și ideolo
gică, precum și de nivelul lor cultural. 
Mulți propagandiști care anul trecut au 
obținut rezultate bune au fost propuși 
să conducă cercuri și cursuri și în acest 
an de învățămînt politic.

O atenție mai mare a fost acordată anul 
acesta atragerii în munca de propagan
diști a tinerilor intelectuali. La uzinele 
„Mătyâs Rakosi", de exemplu, propagan
distă la un cerc politic va fi tovarășa in
giner Mihăiescu Paula, iar la uzinele 
„Mao Țze-dun“ propagandistul unui cerc 
politic va fi inginerul Ignat Lucian. Ase
menea exemple se mai pot da încă din 
multe organizații de bază U.T.M. din ora
șul București.

Pentru cercurile de Istorie a P.C.U.S., 
organizațiile de bază U.T.M. au cerut or
ganizațiilor de partid să le recomande 
propagandiști din rîndul membrilor și 
candidaților de partid pentru a asigura 
un conținut înalt expunerii învățăturii 
marxist-leniniste în aceste cercuri. Așa 
au procedat organizațiile de bază U.T.M. 
de la I.T.B. Dudești, Sfatul Popular al 
Capitalei și altele.

Avînd în vedere faptul că fără propa
gandiști bine pregătiți nu se poate asi
gura un studiu creator al marxism-leni- 
nismului, noi am trecut la o pregătire te
meinică a propagandiștilor. Astfel pe lin
gă comitetele raionale U.T.M. au funcțio
nat cursuri serale de calificare a propa
gandiștilor. Pentru a asigura conținutul 
lecțiilor la un nivel teoretic șl ideologic 
corespunzător, comitetul orășenesc U.T.M. 
a invitat să predea aceste lecții activiști 
de partid, activiști ai U.T.M. și specialiști 
în diferite domenii de activitate.

O atenție mare s-a dat în acest an în
cadrării utemiștilor și tinerilor în cercu
rile șl cursurile politice U.T.M. In urma 
discuțiilor Individuale cu fiecare cursant, 
aceștia au fost îndrumați spre cercurile 
cele mai indicate pentru cunoștințele ce 
le posedă fiecare în parte. Procedînd ast
fel, organizațiile de bază U.T.M. de la 
Electromontaj, l/tilaj Construcții și altele 
au reușit să cuprindă în învățămîntul po
litic aproape toți utemiștii. Alte organi
zații de bază U.T.M. ca cea de la uzinele 

a colaborat cu comitetul de întreprindere 
și împreună nu au folosit sprijinul acordat 
de organizația de partid a schelei.

Este știut că consfătuirile de producție 
sînt o minunată școală de atragere a mase
lor la rezolvarea principalelor probleme 
legate de sporirea productivității muncii. 
In cadrul acestor două oficii însă, consfă
tuirile nu s-au dovedit a fi un puternic 
mijloc de manifestare a inițiativei crea
toare a tinerilor și a celorlalți muncitori, 
nu s-au dovedit a fi o expresie a criticii 
și autocriticii maselor pentru înfăptuirea 
de noi realizări. Acest lucru îl dovedesc 
„procesele-verbale" care se găsesc în po
sesia tovarășului Popescu Ion, responsa
bilul cu întrecerea socialistă. Ele nu 
cuprind angajamentele concrete ale mun
citorilor petroliști, fiind întocmite în 
birou și „înaintate" la semnat consfătui
rilor pe grupe sindicale care s-au ținut 
după mitingul de răspuns la întrecerea 
lansată în cinstea Congresului al II-lea 
al Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie. In felul acesta au fost întocmite an
gajamente colective „tip". Iată ce se 
arată în procesul verbal al grupei sindi
cale de la atelierul mecanic: „Să depășim 
norma cu 150 la sută Ia strungărie, cu 100 
la sută la sudură, cu 120 la sută la me
canică șl cu 100 la sută la fierărie".

Cine iși poate închipui cum ateliere în
tregi pot îndeplini cite o normă ? în pro
cesele verbale încheiate nu se văd angaja
mente individuale (și nici nu se pot vedea 
pentru că muncitorii nu au participat la 
discuții, deși ar fi dorit să-și ia angaja
mente) nu se văd tinerii care formează 
majoritatea în toate punctele de lucru ale 
ambelor oficii. Ei se văd doar prin sem
năturile lor puse pe niște hîrtii întocmite 
în birou. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. a neglijat munca politică în rîn
durile tineretului. Membrii comitetului 
U.T.M. nu au ținut seama de îndrumările 
date la vreme de organizația de partid 
prin instructajul făcut în ședința din 21 
septembrie. In această ședință organiza
ția de partid a indicat că „în cinstea Con
gresului Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie comitetul organizației de bază U.T.M. 
trebuie să intensifice întrecerea socialistă, 
să organizeze brigăzi de economii pentru 
recuperarea și valorificarea deșeurilor, 
să organizeze o acțiune pentru strîngerea 
țițeiului din batale și a fierului vechi".

Aceste sarcini primite și-au găsit mor- 
mîntul îh procesul verbal. Nu a fost întoc
mit imediat un plan de acțiune in care să se 
includă aceste sarcini și pe baza căruia co
mitetul organizației de bază U.T.M. să-și 
desfășoare acum munca în rîndurile tine
retului. Tovarășul Dicu Constantin secre
tarul comitetului, a așteptat „să vină 
timpul întocmirii planului de muncă pe 
luna octombrie". Despre planul de muncă 
al organizației U.T.M. pe luna septembrie 
se poate spune că el seamănă ca două pi
cături de apă cu planurile de pe lunile 
trecute, fiind înloculțl numai oamenii 

„23 August" au acordat o atenție deose
bită tinerilor noi veniți în producție în- 
cadrînd o mare parte din ei în învăță
mîntul politic. De asemenea marea majo
ritate a membrilor comitetelor și a birou
rilor organizațiilor U.T.M. sînt înscriși în 
învățămîntul politic de partid și U.T.M. 
constituind astfel un bun exemplu pentru 
utemiștii și tinerii din organizația U.T.M. 
respectivă.

Lipsa unor condiții materiale influen
țează în mod negativ bunul mers ai în
vățămîntului politic. Anul trecut de 
exemplu, în raionul U.T.M. Tudor Vladi- 
mirescu multe seminarii cu propagandiș
tii s-au ținut într-o sală fără scaune și 
mese. Iar în organizațiile U.T.M. de la 
F.C. „Gheorghe Gheorghiu-Dej", „Mao 
Țze-dun" și altele, cercurile și cursurile 
politice se țineau în fugă, pe coridoare 
sau în diferite săli care se schimbau me
reu. Este limpede că în asemenea situa
ții nu se poate învăța în mod corespun
zător. Tocmai de aceea, anul acesta, asi
gurarea din timp a tuturor cursurilor șl 
cercurilor politice cu săli corespunzătoare 
pentru ținerea convorbirilor, cu material 
bibliografic și demonstrativ, a constituit 
o preocupare de bază a noastră. In pre
zent, marea majoritate a cercurilor și 
cursurilor politice, ca și marea majorita
te a cursanților, au create asemenea con
diții pentru ca studiul lor să nu fie stîn- 
jenit.

Odată cu începerea studiului în cercu
rile și cursurile politice U.T.M., toată a- 
tenția noastră este îndreptată spre ridica
rea calității învățămîntului politic.

Pentru îndeplinirea cu succes a acestei 
sarcini de mare răspundere, biroul comi
tetului orășenesc U.T.M. București în ho- 
tărîrea sa cu privire la deschiderea anului 
de învățămînt politic a obligat comitetele 
raionale U.T.M. din Capitală să considere 
problema învățămîntului politic ca o preo
cupare nu numai pentru secțiile de pro
pagandă și agitație, ci pentru întregul 
comitet raional. Hotărîrea stabilește că 
toți activiștii utemiști din Capitală tre
buie să se preocupe de conținutul muncii 
în cercurile și cursurile politice din or
ganizațiile de bază, să participe la con
vorbirile acestora și să dea îndrumări 
concrete propagandiștilor.

In pregătirile ce le-am făcut pentru 
deschiderea anului de învățămînt politic, 
noi credem că am asigurat condițiile or
ganizatorice necesare astfel ca în cursul 
anului, preocuparea noastră principală să 
se îndrepte spre ridicarea conținutului în
vățămîntului politic.

Sîntem siguri că procedînd în felul a- 
cesta și învățînd necontenit din . expe
riența comitetului orășenesc P.M.R. Bucu
rești, folosind și aplicînd în mod creator 
experiența Comsomolului în organizarea 
și conducerea cercurilor și cursurilor po
litice, vom reuși să contribuim prin re
țeaua învățămîntului politic U.T.M. la 
educarea a mii și mii de utemiști și ti
neri în spiritul nemuritoarelor idei ale 
marxism-leninisniului, la creșterea con
științei comuniste a tineretului, la crește
rea dorinței sale de a participa cu și mai 
mult avînt la construirea socialismului în 
patria noastră.

HENICK MIRON
Șeful secției de propagandă și agitație 

a comitetului orășenesc U.T.M. București

care răspund de sarcini șl aceasta datorită 
schimbărilor care au avut loc. Probleme 
de producție el nu cuprinde. în toate pla
nurile este trecută în mod automat, de 
ochii lumii, sarcina „consolidării celor 20 
brigăzi utemiste" care de fapt s-au des
trămat de multă vreme. Planul nu mai 
cuprinde, în afară de alte probleme mai 
mult sau mai puțin importante, nici o altă 
sarcină legată de producție, cum ar fi an
trenarea unui număr cit mai mare de ti
neri în întrecerea pentru dobîndirea titlu
lui de „cel mai bun sondor", experimen
tarea și extinderea unor metode ca : fora
jul rapid, forajul cu apă, Epștein și altele, 
specifice locurilor de muncă ale tinere
tului.

în schelă, în cinstea zilei de 23 August, 
s-a desfășurat întrecerea pe profesii, dar 
nici acum nu se cunoaște cine' este în 
frunte. Comitetul organizației de bază 
U.T.M. nu și-a propus pînă acum să ana
lizeze felul cum s-a desfășurat întrecerea, 
să popularizeze pe fruntași pentru a-i 
stimula în muncă. De aceea întrecerea pe 
profesii nu se mai desfășoară acum, rămî- 
nînd ca ceva din domeniul trecutului.

Membrii comitetului organizației da 
bază U.T.M., în frunte cu tov. Dicu Con
stantin, consideră că a face planificarea 
muncii înseamnă a face birocrație.

Iată de ce ne găsim Ia mai bine de o 
jumătate de lună de la chemarea la în
trecere lansată de colectivele unor între
prinderi din regiunea Stalin și nici un 
tînăr din aceste două oficii nu are un 
angajament concret, cu excepția brigăzii 
de tineret de la sonda nr. 648. Dar și 
această brigadă și-a „tipărit" angajamen
tul cu o oră mai înainte de efectuarea 
unui control, prin acțiunea „întreprinsă 
la vreme" de tovarășul Cristescu Dumi
tru, organizator al comitetului regional 
U.T.M. Pitești, pentru cele două oficii. 
Care a fost însă rezultatul întocmirii unui^ 
angajament în fugă, fără participarea tu
turor tinerilor ? Angajamentul s-a dove
dit a fi ireal, sub posibilitățile tinerilor.

După cum se vede, membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. desfășoară o 
muncă defectuoasă în rîndurile tineretu
lui. Membrii comitetului nu fac altceva 
decît să înregistreze rezultatele dobîndite, 
să întocmească dări de seamă, uneori cu 
date și cifre scoase din sertar. Organiza
ția de bază U.T.M. nu are rolul de organi
zator și mobilizator al tineretului.

Atît membrii comitetului organizației 
de bază U.T.M. cit și tovarășul Cristescu 
Dumitru nu au o strînsă legătură cu masa 
largă a tineretului, nu cunosc nevoile ti
nerilor. Ei nu cunosc nici pe tinerii din 
schelă și nici locurile lor de muncă. Vre
me de 17 zile brigada utemistă condusă 
de brigadierul Alexandru Ion, transferată 
aici din una din schelele noastre petroli
fere, a forat sonda 621 fără ca comitetul 
organizației U.T.M. să aibă cunoștință de 
existența ei, sau că această brigadă ■ rea

—
SCRISOARE CĂTRE REDACȚIE 

Ori producție, 
ori învățătură!

Sînt tînăr și lucrez ca strungar la a- 
telierele C.F.R. din Turnu Severin, re
giunea Craiova.

Dornic de a invăța și de a deveni un 
muncitor cu cunoștințe cit mai vaste, 
așa cum ne cere partidul și organizația 
noastră, m-am înscris să urmez liceul 
seral din localitate. Să vă povestesc cum 
s-au petrecut faptele :

Odată cu începerea noului an școlar 
1354—1855 direcțiunea atelierelor, res
pectiv tov. director Balulescu, cu multă 
bunăvoință, mi-a dat aprobarea pentru 
a mă putea înscrie la liceul mai sus a- 
mintit.

Bucuros și plin de încredere așteptam 
cu nerăbdare deschiderea cursurilor, 
muncind la strung cu mai mult spor. 
Dar bucuria mea nu a fost de lungă 
durată pentru că lucrurile nu au mers 
deloc cum ar fi trebuit. De la vorbă 
și pînă la faptă s-au mai întîmplat 
încă multe.

Tovarășului director i-a pierit bună
voința de la început și în loc să-mi 
creeze condiții pentru a putea urma a- 
ceste cursuri m-am trezii într-una din 
zile că-mi pune următoarea întrebare:

— Tovarășe Meilă, dumneata te-ai 
angajat aici ca să contribui la îndepli
nirea planului sau ca să mergi la liceu?

Cum ora și firesc m-am adresat a- 
tunci organizației de bază U.T.M., dar 
ea nu a făcut nimic în această direcție. 
Adică mai precis — a făcut ceva, a fost 
de acord cu părerea tovarășului direc
tor care suna cam așa:

— Decît să-l schimbăm din tură (pen
tru că de fapt aceasta era problema) 
mai bine dăm un telefon la școală să-l 
șteargă din catalog. Și cu aceasta 
tov. Rotaru Mihai, secretarul organiza
ției de bază U.T.M. a considerat pro
blema mea rezolvată.

Același sprijin l-am primit șl din 
partea șefului de secție care mi-a spus: 
„Cred că ar fi mai bine să te lași de 
liceu".

Eu întreb pe acești tovarăși: oare nu 
ar fi mai bine să se lase ei de aceste 
metode de muncă cu oamenii și să dea 
m,ai multă atenție creării condițiilor de 
studiu pentru tineret?

Corespondent 
NICU MEILA

0 expoziție 
despre tineretul chinez 
Ia uzi nete „23 August“

Intr-una din sălile uzinelor „23 August" 
din Capitală s-a deschis ieri o expoziție 
avînd ca temă lupta și activitatea tinere
tului chinez pe drumul construirii socia
lismului. La deschiderea expoziției au 
luat parte numeroși tineri muncitori, 
funcționari, precum și cadre ale organi
zației de bază U.T.M. din uzinele „23 
August".

Tovarășul Andrei Lupu, secretar al 
comitetului orășenesc U.T.M. București 
a vorbit despre avîntul cu care luptă 
tineretul chinez sub conducerea Partidu
lui Comunist pentru construirea unei vieți 
noi în patria sa. Ciu-Ti-nu, șeful dele
gației de tineri chinezi ce studiază în 
țara noastră a vorbit la rîndul său, despre 
realizările tineretului Chinei libere, oglin
dite în prezenta expoziție. După festivita
tea de deschidere a expoziției, grupuri, 
grupuri de muncitori și funcționari, ti
neri și vîrstnici, au cercetat cu mult in
teres panourile cu fotografii care înfăți
șează pa tinerii chinezi în măreața luptă 
pentru construirea unei vieți libere și 
fericite.

lizat un mare succes. El a aflat abia atunci 
cînd membrii acestei brigăzi, întîmpinînd 
unele greutăți, au venit să ceară sprijinul 
organizației. Zilele acestea ei au început 
forarea sondei nr. 666. Ei însă nu au fost 
îndrumați să-și ia angajamente concrete.

★
Tinerii petroliști sînt dornici să aplice 

cele mai înaintate metode de lucru în fo
rarea sondelor, sau în obținerea unei 
înalte productivități în atelierele de în
treținere ale schelei. Dar ei nu numai că 
nu găsesc sprijin, dar se lovesc chiar de 
inerția membrilor comitetului organiza
ției de bază U.T.M. și a tovarășului Cris
tescu Dumitru. Ei susțin că nu se pot 
aplica unele metode înaintate. Metoda fo
rajului cu apă „nu se poate aplica, zic ei, 
din cauza debitului de apă scăzut". N-au 
cerut însă sprijinul conducerii oficiului I 
foraj să mărească debitul de apă și n-au 
luptat pentru aplicarea metodei profeso
rului Epștein și a forajului rapid, metode 
care se pot aplica necondiționat la toate 
sondele în foraj. Aceste metode nu sînt 
însă aplicate de tineri pentru că ei nu le 
cunosc. Nu le cunosc nici măcar membrii 
comitetului organizației de bază U.T.M. cu 
toate că posedă un indicator bogat In me
tode de forare a sondelor.

Despre activitatea tovarășului Cristescu 
Dumitru sînt însă mai multe de spus. El 
a fost trimis de comitetul regional U.T.M. 
Pitești pentru a îndruma tineretul de aici 
în activitatea practică, ca un cunoscător 
al problemelor petrolului. Ce fel de în
drumare poate da un om care s-a de- 
lăsat în muncă și care este calificat de 
tovarășii săi că schela „a fost și este pen
tru tov. Cristescu un centru de odihnă?" 
Despre ce fel de îndrumare poate fi vorba 
în asemenea condiții?

Numai o îndrumare nu se mai poate 
numi aceea, care în loc să îndrepte lucru
rile mai mult le încurcă. în toate expli
cațiile sale cu privire la organizarea 
posturilor utemiste de control a brigăzi
lor etc. este confuz, ceea ce face să demo
bilizeze pe cei ce-1 ascultă.

O mare răspundere pentru slaba acti
vitate a tovarășului Cristescu Dumitru 
o are și comitetul regional U.T.M. Pitești, 
care nu i-a analizat activitatea șl nu a 
luat la timp măsuri pentru întărirea 
muncii.

Actuala stare de lucruri existentă în 
rîndurile tineretului din cadrul celor două 
oficii nu trebuie să mai fie admisă. Co
mitetul regional U.T.M. Pitești trebuie să 
ia măsuri grabnice pentru întărirea muncii 
organizației, pentru antrenarea tineretu
lui în întrecerea socialistă. Tinerii petro
liști din cadrul acestor două oficii, orga
nizați în brigăzi utemiste de producție, cu 
angajament concret, aplicînd metodele 
înaintate de muncă, sînt capabili să dea 
patriei mai mult petrol ca pînă acum. Ei 
trebuiesc însă sprijiniți și îndrumați.

N. COTIGA

Ps isargicca ssrisarîi „iWardâ de sportiv sau da vedetă?1* *

sportivă „Ringul" din Ger
mania occidentală pe unul 
dintre participanții unui 
meci disputat nu de mult; 
„Nasul i-a fost strivit de 
șase ori, falca de asemenea
strivită, 9 coaste îi sînt 
frinte și are 17 cusături la 
cap și orbitele ochiului, de 
asemenea multe cusături 
pe corp, astfel incit pentru 
această muncă unui croi
tor mijlociu i-ar fi trebuit 
să lucreze o săptămîni 
întreagă".

„El nu va mai vedea ni
ciodată ringul", — glăsu- 
iește destul de laconic o 
explicație la o fotografie 
publicată intr-una din re
viste. La sfîrșitul acestei 
încăierări sîngeroase o lo
vitură puternică la rinichi, 
pierderea conștiinței, le
șin mortal...

Pentru „viața sportivă" 
a Statelor Unite acest fapt 
nu e o excepție rară. Răs
foind paginile revistelor și 
ziarelor sportive americane 
intilnești nume de familii 
înconjurate de un chenar 
în doliu. In America nu
mai în ultimul an de pe 
urma loviturilor primite 
in timpul meciurilor au 
murit 19 boxeri și luptă
tori.

„Sportul nostru și ucide
rea criminală sînt lucruri 
egale" — scrie un ziarist 
american progresist.

Pe seama acestor spec
tacole respingătoare care 
amuză pe micii burghezi, 
businesmanii ctștigă sume 
colosale. Ce-i interesează 
pe ei mutilările și lovitu
rile sportivilor, cînd în bu
zunarele lor intră sute de 
mii de dolari ? Iată o fo
tografie din revista „Rin
gul" (fotografia 2) cu o 
explicație expresivă: „Me
ciul a continuat 3 minute, 
33 secunde. Rezultatul — 
45.478 dolari pentru or
ganizatorii meciului, o 
fractură pentru arbitru și 
cîte o fractură la picioare 
pentru participanți".

Scribii de la „Life", fără 
a face economie de culori 
descriu „rezultatele" și 
„frumusețea" sportului în 
America. In realitate spor
tul american nu are nimic 
comun cu sportul adevă
rat. El de mult s-a trans
format intr-un busines 
pentru afaceriștii înrăiți.

Candidatul de partid Gheorghe Fiat

și aceeași 
boxer scos

Despre Gh. Fiat, boxerul, ca și despre 
Gh. Fiat omul, s-au mai scris multe cro
nici. Chiar el. îmi zicea : „Zău, lasă... des
pre mine s-a scris. Scrieți despre cei 
tineri, eu sînt de acum bătrîn... Și la 
urma urmelor, ce noutăți aș putea să vă 
mai spun ?“...

Gh. Fiat „bătrîn" ?.. La 25 ani ?... Oare 
așa să fie?... Ce părere aveți?

Nu-i mult timp de cînd în 
viața sa a intervenit un 
eveniment deosebit de în
semnat : a fost confirmat 
candidat de partid. „Marea 
zi de 23 August a fost pen
tru mine, o dublă sărbă
toare : împreună cu în
treg poporul am sărbăto
rit cea de a lfl-a aniver
sare a eliberării patriei 
noastre și în același timp 
mi s-a încredințat marea 
cinste de a purta titlul 
scump de candidat de 
partid".

încă sub impresia eve
nimentului trăit, Gh. Fiat 
își reamintește viața sa. 
Fiecare întimplare îi revine
parcă cu mai multă tărie în minte și 
toate la un loc se leagă, alcătuind drumul 
tînărului reșițean, drum comun atîtor ti
neri din țara noastră...

...Oțelarul Pavel Gruia ar fi vrut ca 
Ghiță, cel mai mic dintre cei patru fe
ciori să învețe carte. Dar tînărul Gh. 
Fiat — după numele mamei — nu răzbeș
te peste patru clase de liceu; nu pentru 
că nu ar fi avut aptitudini, ci fiindcă ta
tăl său nu mai avea posibilitate. 
Și atunci, iată-1 și pe mezin luînd dru
mul uzinei, unde intră ca ucenic. Dar, 
odată cu meseria începe să învețe și bo
xul. Fratele său mai mare, Petre Fiat, 
îi devine dascăl.

Deși munca grea din uzină îl sleiește de 
puteri, totuși dragostea pentru sport îl 
face să învingă greutățile. 23 August 
1944 îi deschide și tînărului Gh. Fiat un 
orizont nou, luminos.

Uzinele din Reșița trec în stăpînirea 
poporului. Gh. Fiat lucrează acum cu tot 
avîntul tinereții sale. în sport, prima sa 
întîlnire pe ring avea să constituie de fapt 
primul succes dintr-un lanț lung de vic
torii strălucite.

Tînărul Fiat dă dovadă de aceeași con
știinciozitate pe care i-o cunoaștem și ob
ține mereu succese atît în muncă cît și 
în sport. La cererea sa este primit în sec
ția de tratamente termice și numai după 
un an devine maistru, stimat și prețuit 
de toți. Dar, atracția spre box devine 
pentru el o adevărată pasiune. „Necu
noscutul" Fiat din 1945, devine campion 
al țării în 1948 și apoi an de an pînă 
în 1953.

Caracteristic pentru Gh. Fiat este mo
destia. De aceea este și iubit de prietenii 
și adversarii săi. De aceea n-ai să întîl- 
nești la el „aerele de vedetă" pe care 
unii dintre sportivii fruntași le afișează. 
De aceea, pregătirea lui Gh. Fiat se face 
cu toată seriozitatea și succesele sale sînt 
deosebit de frumoase.

Să trecem în revistă toate succesele sale 
ar fi cam greu. E deajuns să amintim 
unele cifre și date. Fiat a susținut peste

Sportul american—iatâ-1!
Intr-una din scrisorile, primite zilele trecute Ia re

dacție, un cititor sugera îdeea de a se publica în ziar 
un articol despre decadența sportului american. „Ar fl 
Interesant și Instructiv să vadă tinerii sportivi din țana 
noastră ce înseamnă decadenta sportului din țara 
moralei de vedetă..."

Publicăm mat Jos un articol din revista sovietică 
„Smena" nr. 14 din anul 1954.

Revista americană „Life" 
care și-a creat un renu
me scandalos de apărător 
înflăcărat al modului de 
viață american, a îmbucu
rat nu de mult pe cititorii 
ei cu un articol intitulat 
destul de pretențios: 
„Sportul nostru — sportul 
secolului XX". Acest arti
col provoacă ris prin enu
merarea lăudăroasă a ve
detelor americane sportive 
și prin calomniile dușmă
noase adresate sportului 
din lagărul democratic. 
Autorul, care dorește să 
rămină necunoscut, afir
mă că .Aportul american 
întotdeauna s-a remarcat 
prin umanism și a fost 
lipsit totdeauna de inte
rese, de lăcomie pentru 
bani".

Nu știm ce impresie a 
produ.: această „descope
rire" in Statele Unite; se 
prea poate ca autorul să 
primească premiul I pen
tru cea mai reușită glumă 
pe anul 1954.

Nu e cazul să ne luăm 
la ceartă cu glumeții de 
la „Life". dt prețuiește 
constatarea acestei reviste 
despre sportul american. 

ne vorbesc pe față aceste 
fotografii publicate chiar 
in ziarele americane și tn 
cele din Germania occi
dentală.

...Este greu de găsit ceva 
omenesc in această față 
desfigurată de minie și 
brăzdată de cicatrici în
grozitoare, (fotografia 1). 
Folosind orice mijloc ne» 
cinstit, aceștia, cu preten
ția că sînt „sportivi" se 
lovesc fără încetare unul 
pe celălalt cu pumnii, în
tărâtați de fluierăturile și 
strigătele spectatorilor ca
re au atins culmea en
tuziasmului. Fiecare spor
tiv are un singur gind : 
Cu orice preț să cîștige, și 
din această cauză el este 
gata să-i facă cit mai 
multe schilodiri adversa
rului său, să-l mutileze și 
este chiar gata să-l ucidă.

In felul acesta se desfă
șoară, de obicei, meciurile 
de box în una din cele 
mai mari săli din New- 
York. Reportajele ziarelor 
sînt pline de anunțuri des
pre mîini și picioare rupte 
și fracturate, despre zdrun
cinări de creeri.

Iată cum descrie revista

200 meciuri (mai exact 205 — Fiat le ține 
socoteala cu strășnicie și are de ce), din
tre care 44 internaționale. Din toate întil- 
nirile doar 8 au fost pierdute Primul 
mare succes l-a obținut în 1951 cînd 
aduce patriei titlul de campion mondial 
al Jocurilor din cadrul Festivalului Mon
dial al Tineretului de la Berlin. La Olim
piada din 1952 el obține locul trei— 

Cîte nu s-ar putea spune 
însă despre acest loc. Aci 
s-a scos în evidență mai 
puternic, una din însușirile 
de seamă ale acestui spor
tiv de frunte: dragostea 
fierbinte pentru culorile 
țării noastre. La Olimpiada 
de la Helsinki el a fost 
accidentat la o mină. Cu 
toate aeestea, de-a lungul 
unui meci a strîns din 
dinți, a boxat, a învins, și 
doar la sfirșit s-a așezat 
pe scaun epuizat de du
rere.

Nici nu-ți vine să crezi 
cînd stai de vorbă cu el, 
cînd discută cu glasul a- 
cela molcom, că este una 
persoană cu „teribilul" 
în evidență de presa 

suedeză, după cele patru victorii îna
inte de limită obținute anul trecut în 
Suedia ; de așemenea el a întrecut spor
tivi cu renume mondial, mari tehnicieni 
ai boxului. Ultima sa victorie internațio
nală a obținut-o în meciul cu echipa Fin
landei.

Sportiv de tip nou, educat de către par
tid, Gh. Fiat este un exemplu din multe 
puncte de vedore Ei „știe să piardă", 
concretizînd minunat noțiunea de spor
tivitate S-a văzut aceasta, mai ales cu 
ocazia finalelor campionatelor republica
ne. Deși arbitrii au acordat decizia tî
nărului Dănilă Done, totuși el a fost pri
mul care l-a felicitat și, ceva mai mult, 
i-a dat unele sfaturi care l-au ajutat 
în meciul final.

Gh. Fiat este un demn reprezentant al 
tineretului și sportivilor din R.P.R. De 
aceea a avut marea cinste de a îmbrăca 
tricoul cu culorile patriei la jocurile spor
tive- ale celor patru mari întîlniri ale ti
neretului lumii: Festivalurile Mondiale 
ale tineretului de la Praga. Budapesta, 
Berlin și București. în anul care a tre
cut, Gh. Fiat a făcut parte din delegația 
de tineret a țării noastre care a parti
cipat la Conferința per.tru apărarea drep
turilor tineretului, de la Viena.

Victoriile sale, activitatea sa exemplară, 
munca sa neobosită, rod al dragostei 
nemărginite de patrie, al atitudinii sale 
conștiente față de muncă, au fost răsplă
tite. Astăzi Gh. Fiat poartă titlul de mae
stru emerit al sportului, este decorat cu 
Ordinul Muncii cl. a II și a IlI-a și Steaua 
Republicii cl. a V., decorație pe care a 
primit-o cu prilejul zilei de 23 August 
1954.

Au trecut 10 ani de cînd Gh. Fiat, uce
nicul oțelar, pășea pe calea adevăratei 
vieți. Astăzi, nu numai sportivii din Re
șița ci sportivi din întreaga patrie, sa 
mîndresc cu Gh. Fiat.

S. IONESCU



Mesaje primite 
de organizațiile de tineret 

din R. P. Chineză
PEKIN 5 (Agerpres). — Cu prilejul Zi

lei naționale a Chinei, Noua Ligă Demo
crată a Tineretului din China, Federa
ția Democrată a Tineretului din întreaga 
Chină și Federația Studenților din în
treaga Chină au primit numeroase me
saje de felicitări din partea organizațiilor 
de tineret din întreaga lume.

Astfel, au trimis mesaje de salut Liga 
Tineretului Democrat din Coreea, Federa
ția Tineretului Vietnamez, Asociația Ti
neretului vietnamez pentru salvarea națio
nală și Uniunea studenților vietnamezi, 
Uniunea Tineretului Polonez, Uniunea 
Tineretului Cehoslovac, Uniunea Tinere
tului Liber German, Uniunea Tineretului 
Muncitor din R. P. Ungară, Uniunea Ti
neretului Popular Dimitrovist din Bulga
ria și Uniunea Tineretului Muncitor dl» 
Republica Populară Romînă.

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

Lansarea primului vas petrolier 
construit în R. P. Chineză

DAIREN 5 (Agerpres). — China Nouă 
transmite :

La 29 septembrie a fost lansat primul 
vas petrolier construit în China. Vasul 
are o deplasare de 5.100 tone și a fost 
construit în șantierele Societății de con
strucții navale chino-sovietice de la Dai
ren. Petrolierul are o capacitate de 3.700 
tone și poate efectua transporturi pe căile 
de apă fluviale și pe mare.

---- e-----

Vizflele
delegației parlamentare engleze 

la Leningrad
LENINGRAD 5 (Agerpres). — TASS 

transmite :
De două zile Leningradul găzduiește 

delegația parlamentară engleză. Membrii 
parlamentului englez iau cunoștință de 
activitatea întreprinderilor industriale, vi
zitează monumentele istorice și de artă 
ale orașului.

în dimineața zilei de 4 octombrie, N. I. 
Smirnov, președintele Comitetului Execu
tiv al Sovietului orășenesc de deputați ai 
oamenilor muncii din Leningrad, a primit 
delegația engleză. In timpul convorbirii 
care a durat o oră N. I. Smimov a răs
puns la numeroasele întrebări puse de 
oaspeți.

Lordul Coleraine, lordul LIstowel, Elaine 
Burton, Ness Edwards, Arthur Holt, Nixon 
Brown, George Wigg, Frederick Erroll șl 
Stanley Evans au vizitat uzina „Elec- 
trosila-S. M. Kirov'*.

Campionatele internaționale de tir 
ale R.P.R.

La poligonul Băneasa Tunari au con
tinuat ieri întrecerile campionatelor in
ternaționale de tir ale R.P.R. Concursul 
a programat proba de pistol liber ca
libru redus, talere manșa a l-a, și proba 
de armă liberă calibru mare 3x40 de 
focuri.

Titlul de campion internațional al 
R.P.R. în proba de pistol liber calibru re
dus a revenit recordmanului mondial, 
Ullman Torsten (Suedia) care a realizat 
561 puncte. Această performanță este su
perioară cu 2 puncte racordului mondial 
deținut de trăgătorul suedez. Pe locul doi 
s-a clasat K. Martazov (U.R.S.S.) cu 554 
puncte, iar pe locul trei coechipierul său 
Weinstein Lev cu același punctaj. Realî- 
zînd 534 puncte, campionul R.P.R. Titu 
Manicatide a stabilit un nou record re
publican. Vechiul racord era de 533 
puncte.

După desfășurarea manșei a l-a Ia ta
lere pe primele locuri se află Treybal 
(R. Cehoslovacă) și Nikandrov (U.R S.S.), 
care au cite 1C0 de puncte fiecare. De
oarece n-au fost verificate toate fișele 
probei de armă liberă calibru redus 3x40 
focuri, rezultatele definitive vor fl cu
noscute în cursul zilei de astăzi.

Campionatele internaționale ds tir ale 
R.P.R. se vor încheia astăzi odată cu das- 
fășurarea următoarelor probe: talere 
manșa 2-a, pistol calibru mare, armă 
militară 3x20 și armă liberă 3x20 (fete).

Circuitul ciclist al R.P.R.
FOCȘANI 5 (prin telefon de la trimisul 

special al agenției „Agerpres"). — Cea de 
a III-a etapă a „Circuitului ciclist al 
R.P.R." s-a desfășurat marți pe traseul 
Brăila—Buzău—Focșani (173 km.). Cursa 
a fost foarte dinamică și a demonstrat 
din nou pregătirea bună atît a cicliștilor 
bulgari cît și a celor romînl, care-și dis
pută victoria Ia un înalt nivel tehnic. 
Cum era de așteptat concurenții bulgari 
au atacat puternic în această etapă și au 
reușit să cîștige din nou tricoul galben 
prin coechipierul lor Gheorghiev, învin
gător la Focșani. Ciclistul romîn I. Con- 
stantlnescu (C.C.A.) a depus toate efortu
rile pentru a-și păstra tricoul cucerit la 
Buzău și ar fi izbutit dacă nu cădea Ia o 
busculadă aproape de sosire.

Clasamentul etapei a III-a Brăila—Bu
zău—Focșani (173 km.) este următorul:

1. Stoian Gheorghiev (R.P. Bulgaria) a 
parcurs 173 km. în 4h36’29", realizînd o 
medie orară de 37,600 km. (timp cu boni
ficație 4h.35’59”>; 2. C. Șandru (Flamura 
Roșie) același timp (cu bonificație 
4h.36’14”); 3. B. Rosenberg (Constructorul) 
același timp; 4. Hristov Nencio (R.P. Bul
garia), același timp; 5. R. Voișeanu (C.C.A. 
II) același timp; 6. M. Niculescu (Flamura 
Roșie) 4h.37’02” a ciștigat sprintul într-un 
pluton alcătuit din 20 de alergători.

După 3 etape clasamentul general in
dividual se prezintă astfel :

1. St. Gheorghiev (R. P. Bulgaria) 
10h.l2’54"; 2. I. Constantinescu (C.C.A. I) 
10h.l3'13”; 3. N. Hristov (R. P. Bulgaria) 
10h.l3’39”; 4. St. Stefu (Dinamo) 10h.l3’52”; 
5. I. Hora (C.C.A.) lOh.13’53”; 6. N. Maxim 
(Dinamo) 10h.l3’56”; 7. C. Istrate (Progre
sul) 10 h.14’19”; 8. V. Georgescu (Dinamo) 
10h.l4’41”; 9. E. Norhadian (C.C.A.) același 
timp; 10. C. Dumitrescu (Progresul) 
T0h.l5’02”.

„Dinamo” (Moscova) a învins 
„Arsenal” (Londra) cu 5—0

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Pe stadio
nul „Dinamo" din Moscova s-a disputat 
la 5 octombrie, în nocturnă, întîlnirea in
ternațională prietenească de fotbal dintre 
echipele „Dinamo". Moscova și „Arsenal" 
Londra. Prezența fotbaliștilor englezi in 
capitala sovietică a stîrnît un mare in
teres în rîndul pasionaților jocului cu ba
lonul . rotund. Aproape 90.000 de specta
tori au unlplut tribunele stadionului pen
tru a urmări desfășurarea întilnifii. îna
inte de începerea meciului fotbaliștii en
glezi âu fost salutați de V. Burov, pre
ședintele comitetului orășenesc al asocia
ției Dinamo. In numele echipei oaspete a 
răspuns J. W. Joyce, după care a început 
desfășurarea jocului. Fotbaliștii sovietici 
s-au arătat superiori de la început atît 
din punct de vedere tehnic cît și tactic. 
Echipa Dinamo a jucat foarte rapid, sur- 
prinzînd de multe ori apărarea echipei din 
Londra. Jocul care s-a desfășurat într-o 
notă de sportivitate desăvîrșită s-a înche
iat cu scorul de 5—0 (1—0) în favoarea 
echipei Dinamo Moscova.

Un grup numeros de membri ai delega
ției parlamentare engleze a făcut o 
excursie la Petrodvoreț. „Aspectul Petrod- 
vorețului —;■ a declarat ducele de Welling
ton — este în prezent mai frumos deeît 
cu 45 de ani în urmă cînd am fost acolo'*.

La cererea membrilor delegației, li s-a 
dat posibilitatea să viziteze filiala din 
Leningrad a muzeului central „V. I. Le
nin", Consiliul regional al sindicatelor, 
portul comercial maritim, clubul veterani
lor scenei „M. G. Savina", casa de mode 
si cîteva apartamente ale cetățenilor din 
Leningrad.

---- •-----

In legătură 
cu predarea orașului Hanoi 

Armatei Populare 
•Vietnameze

ȘANHAI 5 (Agerpres). — După cum 
transmite Agenția Vietnameză de Infor
mații, în cadrul ședinței Comisiei mixte 
din Vietnam s-a încheiat discutarea pro
blemei cu privire la predarea către 
Armata Populară Vietnameză a orașului 
Hanoi de către forțele armate ale Uniunii 
Franceze.

In acordul semnat între cele două părți 
la 2 octombrie se spune printre altele că 
înaltul comandament al forțelor armate 
ale Uniunii Franceze își ia obligația de 
a preda instituțiile și bunurile comunale 
înaltului Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze. Vor fi predate toate în
treprinderile comunale aflate sub contro
lul, atît al autorităților franceze, cit și 
al celor baodaiste.

Potrivit acestui acord, înaltul Coman
dament al Armatei Populari Vietnameze 
va trimite echipe administrative care să 
preia instituțiile șl întreprinderile comu
nale. înaltul Comandament al forțelor ar
mate ale Uniunii Franceze își asumă răs
punderea pentru paza instituțiilor șl în
treprinderilor comunale și asigurarea 
securității primelor echipe administrative.

SCURTE ȘTIRI
• La 1 octombrie. Ansamblul polonez 

de cîntece și dansuri „Mazowsze" a dat 
primul spectacol la Paris bucurîndu-se 
de un mare succes. Primele dări de seamă 
asupra reprezentației ansamblului polo
nez au apărut la 2 octombrie în presa 
franceză. Agenția France Presse a anun
țat că ansamblul „Mazowsze", care vine 
în Franța pentru prima oară, a prezentat 
în fața publicului parizian un minunat 
program de cîntece și dansuri populare.

• Ziarul italian „II Paese" publică un 
articol consacrat folclorului romînesc în 
care se spune că „folclorul romînesc e 
deosebit de bogat. El reprezintă un ade
vărat tezaur național" „II Paese" subli
niază dezvoltarea pe care a luat-o în anii 
regimului democrat-popular creația in
spirată din folclor în domeniul muzicii, 
coregrafiei, picturii, literaturii și drama
turgiei. în încheiere, în articol se arată 
importanța acordată ridicării și creșterii 
de tinere talente din rîndul poporului.

• Un purtător de cuvînt al Cartierului 
General al detașamentelor de voluntari 
chinezi a declarat că la 3 octombrie s-a 
terminat retragerea a șapte divizii de vo
luntari chinezi din Coreea, care a înce
put la 16 septembrie.

« Un grup de membri al delega
ției Uniunii naționale a studenților 
din Franța, care vizitează U. R. S. S. 
la invitația Comitetului antifascist al 
tineretului sovietic, a petrecut cîteva 
zile la Harkov. Oaspeții au vizitat 
Universitatea de Stat „Gorki", Institutul 
de ingineri pentru transportul feroviar, 
precum și diferite întreprinderi și insti
tuții culturale din Harkov, după care au 
plecat la Soci.

„Scînteia tineretului"
Pag. 4-a 6 octombrie 1954

Sosirea Ia Berlin a delegației 
guvernamentale a Uniunii Sovietice
BERLIN 5 (Agerpres). — TASS
La 5 octombrie a sosit la Berlin în ve

derea participării la sărbătorirea celei de 
a 5-a aniversări a constituirii Republicii 
Democrate Germane delegația guverna
mentală a Uniunii Sovietice formată din 
V. M. Molotov, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și mi
nistru al Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
(conducătorul delegației), P. N. Pospelov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. A. N. Nes- 
meianov, președintele Academiei de Știin
țe a U.R.S.S., O. I. Ivascenko, secretar 
al C. C. al Partidului Comunist din 
Ucraina. Din delegație face parte de ase
menea G. M. Pușkin, ambasadorul PUSS, 
în R. D. Germană.

Pe aerodromul Schonefeld din Berlin, 
pavoazat sărbătorește cu drapelele de stat 
ale Republicii Democrate Germane. 
U.R.S.S. și țărilor de democrație popu
lară, delegația guvernamentală a Uma
nii Sovietice a fost Intimpinată de Q. 
Grotewohl, primul ministru al R. D. Ger
mane, W. Ulbricht, prim secretar al 
C. C. al P.S.U.G. și vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. D. Germane, 
H. Matern, membru în Biroul Politie al 
C.C. al P.S.U.G. și vicepreședinte al Ca
merei Populare a R. D. Germane. Otto 
Nuschke, vicepreședinte al Consfliutai de 
Miniștri al R.D. Germane. H. Bau. H- 
Loch, membri ai Biroului Politic al CC. 
al P.S.U.G, K. Sehirdowan, P. Oelsner. P. 
Wandel și E. Muckenberger, secretari ai 
C.C. al P.S.U.G.

Pe aerodrom, delegația guvernamentală 
a Uniunii Sovietice a mai fost tnttaavtaa- 
tă de delegațiile guvernamentale sosite la 
Berlin ale Republicii Populare 
Republicii Populare Polone, Bepublxii 
Populare Ungare, Republicii Populare Ro
mine, Republicii Populare Bulgaria, Re
publicii Populare Democrate Coreene. Re
publicii Populare Mongole, Republicii 
Populare Albania.

Șeful delegației guvernamentale sovie

Răsunetul internațional 
al propunerilor sovietice 
problema reducerii armamentelorîn

PEKIN 5 (Agerpres). — CHINA NOUA 
transmite:

Presa chineză acordă o deosebită aten
ție eforturilor Uniunii Sovietice îndrep
tate spre rezolvarea problemei reducerii 
armamentelor și interzicerea armei ato
mică, cu hidrogen și a celorlalte tipări 
de arme de exterminare in masă.

Ziarul „Jenminjibao*  a publicat la 4 
octombrie documentele privind tratativele 
dintre Uniunea Sovietică și S.UA. in pro
blema atomică și a consacrat aceste: pro
bleme articolul său de fond.

Ziarul scrie că propunerile făcute de șe
ful delegației sovietice, A. L Vîșinski, la 
cea de a 9-a sesiune a Adunării Generale 
O.N.U„ în legătură cu încheierea unei 
convenții internaționale cu privire Ia re
ducerea armamentelor și interzicerea ar
melor atomică, cu hidrogen șt a celorlalte 
tipuri de arme de exterminare in masă 
au reținut atenția opiniei publice c n toate 
țările.

în încheiere, în articol se spune că ță
rile iubitoare da pace și popoarele din 
întreaga lume aprobă și sprijină cu căl
dură propunerile guvernului sovietic cu 
privire la reducerea armamentelor și in
terzicerea armelor atomică, cu hidrogen 
și a celorlalte tipuri de arme de extermi
nare în masă. Guvernul Republicii Popu
lare Chineze și poporul chinez sprijină 
întru totul noua propunere a U. R. S. S. 
și consideră că aspirațiile popoarelor tu
turor țărilor din lume, care cer interzi
cerea armelor atomică, cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă și reducerea armamentelor, tre
buie să fie satisfăcute, iar politicii S.U.A„ 
îndreptată spre desfășurarea mai departe 
a pregătirilor în vederea unui război ato
mic și spre intensificarea cursei înarmă
rilor trebuie să i se dea o lovitură nimi
citoare.

★
DELHI (Agerpres). — Ziarul „Hindustan 

Standard" consideră că noul plan de re
ducere a armamentelor propus de Uniu
nea Sovietică va sili puterile occidentale 
să arate dacă sînt sincer interesate în re

După conferința de la Londra 
în legătură cu reînarmarea Germaniei occidentale

— Revista presei occidentale —
PARIS 5 (Agerpres). — Rezultatele 

conferinței de la Londra a celor nouă 
slate sînt comentate pe larg de presa fran
ceză care se întreabă dacă Adunarea Na
țională franceză va aproba sau nu hotă- 
rîrile luate la această conferință.

„Primul ministru Mendes-France, scrie 
„Le Figaro", trebuie să se aștepte Ia se
rioase rezerve chiar în rîndurile partiza
nilor săi dintre care mulți resping azi, la 
fel ca și ieri ideea refacerii unei armate 
germane autonome. De asemenea, sînt 
posibile reticențe șl din partea acelora 
care subordonează problema reînarmării 
germane unei tentative de negocieri cu 
U.R.S.S.".

Referindu-se la comunicatul dat publi
cității după încheierea conferinței de la 
Londra care anunță că Germania occiden
tală va fi inclusă în pactul Atlanticului 
și că i se va acorda dreptul de reînarmare, 
ziarul „L’Humanite" scrie că „asemenea 
hotărîri nu au putut fi aprobate de guver
nul francez deeît prin violarea nu numai 
a intereselor Franței și ale păcii ci și prin 
încălcarea voinței indiscutabile a poporu
lui francez. Din moment ce anticomunis
mul și antisovietismul sînt puse mai pre
sus deeît interesele securității poporului, 
se merge în mod inevitabil pe calea care 
a dus la falimentul lui Bidault și Schu
mann. In momentul de față, scrie ziarul 
în încheiere, s-au luat hotărîri de prin
cipiu, însă în practică nu s-a făcut încă 
nimic. Nu este prea tîrziu. Opoziția popu
lară și națională poate și trebuie să îm
piedice ca declarația de intenții de Ia Lon
dra să se transforme într-o mașină care 
să fabrice divizii, diviziile noului wehr- 
macht".

BONN 5 (Agerpres). — In Germania oc
cidentală hotărîrile conferinței de la Lon
dra au provocat reacții diferite.

In timp ce în cercurile guvernamentale 
de la Bonn se face multă zarvă în legă
tură cu „succesul obținut de Adenauer la 
Londra", majoritatea opiniei publice vest- 
germane — și sub presiunea acesteia o se
rie de partide politice ca, de pildă, par
tidul social-democrat, partidul liber ger
man etc. — își exprimă împotrivirea față 
de hotărîrile conferinței de la Londra care 

tice, V. M. Molotov a rostit pe aerodrom 
următoarea cuvintare :

Dragi tovarăși și prieteni!
Delegația guvernamentală sovietică 

este fericită să transmită populației Ber
linului — capitala Republicii Democrate 
Germane, precum și întregului popor ger
man un cald salut prietenesc și felicitări 
cordiale.

Cei cinci ani de existență a Republicii 
Democrate Germane a cărei aniversare 
glorioasă este sărbătorită în aceste zile 
de popoare au fost ani de dezvoltare im
petuoasă a economiei și culturii și de 
avint continuu al buneistări a populației 
sale. Au fost totodată ani de luptă dlrză 
dusă de Republica Democrată Germană 
pentru unitatea Germaniei, pentru pace 
și securitatea internațională, in această 
luptă giorioasă popoarele țărilor noastre 
s-au găsit umăr la umăr Ia aceleași rin- 
curi.

Aceasta a întărit prietenia și colabora
rea între poocarele sovietic și german.

Oamenii sovieGci se bucură de succesele 
voastre ia construcția economică și cul
turală. de realizările voastre în opera de 
apropiere intre oamenii muncii din Ger
mania răsăriteană și occidentală, ceea ee 
creează premizele cele mai importante 
pentru rezolvarea problemei fundamentale
— restabilirea unității Germaniei pe bază 
pașnică și democrată. Rezolvarea pozitivă 
a acestei probleme corespunde năzuințe
lor tuturor popoarelor iubitoare da pace 
spre asigurarea si întărirea păcii.

Poporul german poate fi încredințat că 
Uniunea Sovietică Ii va acorda ca și plnă 
ecum un ajutor multilateral, prietenesc in 
această acțiune dreaptă-

Trâiaseă Republica Democrată Germană
— bastionul forțelor democratice iubitoare 
de pace ale poporului german 1

Să crească și să se întărească prietenia 
de nezdruncinat d.ntre popoarele sovietic 
și german — chezășie a unei păci trainice 
șt a aecuritățtt ia Europa!

zolvarea acestei Importante probleme. 
Ziarul scrie că una din principalele acu
zații ale Statelor Unite împotriva Uniunii 
Sovietice era afirmația că aceasta din 
urmă nu dorește să accepte principiul 
controlului internațional. In prezent, a- 
ceastă acuzație și-a pierdut orice teme:.

Ziarul .Indian Express*  scrie că indi
ferent de reacția poterilor occidentale, 
propunerea acvrerică pentru o dezarmare 
efectivă merită toată atenta.

★
PRAGA 5 (Agerpres). — Presa și opi

nia publică dm Cehoslovacia au Intimpi- 
nat cu mare interes cuvintarea rostită 
da șeful delegației sovietice, A. I. Vișinski, 
Ia sesiunea Adunării Generale a O N U. 
cu privire la încheierea unei convenții in- 
temațîcnaîe în problema reducerii armi- 
menulor și a interzicerii armelor atomică, 
cu hidrogen si a celorlalte tipuri de arm»

In articrlul său de tend, ziarul -Rude 
Pravo*  scrie următoarele;

Noile propuneri sovietice se găsesc în 
centrul atenției pq' -" Adunării Ger.errie 
și a opiniei publice mondiale, care văd 
pe drept cuvînt in ele un pas important 
spre întărirea păcii in lumea întreagă și 
o nouă mărturie serioasă a politici: de 
pace a Uniunii Sovietice. Nu este prima 
oară cînd Uniunea Sovietică prezintă la 
O.N.U. propuneri realiste îndreptai» spre 
întărirea cauzei păcii Este un lucru incon
testabil și îndeobște cunoscut că la toate 
sesiunile OXU. ri în toate comitetele sale. 
Uniunea Sovietică duce o luptă perma
nentă pentru atingerea acestui nobil țeL

★
SOFIA 5 (Agerpres). — Ccmentînd pro

punerea făcută de șeful delegației 
U.R.S.S., A. L Vișinski, la Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor Unite, 
ziarul „Raboir.icesco Delo“ scrie într-un 
articol redacțional că această propunere 
constituie o nouă contribuție însemnată a 
Uniunii Sovietice la lupta pentru întărirea 
păcii și slăbirea continuă a încordării in
ternaționale.

Ignorează complet problema retmlficiril 
Germaniei

Agenția France Presse subliniază că 
„după toate probabilitățile, Adenauer va 
avea de făcut față unor critici in sensul 
că ar vrea să sacrifice perspectiva reuni- 
ficării țării de dragul unei Germanii re- 
înarmate. în unele cercuri politice vest- 
germane, se pune problema dacă hotărî
rile de la Londra nu vor duce la o per
manentizare a divizării Germaniei și nu 
vor înstrăina din ce în ce mai mult pe 
germanii din vest de cei din est".

LONDRA 5 (Agerpres). — Presa bur
gheză engleză aprobă acordul realizat la 
Londra; totuși, numeroase ziare printre 
care „Times", .Daily Telegraph and Mor
ning Post" și altele arată că conferința de 
la Londra a lăsat multe probleme nerezol
vate.

„Times" subliniază că „disputa dintre 
Mendes-France și ceilalți miniștri în legă
tură cu proporțiile și gradul controlului 
asupra armamentelor, de fapt nu a înce
tat. Ea a fost ocolită, dar nu reglemen
tată..."

Ziarul își exprimă îngrijorarea în legă
tură cu ratificarea acordului de la Lon
dra de către parlamentul francez și atrage 
atenția că „în spatele lui Mendes-France 
se află totdeauna nisipurile mișcătoare ale 
Adunării Naționale franceze .
Ziarul „Daily Express" scrie într-un arti
col redacțional că gruparea militară creată 
„are o bază nestabilă și șubredă '. „Păr
țile nu au încredere una în cealaltă, con
tinuă ziarul. Cu un ochi ei privesc spre 
adversar, cu celălalt — spre aliatul lor 
german. O uniune cu un caracter atît de 
fantastic poate prezenta oare vreo garan
ție ?“. Ziarul critică aspru obligațiile asu
mate de Anglia în cadrul acordului.

„News Chronicle" scrie într-un articol 
redacțional că cei nouă miniștri trebuie 
„să țină seama de un nou factor, care are 
o importanță deosebit de mare". Acest fac
tor, după cum arată ziarul, constă în ..pro
punerea cu privire la dezarmare făcută 
de ruși la O.N.U.". Ziarul subliniază că 
„ignorarea posibilităților cuprinse în cu- 
vîntarea lui Vîșinski ar fi o prostie care 
ar depăși prostia obișnuită".
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O veche zicală spune: „Copacul drept a avut în tinerețe un 
prieten care i-a îndreptrt tulpina către cer". Unde și-ar fi putut 
găsi aplicare această înțeleaptă zicală, mai bine ca în domeniul 
creșterii unui tineret sănătos, curajos șl instruit? Asemenea mlă- 
dițclor fragede dintr-o livadă sînt crescuți copiii în țările unde 
soarelz a iavins pentru totdeauna, în țările lagărului păcii.

In R. D. Germană, de pildă, copiii sînt printre cel mai răs- 
fățațl prieteni al soarelui puterii populare. Pentru el se con
struiesc creșe șl școli, tabere și cluburi, pentru el muncesc 
strungari șl zidari, croitori și învățători, scriitori șl artiști.

Acum, In timp ce învață în noile lor clase, copiii își amintesc 
cu plăcere de vacanța care a trecut nesimțit de repede... Unii 
s? gindesc la frumosul peisaj african pe care l-au construit 
după o povestire în tabăra sindicală de la Zlnnenwitz de unde 
au păstrat această fotografie (dreapta). Alții povestesc cu plăcere 
despre călătoria făcută cu corabia taberei din Ahlbeck («neda- 
UOQ).

Acum, in școală, studiul practic este de mare folos. Iată-1 
pe clțlva tineri urmărind cu atenție explicațiile unui profesor 
in cadrul cercului fotografic de pe lingă clubul tineretului din 
Brandenburg (fotografia de Jos).

Astfel este crescut tineretul în R. D. Germană, educat In
tr-un spirit sănătos, care înlătură veninul Inoculat de naziști. 
Acea«ta în vreme ce în Germania occidentală este propagată 
doctrina fascistă pentru a crește un tineret îndobitocit, gata 
să servească drept carne de tun.

Exemplul vieții noi șl mereu mal fericite a tineretului din 
R-D. Germană este un puternic factor mobilizator în lupta 
tineretului vest german pentru pace șl drepturi.

L,

Salutul transmis de C.C. al P.M.R. 
Congresului Partidului Comunist din Finlanda

I

I
I

al Partidului Mun- 
însărcinat să trans- 

X-lea al Partidului

HELSINKI 5 (Agerpres). — Luînd cu- 
| vîntul In cadrul celui de al X-lea Congres 

al Partidului Comunist din Finlanda, tov. 
I Mihail Roșianu. membru al C.C. al P.M.R., 

a sp us:
Dragi tovarăși. 
Comitetul Central

I citoresc Romîn m-a 
! mit Congresului al
I Comunist din Finlanda următorul salut:

Comitetul Central al Partidului Munci- 
i tocesc Romin trimite un salut frățesc celui 

de al X-lea Congres al Partidului Comu- 
n.=t din Finlanda.

Ia decursul existenței sale, Partidul Co- 
--..st din Finlanda, detașamentul de 

I avengardă el clasei muncitoare finlandeze, 
a dus o luptă neobosită pentru cauza cla- 

I aai innritnare. pentru libertatea poporu- 
I lui ș: independența țării Astăzi, el este 

ia fruntea forțelor democratice ale po
porului finlandez, mebilizind și condu- 

, cînd masele populare în lupta pentru o 
viață mai bună, pentru democrația, împo
triva forțelor reacționare.

Forțele democratice din Finlanda luptă 
eu r-. -i a pentru consolidarea picii și 

Lin-kyondznței patriei, pentru adîncirca 
1 reiatelor do trainică prietenie și co'.abo- 
1 rare mult;i?torală, relații bazate pe ega- 

■.itaUa :.a drepturi și avantaje reciproce 
cu Uniunea Sovietică și alte țări iubitoare 

1 da pace. Tratatul de prietenie, colaborare 
f: asritco i ir.tre Fin

TVoz fapte care demasca activitatea spionilor 
americani în R.D. Germană

BERLIN 5 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite : La 4 octombrie a avut loc la De
partamentul presei de pe lingă primul 
ministru al R. D. Germane o conferință 
de presă la cadrul căreia au fost dezvă
luite no; fapte ale activității subversive 
ale organizațiilor de spionaj din Germa
nia occidentală și din Berlinul occidental, 
conduse de americani.

Fritz Beylfng. șeful departamentului 
presei de pe lingă primul ministru, a 
declarat în cadrul conferinței de presă că 
conferința de la Londra a miniștrilor 
afacerilor externe ai celor nouă state a 
adoptat o hotărire cu privire la înarmarea 
Germaniei occidentale care de fapt în
seamnă reînvierea Wehrmachtului hitle- 
rist agresiv.

După aceea, profesorul Albert Norden 
a făcut o declarație eu privire la activi
tatea rubvarstvă desfășurată de organiza
țiile de spionaj din Germania occidentală. 
El a menționat că cu ctteva săptămîni in 
urmă guvernul Republicii Democrate Ger
mane a tnmtnat înaltului comisar al 
U.R.S.S. în Germania, G. M. Pușkin, ma
teriale cu privire la arestările din ultimul 
timp a sute de spioni și age* ti.

Mențtonind de asemenea scrisoarea 
adresată la 23 septembrie de înaltul co
misar al U.R.S.S. in Germania. G. M. 
Pușkin. înaltului comisar ai S.U-A Co
nant, in care au fost citate numele și 
adresele agenților și șefilor organizațiilor 
de spionaj din Berlinul occidental acti- 
vind sub conducerea americanilor împo
triva Republicii Democrate Germane și 
despre încercările lui Conant de a nega 
fără temei faptele, Norden a subliniat că 
asemenea organizații de spionaj ca cea 
condusă de fostul spion nazist. Gehlen, 
așa numitul „grup de luptă împotriva 
neomeniei" și altele își au sediul In Ber
linul occidental în clădirea reprezentanței 
înaltului comisar al S.U-A In legătură cu 
aceasta, Norden a citat afirmațiile ziaru
lui american ..New York Times" care 
recunoaște de fapt ceea ce Conant a în
cercat să tăgăduiască.

Norden a citat o serie întreagă de noi

Grevele docherilor din New-York și Londra
NEW YORK 5 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția Associated Press, pentru 
a doua oară în decurs da șase luni, do
cherii din portul New York au declarat 
grevă cerind majorarea salariilor, plata 
retroactivă a diferenței de salariu și îm
bunătățirea condițiilor lor de viată. Asso
ciated Press adaugă că docherii din toate 
porturile situate de-a lungul a 350 mile 
pe coasta estică a Statelor Unite și-au a- 
nunțat hotărîrea de a se alătura grevei 
declarate de muncitorii portuari din New 
York.

In preajma re?el de a 5-a aniversări a R. D. Germana

Copilărie fericită

landa ș! Uniunea Sovietică, precum și 
acordul economic dintre cele două țări, 
constituie un puternic reazim în lupta for
țelor patriotice din Finlanda pentru asi
gurarea independenței țării, , împotriva 
presiunilor din afară și deschid poporului 
finlandez perspective largi pe calea îmbu
nătățirii nivelului său de trai. Pășind pe 
această cale, poporul finlandez își apără 
interesele sale vitale și aduce un însem
nat aport la lupta pe care o duc astăzi 
popoarele pentru destinderea încordării în 
relațiile internaționale, pentru apărarea 
păcii.

Poporul nostru nutrește sentimente de 
adincă simpatie față de harnicul popor 
finlandez și-i dorește noi realizări pe ca
lea progresului patriei sale, pe calea apă
rării păcii și a întăririi relațiilor de prie
tenie între popoare.

Partidul Muncitoresc Rcmîn urează 
Partidului Comunist din Finlanda succes 
deplin în lucrările congresului care vor 
aduce o contribuție însemnată în lupta 
pentru întărirea unității clasei munci
toare, pentru unirea tuturoi- forțelor de
mocratice și patriotice ale Finlandei, pen- 
ru pace și apărarea independenței națio
nale.

Trăiască Partidul Comunist din Fin
landa !

Trăiască prietenia dintre poporul fin
landez și poporul romîn !

fapte care confirmă rolul conducător și 
colaborarea activă a americanilor cu or
ganizațiile de spionaj șl de diversiune 
din Germania occidentală și Berlinul oc
cidental care acționează împotriva R. D. 
Germane.

El a comunicat că organele de secu
ritate ale R. D Germane au arestat 547 
spioni și diversioniști vestberlinezi care 
au activat pe teritoriul R. D. Germane, 
iar la 29 dintre ei s-au găsit aparate de 
radio în cea mai mare parte de produc
ție americană, la unii — arme de foc de 
producție americană și vestgermană, la 
alții — tot felul de mijloace pentru ac
țiuni de diversiune

Vorbind despre politica autorităților a- 
mericane și vestgermane care răspindesc 
minciuni și calomnii la adresa R. D. Ger
mane, Norden a demascat printre altele 
afirmația ziarelor proamericane din Ber
linul occidental care au anunțat la înce
putul lunii septembrie „răpirea" a doi 
cetățeni americani — James Starr Și 
Henry Starr. Acești doi domni, a decla
rat Norden, se află în prezent în sală și 
vor declara ei înșiși cum au venit în
R. D. Germană.
James Starr a răspuns apoi la întrebă

rile reprezentanților presei. El a demas
ca: știrile false ale presei și radioului din 
occident că el și Henry Starr ar fi fost 
..răpiți" și a subliniat că ei au trecut 
de bună voie și din proprie inițiativă în 
Republica Democrată Germană.

Ne-am convins, a declarat James Starr, 
că guvernul S.U A. a pășit pe calea răz
boiului. Sosind în Europa, noi ne-am con
vins de asemenea că politica guvernului
S. U.A. este îndreptată spre subjugarea 
celorlalte națiuni, spre permanentizarea 
scindării Germaniei, spre ocuparea pe 
timp nelimitat a Germaniei occidentale 
de către trupele americane.

Noi iubim America, a declarat James 
Starr, noi iubim poporul american. Cu 
toate acestea nu ne vom întoarce cit timp 
S.U-A promovează actuala politică. De 
aceea, noi rugăm guvernul R. D. Ger
mane să ne acorde azil politic.

LONDRA 5 (Agerpres). — Greva decla
rată de docherii din Londra ia o amploare 
tot mai mare. Pină in prezent au încetat 
lucrul 11.000 de muncitori portuari, adică 
un sfert din efectivul total al docherilor. 
Agențiile de presă anunță că în cursul 
zilei de 5 octombrie alți muncitori spe
cializați în încărcarea și descărcarea ce
realelor s-au alăturat puternicei mișcări 
greviste. In rada portului Londra sînt 
imobilizate 61 de vase, iar operațiunile de 
încărcare și descărcare de pe alte șase 
vase au fost complet sistate.

Știri sportive
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