
TINERI ȘI TINERE
DIN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ!

însușiți-vă și folosiți pe scară tot mai 
largă experiența înaintată a oamenilor sovietici 
pentru dobîndirea unor rezultate tot mai mari 
în dezvoltarea industriei și agriculturii patriei 
noastre.

Să ne însușim tehnica 
și agrotehnica sovietică

Vom raporta Congresului Partidului 
îndeplinirea angajamentelor noastre

SUB CONDUCEREA înțeleaptă 
a Partidului său Comunist, po
porul sovietic pășește ferm pe dru

mul comunismului. Tot mai mult crește 
puterea economică a statului sovietic și 
bunăstarea oamenilor muncii. Știința și 
tehnica sovietică înfloresc mereu, urcînd 
treptele cele mai înalte. Cuceririle știin
ței și tehnicii sovietice slujesc cauza sa
tisfacerii maxime a nevoilor materiale 
și culturale mereu crescînde ale întregii 
societăți. Acest lucru se asigură prin creș
terea și perfecționarea neîntreruptă a 
producției socialiste pe baza tehnicii celei 
mai înalte.

De aceea, în U.R.S.S. procesul de me
canizare și automatizare în industrie și 
agricultură se desfășoară pe scară largă, 
de aceea cuceririle epocale ale savanților 
sovietici — privind folosirea energiei ato
mice — au fost puse — pentru prima 
oară în lume — în slujba omului.

In urma ajutorului de prim rang primit 
de la marele popor sovietic și țara noa
stră se bucură în tot mai mare măsură de 
foloasele tehnicii înaintate. Industria noa
stră socialistă a fost înzestrată cu nume
roase mașini de înaltă tehnicitate și de 
mare randament.

Sute și mii de oameni ai muncii din pa
tria noastră datorează succesele lor în 
producție prietenilor lor Bîkov, Kolesov, 
Antonina Jandarova, Ciutkih, Lidia Save
lieva — cît și cunoscuților fruntași ai 
agriculturii sovietice Ivan Buneev, Bre- 
diuk și alții.

Nu există ramură a economiei noastre 
sau sector de activitate în care aplicarea 
tehnicii înaintate, a metodelor sovietice, 
sau folosirea materialului documentar so
vietic, să nu joace un rol de seamă în te
meinica organizare a producției, in obți
nerea de noi și noi realizări.

Au fost nenumărate cazuri cînd oameni 
ai muncii din țara noastră, strînși cu drag 
în jurul specialiștilor sovietici în uzine, la 
termocentrale sau pe marile șantiere, au 
învățat practic de la constructorii comu
nismului să stăpinească mai bine tehnica 
înaintată. Nu de'mult minerul Haidu luliu, 
Erou al Muncii Socialiste, care a vizitat 
Uniunea Sovietică, a scris ziaruiui nostru 
despre călătoria sa : „Acolo am privit en
tuziasmat cum se aplică metoda graficu
lui ciclic — minunat sistem de organizare 
a muncii în mină. Impresionat de realiză
rile uriașe ale tehnicii în domeniul meca- 

, nizării miniere și de marea dragoste cu 
care minerii sovietici mi-au împărtășit ex
periența lor, m-am întors în țară cu hotă- 
rîrea de a aplica cele văzute în Donbas". 
Minerul Haidu luliu cu brigada sa lu
crează acum în contul anuiui 1957, iar în 
cinstea celui de al II-lea Congres al Par
tidului nostru iubit, s-a angajat ca la 20 
octombrie să producă în contul anu
lui 1958.

Zeci și sute de mii de tineri muncitori 
din țara noastră, folosind metodele înain
tate de lucru sovietice, au devenit fruntași 
ai întrecerii socialiste, fiind decorați cu 
ordine și medalii. Numai învățînd din te
zaurul, tehnicii sovietice, aplicînd expe
riența lui Bîkov în tăierea rapidă a meta
lelor, utemistul Bărbat Marin de la I.M.U. 
Medgidia a putut realiza o importantă ino
vație — dispozitivul de prindere a piese
lor în plin mers al strungului — care a 
devenit cunoscut și necesar multor strun
gari din țara noastră. Lucrînd cu acest 
dispozitiv, utemistul Bărbat Marin a reu
șit să-și îndeplinească sarcinile de pro
ducție în proporție de 300 la sută.

Rezultatele aplicării metodelor înaintate 
de lucru sovietice, în industrie și agricul
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tură se văd pretutindeni prin remarcabi
lele succese dobîndite de muncitori în 
creșterea producției industriale și în spe
cial in sporirea producției bunurilor de 
larg consum și prin succesele țăranilor 
muncitori, colectiviști, întovărășiți și in
dividuali care în toamna acestui an au ob
ținut recolte sporite la hectar ca urmare a 
folosirii agrotehnicii sovietice.

In cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, pe lingă o seamă de alte ma
nifestări de o importanță deosebită, se 
desfășoară între 10—20 octombrie „Zilele 
tehnicii sovietice" — la orașe — și „Zi
lele agrotehnicii sovietice" — la sate.

Decada tehnicii și agrotehnicii sovietice 
a stîrnit un deosebit interes In rîndurile 
tineretului muncitor din țara noastră. Ea 
trebuie să reprezinte pentru tineretul nos
tru muncitor din fabrici, uzine și de pe 
ogoare, un nou și minunat prilej de cu
noaștere și însușire mai adîncă a cuce
ririlor științei și tehnicii sovietice.

In zilele tehnicii și agrotehnicii so
vietice vom învăța să punem mai bine 
în practică sarcinile mărețe trasate de ple
nara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 
1953, ca și cele cuprinse în Proiectul de 
Directive ale Congresului al II-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea agricul
turii în următorii 2—3 ani.

In timpul acestor 10 zile, organizațiile 
de masă, sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, vor organiza pe tot cuprinsul țării 
extinderea metodelor înaintate sovietice, 
simposioane, conferințe, schimburi de ex
periență între muncitori și tehnicieni, ca și 
între întreprinderi cu același profil sau 
care sînt legate între ele prin procesul de 
producție. Vor fi organizate expoziții care 
să oglindească realizările obținute — pe 
baza folosirii experienței sovietice — în 
îmbunătățirea proceselor tehnologice. Vor 
avea loc de asemenea consfătuiri ale mun
citorilor din întreprinderile furnizoare și 
cumpărătoare, pentru larga popularizare a 
tehnicii înaintate sovietice. Ele vor duce 
fără îndoială la îmbunătățirea calitativă 
și cantitativă a muncii.

Organizațiile U T.M. au datoria să asi
gure participarea activă a tinerilor mun
citori din întreprinderi, din gospodării 
agricole colective și de stat, din S.M.T. 
și întovărășiri, din comerțul nostru socia
list, a tinerilor țărani muncitori cu gos
podării individuale, a studenților și tine
rilor tehnicieni și ingineri la manifestările 
organizate cu prilejul decadei tehnicii și 
agrotehnicii sovietice. Ele au datoria de 
a sprijini intens munca de popularizare 
în rîndurile tineretului a conținutului ma
nifestărilor ce vor avea loc, desfășurînd o 
susținută muncă de agitație și răspîndire 
a tehnicii sovietice. Munca politică desfă
șurată în aceste zile de către organiza
țiile U.T.M. va trebui să se caracterizeze 
nu numai prin antrenarea largă a tinere
tului la manifestările ce vor avea loc, ci 
și prin aplicarea în practică neîntîrziat a 
cunoștințelor însușite.

Decada tehnicii și agrotehnicii sovietice 
trebuie să fie un prilej de folosire mai 
largă a cabinetelor tehnice din întreprin
deri, pentru introducerea în procesul de 
producție a celor mai verificate practici, 
în vederea îndeplinirii cu succes a anga
jamentelor luate în cinstea celui de al 
Il-'ea Congres al Partidului și a zilei de 
7 Noiembrie.

Prilej minunat de a sorbi noi învăță
turi din cuceririle celei mai înaintate 
științe și tehnici din lume — știința și 
tehnica sovietică — aceste zece zile vor 
trebui să ducă nemijlocit la îmbogățirea 
și adîncirea cunoștințelor tinerei generații 
în ce privește tehnica și agrotehnica.

înscriem noi realizări

Cind a apărut chemarea la întrecere a 
celor 12 întreprinderi din Regiunea 
Stalin, Colectivul de muncă al fabri

cii noastre s-a angajat să dea mai multă 
pînză peste plan. In acest scop, brigăzile 
de calitate au fost întărite, s-a extins pe 
scară mai largă aplicarea metodelor înain
tate de muncă. In perioada care a trecut de 
la luarea angajamentelor s-a observat o 
creștere simțitoare a calității produselor. 
Succesele obținute pînă acum sînt rodul 
muncii neobosite a muncitorilor noștri. In 
sectorul țesătorie aplicarea inițiativei tova
rășei Vera Mihoc a sporit succesele. Țesă- 
toarea comunistă Ana Olariu și tovarășa 
Tereza Vogelhuber, membre în brigada nr. 
2 de la răsucit, și-au depășit zilnic nor
mele cu 50 la sută, iar utemistele Elena 
Nițulescu și Ana Mărcuș din brigada nr. 1 și- . . 
cu 30 la sută și au dat produse de calitate superioară în propor
ție de 99 la sută.

Unul din angajamentele pe care ni le-am luat a fost crește
rea calității produselor Si în această direcție au fost obținute 
realizări de seamă. Astfel, țesătoarele utemiste Ana Matronea 
șl Elisabeta Armean, preccupîndu-se de ridicarea calificării lor 
profesionale, au îmbunătățit calitatea produselor cu 12 la sută.

Un succes important a fost obținut de utemista Elena Dăian. 
La cronometrarea făcută, ea a reușit să schimbe suveica după 
metoda Kovaliov în numai 1,51 secunde.

îndeplinirea angajamentelor este acum principala noastră 
preocupare. Inginerii și tehnicienii fabricii noastre vor sprijini 
și mai mult pe muncitori, pentru ca bilanțul realizărilor obți
nute in cinstea Congresului Partidului și a zilei de 7 Noiembrie 
să fie cit mai rodnic.

In momentul cînd au fost luate anga
jamentele în cinstea Congresului P.M.R. 
și a zilei de 7 Noiembrie mi-am dat seama 
că maiștrii au un rol însemnat în îndepli
nirea lor.

In acest sens m-a preocupat mult posi
bilitatea înlocuirii unor piese de la răz
boaiele de țesut lină, care se defectau 
foarte des. La mecanismul de bătaie al 
războaielor Schwabe cureaua de legătură 
se uza prea repede din cauza frecării ei de

Succesul îl hotărăște întreg colectivul Urmînd

Este cunoscut în fabrică fap
tul că am reușit să-mi îndepli
nesc angajamentul. Totul a por
nit de la feiul cum mi-am orga
nizat munca. Eu mi-am făcut 
un bun obicei de a veni cu 10- 
15 minute înainte de începerea 
lucrului, timp in care îmi pre
gătesc locul de muncă, aduc la 
selfactorul la care lucrez vicăie 
da pretort, le așez pe suporții 
de rezervă ai mașinii.

In momentul cînd preiau din 
mers schimbul, leg firele rupte, 
apoi încep ungerea fuselor in 
timpul mersului. Și așa, mașina 
mea funcționează ca un ceasor
nic.

Nici odată nu plec de lîngă 
mașină să stau de vorbă cu to
varășele mele, iar atunci cînd 
nu am fire de înnodat, îmi pre
gătesc țavile geale in cutia sel- 
factorului pentru ca să-mi fie 
mai ușor la scoaterea levatei.

De cind am aplicat metoda so
vietică Kovaliov și inițiativa to

„Pînă in 1965 se va spori suprafața de 
livezi în plantații masive pînă la 259.030 
ha-, cu un număr total de 50 milioane de 
pomi fructiferi".

„Recolta globală de fructe pe țară să 
ajungă in 1956 pînă Ia cca. 640.000 tone, 
iar în anul 1965 pînă la cca. 930.000 tone".

(din Proiectul de Directive ale Con
gresului al II-lea al P.M.R. cu ori 
vire la dezvoltarea agriculturii tn ur
mătorii 2—3 ani).

Cîmpie cît vezi cu ochii. Și din loc în 
loc cite un ciopor de case, care pătează 
cu acoperișurile lor roșii, verdele ruginiu 
al cimpiei. Aceasta este priveliștea ce ți-o 
oferă călătoria pe șoseaua Craiova-Cara- 
cal. Doar înspre miazăzi, întinderea cim
piei este brăzdată de o vale verde care 
pentru localnici este ca o oază binefăcă
toare. Aci, pe valea Săliștei, de o parte 
și de alta, se întind tarlalele gospodăriei 
agricole colective „Jan Dobrescu" din 
Drăghiceni. Este bogată gospodăria colec
tivă din Drăghiceni. Colectiviștii harnici 
muncesc cu sîrguință pentru a smulge 
pămîntului cît mai multe roade. înființată 
în 1950, gospodăria agricolă colectivă din 
Drăghiceni s-a dezvoltat multilateral. Sec
torul zootehnic numără 31 de scroafe, 
peste 200 purcei, 32 de boi, 8 cai, 320 de 
oi etc. Gospodăria mai are și un iaz, din 
care se scot sute de kilograme de pește 
pe an. Cu toate sectoarele stă bine gos
podăria colectivă din Drăghiceni, numai 
cu sectorul pomicol nu prea. Cele cîteva 

I hectare de vie, care ar fi trebuit înlocuite,

Flecare nouă zi de muncă este înce
pută de tinerii fabricii „Victoria" din 
Clsnădle, regiunea Stalln, cu hotărîrca 
de a da mal multă pînză peste plan. 
Apropierea celui de al II-lea Congres al 
Partidului șl a aniversării gloriosului 
Octombrie Roșu, cunoaște zi cu zl noi 
succese pe drumul îndeplinirii angaja
mentelor luate. Realizările obținute pînă 
acum sînt expresia dragostei cu care ti
nerii acestei fabrici întîmplnă cele două 
mari evenimente. In 
porta partidului că 
fost îndeplinite.

curînd, el vor ra- 
angajamentele au

i-au depășit normele

Ing. ELENA DANCIU

Un nou mecanism a fost adaptat la 25 războaie
ciocanul de bătaie și acest lucru avea mare 
influență asupra producției și calității.

Pentru a înlătura acest neajuns am con
fecționat, din materialele existente în în
treprindere, un nou mecanism de tragere 
care înlătură frecarea ciocanului de bă
taie. înlocuind o piesă de legătură, con
fecționată din lemn, cu una de piele, ac
țiunea de bătaie a ciocanului este mai 
elastică. Aceasta a făcut să se reducă nu
mărul ruperilor cu 15 la sută și să se 

P'
Creșterea producției și pro

ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost depinde de fie
care muncitor în parte, de me
todele folosite, de strădaniile 
sale. Cea mai mare parte din 
muncitorii fabricii noastre apli
că în munca lor metode de 
muncă ale oamenilor sovietici. 
Numai în sectorul filatură, 33 de 
muncitori, constituiți în 8 bri
găzi de producție, aplică meto
da Ciutkih. Metoda inginerului 
sovietic Melnicov — schimba
rea și legarea valurilor de pre
tort la selfactor în timpul mer
sului — este astăzi aplicată de 
25 de muncitori.

Ca rezultat al aplicării aces
tor metode au fost obținute suc
cese prețioase.

In sectorul filatură, brigada 
nr. 3 condusă de utemista Maria 
Potărel își realizează sarcinile

varășei Elena Chișiu reușesc să 
dau zilnic peste plan cîte 4 kg. 
de fire și să îmbunătățesc cali
tatea produselor cu 9 la sută.

Eu socot că nu este suficient 
dacă numai cițiva muncitori ob
țin succese deosebite. Succesul, 
după mine, trebuie să fie al în
tregului colectiv. Iată de ce am 
indrumat-o pe tinăra Maria Po- 
tărel, responsabila brigăzii nr. 3 
de la filatură. Azi, bucuria mea 
este cu mult mai mare deoarece 
Maria Potărel a înscris o depă
șire de plan de 3,8 la sută și a 
îmbunătățit calitatea cu 9 la 
sută.

Pînă la Congresul Partidului 
mă angajez să ajut încă două 
tovarășe să aplice metoda Ko
valiov, astfel incit ele să ob
țină ca și mine titlul de fruntașă 
in producție.

MARIANA HERBERT 
fruntașă In producție

Vor crește pomi pe valea Săliștei
nu aduc mai nici un venit. Pe aci, prin 
partea locului se spune că prunii și via 
nu merg. „Cum o să meargă prunii și via 
la noi, în cîmpie ?“ — și-au zis colectiviș
tii cînd venise odată vorba despre planta
rea de pomi și vie in gospodărie. Alții 
spuneau că pomi fructiferi nici nu s-au 
pomenit vreodată în Drăghiceni. Pe aceas
tă temă, a fost mare zarvă acum vreo 
cîteva săptămîni printre colectiviștii din 
Drăghiceni. Numai ce apăruse Proiectul 
de Directive ale Congresului al II-lea ai 
Partidului cu privire la dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani, și au și în
ceput discuțiile. „Identificarea suprafețelor 
și punerea în valoare a tuturor rezervelor 
de terenuri" — asta da, trebuie să desțele
nească și ei și să semene lucernă pe pîr- 
loagele de la marginea perimetrului ; „Mă
rirea producției de cereale" — la fel: vor 
munci și vor respecta cu strictețe regulile 
agrotehnice, mărind producția de cereale. 
Dar că e necesar să planteze pomi și viță 
și să facă și grădină, asta nu le venea să 
creadă. Pomi și vie nici pomeneală să fi 
cutezat cineva să sădească, iar grădină de 
zarzavaturi nu se prea văzuse prin partea 
locului. Ei obișnuiau din tată în fiu ca 
toamna să meargă cu căruța la tîrg și 
să-ți cumpere zarzavaturile ce le trebuia 
pentru iarnă. Pînă în cele din urmă, că
zură de acord să ogorască două hectare 
pe marginea iazului, să facă un șanț pen
tru irigație și gata grădina. Dar pomi și 
vie nu se poate.

Numai președintele Duță și cu Marin 
Fugagiu, care este socotit mare meșter in 
ale agriculturii, stăteau deoparte, lăsîn-

Peste angajamentul luat

Totdeauna imi revine în minte consfă
tuirea cind am fost propusă să fac 
parte din brigada care lucra după 

pilda tovarășei Vera Mihoc. M-am angajat 
să nu fac de rîs pe tovarășele mele de 
muncă și zile și nopți m-a frămîntat gîn- 
dul să-mi îndeplinesc făgăduința.

Lucram tare încet în primele zile ; tova
rășele mele reușeau să schimbe suveica 
simplă în 3 secunde, iar eu în 6 secunde.

Defecțiunea pornea de la mișcări; ele nu 
erau cele mai indicate. Brigada m-a ajutat 
să înlătur unele deficiențe la schimbarea 
suveicii și la următoarea cronometrare am 
efectuat operația în 2 secunde.

In cinstea Congresului Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie mi-am propus să re
duc timpul de schimbare a suveicii și am 

reușit. La ultima cronometrare am realizat timpul de 1,51 se
cunde în timp ce celelalte tovarășe au avut 1,69—1,87 secunde. 
De asemenea acum reușesc să leg firul în numai 8,6 secunde.

Dacă înainte cu 5 luni de zile nu-mi îndeplineam planul, 
acum datorită folosirii cu chibzuință a timpului 
zilnic peste plan 5,2 m. p. țesături.

Brigada din care fac parte este fruntașă, iar
ir.dică în dreptul meu creșterea calității cu 12 
mîndră că și succesele mele au ridicat brigada la titlul de 
fruntașă.

Deși mi-am întrecut angajamentul de a da peste plan 5 m. p. 
țesături, nu mă voi opri aci. Voi depune toate strădaniile, toate 
cunoștințele mele pentru a da oamenilor muncii mal multe 
țesături.

de lucru dau

graficul 
la sută.

roșu 
Sînt

ELENA DA1AN 
fruntașă în producție

mărească durata de uzură a curelelor cu 
13 la sută. De puțin timp, acest mecanism 
a fost adaptat la 25 de războaie, iar pen
tru perfecționarea tehnică pe care am rea- 
lizat-o am fost premiat.

închin acest succes celui de al II-lea 
Congres al Partidului nostru drag și zilei 
de 7 Noiembrie.

ALEXANDRU SZABO 
maistru III de Întreținere 

sectorul țesătorie

Ida muncitoriîor sovietici

de producție în proporție de 
103,5 la sută, iar brigada ute- 
mistei Mariana Herbert cu 
100,3 la sută. In ceea ce privește 
calitatea, tinerii din ambele bri
găzi și-au întrecut angajamen
tul cu 9 la sută. Lucrînd în a- 
cest fel, Mariana Herbert dă zil
nic peste plan cite 4 kg. fire.

In urma cronometrărilor fă
cute la ringuri, tovarășa Katha
rina Stiihler a obținut cel mai 
scurt timp la legarea firului sim
plu, la legarea firului cu căuta
rea semitortului pe coroană și la 
schimbarea vicălelor de pretort, 
iar utemista Gross Hilda a rea
lizat cel mai scurt timp la lega
rea firului cu compresor la ring 
și la legarea firului cu depu
nere pe țeava.

URSULA HAGER 
responsabilă cu aplicarea meto

delor înaintate in filatură 

du-i pe colectiviști să se frămînte singuri. 
Moș Ion Ciucă, cel mai bătrîn colectivist, 
își aduse aminte că pe vremuri, tocmai 
cînd era ei băietan, ar fi fost pe valea 
Săliștei cițiva pruni prin care se bîrîca el 
și cu alții de o vîrstă cu el, după poame. 
Această afirmație îi puse pe toți pe gîn- 
duri. Tractoristul Gheorghe Fugagiu in
terveni și el sustinînd că s-ar putea să fi 
fost cîndva pomi pe valea Săliștei, pentru 
că astă primăvară cînd a arat pe acolo era 
să rupă plugul în niște buturugi, care 
probabil erau rămășițe din livada de odi
nioară de care-și amintise moș Ciucă.

Pînă în cele din urmă, plecară toți spre 
valea Săliștei. Aci măsurară, făcură soco
teli și căzură toți de acord să planteze 
șase hectare cu pomi fructiferi și trei cu 
vie. Da, da. In toamna aceasta vor trece 
și la săpatul gropilor. „Desigur, dacă moș 
Ciucă spune că au fost odată pruni pe 
valea Săliștei, vor prinde și acum rod. De 
altfel, acest lucru ii confirmă și Marin 
Fugagiu care citește mult prin cărți, spun 
colectiviștii.

...Va fi primăvară și zefirul, unduind 
ușor, va duce pe întreaga vale a Săliștei 
mirosul florilor de pruni și poate de meri, 
peri, cine știe. Pionieri cu cravate roșii la 
gît, cîntînd voios, vor veni sâ curețe pomii 
colectivei de omizi. Va veni toamna și co
roanele pomilor vor fi pline de roade. Flă
căi și fete vor veni la cules de poame. 
Vor culege și vor umple coșuri cu mere, 
pere și prune din livada de pe valea Să
liștei.

T. SILVE

tihâ™ coktsppnDenr

i Azi în satul 
Voivoda

Așa cum scrie la carte
TOAMNA plină 

de roade a sosit și 
in satul Voivoda. 
Care mai de care, 
țăranii muncitori 
s-au pregătit din 
vreme să-și cu
leagă recolta.

Acum recoltatul
fost culese, iar culesul porumbului e 
pe sfirșite. Membrii întovărășirii „Fla
mura Roșie" au terminat primii culesul 
porumbului și ca ei au făcut mulți alți 
țărani muncitori. Cu toții își string cu 
bucurie roadele bogate ale muncii lor. 
Familia utemistului Iancu Ilițianu a 
cules numai de pe un hectar 2600 kg 
porumb, aceasta pentru că și-a întreți
nut recolta așa cum scrie la carte. A 
prășit la timp porumbul și nu l-a rări- 
țat. Si familia utemistului Lică Mîn- 
dreanu și-a lucrat pămintul după regu
lile agrotehnice și a obținut de aseme
nea 2400 kg porumb la hectar.

tn sat s-au făcut repede cunoscute 
roadele dobîndite de membrii gospo
dăriei agricole colective „7 Noiembrie" 
care au obținut 3.000 kg. porumb boabe 
la hectar. Aceștia au tnsămințat po
rumbul in cuiburi așezate in pătrat și 
astfel recolta a fost mult mai bogată.

Astăzi pentru mulți țărani muncitori 
din Voivoda a devenit o preocupare de 
seamă aplicarea în practică a sarcinilor 
reieșite din Proiectul de Directive ale 
partidului nostru. De aceea, odată cu 
recoltatul, țăranii muncitori din Voi
voda fac și arături adinei de toamnă și 
însămințări. Pînă acum ei au insimin- 
țat peste 20 hectare cu orz de toamnă.

Țăranii muncitori din satul Voivoda 
tși intensifică din ce în ce mai mult 
eforturile pentru a tntimpina Congre
sul Partidului cu noi succese in muncă.

Magazin universa 1
VIAȚA țărani- 

lor muncitori din 
satul Voivoda, co
muna Furculești, 
raionul Alexan
dria, s-a schimbat 
mult în anii pu
terii populare. Și

înfățișarea comunei de care aparține 
parcă a devenit alta.

Pe o clădire îți atrage atenția o firmă 
mare : „Magazin Universal'* — de apro
vizionare și desfacere. Vitrinele magazi
nului te îndeamnă să intri Raioanele 
sale sînt încărcate cu tot felul de pro
duse necesare bunului trai al țărănimii 
muncitoare. în magazin se găsesc ar
ticole de încălțăminte, ca și produse ale 
industriei metalurgice, textile și chi
mice.

Zilnic vin să se aprovizioneze de la 
acest magazin numeroși țărani mun
citori din Voivoda și Furculești, ca și 
din satele și comunele vecine ; Bogdana, 
Spătărei, Ulmeni, Moșteni și chiar din 
Teologu și Piatra din raionul Zimnicea.

Ei sînt serviți la timp și în bune 
condițiuni de o brigadă de bună de
servire.

Prietenii cărții
CÎND în satul 

Voivoda, a luat 
ființă căminul cul
tural, țăranii mun
citori îl priveau 
parcă cu neîncre
dere. Nicicînd nu 
mai văzuseră ei
așa ceva în sat. Cu timpul însă, cînd 
la căminul cultural se organizau ser
bări, se țineau conferințe, se citeau 
cărți din bibliotecă, ei au început să 
prindă drag de el. în primele zile au 
venit șase țărani muncitori și au luat 
de la bibliotecă cărțile ce le-au plăcut. 
Apoi au început sa vină, unul cîte unul, 
tot mai mulți țărani muncitori. Astăzi 
biblioteca de la cămin, înzestrată cu 
peste 500 cărți ideologice, literare și 
științifice — legate de munca în agri
cultură, este folosită de numeroși ci
titori tineri și vîrstnici.

astfel din zi în zi, cărțile au tot 
mai mulți prieteni.

Ori de cîte ori sosesc la bibliotecă 
cărți noi, țăranii muncitori iau cunoș
tință de ele în primul rind din vitrina 
cu coperte ale cărților noi apărute.

Fiimul nu mai e un lucru nou
IATĂ-I pe țăra

nii muncitori din 
Voivoda intr-o zi 
de sărbătoare la 
căminul cultural. 
Sînt peste 400. 
Dintre ei, cei mai 
mulți sînt tineri

Cu toții au venit sS vizioneze filmul 
„Alexandru Matrosov". Ei urmăresc cu 
viu interes acțiunea filmului.

La sfirșlt discută cu înflăcărare sce
nele mai importante din film.

Astfel se string săptămînal la cămi
nul cultural țăranii muncitori din Voi
voda ca să vizioneze filme. Pînă acum 
au mai văzut și filmele „Pentru pace și 
prietenie", „Fiul mărilor" și . multe 
altele. ■

Pentru țăranii muncitori din Voivoda 
ca și din alte sate și comune ale pa
triei noastre, filmul nu mai este un 
lucru nou.

Corespondent,
PASACHE MUGUR



La hidrocentrala V. I. Lenin -Bicaz

COMUNIȘTII - OAMENI DE NÂDEJDE
Așa « Ia Bicaz, totul te cuprinde din- 

tr-odată puternic, fără aă-ți dea răgaz. 
Abia ai coborât din tren și nuznaidecît un 
nor de praf stîrait de un atocamlon „ZIS" 
te Învăluie. Cîteva clipe numai, căci apoi 
un val de aer răcoros, venind dinspre Bis
trița, îți umflă pieptul. Privirea distinge cu 
repeziciune un pod alb de beton, o ma
cara, stîlpii purtători de înaltă tensiune 
electrică, căsuțe albe noi, autocamioane și 
în contrast cu toate astea, o plută tradi
țională cu trei plutași, coborând Bistrița. 
După un scrîșnet de trine și un glas ce 
întreabă „Ei; unde mergi?" reporterul 
urcă în cabina unui autobasculant.

— La tunel.
— La tunel, bine ! Dar de ce te-ai oprit 

în mijlocul drumului? Ce vezi aici, nu-i 
nimic. Cînd intri pe adevăratul șantier, 
atunci... Ești străin ?

La baraj, șoferul opri mașina printr-o 
mișcare ușoară. In stînga Bistriței se des
fășura panoramic peretele de piatră al 
muntelui, purtînd pe el diferite instala
ții Mai jos în apă, batardouL Era adînc 
încît nu i se vedea fundul, dar se auzea 
limpede cum acolo la mulți metri mai jos 
de nivelul apel, răpăe un escavator.

La poalele unui drum de acces se ve
dea stînca vînăt-albastră.

— E bună — își spuse cu gravitate pă
rerea șoferul — acolo se poate turna be
tonul.

în dreapta, deasupra, își ține picioarele 
lungi și albe un viaduct. Mai sus de el, 
stînd înfipt în stînca muntelui, un colos 
de beton armat domină înălțimile — pos
tamentul funicularului pentru turnarea 
betonului la baraj.

Cînd au ajuns la pod, șoferul acționă 
frînele.

— Pe aici în sus se ajunge la tunel.
★

Venise la tunel cu gîndul de a cunoaște 
cîțiva comuniști. Secretarul organizației de 
bază, tovarășul Petrescu, II informă.

— Tovarășul Mugureanu, cu care vrei să 
vorbești, nu este aici, a plecat In concediu 
de odihnă.

A rămas cîteva clipe dezamăgit. Oare 
nu va mai putea scrie reportajul ? Ințele- 
gîndu-i parcă frămîntarea, tovarășul Pe
trescu strînse ușor din umeri, a regret, 
iar apoi zîmbl.

— Nu vrei să mergi în tunel ? — îi spuse 
imediat. Eu am ceva treabă pe acolo.

Și iată-i la gura tunelului.
— Tovarășe Petrescu — îl întîmpină un 

„impiegat" al acelor micuțe trenuri elec
trice ce intrau și Ieșeau. Avem azi un 
transport fain. Nu se simte că e plecat 
moșul (adică tovarășul Măgureanu care 
arp peste 70 de ani și e șeful transportului 
la tunel). însă ce e drept, e drept, ne-a 
dat o instruire faină.

— Ei, atunci e fain — îl răspunse se
cretarul spre a-i face plăcere.

Știa bine dinainte că „impiegatul" soco
tește cuvîntul fain ca expresie verbală a 
celei mai evidente bucurii.

Intrînd în tunel, mergi cale de cîțiva 
metri prin galeria căptușită de grinzi, iar 
apoi ai în față o adevărată cale subte
rană. Două linii de decovil țin un fir 
drept pînă departe în fund unde par a 
se întîlni cu șiragul de lumini ce atîrnă 
la jumătatea bolții tunelului. Aerul răco
ros și proaspăt, pompat de ventilatoare, 
te face să uiți că te afli sub pămînt. Și

Cărți care vor apare în cinstea Congresului P.M.R. în E.S.P.L. A.
A.
H.
A.
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întrecerea socialistă — puternică forță mobilizatoare 
în construirea socialismului

întrecerea socialistă este o mișcare de 
masă proprie numai societății în care se 
afirmă relații de producție socialiste, re
lații de colaborare și ajutor reciproc în
tre cei ce muncesc.

întrecerea socialistă este metoda co
munistă de construire a socialismului, o 
forță invincibilă care mătură din drumul 
ei tot ce este vechi și perimat și stimu
lează tot ce este nou. Pornind de la 
ideea leninistă după care esențialul în în
trecere este ajutorul dat celor rămași în 
urmă, pentru a ajunge pe cei fruntași, 
I. V. Stalin sublinia: „întrecerea socia
listă spune : unii lucrează prost, alții bine, 
alții mai bine — ajunge-i pe cei mai buni 
pentru a obține un avlnt general".

întrecerea socialistă are o mare însem
nătate educativă. Ea constituie un mijloc 
puternic de lichidare a deprinderilor și 
obiceiurilor înapoiate, un mijloc de lichi
dare a rutinei și spiritului îngust, cultivă 
și dezvoltă o nouă concepție asupra mun
cii, o concepție revoluționară. In desfășu
rarea întrecerii socialiste, muncitorii își 
depășesc propriile lor realizări, învață să 
folosească cu grijă fiecare ceas, fiecare mi
nut din producție, învață să smulgă ma
șinilor mereu mai multe produse. între
cerea socialistă nu-ți permite să bați pa
sul pe loc, să te mulțumești cu realizările 
dobîndite; ea te mobilizează să pășești 
mereu înainte pentru a găsi noi posibili
tăți de creștere a productivității muncii, 
de îmbunătățire a calității produselor și re
ducere a prețului de cost. Ea constituie o 
imensă școală practică, o școală minunată 
de creștere a conștiinței socialiste și de 
ridicare a nivelului cultural-tehnic al celor 
ce muncesc.

Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice a acordat și acordă o grijă permanentă 
conducerii și extinderii întrecerii socialiste, 
așa încît aceasta a devenit o mișcare a în
tregului popor. întrecerea și-a afirmat pu
ternica forță de mobilizare în munca e- 
roică pentru îndeplinirea planurilor cin
cinale de construire a socialismului și, in 
prezent, de construire a comunismului. 
Despre neîntrecuta emulație creatoare a 
întrecerii- socialiste vorbește cu tărie fap
tul că, în anul trecut. în U.R.SS. au fost 
făcute peste 900.000 propuneri de invenții,

„Scînteia tineretului"
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dacă n-al vedea împrejur imensul tub ro
tund de beton al crede că te afli noaptea 
pe o șosea, pe care în loc de automobile 
gonesc mici trenuri electrice. Este frumos! 
Din loc in loc perspectiva este întreruptă 
de mici schele de lemn. Pretutindeni, oa
meni voioși: mineri cu haine de pro
tecție și fete electricieni. Dar iată însă și 
«ățiva supărațL

Bombănind printre dinți, un vatman de 
locomotivă se uita cu ciudă la nemișcata 
garnitură de valonele. Slăbindu-se cîteva 
traverse, greutatea locomotivei a învins 
și a răsucit linia sub roți, deraind.

— Păcat că nu-1 aici tovarășul Măgu
reanu că v-ar arăta vouă! — îi întîmpină 
înțepat vatmanul pe doi tineri ce veniseră 
cu niște traverse scurte.

— Sigur că păcat Ți-ar arăta ție, nu 
nouă! De o săptămînă am primit de la 
tovarășul Măgureanu sarcina să schim
băm traversele, dar ce, a fost chip? Nici 
măcar o clipă nu ați lăsat linia liberă. 
Atunci, <rfne-i vinovat ? ripostă unul dintre 
întreținătorli de linie.

Lăsîndu-i pe cei trei să se lămurească 
între ei, secretarul și reporterul au plecat 
mai departe. Iată-i la un inel de escavație:

— Aici lucrează și Tafta Vasile. N-ai 
de unde să-1 știi, dar fiindcă vorbeam de 
tovarășul Măgureanu, să-ți spun și de 
Tafta. Tînărul ăsta a fost mult ajutat de 
bătrînul comunist. Și nu numai în muncă. 
La ședința organizației în care s-a dezbă
tut primirea lui în rîndurile candidaților a 
vorbit despre Măgureanu ca de un pă
rinte. Și fiindcă veni vorba de candidați, 
află că moșul a dat peste 15 recoman
dări. Cunoaște bine mulți tineri de nă
dejde, pe care i-a ajutat, iar aceștia îl 
Iubesc !

La o încrucișare de linii o fată acar în
druma cu siguranță trenurile numai pe o 
singură parte (asta din pricina locomotivei 
deraiate). Ședea acolo singură și calmă, 
trimițînd garnituri încărcate spre inelele 
în betonare și evacuînd vagonetele goale. 
Limbile acelor străluceau de curățenie.

— Se curăță de cîteva ori pe zi — ex
plică ea — pentru a evita accidentele.

Reporterul a întrebat-o cum s-a cali
ficat. A răspuns nu fără mlndrie:

— Lucrez în echipa tovarășului Măgu
reanu. La el n-am calificat

Mai departe la o instalație de injectat 
în pereții tunelului, o altă fată trebăluia 
cu atenție.

— O vezi — îmi zice iov. Petrescu 
Fata asta s-a făcut om serios și-»i vede de 
treabă abia de cînd a discutat cu ea so
ția tovarășului Măgureanu.

— Dar cum asta? Și tovarășa Măgu
reanu lucrează în tunel ?

— Nu, însă ea este ca și soțul, membru 
de partid. E deputată în sfatul comunei, 
iar aici în colonie, o bună propagandistă 
a ideilor moralei comuniste. Mereu o vezi 
în dormitorul fetelor, O femele bătrină, 
dar plină de entuziasm.

Au mai parcurs multe sute de metri 
prin tunel și pretutindeni au intilnit 
oameni care vorbeau de tovarășul Măgu
reanu. „Linia e întreținută fiindcă tovară
șul Măgureanu ne-a rugat....", „stat din 
echipa moșului..." etc.

La un moment dat reporterul a căpătat 
impresia, că omul acesta, tovarășul Măgu
reanu, este pe undeva pe aproape inspec- 
tîndu-și locurile de muncă și nicidecum
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inovații și raționalizări, prin a căror apli
care tehnica sovietică a urcat pe culm: 
mai înalte.

întrecerea socialistă permite reliefarea 
personalității oamenilor ce: mai înaintați, 
cei mai stăprni pe tehnică. Dta rindurile 
participanților la întrecere a-au ridicat 
neîntrecuții strungari Bicov, Bortkevici, 
Kolesov, țesătorul Alexandr Crjtteh. toac- 
torista Pașa Anghelina, Lidia Savelieva, 
inginerul Covaliov și alții, care prin ini
țiativele lor, prin victoriile cucerite au de
venit cunoscuți și dincolo de hotarele Uni
unii Sovietice. Glorioșii comsomoliști se gă
sesc în primele rinduri in întrecerea so
cialistă pe care inîreg pcporol sovietic o 
desfășoară cu avint pentru făurirea unei 
vieți mai îmbelșugate, pentro întărirea ri
tului sovietic și zidirea oriaduiri: comu
niste.

★
In țara noastră, ca și în celelalte țări in 

care poporul muncitor a scuturat jugul ro
biei capitaliste, întrecerea socialistă a e- 
părut și s-a dezvoltat într-o Largă mișcare 
de mase, ca un rezultat firesc al multi
plelor transformări revoluționare înfăp
tuite.

întrecerea socialistă se desfășoară pe 
baza obiectivelor politicii partidului și sub 
conducerea directa a partidului. Ea nu s-a 
ivit spontan ci este rodul muncii educa
tive desfășurată de partid pentru smulge
rea vechilor concepții despre muncă, in 
vederea însușirii unei noi atitudini față 
de problemele producției Omul muncii 
este conștient că roadele activității sale 
creatoare nu mai intră în buzunarele pa
tronilor ci vin să asigure bunăstarea sa 
și a întregii colectivități. întrecerea so
cialistă nu are nimic din spiritul de 
concurență nimicitoare cultivat da capi
talism.

întrecerea socialistă este întrecerea unor 
oameni eliberați de exploatare, darnici 
să-și valorifice la maximum aptitudinile și 
talentele in folosul patriei-

Energia nesecată a oamenilor muncii ți
nută decenii da-a rindul sub obrocul asu
pririi capitaliste, își găsește acum. In con
dițiile puterii populare, un larg cimp de 
desfășurare. In întrecerea socialistă se vă
dește capacitatea creatoare, vrednicia și 
dirzenia de care oamenii muncii din patria 
noastră sînt capabili, patriotismul fierbinte 
al celor ce muncesc. întrecerea în cinstea 
Congresului Partidului este o dovadă a 
devotamentului poporului față da partid.
■ In întrecere s-au călit oameni noi, stâ-

In concediu. A împărtășit impresia secre
tarului. La aceasta, el a răspuns cu voce 
sigură.

— Apăi tovarășe, așa sînt comuniștii. 
Nu trăiesc doar prin ei înșiși ci și prin 
cei din jur pe care-i formează și-i educă.

Așa dar iată cum a cunoscut reporterul, 
firea și felul de a fi al tovarășului Ion 
Măgureanu. Cît privește chipul, i l-a cu
noscut la panoul de fotografii ale frun
tașilor șantierului hidrocentralei. Un om 
cu părul cărunt, trăsături energice. însă 
cu o gură zîmbitoare. Intr-un cuvînt, un 
bătrîne! simpatic. Dacă n-arată chiar așa, 
să-i fie iertat, a văzut doar fotografia.

Cînd se înapoiau au dat de cîteva băl
toace cu apă. Tovarășul Petrescu s-a oprit 
mtindu-se în jur cu dezaprobare. De la 
intrare se apropia un om.

— A, noroc Echime — I se adresă 
secretarul. Bine că te văd. Vreau să-ți 
fac o propunere. N-ar fi bine să confec
ționați la atelierul mecanic cîteva bărci ? 
Le pot folosi minerii cînd intră în șut Ce 
zici?

— Tovarășe secretar, ne stat defecte 
pompele Dar dacă treci peste cîteva ore 
pe aid n-ai să mei vezi o picătură de 
apă!

Cînd s-a depărtat tovarășul Petrescu a 
adăugat:

— De fapt nu-i el vinovat Șeful meca
nic răspunde de toată întreținerea meca
nică. Si află că omul ăsta nu muncește cu 
toată dragostea. Nu-i membru de par
tid, însă ne ocupăm de ei. t Invităm j 
aproape cu regularitate la sediul organi
ci

Au ajun» din nou In colonie. începuse 
a se lăsa seara. In locuința tovarășului 
Petrescu, reporterul a fost martor la ur
mătoarea întâmplare:

După un ciocănit ușor s! tm „intră". | 
apăru un bătrânel Era scund de statură ; 
și cu un mers nervos. Secretarul îl pre- . 
zentă.

— Inginerul topometru al tunelului, 
tovarășul Dumitra Zeinescu.

Cel prezentat începu cu o voce tulbu
rată.

— Pe trese ale, n-am venit niciodată !n 
casa ta. dar scum mi s-a Intîmplat tm 
necaz. Puteam să mă duc la director, dar 
nu e o chestiune edminiitretrvi. S-eu spus 
pe socoteala mea niște cartate neadevă- f 
rate, care-mi ating cinstea și demnitatea! '

Apta după o pauză :
— Nu stat membru de partid, dar uite. ’ 

am încredere in voi (vorbea emoționat ș! , 
aproape bilblindu-se). De n-a! fi fost tu 
aici, poate m-asi fi dus la inginerul Ște- ; 
fan. că si el e comunist. Tu. mă cunoști 
bine, ști că tint ocn cinstit și nu permit I 
nimănui să-s: bat» joc de cinstea si dem- I 
nitatee mea! Sin: de 4# de ani tagmer. | 
Am muncit și atîta tot Pretutindeni mă i 
cunosc de om cinstit 5: acum să vină la ; 
mine Drăghici și să-mi spună—

Se așeză pe un scaun lingă secretar și . 
dintr-o suflare înșiră ceea ce-1 Mutata. ț

După ce inginerul a plecat liniștit de cs- 
vintele calde ale secretarului, reporterul 
a făcut o însemnare laconică In carnet 
„Comuniștii de la tunel sînt exemplu. Oa
menii cinstit cată totdeauna la ei sprijin 
$1 sfat destăinuind-j-si Inima*.

V. CONSTANTINESCU

N. TAUTU: Furtuni de primăvară
C. VASILESCU : Ochiul babei
COLECȚIA CLASICI ROMINI ’ j

V. ALECSANDRI: Poezii, vot I
D. TH. NECULUȚA: Spre țărmul ’ 

dreptății
ISTORIE

Șl CRITICA LITERARA
• * Istoria literaturii roentae, j 
toL I

p!ni pe tehnica avansată, exemplu de lnl- 
pativă și perseverenta pentro găsirea și 
promovarea oculta, ssa cum riot Eroii 
Muncii Socialiste strungarul Coostantin 
Vasiiaehe. minerul Iul-- Ha.du mecanicul 
de teceraotrr* Lcngu Ștefan, tracoristul 
Votohita Vasile P ma -irul crescător de 
vaci Adochitei CoestantiE. După pilda lor 
se aimtazâ ta rtnd-rrt'.e Plan mater în în
trecere zeci r zeci de mii de tineri R virst-

țele seu cu m-ctee — vrednici constructori 
aî socialsmulte in patria noastră.

♦
Una din trăsăturite întreceri socialiste 

o constituie lupta pentru dărimarea barie
relor coaservatcriste. entmiamul clocoti
tor ta fața noulta. Tineretului Ii sînt pro
prii er tuns'mu. și dragostea pentru cuce
ririle ‘ehnici și ștairței. pentru tot ce este 
nou. dorința de a păși mereu înainte In 
mod firesc, tineretul se angajează în în
trecere» socialiști cu tatreg elanul care-i 
cerartenzeazâ.

Mobilizați de Uniunea Tineretului Mun
citor. rute de mu da tineri te găsesc an
trenați in întrecere, desfășurând o muncă 
vrednică pentru dezvoltarea producției in
dustriale și agricole. Numai in Întreprin
derile industriale și de transport se găsesc 
cuprinși în întrecere peste 330.000 tineri și 
tinere. Peste 120.000 tineri și-au însușit în 
mod temeinic metode de lucru sovietice, 
specifice Ierului lor de muncă Din rin- 
durile lor s-au ridica: 60.000 de tineri care 
lucrează In contul anilor viitori.

Alături de vârstnici, tinerii muncitori 
din uzine și fabrici desfășoară o activitate 
susținută pentru a da agriculturii cit ma: 
multe mașini și tractoare pentru dezvolta
rea producție: bunurilor de larg consum, 
pentru îmbunătățirea calității articolelor 
destinate consumului populației pentru 
ieftinirea prețului tor. Acțiuni patriotice 
ca aceea purtată sub lozinca „Cit ma: 
multe produse finite din economii" fac 
cinste întregului tineret din țara noastră.

In urma măsurilor partidului și guver
nului cu privire la dezvoltarea agricultu
rii, a crescut participarea tineretului de la 
sate la lupta pentru însușirea metodelor 
agro-zootehnice înaintate, pentru creșterea 
producției la hectar și înflorirea tuturor 
ramurilor agriculturii. Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. mai bine de 46.000 tineri 
și tinere au luat parte la întrecerea socia
listă și patriotică în campaniile agricole 
trecute. A crescut simțitor numărul tine

Aici s-a tipărit 
cuvîntul partidului

...Strada Școala Floreasca. O mică stră
duță în București La nr. 34 o căsuță 
scundă ce aduce mai mult a bordei. Aici 
a fost în anii 1341—1944 tipografia ilegală 
a Comitetului Central al P.C.R, Acum cî
teva zile a fo»t prins pe unul din pereții 
acestei căsuțe o placă comemorativă din 
marmoră, pe care scrie cu.Litere de aur:

„în această casă în anii grei de teroare 
fascistă 1941—1944 a funcționat tipografia 
ilegală a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Romin. Aici s-a tipărit cuvîntul 
partidului, cuvînt de chemare la luptă a 
clasei muncitoare și a tuturor celor ce 
muncesc, împotriva războiului hitlerist, 
pentru eliberarea lor de sub jugul exploa
tării burghezo-moșierești",

...Strada Școala Floreasca nr. 34 în 
urmă cu mai bine de zece ani... în piv
nița acestei căsuțe funcționa tipografia 
ilegală a C.C. al P.C.R. La mașina primi
tivă de mînă, de tip Boston, se tipăreau 
manifeste. Mîine, cuvîntul partidului, cu
vînt de chemare la luptă, avea să mobi
lizeze pe muncitorii Reșiței să saboteze 
producția de război, pe minerii Văii Plîn- 
gerii să împiedice extracția cărbunelui, 
pe ostașii plecați în războiul nedrept de 
jaf și cotropire să opună rezistență fas
ciștilor.

In zeci și sute de mii de manifeste, a 
pornit din această căsuță, cules literă cu 
literă, cuvîntul de luptă al partidului, îm
potriva vînzătorilor țării, care ne arun
caseră într-un război nedrept, străin de 
interesele celor mulți.

Din ianuarie 1943 aici a fost tipărită 
„Romînia Liberă" pînă la apariția ei legală. 
In căsuță era și un aparat de radio la 
care se asculta Moscova. Ordinele de zi 
ale lui I. V. Stalin erau traduse și răs- 
pindite în țară, în ziar erau înșirate ști
rile importante despre victoriile Armatei 
Sovietice.

-Strada Școala Floreasca nr. 34. în piv
nița acestei căsuțe un grup de tovarăși 
se aduna să asculte Moscova. Abia se 
auzeau răsuflările întretăiate. In pivnița 
cu bolta joasă răsunau prelung clopotele 
Or-alinului, inima Țării Sovietice. Răsu
na hotărit, ca o sentință, vocea crainicu
lui: „Moarte cotropitorilor fasciști 1“

Aici, în această căsuță au fost ascultate 
cu privirea încremenită, cuvintele lui 
L V. Stalin. Sus, umblau copoiii siguran
ței. în timp ce în pivnița care avea doar 
o comunicare cu canalizarea, pentru sal
vare in caz de primejdie, răsunau birui
te:. vestind viață lumii întregi, cuvin
tele nepieritoare: „Va fi sărbătoare și pe 
ulița noastră".

De atunci, căsuța a devenit cronicarul 
tafringerii istorice a hoardei fasciste, de 
auâ se răspindeau în țară știrile care ne 
umpleau ochii de lacrimile bucuriei și ale 
speranței, știrile vestind ziua eliberării.

Și în noaptea de 22 spre 23 August s-a 
reies ultimul zaț în căsuța de pe strada 
Școala Floreasca nr. 34, Cuvîntul partidu- 
Ita vestea victoria forțelor patriotice con- 
dose de partid, in condițiile inaintării 
Armatei Sovietice.

Oamenii curajoși ai căsuței de pe strada 
Școala F.oreasca. cei care plecau de aici 
cu slova partidului riseîndu-și viața, ne- 
tafrieoșați de Zbirii siguranței, și-au făcut 
datoria!

—De pe matul Herăstrăului se vede pro- 
fil'-.tu-re pe cer steaua de un roșu robi- . 
nrt: 5e pe tonal central al „Casei Scîn- 
teff. Azi. ta acest palat se culese la lino- 
tape modeme și se multiplică in sute de 
m.: de exemplare, la uriașa rotativă so
vietică. cuvântul de luptă al partidului.

A trecut mai mult de un deceniu de cînd ! 
ziarul din ilegalitate, în format mie ce se j 
putea bine ascunde, se tipărea în căsuța 
de pe strada Școala Floreasca nr. 34. Iar ' 
ari când trăim zilele libere ale construirii 
aocuaitamului. trecând prin străduța Școala . 
Flceemza ne oprim să citim placa aceasta 
comemarar.vi și amintirile ne zboară la 
vremea cind in pivnița căsuței nr. 34 au 
fost notate la radio, spre a fi răspindite 
in largul țării, ta uzine, pe ogoare, in 
șccl: R în cazărmi, cuvintele vestitoare 
de vtațâ: „Va fi sărbătoare și pe ulița 
noastră".

ȘT. H. B. DUMITRESCUmtadrie și despre faptul că tinerii de pe

rilor Uaetorișt: care sânt sa exemplu ta 
ce privește calitatea lucrărilor efectuate 
tot asa cum a crescut continuu numărul 
ttaeritor care dobindesc victorii deosebite 
!n rn-utra pentru creșterea animalelor.

Cu tarile aceste succese, există încă su- 
ficten: de multe umtați în care tineretul 
nu ccțtoe ta muncă rezultate pe măsura 
patebllitatflar sale. Unele organizații de 
bexă U.TM- dta tatreprinderî și de la sate 
na pm seama că adevărata călire a ttaere- 
tnhri. adevărata educație comunistă se face 
prin muncă, se face ta lupta pentru creș
terea producției și îndeplinirea tutoror 
sare nil~r pe care le pune construcția so- 
dataoitam. In cocsectață, aceste organi
zata: acordă prea puțină atenție mobiliză
rii tineruor ta întrecerea social stă

Extata activiști utemiștt care dau dovadă 
de formataam. de superfîciautate in ce 
privește tratarea problemelor întrecerii so
cialiste Nu de puține ori munca concreta, 
muica de îndrumare șî mobilizare a ti
nerilor la efortul colectiv în producție, 
este taloetată eu o atmosferă de paradă, 
cu manifestări zgomotoase lipsite ie ori
ce valoare. In Ioc să se ocupe permanent 
de activitatea brigăzitor de tineret, a pos- 
ttrri’er utemiste de control de creșterea 
nLunărulai de tineri cuprinși ta întrecere 
și răspindirea expertentei pozitive, anii 
activiști utemișt: se cufundă în birocra
tism. mărgin:ndu-si sctivttatea la întoc
mirea de rapoarte, chemări la întrecere, 
grafica care de care ma: comp cate etc. 
Se înțelege că un asemenea tel de muncă, 
pe de-a întregul formal nu poate duce 
Ia rezultatele așteptate.

In fața poporului nostru muncitor stau 
sarcini mărețe. Proiectul de Directive ale 
celui de al n-lea Congres al Partidului 
cuprinde un vast program de dezvoltare 
in următorii 2-3 an: a agriculturii noa
stre Transpunerea în viață a acestor pre
vederi — paralel cu dezvoltarea industriei 
grele și cu creșterea rapidă a industriei 
ușoare și alimentare, producătoare de 
bunuri de larg consum — constituie in 
momentul de față veriga principală în 
dezvoltarea economiei naționale și ridi
carea pe această bază a nivelului de tra! 
al celor ce muncesc. Tineretul este che
mat să participe cu elan la lupta pentru 
înfăptuirea politicii partidului, la lupta 
pentru dezvoltarea economiei naționale.

De aci decurg sarcinile de mare răs
pundere ce revin organizațiilor U.T.M. în 
mobilizarea tineretului in întrecerea so
cialistă. Trebuie părăsită practica adine 
înrădăcinată și profund dăunătoare de a se 
da acestei probleme un caracter de cam
panie. Este necesar ca fiecare organizație
U.T M să pună în centrul preocupărilor 
ei problema educării tineretului prin 
mur.că, prin antrenarea lui în întrecere.

Organizațiile U.T.M. au datoria să spri
jine sindicatele în munca de organizare a

Pentru marea sărbătoare
Elevii și stu

denții scriu re
dacției despre 
felul cum întîm
pină Congresul 
al Il-Iea al Par
tidului.

Ca și în atîtea alte 
dimineți, pe masa 
de lucru s-a adunat 
un teanc de scrisori 
venite din țară. Sînt 
scrisori de toate fe
lurile, acoperite cu 
literele stîngace ale 
unui pionier sau cu 
scrisul caligrafic al 
u iui student în ul
timul an al facultă-
ții, pornite dintr-un ______________
sat din vîrful mun
telui sau dintr-un mare centru universitar. 
Nu se află două care să semene între ele și 
totuși fiecare vorbește cu alte cuvinte des
pre același lucru, despre viața nouă a fii
lor oamenilor muncii cărora partidul le-a 
deschis drumul spre lumina științei și cul
turii. despre condițiile tot mai bune de 
trai și de învățătură ce li se crează, des
pre noul aspect moral șl despre noile preo
cupări ale elevilor și studenților noștri. 
Orice problemă ar trata o asemenea scri
soare, din ea răzbate întotdeauna căldura 
dragostei față de partid, făuritorul revo
luției culturale în țara noastră.

Scrisorile trimise redacției în ultima 
vreme de către elevii șl studenții patriei 
au o nouă notă comună. Este vorba de 
faptul că din rândurile fiecăreia dintre 
ele se desprinde o mare bucurie, se poate 
ghici atmosfera sărbătorească ce domnește 
în școli și facultăți, se simte pulsul in
tens al pregătirilor neobosite pentru în
tâmpinarea cu cinste a marii sărbători a 
poporului muncitor, cel de al II-lea Con
gres al scumpului nostru partid. Luată 
în parte, fiecare scrisoare vorbește des
pre lucruri în aparență mărunte, dar care 
au o mare importanță în viața celor care 
le trăiesc în satul sau în facultatea lor.

S-au scurs doar cîteva săptămîni de la 
începutul anului școlar. Și astăzi încă, 
multe din scrisorile sosite din școli sau 
facultăți vorbesc despre ceea ce e nou anul 
acesta în îmbunătățirea condițiilor de stu
diu și de trai.

„Cît de mult ne-am bucurat intrînd 
în clasele curate, proaspăt zugrăvite și 
așezîndu-ne în băncile reparate. îndată 
am văzut că nu numai clasele sînt repa
rate, ne spune într-o scrisoare I. H. Ru
bin din clasa a X-a B a Scolii medii de 10 
ani nr. 2 de băieți din Botoșani, ci și te
renul sportiv. S-a construit o pistă de 
alergări, o groapă de sărituri, a fost re
novat terenul de volei și baschet. Ne-am 
dat seama că trebuie să ne dovedim 
demni de grija ce ni se poartă, pregătin- 
du-ne să devenim ziditorii de mîine al 
socialismului în țara noastră, ai noii vieți 
libere și fericite".

„Internatul nostru — ne scrie tov. 
Chiur Ion de la Școala medie tehnică 
agricolă din Sibiu — este o clădire mare 
și spațioasă menținută într-o stare exem
plară de igienă. Școala noastră este înzes
trată cu două laboratoare — unul agricol 
și unul veterinar — deosebit de bine în
zestrate. Toți oaspeții străini care au vizi
tat școcîa noastră, au fost impresionați 
de condițiile ce ne-au fost create def că
tre partid și de nivelul cultural ridicat al 
elevilor".

Despre alte asemenea realizări în folo
sul elevilor și studenților, despre cantina 
unde primesc hrană bună, despre asigu
rarea recreării și odihnei lor în bune con- 
dițiuni. ne-au mai scris tovarășii Tătaru 
Dumitru. Voraicu Vasile care ne poves
tesc despre înființarea unei noi școli me
dii zootehnice și alții.

Scrisorile acestea ne vorbesc însă cu 

întrecerii, să nu considere întrecerea 
drept o sarcină numai a sindicatelor. 
Sprijinul organizațiilor utemiste să se 
facă simțit mai ales prin munca politică 
desfășurată în jurul întrecerii muncă vie, 
prefund agitatorică. în întrecerea in cin
stea Congresului Partidului organizațiile 
U.T.M. trebuia să se preocupe de ridicarea 
muncii tuturor tinerilor, de ajutorarea ce
lor rămași în urmă, astfel incit ei să a- 
jungă la nivelul fruntașilor. Intensifi
carea muncii educative pentru respec
tarea disciplinei socialiste în producție, in- 
tirirea ipirftalui colectiv, de ajutor reci
proc, ger.eral^area experienței înaintate— 
tată m.i.'Loace prin care se poate realiza 
ridicarea fiecărui tinăr la nivelul frunta
șilor. crearea unui avlnt general în pro
ducție.

Sub conducerea organizațiilor de par
tid organizațiile U.T.M. au datoria să 
desfășoare o astfel de activitate încît nici 
un tinăr muncitor să nu rămînă în afara 
întrecerii socialiste. întrecerea socialistă 
este „n lucru viu, creator. Evidența nece
sară urmăririi întrecerii nu trebuie să fie 
înlocuită cu tot felul de forme birocra
tice.

Forma cea mai largă și mai eficientă a 
organizării întrecerii așa după cum a a- 
rătat r experiența sovietică, este întrece
rea individuală și pe brigăzi. Tinerii a- 
fta.i în întrecere trebuie să simtă ajuto
rul practic al organizației U.T.M., îndru
marea ei continuă.

In întrecerea desfășurată in cinstea 
Congresului Partidului și a zilei de 7 No
iembrie un mare accent trebuie pus pe îm
bunătățirea muncii brigăzilor și a postu
rilor utemiste de contrcL pe cunoașterea 
concreta de către fiecare muncitor a sar
cinilor sale de plan.

Educarea tinerilor in spiritul dragostei 
pentru tehnică, pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale este de asemenea 
o sarcină de frunte a organizațiilor 
U.T.M Este necesar să se cultive în con
știința fiecărui tinăr ideea că numai pe 
baza ridicării calificării profesionale se 
pot obține rezultate înalte în muncă. De 
.-■ci decurge și sarcina de a se acorda o a- 
tenție permanentă răspîndirii metodelor 
sovietice de muncă, metode care asigură 
o înalta productivitate și organizării 
cursurilor d= minim tehnic. Deosebit de 
important este ca organizațiile U.T.M. de 
la sate să fixeze printre obiectivele cen
trale munca pentru însușirea și aplicarea 
de către tineri a bogatei experiențe a col
hoznicilor. a celor mai înaintate reguli 
agro-zootehnice. chezășia sporirii produc
ției agricole.

A "tincind problemele întrecerii socia
liste și sarcinile ce le revin in lumina 
Hotăririi Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

Fiecare zi este un prilej de a învăța ceva nou șl fiecare clipă 
trebuie folosită cu răspundere.

Studenții grupei a 17-a Fiziologie dla anul H al Institutului 
Medlco-Farmaceutic din Timișoara știu acest lucru, lată-i în 
fotografie, ascultînd cu atenție explicațiile asistentului Ștefan 
WeiSs.

★ -—■--- —— ---------
băncile școlilor și facultăților nu cunosc 
o datorie mai însemnată, decît aceea de a 
se dovedi la înălțimea grijii și încrederii J 
partidului, întîmpinînd Congresul cu noi ■ 
și noi realizări în muncă, Învățătură și J 
activitatea obștească. Cei mai mulți d:n-M 
tre corespondenți, oonștienți că princi
pala lor sarcină este învățătura, ne ro
dau în scrisorile lor fapte grăitoare des
pre eforturile tovarășilor lor care întîm
pină Congresul intensifieîndu-și munca 
de studiu.

In multe scrisori primite se mai vor
bește de asemenea despre alte domenii de 
activitate în care elevii și studenții își in
tensifică munca în cinstea Congresului.

„In școala noastră s-a deschis cercul 
literar, ne scrie tov. Mohor Păun de la 
Școala medie tehnică de mecanică nr. 1 
din București într-o scrisoare. Vn tova
răș profesor a vorbit despre dezvoltarea 
literaturii noastre sub îndrumarea par
tidului în anii regimului de democrație 
populară. Mai mulți elevi și-au luat an
gajamentul de a pregăti diverse referate 
pentru activitatea viitoare a cercului"

Instructoarea superioară de pionieri din 
comuna Andreiași, regiunea Bîrlad ne 
povestește despre felul cum a antrenat 
pe pionieri și școlari la activitatea cultu- 
ral-artistică, iar tov. Negulescu Constantin 
ne scrie despre activitatea unor pionieri i 
din comuna Isvoru, regiunea Pitești care 
au cules o însemnată cantitate de plante 
medicinale în cadrul unei excursii, că- 
pătînd cu același prilej cunoștințe pre
țioase despre flora locurilor natale și cu- 
legînd plante pentru ierbar. Tovarășa 
Spînu Maria din Năsăud ne scrie des
pre colțul viu pe care l-au alcătuit elevii 
de la Școala pedagogică în vederea im-, 
bunătățirii studiului la științele natu
rale.

Numeroase scrisori vorbesc de asemenea 
despre felul cum se studiază și populari
zează Proiectul Directivelor celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani, 
despre felul cum s-au antrenat utemiștii 
și tinerii din școli și facultăți în 
lupta pentru traducerea lui în viată. 
Instructorul superior de pionieri Mincu- 
lescu A. Nicolaie de pildă, ne scrie des
pre sîrguința pionierilor șl școlarilor 
care aplicînd metodele agrotehnice îna- 
.‘ntate la însămînțarea culturilor, au ob
ținut o recoltă sporită pe terenul școlii 
de 7 ani din Grădiștea. Vălorificînd re
colta, ei au obținut alimente pentru in
ternatul școlii.. îh; altă scrisoare trimisă 
de corespondentul Cucureanu Dumitru 
de la Școala medie tehnică agricolă din 
Pomîrla, regiunea Suceava, ni se relatează 
despre faptul că membrii gospodăriei co
lective din Hăuești au mulțumit călduros 
elevilor pentru ajutorul care l-au primit 
din partea acestora în lupta pentru re
colte bogate.

Multe scrisori au sosit la redacție. Fie
care este cite un mic mesaj de dragoste 
și prietenie față de partid, o dovadă a . 
muncii harnice prin care tinerii ce-și în
sușesc știința și cultura întîmpină cel de 
al doilea Congres al Partidului.

cu privire la activitatea U.T.M. precum și 
în lumina lucrărilor și a hotărîrilor Con
ferinței pe țară a U.T.M., activiștii U.T.M. 
și odată cu ei masa largă a utemiștilor1 
vor reuși să intensifice aportul pe care 
tineretul îl aduce în întrecerea socialistă.

★
Ne găsim în preajma a două evenimen

te de mare însemnătate : cel de al II-lea 
Congres al Partidului și sărbătorirea ce
lei de a 37-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. In întîmpinarea 
acestor evenimente oamenii muncii din 
patria noastră își sporesc eforturile în 
muncă, dobîndesc noi succese în opera 
de construcție pașnică. întrecerea socia
listă se afirmă ma! mult ca oricînd ca o 
puternică torță mobilizatoare, ca un fac
tor determinant în obținerea succeselor. 
Chemării la întrecere lansată de mai 
multe colective ale întreprinderilor din 
regiunea Stalin și mai multe colective ale „ 
unităților agricole socialiste din regiunea 
Galați, ii răspund prin fapte rodnice sute ™ 
și sute de mii de constructori ai socialis
mului din toate colțurile țării.

Oamenii muncii își întăresc eforturile 
pentru a asigura îndeplinirea la toți in
dicii a planului pe anul 1954, creșterea 
productivității muncii, reducerea prețului 
de cost, îmbunătățirea procesului tehno
logic. Se înmulțesc inițiativele menite să 
ducă la creșterea bunurilor de consum 
popular prin folosirea maximă a rezerve
lor și posibilităților interne ale întreprin
derilor, și prin utilizarea resurselor locale. 
Inițiativa patriotică a colectivului fabricii 
„I. C. Frimu" din Sinaia în vederea fo
losirii depline a capacității utilajului, ini
țiativa, oamenilor muncii de la „Industria 
Textilă-Lugoj", de sporire a numărului 
de turații la războaiele de țesut, inovația 
tînăru'.ui strungar Marin Barbat și multe 
alte inițiative șl inovații constituie do
vada vie a forței întrecerii socialiste.

In agricultură întrecerea are ca obiec
tiv îndeplinirea la timp a lucrărilor de 
toamnă. De o mare importanță este pro
blema întăririi disciplinei in unitățile so- ta 
cialiste ale agriculturii mai ales în rîndu- V 
rile tractoriștilor. îmbunătățirea muncii ’ 
în sectorul socialist ai agriculturii ca și 
mobilizarea unui număr din ce în ce mai 
mare de, țăran! muncitori la folosirea me
todelor înaintate de lucru constituie fac
torii esențiali în obținerea unor recolte 
bogate.

Tineretul patriei noastre trebuie să par
ticipe cu și mai multă însuflețire la în
trecerea socialistă, făcînd astfel dovada 
nesecatei sale energii creatoare, dovada 
dragostei sale fierbinți pentru cauza 
scumpă a poporului nostru — cauza con
struirii socialismului.

M. POP



Viața U. T. M.

Educarea comunista a tinerilor, 
în centrul preocupărilor organizației de secție

în adunarea organizației U.T.M. din 
Secția mecanică grea și ușoară, care a 
avut loc de curînd s-a dezbătut activita
tea utemiștilor ți tineretului în lumina 
Hotărîril Biroului Politic al C.C. al P.M.R. 
cu privire la activitatea U.T.M. ți a docu
mentelor Conferinței pe țară a Uniunii 
Tineretului Muncitor.

La această adunare au fost invitați și 
cîțiva comuniști și muncitori vîrstnici. 
Unii dintre ei au luat euvîntul la dis
cuții, au scos la Iveală cauzele lipsurilor 
și au făcut propuneri prețioase pentru 
îmbunătățirea muncii. Printre aceștia se 
numără și tehnicianul comunist Pali 
I'rancisc. Printre altele el a spus :

„Am studiat cu toții Hotărîrea Birou
lui Politic al C.C. al Partidului, am citit 
împreună documentele Conferinței pe 
țară a U.T.M. Dacă ne gîndim vedem că 
multe din lipsurile arătate în aceste docu
mente, îți au manifestarea concretă și în 
secția noastră. După părerea mea, tova
răși, toate țin de slăbiciunile pe care 
le avem în munca de educare comu
nistă a tineretului, la care și noi, cei mai 
în vîrstă, avem partea noastră de vină. 
Am constatat că sînt tineri care nu au 
încă o calificare corespunzătoare, care 
dau încă produse de calitate slabă, care 
nu respectă pe vîrstnici. Am constatat, 
ne-am mîniat cite odată, dar nu ne-am 
pus capul la contribuție să-i învățăm. 
Avem brigăzi bune, este adevărat. Dar 
puteau fi și mai bune dacă s-ar fi ocupat 
mai atent tehnicienii de ele".

într-adevăr, așa după cum s-a arătat și 
în referat, în sectorul ÎI mecanică grea 
și ușoară, tinerii au obținut în producție 
rezultate însemnate. Trei dintre cele 
patru brigăzi de tineret sînt fruntașe pe 
întreprindere, așa cum este de exemplu 
brigada condusă de tov. Păun Badea șl 
brigada condusă de tov. Boiculesi tzidor. 
în urma apariției documentelor de partid 
referitoare la munca U.T.M., organizația 
de secție U.T.M., sprijinită de organizația 
de partid, a revizuit cu multă atenție mun
ca brigăzilor de tineret reușind să o îm
bunătățească simțitor.

în Uzinele „Strungul" nu de mult au 
început să se lucreze noi piese necesare 
mașinilor agricole. La început munca în 
această direcție a mers slab. Planul era 
amenințat să nu fie îndeplinit. Organi
zația de partid a încredințat tineretului 
sarcina de a lichida această stare de lu
cruri. A fost înființată o brigadă com
plexă Ou cei mai buni tineri. Ca rezultat 
al muncii depuse, planul a fost îndeplinit 
și chiar depășit. Tineretul își îndeplinește 
sarcina dată de organizația de partid.

Dar nu este vorba numai de producție, 
au spus mai mulți vorbitori în adunare. 
Viața culturală a tineretului din secție 
este slabă. Biroul organizației de secție 
U.T.M. ar fi putut să facă multe în această 
direcție. Dar nu s-a ocupat de așa ceva. 
ȘI este știut că atunci cînd nu ne ocu
păm noi de educația tinerilor, dușmanul 
de clasă se folosește de această slăbiciune 
a noastră și încaarcă să otrăvească tine
retul cu putreda ideologie burgheză.

Mulți ne-am amintit atunci de Neamțu 
Samoil. Pentru că nu ne-am . ocupat de el, 
ca și de alții de altfel, de educația lui, nu 
am știut să-i arătăm la timp uneltirile

Succesele colectiviștilor
COLECTIVIȘTII din comunele Batăr, 

Girișu Negru, Mădăraș, Talpoș, Arpușel, 
Salonta și Ciumeghiu, raionul Salonta, 
care și-au sporit eforturile in cinstea ce
lui de al Il-lea Congres al Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, au obținut succese 
frumoase la recoltatul culturilor tlrzil.

Pină la 7 octombrie, ei au terminat com
plet recoltatul culturii de floarea soarelui 
și cartofi, iar porumbul a fost recoltat în 
procent de 85-92 la sută. Aplicînd regu
lile agrotehnice la însămînțări și execu
ted la timp lucrările de întreținere a 

dușmanului, perfidia lui, și acesta a pus 
mina pe el, l-a vîrît prin secte religioase, 
îndepărtîndu-1 de noi. Și aceasta datorită 
muncii defectuoase a biroului U.T.M. 
după cum bine a arătat în cuvîntul său 
tov. Finta Iosif. Am dus o muncă for
mală, flecare după cum ne-a tăiat capul, 
nefolosind între noi arma criticii șl auto
criticii, tolerîndu-ne multe slăbiciuni. De 
aceea au existaț lipsuri serioase în învă- 
țămîntul politic de anul trecut. De aceea, 
pînă la această adunare numai jumătate 
din tinerii noștri au fost antrenați în în
trecerea socialistă. Pe bună dreptate am 
fost criticați de tov. Delenciuc Pincu că 
nu ne-am ocupat și îngrijit de rezolvarea 
nevoilor materiale ale tineretului, de 
viața lui particulară. Vorbitorul a criti
cat faptul că în dormitorul comun, ti
nerii nu au cele mai bune condiții de trai. 
Există murdărie, rufăria de pat nu este 
schimbată la timp. Lipsa unei munci edu
cative în rîndul acestor tineri a făcut ca 
la cămin să existe multă indisciplină. 
Toate acestea noi, membrii biroului 
U.T.M., le cunoaștem Dar din lipsă de 
spirit de răspundere nu ne-am ocupat de 
rezolvarea lor la timp. Și tinerii pe bună 
dreptate ne-au scuturat în această adu
nare generală.

Au mai luat cuvîntul și alți tineri. 
Mulți au făcut și propuneri interesante 
pentru îmbunătățirea muncii, Care au fost 
trecute In proiectul de hotărîre.

Secretarul organizației de bază P.M.R. 
tov. Havell Ion care a condus adunarea 
a dat citire proiectului de hotărîre.

Du,pă adunare noi am trecut la aplicarea 
în viață a hotărîrii adoptate. Astfel o 
problemă importantă, care ne preocupa 
cel mai mult in munca de educare comu
nistă a tineretului, a fost pregătirea des
chiderii noului an de învățămint politic. 
In hotărîre era trecut ca pînă la 15 sep
tembrie să terminăm recrutarea cursanți- 
lor. Sarcina a fost îndeplinită. S-au 
prevăzut de asemenea în hotărîre o serie 
de acțiuni menite să pregătească tinerii 
pentru a deveni candidați de partid. Pină 
acum s-a ținut o conferință în care s-a 
vorbit despre cinstea de a deveni membru 
de partid. De asemenea la propunerea tova
rășului Pali s-a hotărtt înființarea unei 
brigăzi de agitație artistică. Tinerii au fost 
entuziasmați de această propunere. De ace
ea și brigada artistică am reușit să o în
ființăm repede. La ea participă aproape 
15 utemiști și tineri, iar în momentul de 
față brigada pregătește primul program. 
S-a hotărît de asemenea ca biroul U.T.M. 
să se ocupe mai serios de problema dor
mitorului comun al tinerilor. Cu sprijinul 
conducerii întreprinderii am reușit să 
creăm condiții Igienice corespunzătoare 
odihnei tinerilor. Aceasta însă este prea 
puțin. Trebuie să ne ocupăm mult mai 
serios de problema muncii educative în 
rîndul acestor tineri. Traducind in viață 
sarcinile trasate de partid, utemiștil din 
secția noastră vor obține noi succese în 
cinstea celui de al Il-lea Congres al Par
tidului.

SZAKAS IULIU
Secretarul organizației de secție 

U.T.M. nr. 4 Mecanică grea 
și ușoară uzinele „Strungul"

Orașul Stalfn

culturilor, colectiviștii din aceste comune 
au obținut producții mult mai mari de- 
cît ale țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale. Colectiviștii din comunele Ar- 
pășel și Batăr, de pildă, care au insămin- 
țat mai mult de 200 ha. cu porumb în 
cuiburi așezate în pătrat, au realizat o 
producție medie Ia hectar de 4100 kg. de 
porumb știuleți, iar colectiviștii din co
muna Talpoș, care au executat la timp 
cele trei prașile la porumbul însămînțat 
in pătrat, au obținut o producție medie la 
hectar de 4000 kg. porumb știuleți.

A apărut

Carnetul Agitatorului
nr. ÎS ri octombrie 1954

Cuprins:
— Congresul ai Il-lea al Partidului 

Muncitoresc Romîn, eveniment Istoric 
In lupta poporului pentru pace și so
cialism.

— Partidului — poezie de A. Toma.
— Pagini din istoria de luptă a par

tidului.
— La drum — poezie de Mihai 

Beniuc.
— Din experiența muncii de agi

tație.
— Partidul ne călăuzește în lupta 

pentru făurirea vieții îmbelșugate.
ION TATUCU 

agitator la uzinele 
„Semănătoarea1 ‘-București

— Lupta pentru sporirea producției 
bunurilor de larg consum în centrul 
muncii noastre politice.

LUCA CHERTES 
secretar al organizației de bază 

de la fabrica de postav 
„Libertatea“-Siblu

— Să studiem și să generalizăm ex
periența înaintată în producție I

— Desfășurăm munca de agitație 
pentru sporirea producției agricole în 
comuna noastră.

NTCOLAE T. DUMITRU 
membru în biroul organizației 

de bază P.M.R.
MARIN VASILE 

președintele Sfatului popular 
din comuna Brezoaiele, regiunea 

București

— A cincea aniversare a întemeie
rii Republicii Democrate Germane. ,

E. MIRONESCU

In ajutorul agitatorilor care țin con- ■ 
Vorbiri.

— Un uriaș aport al U.R.S.S. la apă- 
rsrsa păcii.

— Teme, planuri și bibliografie pen- ,ț 
tru convorbirile agitatorilor.

INFORMAȚII
Duminică dimineața, la Ca»" de Cul

tură a Sindicatelor din București, a avut 
loc deschiderea expoziției „Filatelia în 
R.D. Germană" organizată sub auspiciile 
cercului filatelic al Casei de Cultură cu 
prilejul aniversării a 5 ani de la procla
marea R.D. Germane.

Expoziția „Filatelia în R. D. Germană" 
cuprinde numeroase emisiuni de timbre 
dedicate prieteniei germano-sovietice și 
succeselor obținute în refacerea și dez
voltarea economiei naționale a R.D. Ger- 

I mane.
★

O delegație de oameni de știință, artă 
și cultură din țara noastră a plecat la 
Eudapesta pentru a participa la manifes
tările care au loc Intre 8—15 octombrie 
în țara vecină și prietenă în cadrul „Săp- 
tămînii culturii romîne".

Din delegație fac parte tovarășii: Ni- 
colae Bellu, locțiitor al ministrului Cul
turii, acad. Elie Carafoli, directorul Insti
tutului de mecanică aplicată al Acade
miei R.P.R., Tudor Tănăsescu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., Eugen 
Stănescu, directorul Editurii Academiei 
R.P.R, dirijorul Constantin Silvestri, 
maestru emerit al artei din R.P.R., direc
torul Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R., pianistul Mîndru Katz, artist eme
rit al R.P.R., Zenaida Palii, Mihail Știrbei, 
artiști emeriți ai R.P.R. și Iolanda Mărcu- 
lescu, soliști ai Teatrului de Operă și Ba
let al R.P.R., regizoarea Marieta Sadova, 
maestru emerit al artei din R.P.R., Darie 
Iurie, actor al Studioului actorului de film 
.,C. Nottara", compozitorul Radu Drăgan 

j și alții.
(Agerpres)

LCJN/A PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE
Sosirea *în Capitola a Capellei eiRerke de stat de banduriști din R. S. S. Ucraineană

I

Luni • dimineața a 
‘.sosit Ia Capitală Ca- 
tpella emerită de stat 
tide brinduriști din 
:.*'R.S.S. Ucraineană, 
•care va da o serie 

jide concerte în țara 
i'noastră, cu prilejul 
țj Lunii Firieteniel Ro- 
țîmîno-Sovietice.

Capella emerită 
fțde stat de bandurlști 
••«din R.SJS. Ucrăinea- 
;>!.nă este condusă de
• ;A. Z. Minkovski, ar- 
>tist emerit al R.S.S. 
'Ucraineană, condu- 
•cătorul artistic și de 

■:1D. Z. Șnevski, direc- 
’;tor

în gara Băneasa,
• artiștii sovietici au 
;fost întîmpinați de 

'■tov. Matei Socor, 
.maestru emerit al 
artei din R. P. R., 
■vicepreședinte al
A.R.L.u.S.-ului, N. Teșa și E. Rodah, secretari ai consiliului 
General A.R.L.U.S., reprezentanți ai Ministerului Culturii, nu
meroși membri ai marilor ansambluri artistice din Capitală șl 
oameni ai muncii.

Au fost de față V. T. Țîganov, prim secretar al Ambasadei 
Uniunii Sovietice și E. N. Tihonov, reprezentantul permanent 

«al VOKS-ului în R.P.R.
In numele Comitetului Național pentru sărbătorirea Lunii 

Prieteniei Romîno-Sovietice, compozitorul Matei Socor a adre
sat un călduros salut solilor artei sovietice. Oamenii muncii din 
țara noastră — a spus vorbitorul — sînt bucuroși să primească 
în mijlocul lor Capella emerită de stat de banduriști din R.S.S. 
Ucraineană. Poporul nostru așteaptă cu viu interes spectaco
lele dvs„ mărturii grăitoare ale frumuseții artei sovietice, armă 
puternică în lupta pentru pace și colaborare între popoare.

A răspuns conducătorul artistic al Capellei, Alexandr Zaha- 
rovici Minkovski. In numele colectivului Capellei — a spus 
vorbitorul — vă transmit un prietenesc și entuziast salut 
Sîntem bucuroși că ne-a revenit cinstea de a prezenta poporu
lui romîn, cu prilejul Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, arta 
poporului ucrainean liber și fericit. Vom fi bucuroși dacă veni
rea noastră în Republica Populară Romînă și spectacolele pe 
care le vom da vor contribui la întărirea prieteniei dintre po
poarele sovietic și romîn și la dezvoltarea relațiilor noastre 
culturale.

Cuvintele oaspetelui sovietic au fost salutate cu vii aplauze 
de toți cei prezenți, care au tăcut o entuziastă manifestație de 
prietenie solilor artei sovietice.

(Agerpres)

Vizita făcută la Consiliul General A.R.L.ILS. de către delegația sovietică
în cursul dimineții de luni, 

delegația de oameni de știin
ță, cultură și artă, fruntași 
din industrie și agricultură 
din U.R.S.S., care participă 
la sărbătorirea Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice, a fă
cut o vizită la Consiliul Ge
neral A.R.L.U.S.

Oaspeții sovietici* P. A. 
Baranov, membru, corespon
dent al Academiei de Științe 
a UJtS.S., directorul Insti
tutului de Botanică al Acade
miei de Științe a U.R.S.3., 
conducătorul delegației; R. 
M. Glser, compozitor, artist al 
poporului al U.R.S.S., de mai 
multe ori laureat al Premiu

Deschiderea „Zilelor tehnicii și agrotehn’cii sovietice"
Duminică dimineața a avut loc, la Casa 

Prieteniei Romîno-Sovietice, deschiderea 
festivă a „Zilelor tehnicii și agrotehnicii 
sovietice" din cadrul Lunii Prieteniei Ro
mîno-Sovietice.

La festivitate au luat parte tovarășii: 
acad. N. Profiri, vicepreședinte al Acade
miei R.P.R., președintele Consiliului Cen
tral A.S.I.T., C. Popescu, ministrul Agri
culturii și Silviculturii, acad. St. Vencov, 
prim secretar al Academiei R.P.R., N. 
Teșa, secretar al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Mircea Gherman, secretar al 
C.C.S., N. Popescu-Doreanu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central A.S.I.T., Al. 
Buican, vicepreședinte al S.R.S.C., acade
micieni, ingineri, tehnicieni, inovatori, oa
meni ai muncii din industrie și agricul
tură, studenți și elevi.

Au fost de față Fiodor Lukici Kova
liov, laureat al Premiului Stalin, deputat 
in Sovietul Suprem al R.S.F.S.R., locții
torul șefului direcției tehnice din Minis
terul mărfurilor industriale de larg con
sum al U.R.S.S, șl Klavdia Mihailovna 
Loșcionova, mulgătoare fruntașă din col

lui Stalin ; M. A. Kveselava, 
președintele Consiliului de 
conducere aj Asociației gru
zine pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea ; S. F> 
Bondarciuk, artist al poporu
lui al U.R.S.S., de mai multe 
ori laureat al Premiului Sta
lin ; M. Z. Ianciuk, ziaristă, 
redactor șef adjunct al re
vistei „Femela sovietică" ; F. 
L. Kovaliov, laureat al Pre
miului Stalin, deputat în So
vietul Suprem al R.S.F.S.R. ; 
K. M. Loșcionova, mulgătoare 
fruntașă din colhozul „Stalin", 
regiunea Moscova, Erou al 
Muncii Socialiste ; N. K. Ser- 
binovici, miner fruntaș din

DohbaS, deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. și R. S. 
Emțova, secretara delegației, 
au fost primiți de tovarășii dr. 
I> Bogdan și M. Socor, vice
președinți ai Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., acad. N. Pro
firi, vicepreședinte al Acade
miei R.P.R., N. Teșa, Sanda 
Rangheț, E. Rodan, secre
tari ai Consiliului General 
A.R.L.U.S., M. Gherman, D. 
Mihalache, Ilca Melinescu, 
membri ai biroului Consiliu
lui General A.R.L.U.S.

A fost de asemenea de față 
E. N. Tihonov, reprezentantul 
permanent al VOKS u’ii în 
R.P.R.

hozul „Stalin", regiunea Moscova, Erou al 
Muncii Socialiste, membri ai delegatei 
sovietice care participă la sărbătorirea 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, pre-, 
cum și E N. Tihonov, reprezentantul 
permanent al V.O.K.S -ului în R.P.R.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
acad. N. Profiri.

A luat apoi cuvîntul ing. C. Dincu- 
lescu, rectorul^ Institutului Politehnic din 
București, membru corespondent al Aca
demiei R.P.R.. care a prezentat referatul 
„Succesele obținute de industria și teh
nica din țara noastră prin aplicarea îna
intatei experiențe sovietice".

In continuare a luat cuvîntul prof. 
Alice Săvulescu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R. care a prezentat refera
tul „Rolul agrotehnicii sovietice în dez
voltarea agriculturii în țara noastră".

A vorbit apoi Klavdia Mihailovna Loș
cionova. Din partea colhoznicilor din 
Uniunea Sovietică ea a transmis un căl
duros salut oamenilor muncii din agri
cultură din țara noastră, urîndu-le noi 
succese în muncă.

Tov. N. Teșa a făcut oaspe
ților o amplă informare asu
pra activității A.R.L.U.S-ulUl 
în cei 10 ani de la înființare.

La sfirșltul Întîlnirii, care a 
decurs într-o atmosferă deo
sebit de prietenească, condu
cătorul delegației sovietice, 
P. A. Baranov, a mulțumit 
călduros conducătorilor
A.R.L.U.S.-ului pentru primi
rea călduroasă făcută delega
ției, exprimîndu-și încrederea 
în continua înflorire a prie
teniei poporului romîn CU po
poarele sovietice.

(Agerpres)

Luînd apoi cuvîntul Fiodor Lukici Ko
valiov a spus între altele :

„Sîntem foarte bucuroși să vedem că 
în succesele dvs în industrie și tehnică 
există și contribuția noastră. Oamenii so
vietici împărtășesc cu dragoste oamenilor 
muncii din țările de democrație populată 
experiența lor în toate ramurile produc
ției și de asemenea ei folosesc experiența 
acestora. Sînt convins că pe baza cola
borării creatoare dintre oamenii de știin
ță, inginerii, inovatorii din domeniul in
dustriei și agriculturii, dintre muncitorii 
sovietici, romînl și din celelalte țări de 
democrație populară vom aduce o con
tribuție însemnată la obținerea d« noi 
succese în dezvoltarea științei tehnice și 
agrotehnice pentru 6 Viață pașnică, tot 
mai fericită a popoarelor noastre".

Particîpanții la festivitate au manifes
tat îndelung pentru prietenia romîno- 
sovietieă, pentru Colaborarea frățească 
dintre popoarele Uniunii Sovietice și po
porul nostru. (Agerpres)

- ------------------------- - In ajutorul propagandiștilor utemiști de la sate ------------------------------

DESPRE COLECTĂRI, ACHIZIȚII 
ȘI CONTRACTĂRI

Călăuzindu-se după învățătura marxist- 
leninistă și experiența construirii socialis
mului în U.R.S.S., clasa muncitoare din 
țara noastră, în strînsă alianță cu țără
nimea muncitoare, sub conducerea parti
dului, construiește socialismul.

Datorită alianței clasei muncitoare CU 
țărănimea muncitoare a fost posibilă ex
proprierea pămîntului moșieresc și împăr
țirea acestui pămînt țăranilor fără pă- 
mînt sau cu pămînt puțin, pe calea luptei 
revoluționare, la care a participat activ 
însăși țărănimea muncitoare. întreaga ță
rănime muncitoare a devenit stăpînă cu 
adevărat pe pămîntul ei numai în acești 
arii ai regimului nostru de democrație 
populară. Statul democrat-popular spri
jină permanent și multilateral ță
rănimea muncitoare, asigurîndu-i mijloa
cele de a lucra pămîntul fără a se înda
tora la chiaburi sau cămătari. Prin mij
loacele pe Care le pune statul la dispo
ziția țărănimii muncitoare, aceasta își 
poate lucra pămîntul pe baza unei teh
nici și cu metode agro-zootehnice înain
tate, cum nu a avut niciodată posibilita
tea în trecut. Datorită ajutorului pe care 
îl dă statul țărănimii tot mai multe gos
podării colective, întovărășiri agricole și 
chiar gospodării individuale ale țărănimii 
muncitoare obțin producții medii la hec
tar din ce în ce mai mari.

Alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare se dezvoltă și se în
tărește în prezent pe baza economică a 
schimbului dintre oraș și sat.

Legăturile economice dintre industria so
cialistă și gospodăriile țărănimii munci
toare se realizează pe mai multe căi Ast
fel unele produse ale industriei socialiste, 
care vin de la oraș la sat cum sînt ma
șinile agricole, nu se vind, ci se concen
trează în stațiunile de mașini și tractoare 
în scopul deservirii gospodăriilor indivi
duale ale țărănimii muncitoare, a gospo
dăriilor agricole colective șl întovărășirilor 
agricole. Alte mijloace de producție, dife
rite unelte agricole, precum și mijloacele 
de consum se vind la sate prin comerțul 
de stat și mai ales prin cel cooperatist.

Produsele agricole se îndreaptă de la sat 
la oraș pe calea livrărilor către stat sub 
forma colectărilor de cote obligatorii, plata 
In natură către S.M.T., a contractărilor și 

achizițiilor și prin vînzarea pe piața neor
ganizată.

Dezvoltarea necontenită a acestor legă
turi economice dintre oraș și sat pe baza 
avantajelor reciproce, creșterea continuă a 
cerințelor oamenilor muncii, a pus in fața 
poporului nostru sarcina ca odată cu creș
terea necontenită a producției industriei 
socialiste, să sporească producția agricolă, 
Care a rămas in urmă față de producția 
industrială. Pentru lichidarea acestei ră- 
mîneri în urmă, Proiectul de Directive ale 
Congresului al Il-lea al Partidului pen
tru dezvoltarea agriculturii, prevede un 
vast program de măsuri economice, teh
nice și organizatorice în vederea sporirii 
substanțiale a producției agricole In vii
torii 2-3 ani.

Pentru îmbunătățirea schimbului dintre 
oraș și sat are o deosebită importanță 
aplicarea justă a sistemului colectării cote
lor obligatorii și creșterea achizițiilor și 
contractărilor, forme principale ale schim
bului dintre oraș și sat Pe aceste căi statul 
își formează cea mai mare parte din fon
dul de produse agricole necesare aprovi
zionării populației.

Alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănimea muncitoare se manifestă atit in 
sprijinirea permanentă și multilaterală de 
către stat a țărănimii muncitoare, cit și 
în contribuția țărănimii muncitoare la 
construirea socialismului. Una din for
mele cele mai importante ale acestei con
tribuții a țărănimii muncitoare este pre
darea cotelor obligatorii de produse 
agricole.

Predarea cotelor obligatorii de produse 
agricole către stat constituie una dintre 
cele mai lnâite îndatoriri ale țărănimii. 
Prin aceasta țărănimea contribuie la în
tărirea puterii economice și politice a sta
tului, la aprovizionarea populației orășe
nești și a industriei cu produse alimenta
re, la sporirea posibilităților statului de 
a da un ajutor mai mare țărănimii 
muncitoare pentru ridicarea nivelului său 
de trai.

Sistemul de cote obligatorii, care se 
aplică în prezent în țara noastră a fost 
îmbunătățit pe baza experienței sovietice. 
Cotele sînt astăzi stabilite pe baza supra
feței de teren arabil de care dispune gos

podăria și nu pe baza producției obținută 
sau a suprafeței efectiv însămințate. 
Principiul cotei la hectar stimulează pe 
producător ca să insămințeze întreaga su
prafață arabilă de care dispune și să 
aplice metodele agrotehnice înaintate in 
vederea obținerii unei producții Cît mai 
mari. Cota pe care trebuie s-o predea o 
gospodărie statului nu se mărește, oricit 
de mare ar fi recolta obținută. De ase
menea cota nici nu se micșorează dacă 
nu se inzâmințează întreaga suprafață a- 
rabilă de care dispune gospodăria.

La stabilirea cotelor obligatorii se ține 
seama de condițiile naturale medii. In ra
ioanele unde pămîntul este mai fertil co
tele sunt ma: mari decit în raioanele unde 
pămîntul este mai puțin fertil. In raioa
nele cu pămînt puțin roditor slnt scutite 
de predarea cotelor obligatorii gospodă
riile țăranilor muncitori care au pină la 
0,50 ha. sau pînă ia 1 ha.

Aplicînd tripla lozincă leninistă : „spriji- 
nă-te pe țărănimea săracă, stringe alianța 
cu mijlocașul, nu încetă nici O clipă lupta 
împotriva chiaburului", în domeniul co
lectărilor. statul stabilește cote obli
gatorii diferențiate. La fixarea cotelor 
obligatorii ale gospodăriilor chiaburești se 
ține seema de necesitatea îngrădirii lor, 
fără ca aceste cote să ducă la deschiabu
rire înainte de «Teme, ceeace nu ar C in 
interesul economiei naționale cit timp gos
podăriile chiaburești mai dețin încă un 
loc important in producția de cerea le- 
marfă. Pentru a stimula trecerea gospodă
riilor individuale ale țărănimii muncitoare 
la colectivizare se prevăd reduceri impor
tante la cotele obligatorii datorate de gos
podăriile agricole colective și întovărășirile 
agricole in primii ani de la înființarea lor.

O importanță deosebită pentru stabili
rea justă a cotelor obligatorii o are posi
bilitatea producătorilor agricoli de a 
participa la statornicirea cotelor obliga
torii și de a verifica toate datele pe baza 
cărora se fixează cotele, puțind să le con
teste dacă nu sînt juste.

Pentru a înlesni îndeplinirea obligațiilor 
țărănimii muncitoare in ce privește colec
tările de cote obligatorii, gospodăriile au 
posibilitatea de a preda in locul unor pro
duse agricole boabe, (afară de griu), alte 
produse agricole boabe, de care gospodă

ria respectivă dispune în cantități mat 
mari.

Odată îndeplinite obligațiile de predare 
a cotelor obligatorii de produse agricole, 
fiecare gospodărie este liberă să dispună 
de surplusul de produse agricole fie pen
tru consum propriu fie pentru desfacerea 
pe piața neorganizată sau pentru vînzarea 
pe calea achizițiilor și cotractârilor. Liber
tatea producătorului agricol de a dispune 
de prisosurile de produse agricole după 
ce și-a îndeplinit obligațiile către stat con
stituie unul din cele mai puternice stimu
lente pentru țăranii muncitori de a obține 
o producție-marfă cît mai mare.

Aplicarea consecventă a tuturor acestor 
principii constituie o chezășie a îndeplini
rii integrale și la timp a planului de co
lectare a cotelor obligatorii, a orientării 
gospodăriilor țărănimii muncitoare spre 
sporire* producției agricole prin folosirea 
metodelor agrotehnice înaintate și spre 
acele culturi care sînt cele mai necesare 
dezvoltării economiei naționale.

Achizițiile constituie la rîndul lor o 
sursă importantă pentru completarea su
plimentară a fondului de produse agricole 
necesare statului în vederea îndeplinirii 
rolului său in organizarea schimbului din
tre oraș și sat, precum și in aprovizionarea 
populației orășenești și • industriei cu 
materii prime.

Statul achiziționează produse agricole 
fie direct, prin organele sale, fie prin coo
perație, care prin rețeaua deasă a unități
lor sale oferă producătorilor agricoli posi
bilități mari de a-și valorifica surplusurile 
lor de produse agricole chiar la locui de 
producție. O asemenea valorificare le eco
nomisește producătorilor agricoli cheltuieli 
de deplasare șt pierdere de timp. In afară 
de aceasta, producătorii care iși valorifică 
produsele lor pe această cale pot cumpăra 
in cadrul comerțului de intimpinare o se
rie de produse Industriale, in condițiuni 
avantajoase, economisind de asemenea 
cheltuieli de deplasare și evitînd pierdere 
de timp.

In urma Hotăririlor plenarei lărgite a 
C.C. al P.M.R. din 19—20 august 1953, au 
fost luate o serie de măsuri pentru lărgi
rea comerțului de intimpinare, care au 
avut drept efect creșterea în ritm rapid a 
volumului achizițiilor de produse agricole. 
Printre aceste măsuri este și posibilitatea 
de a cumpăra produse industriale pentru 
o valoare cel puțin egală cu aceea a pro
duselor valorificate pe calea achizițiilor și 
!ntr-o serie de cazuri pentru o valoare 
dublă sau triplă.

Producătorii agricoli, care își valorifică 
produsele agricole pe calea achizițiilor au 
avantajul de a-și putea procura In comer
țul de intimpinare pe lingă mărfurile care 
se găsesc în comerțul obișnuit, dar la pre
țuri mai reduse și o serie de mărfuri din 
cele mai căutate de producătorii agricoli: 
talpă de piele, fire de bumbac, opinci, ma
teriale de construcție etc.

Măsurile care au fost luate pentru lăr
girea comerțului de intimpinare au avut 
drept rezultat că volumul achizițiilor de 
produse agricole pe semestrul I 1954, de 
pildă, a crescut cu 98% față de perioada 
corespunzătoare a anului 1953.

Caracterul organizat al legăturii dintre 
oraș și sat apare mai complet în cadrul 
sistemului Cotractârilor. In cadrul con
tractărilor, producătorii agricoli se obligă 
să predea anumite cantități de produse 
agricole, plante tehnice, animale și altele 
la termenul prevăzut, iar pentru asigura
rea predării acestor produse urmează să 
aplice o serie de măsuri agro-zootehnice 
prevăzute in contract. Statul se obligă prin 
contract să ajute pe producătorul contrac
tant nu numai prin avansuri în bani, ci și 
prin asistență agro-zootehnică, semințe se
lecționate, îngrășăminte, substanțe chimice 
pentru combaterea dăunătorilor etc.

Sistemul contractărilor constituie un 
ajutor deosebit de puternic pentru produ
cătorii agricoli.

Statul dă producătorilor cu care a în
cheiat contracte avansuri în bani, ajutor 
pe linia producției șl avantaje de a cum
păra diferite mărfuri industriale prin co
merțul de intimpinare.

Ca și achizițiile, contractările sînt un 
factor important în limitarea stihiei pie- 
ții, în înlăturarea Intermediarilor și spe
culanților și în același timp ele contribuie 
la extinderea acțiunii regulatoare și pla
nificatoare a statului în agricultură.

Din acest punct de vedere contractările 
constituie un pas mai departe față de achi
ziții, fiindcă ele nu mobilizează numai 
producția-marfă existentă în gospodăriile 
agricole, ci pregătesc condițiile necesare 
pentru sporirea ei, prin introducerea în 
gospodăriile agricole a metodelor agroteh
nice înaintate, prin procurarea mijloace
lor materiale necesare unei mai bune or
ganizări a procesului de producție.

Pentru perfecționarea sistemului con
tractărilor, Proiectul de Directive ale Con
gresului al Il-lea prevede măsuri impor
tante, cum este de pildă, îmbunătățirea 
sortimentului de mărfuri industriale ce se 
vor vinde producătorilor contractânți. 
Acest sortiment va include în viitor și mij
loace de producție ca pluguri, grape, cosi
toare. semănători etc. De asemenea Pro
iectul prevede vînzarea de porumb, griu, 
arz, ovăz către producătorii contractanți 
de culturi tehnice.

Proiectul prevede necesitatea unei ex
tinderi mai largi a asocierii unor grupe de 
țărani muncitori, care își unesc de bună
voie total sau parțial pămîntul și mijloa
cele de producție, între altele, în vederea 
contractării în comun.

In aplicarea justă a sistemului de colec
tare, a contractărilor și achizițiilor, sarcini 
importante revin utemiștilor care lucrează 
în cadrul organelor de stat care se ocupă 
cu aceste probleme, precum și utemiștilor 
din rîndurile țărănimii muncitoare. Atit 

unii, cît și ceilalți trebuie să cunoască în
deaproape principiile șl modul concret de 
funcționare al acestor pîrghii ale dezvol
tării schimbului dintre oraș și sat. Aceasta 
le va permite, în primul rînd, să aplice 
just principiile care stau la baza colectă
rilor, achizițiilor și contractărilor ; în al 
doilea rînd, să ducă o acțiune de lămurire 
a țărănimii muncitoare asupra necesității 
îndeplinirii la timp a obligațiilor de colec
tare și de contractare, precum și asupra 
avantajelor pe care le prezintă valorifi
carea produselor agricole pe calea achizi
țiilor și contractărilor.

Pornind de la convingerea că prin folo
sirea justă a colectărilor, contractărilor și 
achizițiilor se întărește baza economică a 
alianței clasei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, utemiștii care lucrează în ca
drul organelor de stat și cooperatiste, Care 
se ocupă cu aceste domenii, trebuie să con
sidere ca o sarcină a lor de seamă de a fi 
în fruntea celor care respectă Cu strictețe 
contractele încheiate, ajutînd prin toate 
mijloacele pe producători să-și înde
plinească la timp obligațiile lor contrac
tuale și de predare a cotelor obligatorii. 
De asemenea Utemiștii din rîndurile țără
nimii muncitoare trebuie să dea exem
plu personal în îndeplinirea la timp a obli
gațiilor de predare a cotelor către stat și 
a obligațiilor contractuale, precum și în 
valorificarea produselor din gospodăriile 
lor pe calea achizițiilor.

Organizațiile U.T.M. de la sate, ute
miștii, trebuie să știe că de îndeplinirea la 
timp a obligațiilor țărănimii muncitoare 
față, de stat, de a preda în întregime co
tele obligatorii, și de a respecta angaja
mentele luate la contractări, depinde în 
mare măsură întărirea statului nostru de
mocrat popular, ridicarea nivelului de trai 
atit al populației de la orașe cît și al celei 
de la sate. Organizațiile U.T.M. și ute
miștii de Ia sate trebuie să desfășoare o 
intensă muncă politică de lămurire a țără
nimii muncitoare de a preda statului la 
timp și integral cantitatea de produse 
agricole pe care este datoare să o dea

Utemiștii și tineretul de la Sate trebuie 
să știe că una dintre Cele mai înalte în
datoriri patriotice a lor este să lupte din 
răsputeri pentru sporirea producției agri
cole și să predea statului cotele obligato
rii prevăzute, să vîndă o cantitate cît mai 
mare de produse, agricole prin unitățile 
cooperației, să încheie contracte de li
vrare către stat a plantelor tehnice, ani
malelor etc. și să respecte întocmai obli
gațiile prevăzute în contracte.

D. MARIN
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Tratativele dintre U.R.S.S. și R.P. Chineză 
asupra problemelor relațiilor sovieto-chineze

împotriva noilor planuri de remilitarizare 
a Germaniei occidentale

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS : 
între 29 septembrie și 12 octombrie s-a 

aflat în China o delegație guvernamentală 
a Uniunii Sovietice alcătuită din N. S. 
Hrușciov, prim secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S. și membru al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., N. A. 
Bulganin, prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. I. Mikoian, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. M. Șvemik, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor din Uniu
nea Sovietică, G. F. Aleksandrov, ministrul 
Culturii al U.R.S.S., D. T. Șepilov, redac
tor șef al ziarului „Pravda", E. A. Furțeva, 
secretar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., I. S. Nasridinova, minis
trul industriei materialelor de construcții 
al R.S.S. Uzbece, V. P. Stepanov, șeful unei 
secții a C C. al P.C.U.S., P. F. Iudin, amba
sador el U.R.S.8. în Republica Populară 
Chineză. Delegația guvernamentală a 
Uniunii Sovietice a sosit în China în urma 
invitației guvernului chinez cu prilejul 
sărbătoririi celei de a 5-a aniversări a con
stituirii Republicii Populare Chineze.

Tn timpul vizitei delegației sovietice în

Mao Țze-dun l-a primit pe dr. Petru Groza
PEKIN 11 (Agerpres). — China Nouă 

transmite :
La 11 octombrie, Mao Țze-dun, președin

tele Republicii Populare Chineze, a primit

BUCURIA
HANOI 11 (Agerpres). — Agenția 

France Presse relatează că la 10 octom
brie, odată cu retragerea ultimelor trupe 
franceze din Hanoi, trupele Armatei 
Populare Vietnameze care au preluat ora
șul au organizat o mare paradă militară. 
,.Timp de cinci ore — relatează corespon
dentul agenției France Presse — trupele 
celebrei divizii 308. care a cucerit fortă
reața Dien Bien, Fu și a regimentului 
Hanoi" au defilat pe străzile pavoazate

Greva ziariștilor englezi
LONDRA 12 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că în seara zilei 
de 10 octombrie, la Londra a început o 
puternică grevă declarată de ziariștii en
glezi. Greva a izbucnit în urma unui con
flict într-o problemă de muncă ivită intre 
cele două sindicate din care fac parte 
ziariștii de la „Daily Sketch". Ziarul nu 
a apărut la 10 octombrie, iar majoritatea

SCURTE ȘTIRI
• Cunoscutul violonist romîn Ion Voicu, 

membru al delegației oamenilor de știin
ță și cultură din Republica Populară Ro- 
mină, întreprinde un turneu. în diferite 
orașe ale Chinei unde va da o serie de 
concerte.

e Un număr tot mai mare de muncitori 
portuari se alătură luptei greviste decla
rată de docherii din portul Londra. Agen
țiile de presă anunță că in cursul zilei de 
9 octombrie numărul total a! greviștilor 
s-a ridicat la 19.000. Toți acești muncitori 
își afirmă hotărîrea de a nu înceta greva 
pînă cind tovarășii lor de muncă conce- 
diați nu vor fi reprimiți la lucru.

® După cum transmite agenția Press 
Trust of India, guvernul indian a interzis 
de curind difuzarea publicațiilor amba
sadei americane și ale serviciului de in
formații american din India in rindurile 
forțelor armate Indiene. După cum se 

R.P. Chineză, între membrii delegației, pe 
de o parte, și Ciu En-lai premierul Con
siliului de Stat și ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Cen Iun, Pîn De- 
huai, Den Siao-pin, Den Tzu-huei, Li Fu- 
ciun, locțiitori ai premierului, pe de altă 
parte, au avut loc tratative cu privire la 
problemele relațiilor sovieto-chineze și ale 
situației internaționale.

La tratative au participat de asemenea 
Mao Țze-dun, președintele R. P. Chineze, 
Ciu De, vicepreședintele R. P. Chineze. 
Liu Șao-ți, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez și președintele comite
tului permanent al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină.

Tratativele s-au desfășurat într-o atmo
sferă de sinceră prietenie și înțelegere 
reciorocă.

în cadrul tratativelor au fost adoptate 
declarații comune ale guvernelor Uniunii 
Sovietice și Republicii Populare Chineze 
în problemele relațiilor sovieto-chineze 
și ale situației internaționale și in pro
blema relațiilor cu Japonia, un comunicat 
comun cu privire la retragerea unităților 
militare sovietice din baza maritimă mi

pe dr. Petru Groza, președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine. La întrevedere au 
asistat Liu Șao-ți și Ciu En-lai. 

ELIBERĂRII

cu drapele. întreaga populație a fost j 
chemată prin afișe șl prin apelurile pu
blicate in ziare să vină să salute pe eli- ' 
berator:. Intr-o atmosferă de sărbătoare ; 
populară, o mulțime de peste 50 930 de , 
persoane s-a strîns de-a lungul parcurse- j 
lui defilării care a traversat aproape in- 
tregul oraș de la poarta de sud a cartie- I 
rului fostei citadele franceze unde a fast ! 
înălțat în cadrul unei solemnități, dra
pelul R. D. Vietnam*.

ziarelor londoneze de dimineață, care ti- ’ 
pâri seră deja prima ediție, au sistat un- i 
primarea în cursul nopții. Numeroși Z_a- | 
riști din Scoția și din orașul Manchester ■ 
și-au făcut cunoscută intenția de a se 
alătura mișcării greviste.

France Presse precizează că din 1923 
nu s-a înregistrat în Anglia o grevă a zia
riștilor de o asemenea amploare.

subliniază în știre, această măsură a fost 
luată in interesul onoratului forțelor ar- I 
mate".

• După cum transmit» agenția France 
Presse, ambasada Marii R-u- ’ Cairo ’ 
a anunțat că tratativele care se desfășu
rau la Cairo in legătură cu semnarea 
acordului asupra Canalului de Suez au 
fost suspendate. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse. cercurile oficiale d.n 
Londra consideră că diferendul ivit intre 
negociatori este .destul de serios*.

• La 9 octombrie a avut loc la Istanbul 
o întrevedere între primul ministru ira
kian Nuri El Said care se află în vizită 
oficială in Turcia, și premierul ture Men- 
deres.

După convorbirile avute, premierul 
irakian a acordat prese: turcești un inter
viu în care a subliniat că guvernul ira
kian consideră necesară lărgirea pactului 
încheiat între Pakistan și Turcia.

litară chineză Port-Arthur, folosită în co
mun și la trecerea acestei baze la deplina 
dispoziție a Republicii Populare Chineze. 
In problema societăților mixte pe acțiuni 
sovieto-chineze existente, în legătură cu 
acordurile referitoare la colaborarea teh- 
nlco-științifică, tn legătură cu construirea 
liniei de cale ferată Lanciou, Urumci- 
Alma-Ata.

în afară de aceasta au fost semnate un 
acord cu privire la acordarea de către gu
vernul U.R.S.S. către guvernul R. P. Chi
neze a unui credit pe termen lung In 
sumă de 520 milioane ruble și un protocol 
cu privire la acordarea de către guvernul 
U.R.S.S. către guvernul R. P. Chineze unui 
ajutor pentru construirea suplimentar a 
15 întreprinderi industriale și pentru 
sporirea volumului de livrări de utilaj 
pentru 141 întreprinderi, prevăzut în 
acordul semnat anterior privitor la livră
rile suplimentare de utilaj din U.R.S.S., 
în valoare totală de peste 400 milioane 
ruble. (Textele declarațiilor și comunicate
lor tor fi publicate tn numărul viitor al 
ziarului).

50 ani de la crearea mișcării 
tineretului muncitor din Germania

BERLIN 11 (Agerpres). — A.DN. trans
mite :

La 10 octombrie, tineretul din Berlin a 
sărbătorit împreună cu toți oamenii 
muncii din acest oraș 50 de ani de la 
crearea mișcării tineretului muncitor din 
Germania.

în sala da sport „Deutsche Sporthalle* 
din Berlin a avut loc o ședință festivă 
consacrată acestei date memorabile. La șe
dință au participat reprezentanți ai tine
retului din R. □. Germană, caspeți din 
Germania occidentali, veterani ai mișcării 
muncitorești germane, reprezentantul Fe
derației Mondiale a Tineretului Demo
crat. driegațfi ale organizațiilor de tineret 
din Polonia. Cehoslovacia. Italia, Belgia 
și Danemarca.

Raportul consacrat sărbătoririi a 50 ani 
de la crearea mișcării tineretului mund- 
ter ger—an a fost prezentat de E. Hcnec- 
ker.

---- •-----
Fapta curajoasă a unor marinari

sovietici
MOSCOVA 10 'Agerpres). — Ziarul 

-Izvestia* relatează despre cam pix tarea 
curajoasă a unor marinari sovietici in 
timpul unei furuznl grele In Marea Nor-

La sflrșrtul lunii septembrie vasul de 
mare tons; „Smolensk* se întorcea ta pa
trie cu o Încărcătură de scrumbii din par
tea de nord a Oceanului Atlantic unde 
vase sovietice se ocupă cu pescuitul. Vasul 
„Smolensk* ducea la remorcă un trauler 
care avea motorul defectat.

Stirr. r.du-sa o furtună puternică, s-a 
rupt perima de otel iar traulerul de la re
morcă a fost desprins de s-asul „Smolensk* 
ajung'nd in primejdia de a deveni o pra
dă a furtunii. Vasul .Smolensk* se ținea 
In apropierea traujeruhi. tn primejdie. 
Ii:-: repeMO - taăă M li
succes — de »-! lua din «eu la remorză.

După două ele de luptă cu eterie iteae 
naturii, la orizont a apărut silueta on-n 
vas. Era vasul sovietic -Tomsk* care na
viga din Kaliningrad spre regiunea pes
cuitului de scrumbii Ruta acestui vas era 
la o depărtare considerabilă de deriva for
țată a celor două vase, dar primind o ra
diogramă de la vasul -Smolensk* el s-a 
îndreptat imediat spre vasele în luptă cu 
furtuna. Cu ajutorul marinarilor de pe 
vasul .Tomsk*, vasul -Smolensk* a izbutit 
să ia la remorcă traulerul și să-l ducă la 
Kaliningrad.

*
★ *

„Minerii spun nu“ 
— „Liderii sindicali 
spun da" armatei 
naziste, „Nu arme 
pentru naziști" — 
iată citeva din lo
zincile scrise pe pan
cartele pe care mi
nerii din Yorkshire 
le poartă în cursul 
unei manifestații. Și 
aceasta este numai 
una din zecile de fo
tografii și știri care 
ne vorbesc despre in
tensificarea mișcării 
maselor populare en
gleze împotriva re
nașterii Wehrmach- 
tuluL

* *

*

Partidul social-democrat german și Uniunea sindicatelor 
vest-germane împotriva acordurilor de la Londra

BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N.
Serviciul de presă al Partidului social

democrat din Germania a publicat la 10 
octombrie o declarație in care se spune 
că politica de reinarmare promovată de 
Adenauer duce la amînarea zilei unificării 
pentru un timp nedeterminat. Din acea
stă cauză Partidul social-democrat din 

, Germania respinge acordurile de la Lon
dra si se pronunță pentru începerea ime- 

; diată a unor tratative cu Uniunea Sovie
tică cu privire la unificarea pașnică a 

I Germaniei și la securitatea colectivă în 
Europa.

BERLIN 11 (Agerpres). — A.D.N.
După cum s-a anunțat, la 10 octombrie 

I și-a încheiat lucrările cel de al III-lea

Discursul Iul Churchill
LONDRA 10 (Agerpres). — TASS trans

mite : Luind cuvintul la 9 octombrie în 
fața participanților la conferința partidu- 
U conservator, primul ministru Churchill 
a restit o lungă cuvîntare consacrată po- 
litici interne și externe a Angliei. 
Churchill a căutat să justifice și a ridicat 
in slăvi politica promovată de guvernul 
său, a apărat acordul cu privire la înar
marea Germaniei occidentale încheiat la 
recenta conferință de la Londra a celor 
::-i state. El a declarat printre altele 
că politica externă a conservatorilor re
prezintă „Pacea cu ajutorul forței".

Presa occidentală despre problema Saarului
LONDRA lt (Agerpres). — Presa reac

ționară occidentală subliniază cu ingrijo- 
rare că problema Saarului, care a rămas 
nerezoivată la conferința de Ia Londra, 
ar pălea constitui o piedică în calea ra
tificării acordurilor de la Londra.

.Saarul — subliniază France Presse — 
asupra căruia Mendes-France și Adenauer 
nu s-au putut pune de acord în cursul 
coavorbiruor de la Londra, constituie o 
problemă spinoasă in relațiile dintre 
Franța și Germania*.

Ziarele engleze sint de asemenea de pă
rere că .Saa—ul constituie o problemă în

tunecată a conferinței de la Londra",

Congres el Uniunii sindicatelor din Ger
mania occidentală.

Ținînd seama de atitudinea ostilă a cla
sei muncitoare din Germania occidentală 
față de politica de remilitarizare promo
vată de guvernul Adenauer, conducerea 
de dreapta a sindicatelor a prezentat o 
rezoluție prin care se condamnă hotărîrile 
conferinței de la Londra cu privire la înar
marea Germaniei occidentale.

Serviciul presei al Partidului social-de
mocrat din Germania a caracterizat hotă
rîrea celui de al III-lea Congres ai Uni
unii sindicatelor din Germania occidentală 
de a respinge orice formă de înarmare a 
Germaniei occidentale ca „respingerea 
vădită a hotărîrilor de la Londra".

Churchill s-a ocupat și de problema 
relațiilor cu Uniunea Sovietică.

In legătură cu discutarea de către par
lamentul francez a chestiunii rezultatelor 
conferinței de la Londra, Churchill a 
anunțat printre altele că intenționează să 
dea francezilor „un serios avertisment", 
„știu, a spus el, că la Paris se afirmă 
că în prezent este cazul ca primul mi
nistru francez să fie rugat să reia trata
tivele și să caute să obțină noi concesii 
serioase. După părerea mea nici nu poate 
fi vorba despre așa ceva".

după cum se exprimă „Daily Telegraph", 
Această problemă — adaugă ziarul en
glez — ar putea sta în calea ratificării 
acordurilor de la Londral Soluționarea 
problemei Saarului a dat loe pînă în pre
zent în repetate rinduri la încercări ne
reușite. Dacă și în acest moment crucial 
încercările vor eșua, tot ceea ce s-a rea
lizat la Londra ar putea fi redus la zero.

Ziarul „Times" citează declarațiile Iui 
Mendes-France care a spus că „trebuie 
să fie în măsură să prezinte un acord 
asupra Saarului în același timp în care va 
cere Adunării să ratifice noile acorduri 
pentru retaarmarea Germaniei".

Luna prieteniei romîno- sovietice

Reuniune a studenților 
sovietici, și romîni 

la Moscova
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TÂSS 

transmite:
La 9 octombrie, la invitația Comitetului 

orășenesc Moscova al Comsomolului și a 
Asociației studenților și aspiranților ro
mîni la Moscova, în sala de spectacole a 
Universității „M- V. Lomonosov" de pe 
colinele Lenin oin Moscova s-au adunat 
tineri muncitori, studenți și aspiranți din 
Moscova, precum și studenții și aspiranții 
romîni care studiază în universitățile din 
capitala sovietică. Reuniunea festivă, con
sacrată Lunii prieteniei romîno-sovletlce, 
a fost deschisă de Timofeev, secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al Comso
molului. Despre prietenia indestructibilă 
dintre popoarele romîn și sovietic au vor
bit E. Dobrescu, secretarul comitetului 
Asociației studenților și aspiranților ro
mîni care studiază în instituțiile de In- 
vățămînt superior din Uniunea Sovietică;
V. Strelkov, student la Institutul de teh
nică „Bauman" din Moscova ; M. Popescu, 
studentă la Institutul pedagogic „V. I. 
Lenin" din Moscova.

Reuniunea s-a încheiat cu un mare 
concert.

La festivitate a participat Ion Rab, am
basador extraordinar si plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în U.R.S.S.

SPORT
Etapa de duminică 

FOTBAL a returului campio- 
-------------- natului categoriei A 

de fotbal a progra
mat jocuri deosebit de importante in 
lupta care se dă pentru cucerirea titlului 
de campioană republicană.

In Capitală pe stadionul Republicii, 
echipa C.C.A. a învins cu greu (1—0), 
echipa metalurgiștilor de la Hunedoara. 
Cu mult interes a fost așteptat jocul de la 
Tg. Mureș, unde echipa fruntașă a clasa
mentului, Flamura Roșie Arad, dădea un 
serios examen în fața echipei locale Lo
comotiva. Fotbaliștii arădeni au reușit, Ia 
capătul unui joc însuflețit, să cucerească 
victoria la limită (3—2), menținîndu-și 
astfel primul loc în clasament. Cu un re
zultat surpriză s-a încheiat meciul de la 
Ploești. Jucînd în deplasare .echipa Pro
gresul Oradea a izbutit să învingă cu 1—0 
pe Flacăra. Tot cu un rezultat neașteptat 
a luat sfirșit și partida de la Timișoara. 
Cu o linie de atac mai hotărîtă in fața 
porții, echipa Minerul Petroșani a dispus 
cu 3—1 de echipa studenților timișoreni. 
Știința.

Celelalte rezultate ale etapei sînt urmă
toarele :

Orașul Stalin : Dinamo—Dinamo Bucu
rești 1—2 ; Cluj: Știința—Locomotiva Ti
mișoara 0—0 ; Cîmpia Turzii: Metalul— 
Locomotiva Grlvița Roșie 1—1.

Circuitul ciclist al 
CICLISM R.P.R. a continuat 
--------------- duminică cu desfășu

rarea etapei a Vil-a 
pe distanța Cluj-Huedin-Oradea (152 km.). 
Această etapă a fost împărțită în două 
semietape. Prima oară, cicliștii au avut de 
acoperit distanța Cluj-Huedin (50 km.) 
contra cronometrului, cu plecări indivi
duale din două în două minute, iar partea 
a doua a traseului s-a desfășurat pe dis
tanța Huedin-Oradea, cu plecare în bloc, 

Semîetapa Cluj-Huedin a scos în evi
dență frumoasele calități ale tînărului nos
tru campion republican G. Moieeanu (Pro
gresul Casa Scînteii), care s-a arătat în 
mare formă. El s-a clasat pe primul loc cu 
timpul de lh.18’7", realizînd o medie orară 
de peste 38 km. Cea de a doua semietapă 
a revenit de asemenea unui alergător ti* 
năr Ion Hora de la C.C.A., care a intrat 
primul în Oradea, orașul său natal. In 
urma timpurilor înregistrate în cele două 
semietape, ciștlgătorul celei de a VII-a 
etape Cluj-Huedin-Oradea a fost Ga
briel Moieeanu cu timpul de 4h.04’12”.

celei
GRINELOR
centrale ale Ex-

Școala
IN PAVILIONUL

Tntr-unul din locurile 
poziției Agricole Unionale, se înalță un 
pavilion cu zidurile de culoarea aurie a 
spicului, pe al cărui frontispiciu scrie 
„Zerno" („Grîne").

Este explicabil pentru ce numeroși vi
zitatori ai Expoziției se îndreaptă zilnic 
spre acest pavilion. Aici doar, sînt de
monstrate ultimile realizări aie științei 
agricole spvietice in domeniul cultivării 
celor mai importante plante agricole.

Cind am intrat in pavilion, nu am pu
tut de îndată să-l vizitez. Sala principală 
era arhiplină, iar In fund, la o tribună, 
vorbea un om îmbrăcat într-o „rubașcă" 
rusească.

— E președintele unul colhoz de pe 
Volga — ne-a spus ghidul pavilionului. 
— Vorbește despre experiența acumulată 
de colhozul lor, in cultivarea unui nou soi 
de grîu iarovizat.

— Și astfel de conferințe se țin des 
aici?

— Aproape zilnic.
— Parcă e sala de cursuri a unei uni

versități, observă cineva.
Remarca corespunde într-adevăr reali

tății : bună parte din auditoriu — proba
bil colhoznici care doreau să încerce în 
practică cele auzite aici — luau grăbiți 
notițe în caiete ca niște studenți conștiin
cioși.

După ce s-a terminat conferința am vi
zitat pavilionul. Sînt aici expuse sute de 
snopi de griu de diferite soiuri. Unii au 
spicul ramificat, alții întrec în înălțime 
statura unui om. Am văzut un hibrid de 
grîu care trebuie semănat doar odată în 
cițiva ani, dar care dă recoltă în fiecare 
vară.

Printre diferitele grîne expuse, un loc 
de seamă îl ocupă griul de toamnă și cel 
de primăvară. Pe un panou, pot fi văzute 
cele 20 de culturi diferite create in In
stitutul de cercetări agricole din orașul 
Saratov. Aceste culturi au luat o mare 
râspîndire in U R.S.S. și sînt plantate pe 
o suprafață de peste 14 milioane ha.

O mare atenție dau cei care vizitează 
pavilionul, griului de tipul „Novoukrain- 
ka — 83", creat de colaboratorii stațiu
nii de selectare din Krasnodar. In anul 
trecui, i-cest grîu a fost însămințat pe 
1.300 000 ha

Tot aici am putut vedea un nou soi de 
griu creat de academicianul N. V. Țițin, 
grîu care a fost plantat și pe un teren nu 
departe de pavilion. Cind am fost acolo 
Încă nu se culesese acest grîu, dar mi s-a

La Expoziția Agricolâ Unională (li)

mai înaintate experiențe
spus că se așteaptă o recoltă de 70 chin
tale la hectar.

Bogata experiență a maeștrilor cultiva
tori de grîu este arătată nu numai în 
acest pavilion. Majoritatea lor *si expun 
rezultatele obținute in pavilioanele repu
blicilor naționale. Să vizităm citeva din
tre acestea.

EXCURSIE
PRIN REPUBLICILE SOVIETICE
Vizitarea pavilioanelor naționale este o 

adevărată excursie făcută prin aceste 
republici. Avem prilejul aici să facem 
cunoștință cu viața lor, cu cei mai buni 
oameni, cu realizările lor.

Lingă pavilionul central, se află ce! al 
R.S.F.S. Ruse. Pavilionul este construit 
intr-un stil sobru și împodobit cu orna
mente naționale. Prima sală in care in
trăm se numește „Popoarele Rusiei au 
construit socialismul". Aici se povestește 
in general despre viața dm trecut a po
poarelor Rusiei și despre traiul fericit de 
astăzi. In mijlocul sălii, pe o tavă lucrată 
in motive naționale, o uriașă piine cu sare 
lingă ea, întimpină pe vizitatori, urindu-le 
parcă tradiționalul „bine ați venit".

în sălile pavilionului sint expuși nenu- 
mărați snopi de grîu, care mai de care 
mai arătos, coșuri cu mere, pere, prune, 
struguri și alte produse agricole.

Cele mai interesante sînt insă panourile 
care descriu activitatea unora sau altora 
dintre colhozuri.

Un grup de oameni s-a oprit in fața 
panoului colhozului „Malenkov", din 
Rekitieansk. l-am văzut pe unii insem- 
nindu-și o serie de date cu privire la 
cultivarea sfeclei de zahăr. Intr-adevăr, 
rezultatele obținute de acest colhoz me
rită toată atenția. In anul trecut a ob
ținut 234 chintale de sfeclă de zahăr de 
pe fiecare din cele 200 ha. Venitul colho
zului a atins suma de 1.161.728 ruble, din 
care 579.573 ruble numai din vînzarea 
sfeclei de zahăr.

Un alt panou în fața căruia se opresc 
adesea vizitatorii este cel al colhozului 
„Krasnîi putiloveț" din raionul Kașin. 
Venitul acestui colhoz a crescut în ultimii 
doi ani de la 1.048.000 ruble la 2.671.000 
ruble. Șefa unei echipe din acest colhoz, 
Z. A. Honlna, a cărei fotografie o vedem 
aici, a primit în toamna anului 1953 pen
tru zilele-muncă depuse 16.430 ruble, 
1830 kg. grîu, 3228 kg. cartofi și alte pro
duse.

R.S.F.S. Rusă este reprezentată la expo
ziție de încă 12 pavilioane zonale.

...Pe vremea țarismului. Siberia a fost 

una din cele mai înapoiate regiuni ale 
Rusiei In anii puterii sovietice, acest pă- 
mînt a devenit unul din cele mai bogate 
și mai înfloritoare raioane ale Țării So
cialismului. In pavilionul „Siberia* este 
descrisă viața minunată de astăzi a oa
menilor harnici care trăiesc aici.

Astăzi, Siberia stă alături de Ucraina in 
ceea ce privește producția agricolă. Am 
putut admira aici realizările unuia din 
cele mai bune S M T.-uri sovietice — ale 
celui din Baknar. Tractoarele SM.T.-ulul 
din Baknar au arat in 1953 o suprafață 
de 53.530 ha. supraindepl:nindu-și planul 
cu 103 la sută. Tractoriștii de aici deser
vesc 8 colhozuri și au obținut rezultatele 
acestea muncind după graficul orar. Tî- 
nărul mecanizator N. N. Zanin lucrind pe 
tractorul „L.T.-7" a strîns inul de pe 
127.8 ha.

Altai este regiunea care dă cele mai 
inalte recolte de griu și care atinge cea 
mai mare productivitate in domeniul creș
terii vitelor nu numai in R.S.F.S.R., ci in 
întreaga țară sovietică. înzestrate cu o 
tehnică înaintată, colhozurile și sovhozu
rile din Altai dau recolte cît se poate de 
bogate. Astfel, colhoznicii artelulul „Dru
mul spre comunism" au recoltat 32 chin
tale de grîu la hectar, iar cei din colhozul 
„Plugarul roșu" — 27 chintale la hectar.

în următorii 2-3 ani vor fi desțelenite 
In Altai 2.300.000 ha. de pămînt în a- 
ceastă regiune sînt 1303 colhozuri, 205 
S.M.T.-uri și 91 sovhozuri. Locuitorii Al- 
talului duc o bogată viață culturală. La 
dispoziția lor sînt 37 de institute de Invă- 
țămînt superior, 3374 școli medii, 1527 
cluburi, 1919 biblioteci.

O bună parte din populația Siberiei e 
formată din nanaiezi. Poporul acesta a 
fost ținut în întuneric sute de ani. Astăzi 
el are posibilitatea să se dezvolte multi
lateral. Aici, la Expoziție, am văzut as
pecte din viața nouă a acestui popor. 
Unele din colhozurile nanaieze au cins
tea să fie prezentate In pavilionul Si
beriei. Așa este colhozul „Muhor-Tarhata", 
aflat în munții inalți și depărtați, care 
cu toate greutățile mari pe care le are 
de înfruntat, a obținut o producție care 
l-a adus un venit de 1.189.200 ruble tn 
anul trecut.

In zilele acestea este mare animație în 
pavilionul zonal „Ural". De pe tot întin
sul Uniunii Sovietice vin aici colhoznici 
și oameni de știință ca să învețe din ex
periența cunoscutului fitotehnician Te- 
renti Malțev, din colhozul „Zavetl Le
nina" (regiunea Kurgan). Terenti Malțev 
a mai participat și la Expoziția din 

1939-1940. Acum el a venit aici cu noi 
realizări. Dcpă ani de muncă si cercetări 
rodnice Terenti Malțev a descoperit un 
nou sistem de lucrare a pămîntului, 
care revoluționează tn genera! știința 
agricolă. Nu de mult, în satul Maițevo, 
la stațiunea experimentală condusă de 
Terenti Malțev, a avut loc o consfătuire 
unională la care au participat numeroși 
colhoznici din toate regiunile Uniunii So
vietice, activiști de partid, miniștri și 
academicieni. Talentatul fitotehnician a 
arătat cum a obținut el In condițiile 
grele ale Uralului cîte 15.1 chintale de 
grîu pe fiecare dm cele 22.573 ha. ale 
colhozului.

Multe colhozuri din Ural expun in 
acest pavilion realizările lor In domeniul 
creșterii vitelor. Colhozul „Isiok" din 
raionul Arămii a obținut în anul trecut 
cite 5.307 kg. de lapte de la fiecare din 
cele 271 de vaci și cîte 21 de purceluși 
de la 90 de scroafe 416 găini ale colho
zului au dat cite 163 ouă. iar cele 655 
de rațe — cîte 136 ouă.

în fața panoului ferme! sovhozului din 
raionul Nije-Taghil, am Intîlnit o colhoz
nică din Bielorusia.

— în timpul războiului — ne spune 
ea — am locuit in Nijne-TaghiL Eu știu 
ce aspră e clima acolo și nu pot să nu-i 
admir pe acești crescători de vite. Cită 
muncă au depus ei ca să obțină 3.974 kg. 
de lapte de la fiecare vacă. 207 vaci — 
nu-i puțin I Si uite ce scrie aici: au mai 
scăzut și prețul de cost al laptelui cu 33 
la sută.

După ce se uită cttva timp la fotogra
fiile expuse mi se adresă din nou:

— N-al cumva un stilou ? Mi s-a ter
minat cerneala cît am scris, — și-mi arătă 
un caiet uriaș, un adevărat catastif. — 
Vreau să-mi însemn ce tratament aplică 
ei animalelor.

După ce și-a notat, m-a chemat în fața 
altui panou. Pină m-am apropiat, ea deja 
scrisese în capul paginii: „Valentina 
Zueva, Eroină a Muncii Socialiste, briga
dieră în colhozul „Kirov", raionul Kras
noufimsk".

— Numai un pic mal așteaptă, pînă ce 
transcriu cum a recoltat fata asta 510 kg. 
de cartofi la fiecare din cele 20 de ha. 
pe care le îngrijește. în colhozul nostru 
se cultivă acum și cartofi și ar fi Intere
sant să cunoaștem experiența altora, nu-i 
așa ?

ÎNFLORITORUL UZBEKISTAN
...Cu puțin înainte de a vizita Expoziția 

am fost în Uzbekistan. Am văzut cu 
ochii mei viața fericită, îmbelșugată a 
acestui popor, pe care țarismul îl ținuse 
secole tn întunericul robiei coloniale. Am 
avut prilejul să întîlnesc tineri ingineri, 
scriitori, mineri, ziariști, ai căror părinți 
și bunici și-au irosit tinerețea muncind 
la chiaburi. Am văzut femei — ale căror 

bunice fuseseră roabe tn haremurile mo
șierilor — conducind cu mină sigură tre
nuri și avioane. M-am intîlnit cu colhoz
nici care veniseră in oraș în automobilele 
proprii Cînd am vizitat pavilionul R.S.S. 
Uzbece, cunoșteam în parte realizările 
acestui popor harnic și iubitor de muncă.

Prima sală a pavilionului este aproape 
in întregime ocupată de un teren in care 
a crescut și a dat rod bumbacul — bo
găția de bază a republicii Din capsulele 
deschise se revarsă aurul alb și mătăsos.

La un loc central se găsește panoul col- 
hozalui „Kaganovici* din raionul Oktiabr. 
încă In Uzbekistan am aurit vorbindu-se 
mult despre acest colhoz milionar ale că
rui succese l-au făcut vestit, departe de 
meleagurile republicii. Colhozul „Kagano- 
vici* cultivă ta fiecare an 1.300 ha. cu 
bumbac. Anul trecut colhoznicii au strîns 
de pe fiecare hectar nu mai puțin de 32 
chintale. Ei au dat statului 50.000 chlnș 
tale de bumbac, adică cu 8.000 chintale 
mai mult ca ta 1952. Din acest bumbac 
se pot țese 18.000.000 metri de stambă. 
Mașinile înlocuiesc aci aproape complet 
munca oamenilor. Aratul și semănatul a 
fost mecanizat ta proporție de sută la 
sută, iar strinsul recoltei — 90 la sută.

Munca rodnică a colhoznicilor a fost 
răsplătită din plin. Ei au primit cîte 19 
ruble și 3.15 kg. grîne pentru fiecare 
ri-muncă. Din o sută de colhoznici, șai
zeci au avut între 200—400 zile-muncă, 
iar 11 — peste 400 zile-muncă. între 
1952—1953 veniturile colhozului „Kaga
novici" s-au ridicat de la 16 milioane la
20 milioane ruble, fiecare hectar aducînd 
un ciștig net de 8.860 ruble.

Ca urmare a acestui fapt, a crescut 
mult șl nivelul de viață al colhoznicilor. 
In satul lor s-a construit nu de mult o 
centrală electrică, a fost pus în func
țiune un post de radioficare, s-au deschis 
3 școli medii, un club și citeva grădinițe 
de copii. Opt cultivatori de bumbac din 
colhoz au primit titlul de Erou al Mun
cii Socialiste. Pe pieptul președintelui 
colhozului, H. Tursunkulov, strălucesc 
două stele de Erou al Muncii Socialiste. 
Bustul lui H. Tursunkulov, tăiat din 
marmoră albă, se află în centrul pavi
lionului.

Alături de bustul lui se află șl cel ai 
selecționerului Nazarali Niiazov, laureat 
al Premiului Stalin. N. Niiazov lucrează 
la o stațiune de selecționare din valea 
Fergan, unde a creat noi soiuri de bum
bac de o valoare excepțională.

Un alt colectiv din Uzbekistan, care a 
primit dreptul de a participa la expozi
ție este cel al S M T-ului din Altin- 
Kulski, regiunea Andijan. Parcul de ma
șini al acestui S M T are o forță de 2.889 
cai putere. în cele 17 colhozuri pe care 
le deservește, producția de bumbac la 
hectar a crescut în ultimii 5—6 ani de la
21 la 29 chintale.

MARELE GRINAR
Pavilionul Ucrainei Închide Piața Col

hozurilor. Construcția pavilionului abundă 
de motive naționale, iar turnul său amin
tește de un snop de grîu, căci Ucraina 
este unul din cele mai mari grînare din 
U.R.S.S.

La intrare ne tntîmpină o splendidă 
frescă închinată vechilor legături ce leagă 
popoarele ucrainean și rus. La această 
frescă uriașă, care se întinde pe un pe
rete de 600 m. p. a lucrat timp de doi ani, 
un colectiv compus din 7 pictori ucraineni. 
Sălile pavilionului sint pline de snopi de 
griu. de fructe, de legume. Am văzut aici 
pepeni cît roata carului, struguri cu bobul 
cît nuca, mere de 600 gr. fiecare, căpățîni 
de usturoi cît pumnul

Lingă panoul pe care este fotografia 
unei femei încă destul de tinere, am in- 
tilnit o colhoznică din regiunea Moscovei, 
care-și nota cu de-amănuntul tot ce scria 
acolo.

— O cunosc de mult pe Gnatenko, — îmi 
spuse ea arătîndu-mi fotografia de pe 
panou. — Adică nu o cunosc personal, 
dar am mai văzut-o și la Expoziția de 
acum 15 ani. Si atunci, ca și acum eu mă 
ocupam de cultivarea sfeclei de zahăr în 
colhozul nostru și am învățat multe lu
cruri de la e3. Ei, acum Gnatenko, după 
cum vezi nu mai e simplă colhoznică, ci 
om de știință. A trecut prin școli și as
tăzi e aspirantă a Institutului științific 
unional de cercetare a sfeclei de zahăr. 
Acum are noi realizări, de aceea e iarăși 
participantă la Expoziție. Am să încerc 
și acum să folosesc metodele ei...

Și colhozul „Budeonîi" din regiunea 
Odesei, pe care-1 conduce de 30 de ani 
M. A. Posmitnîl, a participat la prima 
expoziție agricolă. Atunci în colhoz se 
cultivau numai grîne. Acum vedem pe 
panoul său însemnate realizări șl in do
meniul creșterii vitelor și porcilor.

Succese deosebite a obținut miciurinis
tul ucrainean Eroul Muncii Socialiste 
M. E. Ozeornîi din colhozul „Cervonîi 
partizan" (regiunea Dnepropetrovsk). El a 
creat un nou soi de porumb — „Parti- 
zanka" — din care scoate 217 chintale la 
hectar. Alături, dintr-o fotografie, ztm- 
bește tînăra A. S. Bondar care a obținut 
recolte bogate de griu în colhozul „An
dreev".

Minunate realizări au și colhoznicii din 
celelalte republici. Este imposibil să le 
descrii pe toate, deoarece ar trebui nu 
spațiul unui articol, ci volume întregi. 
Realizările lor dovedesc cu ce entuziasm 
oamenii Țării Socialismului, colhoznici și 
tractoriști, muncitori din sovhozuri și sa- 
vanți, pun în aplicare hotărîrile Istorice 
ale Partidului Comunist și Guvernului 
Sovietic.

Moscova, 1954
DAN LAZARESCU
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