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Toate forțele pentru succesul
Muncă spornică pe ogoarele colectivei
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ARAD. (De la corespondentul nostru).
Intensificînd întrecerea socialistă între brigăzi șl echipe, pornită în cinstea celui 

de al II-lea Congres al Partidului și a glorioasei aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, membrii 
Uiheiu obțin zi de zi succese tot 
toamnă.

Desfășurînd neîncetat bătălia 
pregătesc în același timp ogoarele pentru 
au fost arate 05 hectare pentru însămînțările de toamnă și a fost insămînțată cu 
grîu de toamnă o suprafață de 45 hectare S-au mai efectuat de asemenea arături 
adinei de toamnă pe o suprafață de 135 ha., iar pe 75 ha. au fost transportate în
grășăminte naturale.

gospodăriei colective „Spicul Roșu" din comuna 
mai de seamă în executarea muncilor agricole de

pentru strîngerea recoltei, harnicii colectiviști 
însămînțările de toamnă. Pînă de curînd
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Pentru cucerirea titlului OAMENI DE CUVÎNT
Angajamentele 

prind viață

de „cel mai bun îngrijitor de animaleu
PE TOT CUPRINSUL ȚARII con

tinuă să se desfășoare întrecerea 
pentru titlul de „cel mai bun în

grijitor de animale". Pornită din Iniția
tiva utemistului Gîtej Ion, de la gospo
dăria de stat Coțușca, regiunea Suceava, 
întrecerea a cuprins un mare număr de 
tineri îngrijitori, dornici să contribuie 
în măsură cît mai mare la îndeplinirea 
prevederilor Legii pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor, în anii 1954—1956, 
în R.P.R. Proiectul de Directive ale 
Congresului al II-lea al Partidului cu pri
vire la dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani dă un nou avînt participan- 
ților Ia întrecere în lupta pentru cucerirea 
titlului de cinste.

In Proiectul de Directive, un capitol 
special este rezervat problemei dezvol
tării creșterii animalelor. Creșterea a- 
nimalelor este o ramură foarte importantă 
a producției agricole, deoarece asigură o 
mare parte din produsele alimentare ne
cesare oamenilor muncii, cît și o cantitate 
însemnată de materie primă pentru indus
tria alimentară și ușoară.

Utemiștii și tinerii îngrijitori de ani
male, alături de cei vîrstnici, au primit cu 
bucurie și cu un deosebit interes indica
țiile partidului pentru îmbunătățirea mun
cii în domeniul creșterii animalelor. Mulți 
dintre ei, încadrați în întrecerea pornită 
pentru obținerea titlului de „cel mai bun 
îngrijitor de animale" au obținut pînă 
acum rezultate remarcabile.

Tineri mulgători ca Buzuc Constanța, 
de la stațiunea experimentală I C.Z. Po- 
păuți, regiunea Suceava, Ion Gîtej de la 
gospodăria de stat Coțușca, regiunea Su
ceava, Nițu Petre și Viana Neicu de la 
gospodăria de stat Bragadiru, regiunea 
București, Luchian Alexandru, de la gos
podăria de stat Călinești, raionul Boto
șani, Chiriac Gheorghe de la gospodăria 
de stat Romann, regiunea Galați își de
pășesc regulat planurile cu sute și mii de 
litri de lapte. Este necesar însă ca toți 
tinerii îngrijitori de animale să urmeze 
exemplul acestora, să obțină rezultate din 
ce în ce mai bune.

Este o datorie a fiecărei organizații de 
bază U.T.M. de la sate să se ocupe în
deaproape și calificat de munca tinerilor 
îngrijitori de animale, de educarea aces
tora, de antrenarea lor spre o activitate 
de producție cît mai rodnică. încadrat în 
întrecerea pentru titlul de „cel mai bun 
îngrijitor de animale" tînărul îngrijitor 
treDuie, cu ajutorul organizației de bază 
U.T.M. din care face parte, să-și organi
zeze bine munca, astfel îneît să poată ob
ține cele mai bune rezultate. Ajutorul or
ganizației de bază U.T.M. trebuie să se 
manifeste și în privința aplicării metode
lor înaintate de muncă, folosite cu atița 
succes de către crescătorii de animale din 
Uniunea Sovietică. Nu se poate concepe o 
creștere considerabilă a efectivului de ani
male și a productivității lor, fără folosirea 
unor asemenea metode ca monta artificială, 
monta dublă, masajul ugerului și mulsul 
în cruce la vaci, hrănirea rațională, în 
funcție de perioadă, de greutatea corpo
rală și de productivitate. Nu se poate 
concepe creșterea șeptelului și a cantității 
de produse animale fără îmbunătățirea 
raselor, fără o preocupare continuă de a 
crește și înmulți acele animale care dau 
o producție maximă în cadrul regiunii 
»au raionului respectiv.

Organizațiile de bază U.T.M. trebuie să

mese-

ducă o intensă muncă politică în rîndu
rile tinerilor crescători de animale, să le 
explice marea importanță a muncii pe 
care o execută, să-i înflăcăreze în muncă, 
pentru realizări cît mai de seamă. In 
același timp, pentru a veni în ajutorul ti
nerilor îngrijitori, organizațiile de bază 
U.T.M. trebuie să se preocupe de crearea 
și dezvoltarea bazei furajere, factor de 
căpetenie în asigurarea hrănirii raționale 
a animalelor, în obținerea unei producții 
ridicate, asigurarea adăposturilor bune 
pentru animale și a îngrijirilor exemplare, 
conform prevederilor zootehminimului.

Există însă un lucru de căpetenie, fără 
de care utemiștii și tinerii îngrijitori de 
animale nu vor putea avea rezultate din 
ce în ce mai bune. Acest lucru este învă
țătura. Indreptîndu-și atenția către crea
rea și educarea la tinerii îngrijitori a do
rinței de a învăța necontenit, de a cu
noaște cît mai multe „secrete" ale
riei lor, preocupindu-se de ridicarea ca
lificării tinerilor îngrijitori prin cursuri, 
vor contribui la realizarea unui belșug de 
produse animale.

Organele de conducere U.T.M. — comi
tetele raionale și regionale — sînt da
toare să sprijine și să îndrume concret 
munca organizațiilor de bază U.T.M. de 
la sate cu tinerii îngrijitori, sînt datoare 
să muncească chiar direct cu aceștia, să 
le călăuzească pașii pe drumul victoriilor 
în muncă. Forma cea mai potrivită de a- 
tragere a tinerilor îngrijitori în lunta 
pentru dezvoltarea continuă a creșterii 
animalelor fiind întrecerea pentru titlul de 
„cel mai buh îngrijitor de animale", co
mitetele raionale și regionale U.T.M. tre
buie să-i acorde mai multă atenție 
să contribuie la o bună organizare a ei, 
să urmărească operativ rezultatele, elimi- 
nînd fără cruțare orice birocrație, orice 
formalism, care ar stînjeni obținerea de 
rezultate frumoase în întrecere. Stimularea 
celor cuprinși în întrecere, cunoașterea și 
popularizarea celor mai buni crescători de 
animale din fiecare comună, raion sau 
regiune va contribui nemăsurat de mult 
la obținerea unui avînt general în munca 
tinerilor crescători de animale.

O problemă care trebuie să stea mereu 
în fața organelor regionale și raionale 
U.T.M este aceea a sporirii numărului 
utemiștilor și tinerilor care îmbrățișează 
profesiunea de crescător de animale. Ac
tiviștii utemiști pot să dezvăluie tineretu
lui frumusețea acestei meserii, să trezeas
că și să dezvolte dragostea tinerilor pen
tru creșterea animalelor.

Activiștii utemiști au datoria să com
bată cu strășnicie concepția profund gre
șită a unor tineri care subapreciază im
portanța acestei meserii frumoase și care, 
din această cauză, nu văd marile posibi
lități ce le oferă creșterea animalelor pen
tru a desfășura o muncă creatoare, pe 
baze științifice.

Sarcinile pe care le au de îndeplinit 
utemiștii și tinerii care muncesc în dome
niul creșterii animalelor sînt grele, dar 
sînt sarcini de onoare. Partidul cere de 
la ei să-și îndeplinească îndatorirea prin
cipală — de a da tot mai multe produse 
de origină animală pentru creșterea nive
lului de trai al oamenilor muncii. între
cerea pentru titlul de „cel mai bun îngri
jitor de animale" îi ajută să facă față cu 
cinste acestei sarcini.

Muncitorii de la fabrica de postav Bu- 
huși trăiesc zile de neuitat. Flacăra vie a 
întrecerii socialiste a cuprins pe fiecare 
muncitor pentru a da patriei tot mai 
multe țesături peste plan. în mintea fiecă
ruia străjuiesc angajamentele, care rea
lizate vor constitui raportul pe care-1 vor 
prezenta în fața Partidului în zilele de 
sărbătoare.

— Vcm da peste plan 10.500 kilonumere 
fire și 6000 metri pătrați țesături finite.

— Vom îmbunătăți calitatea produse
lor la fire cu 1,5 la sută și la țesături cu 
6 la sută față de sarcinile planificate, 
productivitatea muncii, în sectorul fila
turii va crește cu 0,9 la sută, iar în țesă
torii cu 0,8 la sută.

— Vom crea 5 articole noi cu 17 culori 
variate, iar din economiile de materii 
prime obținute în filaturi în urma aplică
rii Inițiativei prim torcătorului Ștefănescu 
Alexandru, se va produce o cantitate de 
1310 gk. fire din care se vor țese 5043 
metri țesături.

Cuvîntul dat trebuie respectat. Cei 
peste 1420 tineri încadrați în întreceri so
cialiste în această lună și-au intensificat 
eforturile, și-au organizat munca într-un 
chip nou, pentru a ocupa locul de fruntaș.

De curînd muncitorii de la fabrica de 
postav au înscris in munca lor primele 
succese : la sectorul filaturi, calitatea fi
relor a crescut față de indicii de calitate 
planificați cu 1,16 la sută; iar la țesătorii 
s-a redus numărul punctelor defecte față 
de luna august cu 3,8 la sută. In această 
perioadă (1—25 septembrie) planul de ca
litate la marfă finită, a fost realizat în 
proporție de 107,05 la sută.

prinsă în mijlocul sălii. Nu a fost ușor 
să învingi pe tinerele din brigada Iui Co- 
jocaru Aurica. Succesele însă nu vin da 
la sine. Ca să le obții și să te bucuri de 
ele, trebuie să muncești într-un fel deo
sebit, să folosești din plin timpul de lucru. 
Și apoi, important este să nu urmărești 
numai succesul rău. ci al întregii brigăzi.

Ințelegînd pe deplin aceste lucruri, 
membrii brigăzii nr. 7 au devenit fruntași 
cu o depășire de 10,3 la sută.

Inovatorii

muncitorii vîrstnici, tinerii 
să găsească noi mijloace

Tineri și fapte

Cînd pronunți cuvîntul tînăr, ai în fața 
ta curaj, inițiativă și dorință de a întrece 
succesele obținute pînă acum. Aceste lu
cruri se pot spune despre mulți tineri de 
aici..Ai putea să scrii pagini întregi des
pre munca tinerei Botezatu Ioana, mem
bră în brigada nr. 27 din sectorul țesături 
lînă, despre dragostea cu care își îngri
jește cele două războaie la care lucrează.

De cînd aplică metodele Jandarova, 
Voroșin, Valentina Hrisanova, tînăra Bo
tezatu Ioana a trăit clipe de 
cepînd cu depășiri mici, ea 
scurt timp să-și întreacă 
15—20 la sută. Angajamentul 
stea celor două mari sărbători a fost mo
dest — depășirea sarcinilor de plan cu 7 
la sută. Curînd el a fost realizat. Cu 10 
la sută și-a propus acum Botezatu să 
depășească sarcinile de plan și acest pro
centaj a rămas cu mult în urmă.

Pe războiul Ia care lucrează ea a fost 
prinsă o tăbliță. Cuvintele orînduite cu 
grijă de mina unui tinăr arată că Bote
zatu Ioana lucrează un articol nou în 
cinstea Congresului al II-lea al Partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie — rochițe de 
damă.

In brigada nr. 26 condusă de Șloim Șifra 
lucrează și Dumitrașcu Ținea. Dacă ai 
întreba-o ce gînduri are de viitor, răs
punsul ei nu te miră deloc. „Vreau să 
produc mai mult“. Depășirea de normă de 
29.5 la sută este doar începutul.

Vor trece alte zile și în dreptul numelui 
său responsabila brigăzii va înșirui noi 
cifre care vor însuma dragostea față de 
partid. întrecerea socialistă se simte la 
fiecare loc de muncă. In sectorul filaturi, 
aci unde tinerii aplică metodele Janda
rova, Valentina Hrisanova, Melnicov, ini
țiativa prim torcătorului Ștefănescu Ale
xandru și a utemistei Antoaneta Alexo- 
vici vizitatorii pot citi la loc de cinste, 
următoarele cuvinte: „Cinste brigăzii 
utemiste nr. 7 care obține zilnic depășiri 
de normă".

Pancarda care poartă această veste este

Alături de 
s-au străduit 
care să ușureze munca omului și să mă
rească producția și productivitatea muncii.

In găsirea unor asemenea mijloace, la 
cabinetul tehnic au început să vină tot 
mai mulți tineri. Utemistul Baciu Petru 
nu este la prima sa inovație. Nu de mult 
timp el a propus o mașină semiautomată 
de tăiat zdrențe și țesături cu cuțitul din 
bandă metalică. Cu cîteva zile în urmă, 
utemistul Baciu Petru a făcut o nouă pro
punere de inovație: înlocuirea dispoziti
velor metalice la suluri de urzeală la răz
boaiele de bumbac și lină, care să fie con
topită cu o altă inovație, înlocuirea sulu
lui de urzeală cu țeavă de oțel sau fier. 
Realizarea acestor două inovații contopite 
va face să crească simțitor producția și 
productivitatea muncii.

Răsfoind condica în care se înscriu pro
punerile de inovații ai să te întîlnești în 
mai multe rînduri cu numele tinerilor 
Adam Ion și Livizeanu Petru. Ultima lor 
propunere de inovație realizată în cinstea 
Congresului al II-lea al Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie prevede folosirea 
unui cuplu cu șaibă pe capătul pătrat al 
sulului de înfășurare de la mașina de scă- 
moșit cu reme, care înlocuiește înfășu
rarea manuală cu cea mecanică.

Răspunzînd chemării la întrecere lan
sată de oamenii muncii de pe ogoarele 
regiunii Galați, muncitorii de la gospodă
ria agricolă de stat din Slcbozia-Ciorăști 
s-au angajat să asigure strîngerea la timp 
și fără pierderi a recoltelor de toamnă și 
executarea in bune condițiuni agroteh
nice a arăturilor și însămîntărilor. Acum, 
ei muncesc cu avînt, străduindu-se ca, în 
cinstea celui de al II-lea Congres al Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie, să ob
țină succese cît mai de seamă în înde
plinirea angajamentelor.

O parte din angajamentele luate au și 
fost îndeplinite. Astfel, încă de la 30 sep
tembrie s-a terminat de recoltat și treie
rat fasolea, soia și floarea soarelui de pe 
întreaga suprafață cultivată. De aseme
nea, pînă acum cîteva zile se însămîța- 
seră 103 hectare cu orz, 32 hectare cu se
cară, 30 hectare cu grîu și se pregătise 
terenul pentru însămînțări pe o suprafață 
de încă 150 ha. Tot pînă la aceeași dată 
se recoltase porumbul de pe o suprafață 
de 85 hectare.

în executarea acestor lucrări agricole 
s-au evidențiat tractoriștii utemiștl Nicu 
Brihoianu, Ion Voinea, Ștefan Iuga, Ha- 
reta Mustață, care și-au depășit zilnic 
norma de lucru cu 10—40 la sută.

Corespondent
AURELIAN AXENTE

Desene și modele noi 
pentru oamenii muncii

AȘA PROCEDEAZĂ TINERII SOVIETICI
150 km. prin Taiga Fericirea Ga’inei Starikova

bucurie. In- 
a reușit în 

norma cu 
luat*în  cin-

La secția de experimentare nr. 1 — de- 
senatură — pentru oamenii muncii au 
fost create noi modele și desene. Astfel, 
pînă în ziua de 27 septembrie au fost 
țesuți 500 mețri de rochie de damă în 6 
culori.

In ceea ce privește costumele bărbă
tești în 7 desene noi, 2 desene sînt pe răz
boaie, iar 5 sînt în curs de pregătire. 
Cele mai frumoase succese au fost obți
nute la costumele bărbătești creație nouă 
(donegal) în 3 desene. Aci, angajamentul 
prevede să se țese 10.000 metri de stofă. 
Pînă la data de 27 septembrie întreaga 
cantitate a fost țesută.

Bilanțul succeselor va cuprinde în afară 
de modelele și desenele de mai sus, stofa 
pentru paltoane bărbătești în două culori, 
și stofă pentru costume de haine bărbă
tești cu lizieră în 6 desene.

★
Pentru a asigura succesul în îndepli- 

nirea angajamentelor, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. — secretar tovarășul 
Florea Ruxandra — a analizat măsurile ce 
trebuiesc luate. Astfel, în planul de munca 
al comitetului s-au prevăzut ca sarcini 
activizarea brigăzilor utemiste și a pos
turilor utemiste de control, întărirea dis
ciplinei în rîndurile tineretului, ridicarea 
codașilor la nivelul fruntașilor.

Primele succese reprezintă garanția că 
alături de vîrstnici, tineretul își va res
pecta cuvîntul dat.

LIDIA POPESCU
O

ROADELE MUNCII AVIMTATE

însămînțărîlor
In rînduri încrucișate

însuflețiți de angajamentele luate în 
cinstea celui de al II-lea Congres al Par
tidului și a zilei de 7 Noiembrie, munci
torii de la gospodăria agricolă de stat 
„Tudor Vladimirescu" din comuna Cor- 
nești, raionul Tg. Jiu. se străduiesc să 
execute la timp și în bune condițiuni în
sămînțările de toamnă. Pe ogoarele aces
tei gospodării a fost insămînțată pînă de 
curînd o însemnată suprafață cu grîu de 
toamnă și secară furajeră. Pentru ca în 
anul ce vine recolta de grîu să fie mult 
mai bogată, o mare parte din suprafață 
s-a însămînțat în rînduri încrucișate. Lu
crările sînt executate de tractoriștii Sa
ragea Vasile și Popa Constantin care, fo
losind un agregat de 3 semănători cupl'Je 
la un tractor K. D--35 reușesc să-și depă
șească zilnic cu mult normele.

De asemenea, sprijiniți de mecanizato
rii S.M.T.-ului Bibești și membrii înto
vărășirii agricole „30 Decembrie" din sa
tul Rovinari, au început din timp Insă- 
mînțatul griului, semănînd și 
multe hectare după metoda în 
crucișa te.

ei mai 
rînduri în-

★
Ascultînd sfaturile primite 

nicieni și fiind hotărîți ca în 
să obțină recolte bogate, țăranii munci
tori din raionul Tg. Jiu au pornit cu în
suflețire la arat și însămînțat.

Pînă de curînd, țăranii muncitori din 
comuna Dănești au însămînțat o însem
nată suprafață cu grîu de toamnă. Prin
tre primii care au ieșit la semănat au fost 
deputatul Popescu Constantin, utemistul 
Brătuianu Constantin, țăranii muncitori 
Ciocăreanu Ion, Voinea Gheorghe și alții.

De asemenea și în comunele Roșia-Jiu, 
Lunca, Bîlta, Bălești, Moi, Stăneștl etc. 
însămînțările de toamnă au început și se 
desfășoară din ce în ce mai intens.

Corespondent 
IOAN ȚEPELUȘ

de la teh- 
anul viitor

Fruntașii regiunii
în întrecerea socialistă și patriotică ce 

se desfășoară în cinstea Congresului al 
II-lea al Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie, oamenii muncii de pe ogoarele re
giunii Suceava dau o adevărată bătălie 
pentru terminarea muncilor agricole de 
toamnă la timp și în condiții agrotehnice 
superioare.

în întreaga regiune, recoltatul culturi
lor tîrzii se apropie de sfîrșit. Pînă la 
12 octombrie au fost recoltate 89 Ia 
din culturile de porumb, 98 la sută 
culturile de floarea-soarelui și 54 la 
din culturile de cartofi. In raionul 
veni, recoltatul acestor culturi s-a
minat de cîteva zile. Fruntașe la recol-

sută
din 

sută
Să- 
ter-

tare sînt și raioanele Trușești, Dorohoi și 
Botoșani, unde se execută acum ultimele 
lucrări.

Odată cu recoltatul culturilor tîrzli, în 
satele și comunele regiunii Suceava sînt 
în plină desfășurare și lucrările pentru 
executarea arăturilor și însămîntărilor de 
toamnă. Pînă la 12 octombrie au fost arate 
68.636 hectare și s-au 
hectare, din care 39.500 
Gospodăriile agricole 
au terminat arăturile 
acum au însămînțat 
prafața planificată.
prafețe au fost însămințate în raioanele 
Săveni și Trușești.

de 
de 
77

însămînțat 44.240 
hectare cu grîu. 
stat din regiune 
toamnă, iar pînă 
la sută din su-

Cele mai mari su

îndemnul colectiviștilor
MIHĂILEȘȚI (de la co

respondentul nostru). — în 
raionul Mihăileșți, campa
nia agricolă de toamnă se 
desfășoară într-un 
intens. Muncitorii 
S.M.T. și gospodării agri
cole de stat, colectiviștii, 
întovărășiții 
muncitori i 
individuale 
turi pentru 
celui de al

ritm 
din

și țăranii 
cu gospodării 
depun efor- 
ca, în cinstea 
II-lea Congres

al P.M.R. și a zilei de 
7 Noiembrie, să obțină noi 
succese în pregătirea 
recolte bogate pentru 
viitor.

Astfel, colectiviștii 
comuna Gîșteni au termi
nat complet însămînțările 
de toamnă, iar cei din co
muna Vîrteju sînt aproape 
pe terminate, constituind 
astfel un indemn în mun
că pentru ceilalți țărani 
muncitori.

de 
anul

din

in ultima vreme, sfatul 
popular raional Mihăileșți 
a luat măsuri pentru ca să 
se folosească toate atela
jele de care dispun comu
nele, iar tehnicienii sfatu
rilor populare, deputății și 
agitatorii mobilizează ță
rănimea muncitoare în ve
derea terminării cît mai 
grabnice a insămînțărilor 
de toamnă.

Codași la însămînțări

Pe deasupra taigăi din Pri- 
baicalie zbura un avion. Pe 
bordul lui se aflau chirurgul 
Veretenov și parașutistul com- 
somolist Ponomariov. Ajutorul 
lor era așteptat cu nerăbdare 
— inginerul Brunov, conducă
torul unui grup de explorări, 
fusese grav rănit în timpul 
lucrului.

Avionul zbura acum dea
supra locului unde se afla ră
nitul. Dar pe o rază de 50 
km. nu se găsea nici-o poiană 
în care să se poată ateriza. De 
jur împrejur numai taiga și 
stînci, pe deasupra cărora plu
teau nori .deși. Era însă în 
primejdie viața unui om. Ve
retenov și Ponomariov au ho- 
tărît să facă totul pentru sal
varea lui. De la o înălțime de 
700 m. ei au sărit cu parașutele 
pe un mic loc neted care se 
găsea în mijlocul copacilor 
stufoși.

Acolo, în taiga, a fost fă
cută operația care a salvat 
viața lui Brunov. Starea răni
tului cerea însă ca el să fie 
îngrijit mai departe în condi
ții clinice. Și deși pînă la cel 
mai apropiat spital era o dis
tanță de 150 km. chirurgul și 
tînărul parașutist nu au dat 
înapoi. însoțiți de o călăuză, ei 
au pornit să străbată desișurile 
ducînd bolnavul pe targă.

După șapte zile, Brunov se 
afla la spital.

Micul oraș Kolpașevo și 
raionul Vasiugan se găsesc a- 
mîndouă în regiunea Tomsk. 
Le despart 300 de kilometri. 
Dar în ținutul acesta de tai
ga, cu mlaștini și păduri pră
vălite de furtună, de la Kol
pașevo la Vasiugan e cale de 
o lună — pe jos, cu barca, 
pe plute. E nevoie de mult 
curaj ca să străbați drumul 
acesta greu, străduindu-te să 
nu te abați de pe potecile 
care de-abia se văd, ocolind 
uneori cite o fiară primej
dioasă. Pe acest drum a por
nit cu doi ani în urmă o tî- 
nără absolventă a școlii peda
gogice din Kolpașevo — Ga
lina Starikova cu prietena ei 
Tania Berkutova.

Galina lucrează acum în 
cel mai îndepărtat sătuc din

îndepărtatul raion Vasiugan. 
Cînd a sosit ea, aici nu exista 
școală; doar cîțiva copii își 
așteptau nerăbdători învăță
toarea. Cursurile au început 
de îndată in casa unui local
nic. După douăzeci de zile, 
deasupra caselor s-a ivit un 
avion care a lansat parașute 
cu cărți, ziare, caiete, aparate 
pentru prima școală a sătu
cului.

„Sînt fericită — scrie Ga
lina într-o scrisoare trimi
să ziarului „Comsomolskaia 
Pravda". — Ținutul nostru e 
foarte bogat dar deocamdată 
e încă puțin populat. Eu vi
sez la viitorul lui și doresc 
ca acest viitor să vină cît mai 
repede — iată de ce am ve
nit să lucrez aici..."

1
O faptă vitejească <
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Darul comsomoliștilor

Comsomoliștii Zinici, Baev, 
Gorunkov, Pașkevici și Velici- 
kin se află de puțin timp în 
Kazahstan. Ei au venit în re
giunea Akmolinsk însuflețiți 
de dorința de a munci la desțe
lenirea pămînturilor nefolo
site. Cu toții fac parte din bri
gada de tractoriști și de cimp 
a unui nou sovhoz cerealier.

De curînd, tinerii tractoriști 
au aflat despre nenorocirea 
care l-a lovit pe Aliakbar Ait- 
gojiev, un bătrîn în vîrstă de 
70 ani, membru al colhozului

„Stalin" din raionul Esilski. 
Acestuia îi arsese casa într-o 
noapte pe cînd se afla la ferma 
de animale unde păzea vitele.

Comsomoliștii au hotărît să-l 
ajute pe bătrînul colhoznic. In 
frunte cu organizatorul de 
comsomol Velicikin ei au pre
gătit în timpul lor liber ma
terial de construcție și i-au 
ridicat lui Aitgojiev o nouă 
casă. De curînd, colhoznicul 
și-a sărbătorit mutarea în 
noua sa locuință.

Comsomolista Elizaveta Tu
pikova se afla pe malul Iacu
lui BaicaL Deodată observă la 
aproape 200 de metri de mal 
un om care se zbătea în apă, 
gata să se înece. Era comso- 
molistul Anatoli Ohapkin, unul 
dintre parașutiștii-pompieri 
care fuseseră lansafi din avion 
pentru a stinge un foc izbucnit 
în pădure. Un vînt puternic îl 
minase spre apa Baicalului. Cu 
greu izbutiseră tovarășii săi să 
ajungă la maL Anatoli însă 
se încurcă în suspante și era 
în primejdie să se ducă la 
fund.

Fără să stea pe gînduri, tî- 
năra fată se aruncă în apă. 
Deși era îmbrăcată străbătu 
două sute de metri și reuși să-1 
salveze pe parașutist.

Tînărul își pierduse conștiin
ța. Acum, cînd trebuia să-l 
poarte și pe el spre mal, Eliza- 
vetei ii venea și mai greu să 
biruie apa rece ca ghiața. To
tuși, ea înainta cu dîrzenie. 
Peste puțin îi veni în ajutor 
pădurarul Leonid Saiko. Ast
fel a fost salvat Anatoli O- 
hapkin.

Pentru curajul de care au 
dat dovadă comsomolista Tu
pikova și Leonid Saiko au pri
mit mulțumiri din partea ba
zei aviatice de protecție a pă
durilor din Irkuțk. Ei au fost 
distinși cu diplome ale bazei 
aviatice și au primit ca premii 
daruri prețioase.

în_ cadrul întrecerii socialiste ce se 
desfășoară in cinstea Congresului Parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie, colectivul 
fabricii de conserve „Flora" din Capitală 
s-a situat fruntaș pe întregul sector al 
industriei conservelor.

Pînă în prezent, el a produs peste plan 
442 tone de conserve, depășindu-și cu 50 
de tone angajamentul luat. In întreprin
dere au fost produse peste plan 171 tone 
conserve de legume. 64 tone conserve de 
fructe și 207 tone de alte conserve. Pro
ductivitatea muncii a crescut cu 1,7 la 
sută față de plan și s-au realizat econo
mii in valoare de 21.250 lei.

Inițiativa Victoriei Doroftei este apli
cată de majoritatea muncitorilor fabricii 
contribuind la îmbunătățirea calității pro
duselor. Prin aplicarea acestei inițiative 
muncitorii din schimbul condus de Maria 
Milea de la secția conserve de legume, 
au ridicat procentul la produse de cali
tatea I-a, la 93 la sută.

★
Din angajamentul luat de colectivul 

uzinelor Semănătoarea din Capitală ca 
pină Ia deschiderea Congresului să pro
ducă peste plan 15 secerători-legători, 
15 semănători de cereale și 5 tone piese 
de schimb pentru aceste mașini, ei au 
realizat, pînă la sfîrșitul lunii septembrie 
peste plan 5 secerători-legători, io semă
nători de cereale și 3 tone de piese de 
schimb. în aceeași perioadă la sectoarele 
turnătorie și al mecanicului șef, munci
torii au obținut economii în valoare de 
83.000 lei, față de 35 000 lei cit iși lua
seră angajamentul

O contribuție importantă la realizarea 
angajamentelor au adus-o comuniștii care 
mobilizează 
muncitorii
in sectorul doi, la secția ajustaj, brigada 
de tineret —’ ’ ’ . . . — .
Șerban își 
la sută. Tinerii 
de utemistul Ion Costache de la sectorul 
turnătorie, urmind exemplul comuniștilor 
de aici, își depășesc zilnic norma cu 73 
la sută.

prin exemplul lor pe toti 
întreprinderii. Așa, de pildă.

condusă de comunistul Radu 
depășește zilnic norma cu 20 

din brigada condusă

In comunele și satele re
giunii Galați, acolo unde 
munca a fost bine orga
nizată, lucrările agricole 
de toamnă se desfășoară 
cu avînt. în unele comune 
campania de însămînțări 
este pe terminate. Mai 
există însă locuri unde 
nici pînă în prezent ară
turile și însămînțările nu 
au început Printre aces
tea se numără și comuna 
Urleasca din raionul Brăi
la. Pînă acum citva timp 
in această comună nu se 
araseră decît 12 hectare 
teren și nu se însămînțase 
nici un bob de grîu.

Această situație se dato
rește lipsei de preocupare 
din partea comitetului 
executiv al sfatului popu
lar care privește problema 
insămînțărilor ca un fapt 
de mică importanță.

Astfel, pînă acum nu s-a 
întocmit nici un plan 
acțiune in legătură cu 
râturile și insămințările 
toamnă.

Deși din identificarea 
făcută în comună țăranii 
muncitori cu gospodării 
individuale au asigurate 
10.600 kg. grîu pentru să- 
mînță, ei nu au fost în
drumați să meargă la cen
trele de selectarea și 
tratarea semințelor pentru

de 
a- 
de

aceea, 
vreme 

decît
multe

a Ie pregăti. De 
pînă acum cîtăva 
nu erau selectate 
2000 kg. semințe.

Motive au găsit
tovarășii din comitetul 
executiv al sfatului popu
lar, însă realitatea este că 
desfășurarea arăturilor și 
insămînțărilor este privi
tă fără simț de răspun
dere.

De asemenea, munca 
politică pe care ar trebui 
să o desfășoare utemiștii 
din comună este slabă. 
Acest lucru se datorește 
faptului că organizația de 
bază U.T.M. nu are un 
plan de muncă după care 

’să-și desfășoare activitatea 
in această perioadă. Ute- 
miști ca Bieandă Victor, 
Ghețu Maria, Crăcană 
Sandu și alții nu au cău
tat să-și lămurească părin
ții să însămînțeze 
timp.

Deși cu cîteva 
urmă a avut loc o 
generală în această orga
nizație, despre desfășura
rea muncilor agricole de 
toamnă nici nu s-a pome
nit Iată de ce utemiștii 
nu desfășoară o largă 
muncă politică în rînduri
le țăranilor muncitori spre 
a-i îndemna să însămin- 
țeze cît mai de grabă și

griul la

zile în 
adunare

în bune condițiuni. Slaba 
activitate a organizației 
de bază U.T.M. din comu
nă se datorește și muncii 
superficiale de îndrumare 
pe care o duce instructo
rul comitetului raional 
U.T.M. Brăila, tovarășul 
Mocanu Ilie, care se mul
țumește să culeagă numai 
anumite date de la secre
tar și să plece mai de
parte.

Această situație nu mai 
poate continua. Trebuiesc 
luate toate măsurile pen
tru ca și în comuna Ur- 
leasca muncile de toamnă 
să se desfășoare într-un 
ritm mult mai viu. Comi
tetul executiv al sfatului 
popular raional Brăila tre
buie să ia măsuri împo
triva celor care se fac vi- 
novați de această intîrzie- 
re, iar comitetul raional 
U.T.M. Brăila trebuie să-și 
spună cuvintul despre fe
lul cum muncesc instruc
torii săi și să caute să 
ajute cît. mai mult organi
zația de bază U.T.M. din 
comuna Urleasca în antre
narea întregului tineret la 
asigurarea succesului însă- 
mînțărilor.

IANCU TRIFAN 
Corespondentul 

Scinteii tineretului 
pentru regiunea Galați

O expoziție a recoltelor bogate
în parcul de cultură și odihnă „Vasile 

Roaită" din Pitești s-a deschis o expoziție 
în care sînt prezentate realizările obți
nute anul acesta pe ogoarele unităților 
agricole socialiste și ale 
dividuale.

Vizitatorii expoziției 
probe din recolta de 
anul acesta, numeroase 
sovietice și romînești, folosite în 
tură, produse ale crescătoriilor 
male etc. In standurile rezervate 
duselor cerealiere sînt expuse probe de 
grîu, orz, porumb etc. din recoltele gos
podăriilor agricole de 
Isvoru, Drăgășani și ale altor unități agri
cole socialiste.

Numeroase standuri ale expoziției pre
zintă realizările sectorului pomicol. Re
giunea Pitești este recunoscută ca una

gospodăriilor in-
pot 
cereale 

macini

vedea aici 
obținută 
agricole 
agricul- 
de ani- 

pro-

Stat Piatra Olt,

din cele mai mari furnizoare de fructe 
ale țării. Din livezile sale iau drumul 
orașelor in fiecare an sute de mii de tone 
de fructe. Probe din aceste fructe: pruni, 
meri, peri etc. sînt expuse în cadrul 
expoziției, ele dovedind calitatea su
perioară a produselor din livezile regiunii. 
Prin fotomontaje și tablouri sînt arătate 
metodele de muncă folosite în pepinierele 
regiunii Pitești pentru ] '
terialului săditor necesar ' 
țări de pomi fructiferi.

în cadrul expoziției 
și numeroase mașini șl 
Printre altele se găsesc: 
nească fabricată la uzinele 
dimirescu", grape cu discuri fabricate la 
I.M.S. Roman, secerători-legători, com
bine, tractoare și multe alte mașini cu 
ajutorul cărora oamenii muncii de la sate 
obțin recolte bogate.

producerea ma- 
viitoarelor plan-

sînt prezentate 
unelte agricole, 

batoza romî- 
„Tudor Vla-



In ajutorul propagandiștilor ufemiștl

Convorbirea — principala formă de ținere 

a lecțiilor în cercul politic

FOILETON

Pîinișoarâ Aurel 
și însămînțările."

Propagandiștii comsomoliști trebuie să 
ridice neîncetat calitatea lecțiilor politice, 
«ă se străduiască să atingă măiestria artei 
propagandistice. In procesul de perfecțio
nare a măiestriei propagandiștilor este de 
mare importanță ca ei să folosească bo
gata experiență a partidului, să învețe de 
la Lenin și Stalin.

Vechii muncitori din Petersburg, care 
au avut fericirea să studieze în cercurile 
conduse de V. I. Lenin, își amintesc cu 
multă dragoste de lecțiile ținute de Ilici.
I. V. Babușchin, membru al unui cerc 
condus de Lenin, arată cît se poate de 
convingător în povestirea lui, care erau 
principalele procedee metodice de desfă
șurare a discuției, de care se folosea V. I. 
Lenin.

„Cercul era format din 6 oameni, iar 
al 7-lea era lectorul; am început lecțiile 
cu economia politică și cu scrierile lui 
Marx — scrie muncitorul I. V. Babuș
chin. Lectorul ne expunea această dis
ciplină oral, fără a avea vreun caiet în 
față, eăutînd adeseori să stîrnească din 
partea noastră fie obiecții, fie dorința de 
a lega o discuție în contradictoriu; și 
atunci ne provoca, punîndu-1 pe unul să 
demonstreze celuilalt justețea punctelor 
Bale de vedere în problema discutată. In 
felul acesta, lecțiile noastre aveau un ca
racter foarte viu, interesant... Eram cu 
toții foarte mulțumiți de aceste lecții..."

In cursul muncii lor, armata de mii de 
conducători ai cercurilor politice de Com- 
aomol a acumulat o bogată experiență 
pozitivă. Generalizarea și studierea aces
tei experiențe îi va ajuta pe propagandiști 
să-și ridice nivelul de cunoștințe.

A organiza o convorbire în cadrul cer
cului nu este un lucru ușor și nu reu
șește întotdeauna chiar de prima dată. 
Mulți dintre propagandiști afirmă, pe 
bună dreptate, că aceasta reprezintă par
tea cea mai grea a lecțiilor politice. Iată 
cam cum se petrec lucrurile: propagan
distul se pregătește în vederea lecției, 
studiază conștiincios materialul necesar, 
citește bibliografia suplimentară, adună 
material intuitiv ilustrativ — hărți geo
grafice, reproduceri după fotografii, dia
grame — și expunerea pe care o face în 
fața cursanțllor se desfășoară bine. Ti
nerii și tinerele îl ascultă cu interes pe 
propagandist. Totuși, la lecția următoare, 
nu are loc o convorbire vie, nimeni nu se 
ridică să ia primul cuvîntul, conducătorul 
cercului e nevoit să-I întrebe nominal pe 
cursanțl; răspunsurile lor au un caracter 
bucheresc, sînt învățate pe din afară. 
Multor propagandiști începători Ie este 
cunoscut acel sentiment de nemulțumire 
pricinuit de felul în care a decurs con
vorbirea.

Dar de ce depinde oare reușita unei con
vorbiri ?

Fără îndoială că reușita unei convor
biri depinde în bună parte de calitatea 
expunerii propagandistului, de măsura în 
care acesta a reușit să explice clar și 
convingător ascultătorilor materialul nou 
și să concentreze atenția lor asupra pro
blemelor principale, nodale, ale temei.

Convorbirea purtată de un conducător 
de cerc trebuie să se desfășoare la un 
înalt nivel ideologic-teoretic, să lege strîns 
problemele studiate de viață, de practica 
construirii comunismului. In cursul ex
plicării materialului nou, mulți dintre 
propagandiști obișnuiesc să pună din cînd 
în cînd întrebări cursanților. Prin aceasta 
ei le activizează atenția.

Așa dar, lucrurile depind în bună parte 
de expunerea propagandistului. Dar o ex
punere construită cu pricepere nu repre
zintă singura condiție necesară pentru ca 
în cursul lecțiilor să se lege o convor
bire vie, interesantă, în legătură cu pro
blemele studiate. Succesul convorbirii de
pinde de asemenea de munca individuală a 
cursanților. Propagandistul este dator să 
educe zi de zi la tineri deprinderea de 
a munci cu cartea.

Greșit procedează conducătorii de 
cercuri și școli politice care se mărginesc 
să indice cursanților capitolul și paginile 
corespunzătoare ce urmează să fie citite 
de ei. Aceasta nu constituie o lămurire a 
temei pentru acasă. Propagandistul tre
buie să le Indice cursanților probleme 
asupra cărora ei trebuie să se oprească, 
acordîndu-le o atenție deosebită, materia
lul intuitiv, fragmentele literare și exem
plele din ziare pe care le pot folosi pen
tru a ilustra expunerile lor în timpul con
vorbirii și să le arate cum să lege mai 
bine problemele învățate, de viață.

Propagandistul are datoria să trezească 
la tineri și tinere interesul pentru studiul 
individual. Procedează bine acei condu
cători de cercuri care îi obișnuiesc pe 
cursanți să folosească în răspunsuri 
material suplimentar.

Propagandiștii au recomandat cursanți
lor să culeagă exemple din viața locală, 
din care să reiasă cum luptă colectivul 
întreprinderii, colhozului, sovhozului sau 
stațiunii de mașini și tractoare pentru 
ridicarea continuă a productivității mun
cii. pentru un regim strict de economii.

Cu prilejul stabilirii temelor pentru stu
diul individual, propagandistul analizează 
posibilitatea fiecărui cursant în parte și 
ține seama de pregătirea lui. In afara 
temei de bază, propagandistul le reco
mandă cursanților și bibliografia supli
mentară ajutătoare.

Succesul convorbirii depinde de asemenea 
de măsura în care conducătorul cercului 
a meditat asupra planului și l-a elaborat 
în amănunt. In plan se precizează cercul 
de probleme în jurul cărora se va desfă
șura convorbirea și se trasează apoi o 
scurtă concluzie cu privire la tema res
pectivă.

întrebările puse cursanților trebuie să 
fie precise și concrete. Nu este de mirare 
că ei se pierd și nu știu ce să răspundă 
atunci cînd conducătorul cercului le pune 
întrebări neclar formulate. Putem da ca 
exemplu următorul caz de la un cerc 
oarecare. Gîndindu-se la avîntul fără 
precedent de care au dat dovadă în 
muncă muncitorii și funcționarii în anii 
celui de al patrulea plan cincinal, pro
pagandistul a pus următoarea între-

Noi întovărășiri agricole
în 14 sate din regiunea Suceava au luat 

ființă în ultimul timp în cinstea celui de 
al Il-lea Congres al Partidului și a zilei

V. Surov

bare: „Ce s-a întîmplat în patria noastră 
în perioada de după război ?“ Cursanții 
au fost puși în încurcătură; despre ce să 
vorbească : despre hotărîrile partidului cu 
privire la problemele ideologice, despre 
mărețele construcții ale comunismului sau 
despre lupta poporului sovietic pentru 
pace și colaborare între popoare ?

Uneori, propagandiștii le pun cursan- 
ților întrebări foarte înguste, care îl 
obligă să dea răspunsuri aproape monosi
labice.

Desfășurarea convorbirii după metoda 
de întrebări și răspunsuri sărăcește conți
nutul lecțiilor, le face seci, neinteresante 
și nu dă cursanților cunoștințe profunde 
și temeinice.

Convorbirea nu trebuie să cuprindă un 
număr prea mare de întrebări. Pentru ca 
atenția cursanților să nu se irosească în 
amănunte, lucrul cel mai bun e să se 
fixeze 3—5 întrebări de bază, care să in
cludă ansamblul temei studiate. Dăm 
mai jos planul convorbirii întocmit de 
tovarășul propagandist Gusev (Telegraful 
Central din Moscova), pentru lecția cu 
tema : „Uniunea Sovietică în lupta pen
tru menținerea șl întărirea păcii".

Scopul convorbirii: cursanții să capete 
o imagine clară despre principalele etape 
istorice ale luptei Uniunii Sovietice pen
tru pace și colaborare pașnică cu toate 
popoarele, să se pătrundă adine de faptul 
că linia partidului nostru în domeniul po
liticii externe a fost și rămîne o politică 
de pace între popoare și de asigurare a 
securității U.R.S.S.

Problemele de bază:
1. Politica externă a statului sovietic 

— o politică a păcii și prieteniei între 
popoare.

2. Uniunea Sovietică — stegarul păcii 
în lumea întreagă.

3. Principala preocupare a statului so
vietic este să nu îngăduie izbucnirea unui 
nou război, să trăiască în pace cu toate 
țările.

4. întărirea legăturilor de prietenie și 
solidaritate între popoarele țărilor din la
gărul democratic.

în afara problemelor de bază, conducă
torul cercului politic a prevăzut și o serie 
de întrebări suplimentare, pe care să le 
poată pune în cazul cînd expunerile 
cursanților nu vor fi destul de complete.

Caracterul concluziilor convorbirii de
pinde desigur de răspunsurile cursanților. 
Dacă răspunsurile au fost complete, amă
nunțite și cursanții au dovedit că stăpî- 
nesc bine materialul, nu este nevoie ca 
propagandistul să facă o încheiere prea 
amănunțită, ci trebuie numai să precizeze 
răspunsurile celor ce iau cuvîntul, să su
blinieze elementul principal și, dacă gă
sește de cuviință, să comunice unele date 
suplimentare cu privire la problema res
pectivă.

Astfel, în cuvîntul său de încheiere, to
varășul Gusev a hotărît să sublinieze încă 
odată că Uniunea Sovietică, promovînd 
neîncetat politica sa de colaborare paș
nică cu toate țările, ține seama în același 
timp de pericolul agresiunii din partea 
ațîțătorilor la război, care au pierdut ori
ce măsură. De aceea. Statul Sovietic și-a 
întărit și va continua să întărească neîn
cetat capacitatea sa de apărare.

Propagandistul începe prin a anunța 
cursanților cercul de probleme, indicînd 
astfel de la început care va fi orientarea 
convorbirii.

Deobicei, un propagandist CU experiență 
adresează fiecare întrebare mai întîi în
tregului auditoriu, pentru ca toți să se 
pregătească să răspundă. După o scurtă 
așteptare, care le permite cursanților să 
reflecteze asupra problemei și să-și poată 
face un plan al expunerii, el întreabă 
apoi cine vrea să ia cuvîntul primul. Pro
pagandistul nu-1 zorește pe cel care dă 
răspunsul. Dacă se încurcă, îl ajută cu 
întrebări suplimentare. Dacă răspunsul 
conține vreo greșeală, propagandistul le 
cere celorlalți să o îndrepte. Acel condu
cător de cerc politic care vorbește el mai 
mult decît cei ce răspund, frânează prin 
aceasta activitatea cursanților și scade 
nivelul lecțiilor politice. Numai după ce 
toți acei care au dorit să ia cuvîntul și-au 
terminat expunerile, propagandistul co
rectează eventualele inexactități strecu
rate în răspunsurile lor și atrage încă 
odată atenția asupra celor mai importante 
laturi ale problemei.

Activitatea tineretului Ia lecțiile cercu
rilor politice și, în special, în timpul con
vorbirii constituia condiția cea mai impor
tantă pentru desfășurarea cu succes a 
muncii cercului.

Pentru ca să-i poată face pe tineri să 
se lase antrenați într-un schimb de pă
reri, conducătorul cercului trebuie încă 
din primele zile ale activității cercului să 
cunoască pe fiecare dintre elevii săi. 
în special, au nevoie de atenție membrii 
cercului care nu sînt destul de activi în 
timpul lecțiilor. Dacă studiul este prea 
greu pentru ei. propagandistul trebuie să 
se gîndească la organizarea unor lecții și 
eonsultații suplimentare. Acestor tovarăși 
trebuie să li se pună întrebări mai ușoa
re ; lucrul principal este însă acela de a-i 
antrena în convorbirea generală. Dacă 
unii dintre cursanți sînt timizi și nu cer 
singuri cuvîntul, conducătorul cercului 
trebuie să le pună întrebări. Treptat, se 
vor obișnui și vor participa activ la con
vorbire. V. I. Lenin arăta că arta fiecărui 
propagandist constă în priceperea de a 
influența cit mai mult asupra cursanților 
respectivi, prezentîndu-le un anumit ade
văr într-o formă cît mai convingătoare, 
cît mai ușoară de însușit, cît mai intui
tivă și care să sg întipărească în minte 
cît mai puternic.

de 7 Noiembrie noi întovărășiri agricole. 
Printre țăranii muncitori care s-au con
vins de avantajele lucrării pămîntului în 
comun cu tract carele și mașinile statului 
au fost și cei din satele Ciumulești și 
Păun, raionul Trușești, Rișca" și Corni, 
raionul Fălticeni, Corocăești și Udești, ra
ionul Suceava.

Pentru ca convorbirea în cadrul cercu
lui să fie cît mai clară și cît mai ușoară 
de memorizat, propagandistul trebuie să 
caute pe cît posibil ca cursanții să-și ilu
streze expunerile cu fragmente din cărțile 
citite, cu citate din articole din reviste și 
ziare. Dar pentru aceasta, el trebuie să 
știe ce citesc cursanții săi și să le îndru
me lectura.

— Eu urmăresc în permanență lectura 
cursanților mei — povestește unul dintre 
propagandiștii cercului politic de pe lîngă 
tipografia Goscultprosvetizdat din Mos
cova — și caut ca ei să nu citească pur 
și simplu cărțile, ci să gîndească profund 
asupra celor citite, să-șl facă însemnări, 
să știe să se folosească în timpul convor
birii de cunoștințele pe care le-au cules 
din cărțile citite.

Reeomandîndu-le, de pildă, cursanților 
să citească romanul „Tînăra Gardă" de
A. Fadeev, propagandistul 1-a sfătuit să 
acorde o atenție deosebită felului în care 
scriitorul arată cum se înfăptuiește con
ducerea de către partid a Comsomolului.

La o lecție unde se vorbea despre Par
tidul Comunist al Uniunii Sovietice ca 
forță conducătoare și călăuzitoare a socie
tății sovietice, a cerut cuvîntul Va
lentina Sinelnicova. Ea a vorbit foarte 
bine despre felul în care partidul conduce 
organizațiile de masă șl pentru a ilustra 
cele spuse a citat din romanul „Tînăra 
Gardă" fragmentul care redă convorbirea 
dintre comunistul F. P. Liuticov — secre
tarul comitetului raional ilegal de partid, 
și Volodia Osmuhin, unul dintre organi
zatorii „Tinerei Gărzi".

„...trebuie să facem în așa fel ca fiecare 
om de al nostru să înțeleagă că faptele 
noastre sînt sprijinite de partid — 1-a 
spus Filip Petrovici lui Volodea.

...Apoi, ai înțeles just că pe lîngă orga
nizația noastră de partid este bine să 
avem o grupă de tineret. Ca să spun 
drept, de asta am și venit la tine. Și dacă 
am căzut de acord asupra acestui punct, 
vă dau un singur sfat, poți să-i spui și 
ordin dacă vrei: nu întreprindeți nimic 
fără să vă fi consultat mai întîi cu mine 
— altfel puteți și voi să vă pierdeți și să 
ne dăunați și nouă. Vezi bine, nici eu nu 
acționez cu de la mine putere, ci mă sfă
tuiesc. Mă sfătuiesc cu tovarășii mei și 
cu oamenii care sînt puși să ne conducă".

Pregătindu-se pentru a purta convorbi
rea, propagandistul trebuie să studieze 
din timp și cu atenție materialul biblio
grafic de care se vor folcsi cursanții.

Cînd lecția este organizată cu pricepere, 
convorbirea este vie, interesantă. Un 
cursant ia cuvîntul, altul îl completează, 
al treilea întărește expunerile tovarășilor, 
folosindu-se de citate sau de un fragment 
sugestiv dintr-o lucrare literară.

Eficacitatea învățămîntului politic este 
o condiție esențială care determină suc
cesul educației comuniste a tineretului. 
Dacă cercul politic lucrează în mod regu
lat, fără întreruperi și dacă tineretul 
frecventează cursurile și participă activ | 
la discuții, dar, în schimb, lucrurile nu 
stau tocmai bine in privința disciplinei în 
muncă și planul de producție nu se în
deplinește. înseamnă că aici ir.vătămin’.u! 
politic este rubt de viață, de, sarcinile | 
practice ale construirii comunismului.

Pentru ca convorbirea în cadrul cercu
lui politic să fie mai concretă, mai pe I 
înțelesul tuturor, mai precis orientată și 
să aibă o importanță educativă mai mare, 
este necesar ca propagandistul să gîn
dească, de fiecare dată, în amănunțime, 
asupra felului în care materialul studiat | 
poate fi legat de sarcinile colectivului în
treprinderii, de sarcinile cursanților.

La una din lecțiile în legătură cu rapor
tul tovarășului G. M. Malencov la al 
XlX-lea Congres al partidului, în care 
era vorba despre necesitatea ridicării con
tinue a productivității muncii în toate 
ramuriie industriei, propagandistul Tkno- 
h’n (uzina de aparataj din Moscova) a 
cerut cursanților să-și spună părerea'des
pre cauzele care împiedică creșterea 
productivității muncii în secția de meca
nică unde lucrează și să se gîndească în 
ce fel ar putea să fie obținuți indici de 
producție mai buni.

Primul a luat cuvîntul lăcătușul Ev
ghenii Afanasiev. El a spus:

„Nu ne organizăm încă munca așa cum 
trebuie. Pierdem mult timp pentru alege
rea uneltelor, irosim timpul în discuții și 
toate acestea duc la scăderea productivi
tății muncii".

„Cele spuse de Jenia sînt adevărate — 
I se alătură și comsomolistul Vasichi Ani- 
chin — dar mai e ceva care împiedică 
creșterea productivității muncii: uneltele 
noastre sînt prost întreținute. Dacă cuți
tul sau bacul de filieră se tocesc, le lă
săm așa și nu le ascuțim la timp. Pînă 
la urmă sîntem nevoiți să pierdem un 
timp prețios pentru îndeplinirea acestor 
îndatoriri".

S-a pornit o discuție foarte vie. 
Cursanții au făcut, o serie întreagă de pro
puneri foarte valoroase cu privire la . o 
mai bună organizare a muncii, la mecani
zarea producției și la măsurile de îmbu
nătățire a indicilor de producție. S-a ho
tărît ca toate propunerile să fie trimise 
biroului de inovații.

Convorbirea vie, discuția tovărășească, 
constitue cel mai bun mijloc de educare 
în spiritul conștiinței socialiste ; ele mă
resc activitatea politică și de muncă a 
tineretului în lupta pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor celui de al 
cincilea plan cincinal.

Propagandiștii trebuie să educe neînce
tat tineretul sovietic în spiritul intransi
genței față de ideologia burgheză, duș
mănoasă și să cultive la tineri cele mai 
bune calități care le vor permite să fie 
luptători pentru cauza partidului iui 
Lenin și Stalin.
(Text prescurtat din „Molodoi Comunist").

La inaugurarea întovărășirilor agricole 
din satele Dobîrceni și Bădărăi, raionul 
Trușești, Corni și Dolhești, raionul Fălti
ceni și Călinești-Enache, raionul Suceava, 
țăranii muncitori întovărășiți au hotărît 
ca întovărășirile lor să poarte" numele 
„Al Il-loa Congres al Partidului".

Atent, cu privirea Încordată și totuși 
senină, utemistul Eparu Nicolae de la 
uzinele „Clement Gottwald" din Capi
tală stăpînește cu pricepere mașina de 
fabricație sovietică la care lucrează. 
El depășește zilnic norma cu 210 la 
sută.

Așa Intlmplnă candidatul de part’d 
Eparu Nicolae cel de al II-lea Con
gres al Partidului șl ziua de 7 Noiem
brie. (Foto Agerpres)

• • •Tinerii 
corespondenți ne scriu 

Bunuri de larg consum

Una din preocupările colectivului de 
muncitori de la întreprinderea „Viitorul" 
Brăila este și aceea de a produce cît mai 
multe bunuri necesare oamenilor muncii.

In urma unei consfătuiri cu reprezen
tanții O.C.L.-ului din oraș s-a luat hotă- 
rîrea să se produfă în primă urgență 
clești mops de trei mărimi, grătare sim
ple și duble, garnituri de sobă ca și alte 
obiecte de uz casnic.

Un exemplu pentru ei sînt comuniștii 
Dobre Costică, șeful secției și maistrul 
Rabinovici Vili. Cu multă dragoste mun
cesc și utemiștii Pisică Ștefan, Torică Tu- 
dorel, Jerlăianu Ion din brigada utemistă 
condusă de Buianu Ion. Datorită unei 
astfel de munci plină de însuflețire s-a 
reușit ca pînă în prezent să se livreze 
produse în valoare de 3240 lei iar alte 
produse în valoare de 69.339 lei sînt în 
curs de livrare.

Corespondent 
MARCIU GEORGE

Avantajele contractărilor

Mulți țărani muncitori din comuna 
Costești, raionul Tg. Frumos, au încheiat 
contracte cu cooperativa pentru a livra 
statului vite îngrășate. Printre ei a fost 
și tinărul țăran muncitor ‘Gheorghe Ti- 
mofte. El s-a angajat să îngrașe o pereche 
de boi — pe care să-i predea la 15 oc
tombrie a. c. Intreținîndu-i bine însă — 
el a reușit nu numai să-i predea cu 2 
luni mai devreme, dar i-a dat în condi
țiile stabilite și grași — categoria I-a. 
Boii au cintărit 1075 kg.

Pentru -ei — Gheorghe Timofte a pri
mit 4640 lei, o pereche de cizme și un 
bon pentru țigla necesară ca să acopere 
casa.

In plus a fost scutit din cotă cu 71 
kg. carne de vită și 133 kg. de porumb.

Convins pe deplin de avantajele pe care 
le prezintă astfel de contracte cu statul, 
el e hotărît ca și de acum înainte să li
vreze vite îngrășate.

Corespondent 
GHEORGHE MOISEMai mult sprijin muncii de contractări de animale

Hotărirea Plenarei lărgite a C.C. al 
P.M.R. din august 1953 subliniază că, 
pentru îmbunătățirea într-un timp apro
piat a aprovizionării oamenilor muncii cu 
carne și alte produse animale precum și 
a industriei ușoare și alimentare cu ma
terii prime agricole, este necesară dez
voltarea creșterii animalelor și încuraja
rea vînzării lor către unitățile comerțu
lui de stat și cooperatist

Luptind pentru îndeplinirea importan
telor sarcini trasate de Hotărîre, unele 
cooperative din raionul Slatina au obți
nut realizări de seamă în direcția în
cheierii de contracte pentru îngrășarea 
și vînzarea animalelor prin cooperativă. 
Desfășurind, sub conducerea organizații
lor de partid, o largă muncă politică, ele 
au reușit să antreneze tot mai mulți ță
rani muncitori să îngrașe și să valorifice 
animale prin cooperativă, datorită că
rui fapt, de la un trimestru la altul, 
aceste cooperative au realizat succese în
semnate în îndeplinirea planului de con
tractări și achiziții de animale. Astfel, 
cooperativa din comuna Curtișoara a în
deplinit planul de contractări și achizi
ții de animale pe primul tririiestru al anu
lui acesta, numai în proporție de 20 la 
sută. Datorită însă muncii politice duse și 
antrenării țăranilor muncitori în activita
tea cooperativei, în cel de al doilea tri
mestru, planul a fost îndeplinit în pro
cent de 73 la sută. Munca politică a con
tinuat să se desfășoare cu și mai multă 
intensitate în decursul celui de al treilea 
trimastru. Roadele n-au încetat să se 
vadă. în cel de al treilea trimestru coo
perativa a îndeplinit planul si chiar l-a 
depășit cu 286 procente.

Cam la fel s-au petrecut lucrurile și 
la alte cooperative Cooperativa din co
muna Doba, de pildă, după. ce in trimes
trul doi a îndeplinit doar 64 la sută din 
plan, în trimestrul al treilea a realizat 
planul în proporție de 171 la sută. Cu 
sprijinul larg al țăranilor muncitori, coo
perativa din comuna Dranovăț a reușit 
ca, la sfîrșitul celui de al doilea trimes
tru să realizeze planul în proporție de 
120 la sută, iar după cel de al treilea tri
mestru, în procent de 357 la sută, ajun- 
gînd printre cooperativele fruntașe pe 
raion.

In multe comune, numeroși țărani mun
citori, convinși de avantajele ce se acordă 
acelora care încheie contracte pen
tru îngrășări și vînzări de animale 
prin cooperativă, au încheiat cu dragoste 
asemenea contracte cu cooperativele. Ță
ranul muncitor Ion D Marinei din co
muna Curtișoara, de pildă, a încheiat 
contract pentru vînzarea unui bou. Exem
plul lui a fost urmat de alți consăteni. 
Tînărul colectivist Florea D. Paraschiv 
și colectiviștii Florea I. Paraschiv, Flo
rea I. D. Paraschiv, precum și țăranul

Un om de o bunătate greu de descris, 
cu o structură sufletească neasemuită, de 
o capacitate rară, e președintele Sfatului 
popular Țigănești, raionul Alexandria, 
Pîinișoarâ Aurel. Nici că se putea un 
nume attt de bine nimerit pentru el. Pen
tru familiuța Constantin Găvănescu, re
ferent agricol și frate-său Petre Găvă
nescu, referent zootehnic, ce cu măiestrie 
învirtesc treburile comunei, Pîinișoară 
este ca și un tată. Pentru ceilalți sala- 
riați: secretar, vicepreședinte, agent agri
col etc., Pîinișoară este plinea lui dum
nezeu. Că satul îl vorbește de rău. că 
se spune că numai de bunul mers al tre
burilor comunei nu se ține, atit să-i fie 
lui necazul. Nu știți cum vorbește lumea?

Nici vorbă că e o calomnie pe care fi
rea lui activă și întreprinzătoare o dez
minte întru totul. Iată-l cum arată : una 
dintre calitățile sale deosebite este in
comparabila memorie pe care o are, parcă 
spre a completa firea sa matematică. 
Dacă, de pildă, îl întîlnești pe Pîinișoară 
pe cimp sau pe drum și îi ceri o situa
ție ți-o va spune îndată cu precizie de 
ceasornic. Mintea lui e parcă ea însăși 
un dosar statistic. Să zicem că-l între
băm. de pildă, cit s-a recoltat. Cu dege
tul arătător la tîmplă prinde a-ți răs
punde : „Cu precizie, tovarășe... aproxi
mativ... 836 hectare și 2 ari, numai la 
bumbac asta și, bineînțeles, calitatea e 
superioară și a -ntîia. Este suficient, mai 
ales că am dus la stație din el, plus că 
am condiționat 43.276 kg. sămânță, am 
arat 1225 hectare, am..." Și dacă vrei să-l 
asculți, o zi întreagă se poate lăuda cu 
cifre pe care le scoate la discreție din 
bogata sa imaginație. Ți le zice ca din carte 
și îndesat, așa cum îi e și făptura. Vrea 
să te impresioneze vorbind tare, impună
tor, că ăsta e meritul lui. „Nu-i uorbă 
— caută el să fie modest — muncesc bine 
și ceilalți salariați din sat, dar motorul, 
motorul tovarășe..." și-ți face cu ochiul 
că cine altul ar putea fi decît el. Dacă 
vrei să-i știi meritele, le afli chiar de la 
el. întrecerea pentru însămînțări pe ra
ion cine a lansat-o 7 El! Că cei mai mulți 
cetățeni din comună habar n-au de în
trecere, asta-i altceva. Important e că el 
a făcut chemarea și le-a făcut bucata ce
lorlalți președinți din raion. Să-și muște 
degetele de necaz că el, Pîinișoară a fost 
felicitat la raion pentru inițiativă. Cine 
face primul chemarea, acela e om. Ce-o 
fi pe urmă, asta n-are prea mare im
portanță. De altfel ce știu ceilalți de la 
raion ce-i în comuna lui? Au habar ei că 
in Țigănești deputății Niță Paraschi- 
vescu, Petre Popa, Nicolae Ilinca și ciți 
alții nu știu de intrecere, nu organizează 
munca și nici măcar ei nu sint fruntași 
la însămînțări ? Știu ei că chiaburii Ilie 
Sava, Nicolae Capră n-au băgat tractoa
rele în brazdă, cum de altfel și alți chia
buri care au tractoare ? Pot ști vecinii 
că nici directoarea școlii, Vlad Valeria și 
nici secretarul organizației U.T.M., Modo
ran Pândele (codaș la însămînțări) nu cu
nosc obiectivele întrecerii ? „Comuna Ți
gănești este fruntașă în intrecere". Așa

Munca pairiotlcă a elevilor
TG. MUREȘ (de la corespondentul no

stru).
Primii care au început să sprijine pe 

muncitorii din Gospodăria agricolă de stat 
„Petbfi Sandor" in acțiunea de 6trîngere 
a legumelor au fost elevii de la Școala 
de contabili din orașul Odorhei. In numai 
cîteva ceasuri, un număr de 49 elevi au 
cules 3514 kg. de ardei și 173 kg. roșii. In 
fruntea acestei acțiuni au fost utemiștii 
Berjan Ilie, Stănescu N., Toth Elisabeta, 
Beke Agr.es, care au striils cea mai mare 
cantitate.

La acțiunea de strîngere a legumelor 
s-au alăturat și pionierii și școlarii din 
mai multe sate și comune ale raioanelor 

muncitor Constantin Vintilă, au contrac
tat cite un porc. Țăranii muncitori loan 
Nedeleanu și Marin Neacșu au contractat 
cîte un bou, iar tovarășul Nicolae Geană 
a încheiat contract pentru vînzarea unui 
vițel.

Cu toate acestea, munca de contractări 
și de achiziții de animale nu se desfă
șoară pretutindeni la "el de bine in ra
ion. Sînt, de exemplu, unele cooperative
— ca cele din comunele Corbu, Teslui, 
Comănița etc. — care nu și-au îndeplinit 
planul pe nici un trimestru. Faptul acesta 
dovedește că în raionul Slatina, in ac
țiunea de contractări și achiziții de ani
male există incă numeroase lipsuri. Aceste 
lipsuri se manifestă chiar la unele coope
rative fruntașe. De pildă, tovarășul loan 
Stroileasa. președintele cooperativei din 
comuna Curtișoara și tovarășul Constan
tin Vărzaru, achizitor la aceeași coope
rativă, nu s-au străduit în suficientă mă
sură să lămurească țăranilor muncitori 
din comună avantajele pe care le au 
contractînd îngrășarea și vînzarea anima
lelor prin cooperativă. Pe de altă parte, 
după încheierea contractelor, ei nu s-au 
mai interesat să vadă cum se îngrijesc 
țăranii muncitori de îngrășarea animale
lor. Aceasta a făcut ca o parte dintre ță
ranii muncitori contractanți să nu res
pecte termenul de predare a animalelor.

Asemenea lipsuri se mai manifestă și 
în activitatea altor cooperative din 
raion.

Rădăcina lipsurilor existente în acțiu
nea de contractări și achiziții de animale 
se găsește în activitatea cu totul nesa
tisfăcătoare în acest domeniu a Uniunii 
raionale a cooperativelor de aprovizionare 
și desfacere din Slatina. Conducerea 
Uniunii a subapreciat munca în acest 
domeniu. Dovadă este faptul că, în vreme 
ce pentru toate celelalte sortimente de 
produse s-a dat bătălia pentru îndeplini
rea planului, — și a fost îndeplinit — din 
planul de contractări și achiziții de ani
male și produse animale s-a realizat — 
în toate cele 3 trimestre care au trecut
— un procent?! destul de mic.

Vina cea mal mare pentru neîndeplini- 
rea planului în această direcție o poartă 
tovarășii Nicolae Teodorescu, președintele 
Uniunii, Constantin Marinescu, directorul 
AGEVACOOP-ului și loan Savu, șeful ser
viciului animale și produse animale din 
cadrul Uniunii. Aceasta intrucît ei nu au 
urmărit îndeaproape activitatea coopera
tivelor din raion. în direcția antrenării 
țăranilor muncitori să încheie contracte și 
să valorifice animalele prin cooperativă. 
Pe de altă parte ei nu s-au preocupat de 
instruirea și înarmarea temeinică cu sar
cinile Hotărîrii partidului, a întregului 
aparat cooperatist raional și a conducăto
rilor cooperativelor sătești.

Lipsurile existente în activitatea coope
rativelor din raionul Slatina în direcția 

spun cel puțin rezultatele pe care le trans
mite președintele la raion. Datele sint cu
lese intr-un chip curios. Președintele plea
că pe teren, adică merge prin sat. Se duci 
pe o uliță oarecare. Intră in curtea unui 
cetățean și-l scoate la arat. Pe urmă se 
reîntoarce la sfat și face un calcul. Adică 
face o regulă de trei simplă: dacă pe 
ulița lui Mitică Tudor a ieșit un cetățean 
cu plugul la cimp, și dacă toți depută
ții și salariații sfatului au scos cite un 
om la cimp și dacă înmulțim numărul 
ulițelor cu numărul celor scoși la cimp 
și al atelajelor. înseamnă că avem pe zi 
1100 de atelaje pe cimp. Pîinișoară a fă
cut in felul acesta o uluitoare descope
rire. care printr-un asemenea calcul duce 
la stabilirea exactă a vitezei de însămin- 
țări. Studiată mai in amănunt se 
observă însă că regula lui de trei sim
plă e de fapt... compusă, și anume din: 
demagogie, minciună și înșelătorie.

Chiaburii nu ies la însămînțări pentru 
că de, ...au motivele lor. Alți cetățeni nu 
ies la însămînțări pentru că nu-i destulă 
ploaie încă .Alții încă nici nu și-au tra
tat sămânța și încă mai au de recoltat. 
Mulți din aceștia spun însă că nu-t 
timpul trecut. Șj de altfel nici sfatul nu-i 
contrazice. Ii lasă în pace.

Ce s-a mai supărat președintele cînd 
pînă la urechile domniei sale a ajuns 
zvonul că nici pînă la 1 octombrie nu s-au 
început însămînțările în comună. A luat 
eroica și memorabila hotărîre de a pleca 
el însuși pe cimp ca să se convingă. Pe 
suprafețe întinse pînă la zeci de kilome
tri domnea o profundă liniște. Cu su
fletul îndurerat de trista constatare, i se 
făcu negru înaintea ochilor. Curînd însă 
președintelui i se păru că intr-adevăr tot 
timpul e negru. Ei dacă e negru, firește 
înseamnă că a fost arat. Fără să mai stea 
pe gînduri alergă la sfatul popular, luă 
telefonul și anunță la raion: „Tovarăși 
dragi, la noi însămînțările sînt pe sfir- 
șite. însămînțările s-au efectuat pe o mie... 
(și aici se gindi puțin) pe 1057 hectare, 
mai exact. Nu credeți zvonurile care spun 
că noi n-am făcut nimic. Sînt minciuni i 
Noi am cîștigat întrecerea

— Bravo Pîinișoară, îl felicită un re
ferent de la raion. Ne așteptam la astfel 
de isprăvi. Un om priceput ca dumneata 
mai rar. Iți promitem că te dăm la ziar. 
E meritul dumitale și nu sîntem invidioși. 
Bravo, ține-te bine !

Pîinișoară mulțumi anticipat și îndrăzni 
cu glasul scăzut, ca un om modest:

— Vedeți, dacă se poate să fie dată ta 
ziar și poza mea. De. nu-i rău să se cu
noască fruntașii la insămințări.

După cum se vede, Pîinișoară a fost aat 
la ziar. E drept nu pentru că sfatul popu
lar raional s-a ținut de promisiune și 
poate că nu tocmai pe placul tov. pre
ședinte. Dar, cine știe, poate că o astfel 
de popularizare îi va ajuta pe cei în drept 
să ia măsurile cuvenite pentru a urgen'a 
ritmul însămînțârilor în comuna Țigă
nești.

D. AVARVARÎI

Odorhei și Ciuc. De pildă, pionierii șî șco
larii din comunele Sînmartin, Inlăcani și 
Sîcueni au cules peste 1.000 kg. de legume 
pentru internat și au plantat pînă acum 
pe șoselele comunei 600 puieți de nuc și 
alți pomi fructiferi. Școlarii și pionierii 
au început de pe acum pregătirile pentru 
ca In primăvară să planteze 8.040 puieți 
de pomi diferiți. Asemenea acțiuni au în
treprins și pionierii de la Școala de 7 ani, 
din comuna Ocna de Sus, raionul Sîngeor- 
giu de Pădure, care au strîns pînă acum 
mai multe mii de semințe de pomi.

Ei s-au angajat ca în toamna aceasta 
să planteze 2.000 de puieți de meri și 1.000 
puieți de caiși.
--------------- • 

îndeplinirii planului de contractări și 
achiziții se datorase pe de altă parte și 
lipsei de control din partea organelor 
raionale. Tovarășul Nicolae Teodorescu'și 
mal ales tovarășul Ioan Sa.vu — care 
răspunde de activitatea serviciului de 
contractări și achiziții de animale și pro
duse animale — merg foarte puțin pe 
teren, iar atunci cînd merg, se opresc tot 
la cooperativele unde munca este mii 
bine organizată.

Trebuie arătat că față de problema înde
plinirii planului de contractări și achiziții 
de animale în raion, Comitetul raional 
U.T.M. Slatina nu a dovedit nici o grijă. 
Comitetul raional U.T.M. în frunte cu tova
rășul prim-secretar Marinescu Ștefan, con- 
siderîndcă această sarcină îi revine numai 
U.R.C.A.D.-ului, nu s-a preocupat mai de
loc de mobilizarea tineretului la contracta
rea de animale pentru îngrășare și valorifi
care prin cooperativă Nici un tovarăș 
din comitetul raional U.T.M. nu ți-ar pu
tea spune ceva despre felul cum mun-eșc 
utemiștii și tinerii președinți de coope
rative sau tinerii achizitori în direcția 
îndeplinirii planului de contractări. In 
raion sînt de asemenea mulți utemiști și 
tineri țărani muncitori care au înche'at 
contracte cu cooperativele pentru a în
grașă și valorifica animale, dar niciunul 
dintre ei nu este cunoscut la comitelui 
raional U.T.M.

Lipsa de preocupare a comitetului ra
ional U.T.M. față de această problemă 
s-a răsfrînt și asupra activiștilor ccm..’- 
tului raional, care în deplasările lor pe 
teren nu au dat atenția felului in care ti
nerii țărani muncitori sînt antrenați să 
contracteze animalele și dacă ei își res
pectă îndatoririle de contractare. Din 
această cauză în raion sînt puține 
organizații de bază U.T.M. care au 
sprijinit cooperativele în acțiunea de 
încheiere de contracte pentru îngrășarea 
și valorificarea de animale cu țăranii 
muncitori sau care au sprijinit munca de 
lămurire pentru predarea la termen a vi
telor contractate.

Comitetul raional U.T.M. Slatina este 
dator să analizeze temeinic munca 
organizațiilor U.T.M. în îndeplinirea aces
tei sarcini și să întărească activitatea lor 
în această privință. El trebuie să asigure 
participarea largă a tineretului din raion 
la sprijinirea cooperativelor în această 
acțiune, căci numai astfel va spori con
tribuția organizațiilor U.T.M. din raion 
la aprovizionarea populației muncitoare 
cu produse animale și a industriei noas
tre ușoare și alimentare cu materii prims 
agricole — la ridicarea bunăstării în
tregului popor muncitor

GH. SOCCTEANU 
corespondentul „Srintli tineretului" 
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Viata U. T. M.

Grupa studențească — verigă principală 
a muncii instructiv-educative în institut

încă de la începutul anului universitar, 
principala preocupare a organizației de 
bază U.T.M. din Institutul de Căi Fe
rate „Gh. Gheorghiu-Dej", a constituit-o 
munca de învățătură, deoarece experiența 
anilor trecuți a arătat că atunci cînd 
această problemă nu a fost tratată de la 
început cu deosebită seriozitate, rezulta
tele au fost slabe.

Centrul de gravitate al întregii munci 
instructiv-educative în rîndul studenților 
îl constituie fără îndoială grupa de stu- 
denți, în cadrul căreia forța colectivului 
își are de spus cuvîntul în activitatea 
fiecărui student.

Studierea atentă a situației din institut 
ne-a permis să facem o seamă de obser
vații interesante. Am constatat, de pildă, 
că există grupe care obțin în ansamblu 
rezultate bune și altele care obțin rezul
tate slabe — și aceasta nu pentru că ar 
exista diferență între capacitatea de în
țelegere sau nivelul de cunoștințe al stu
denților din aceste două feluri de grupe, 
ci pentru că în unele există un colectiv 
Închegat, bine condus și care se strădu
iește, iar în celelalte studenții sînt izolați 
unii de ceilalți, comozi, indiferenți și lip
siți de o conducere puternică și capabilă.

ÎNDRUMAREA și controlul — 
CHEZĂȘIA UNOR REZULTATE BUNE

Deoarece munca întregului colectiv de
pinde în mare măsură de felul în care 
este îndrumat, conducerea grupei are un 
rol deosebit de important în stimularea 
preocupării față de studiu, în întărirea 
disciplinei și a vieții de colectiv. Fiecare 
din cei trei membri al conducerii gru
pei — organizatorul U.T.M., responsabilul 
profesional și responsabilul sindical — 
are sarcini însemnate de îndeplinit; fie
care din ei trebuie să fie exemplu de 
conștiinciozitate în muncă, fruntaș la în
vățătură.

La noi în institut există asemenea stu- 
denți. în grupa I, în care a fost anul 
trecut organizatoare U.T.M. tovarășa Flo- 
rica Ciobanu, din anul III al Facultății 
de construcții — acum aleasă în biroul de 
an — s-a reușit să se imprime — datorită 
felului perseverent în care a muncit or
ganizatoarea — o notă de seriozitate în 
muncă.

îndată ce a fost aleasă, ea a început să 
se apropie de fiecare student din grupă, a 
căutat să-1 cunoască, să vadă în ce dome
niu are mai multă nevoie de ajutor.

După ce au fost programate orele de 
consultații, ea s-a ocupat ca fiecare stu
dent să le frecventeze, îngrijindu-se în
deosebi de cei care aveau mai multă ne
voie de ajutor. Organizatoarea era tot tim
pul peste tot: controla condica de absențe, 
mergea la consultații, învăța cu colegii în 
bibliotecă, mergeau împreună la teatru și 
cîntau împreună în cor.

In adunările grupei se discuta întotdea
una despre munca lor, despre învățătură. 
Studenții prezentau referate despre felul 
cum își îndeplinesc ei sarcinile, Și astfel, 
în grupă au crescut studenți buni, ute- 
miști conștiincioși și capabili ca Mihai 
Boicu, deținător al bursei „Gh. Gheorghiu- 
Dej", membru în comitetul U.T.M. pe in
stitut, Dan Alexandrer-cu șl Mircea Birău, 
care au terminat anul universitar trecut 
numai cu calificative de „foarte bine" și 
alții.

Nici îndatoririle responsabilului profe
sional al grupei — care ține legătura cu 
decanatul pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor profesionale — nu sînt mai 
ușoare. El este acela de care depinde în 
mare măsură felul în care studenții gru
pei studiază. Tovarășa Oana Cișmașu, de 
la Facultatea de mecanică (anul IV), este 
cunoscută în întregul institut pentru fe
lul ei perseverent șl entuziast de a 
munci. Fruntașă la învățătură, ea s-a în
grijit tot timpul și de coiegii ei. Niciodată 
nu s-a mulțumit să noieze absențele în 
condică, ci totdeauna ea se interesa de 
ce au lipsit colegii de la cursuri; cu de
canatul facultății a ținut tot timpul le
gătura. Asemenea ei au mai lucrat și alți 
responsabili profesionali.

In munca noastră am constatat că 
acolo unde cei trei responsabili — orga
nizatorul U.T.M., profesional și sindical— 
cunosc precis sarcinile ce revin fiecăruia, 
nu se substituie unul altuia și lucrează în 
colectiv pentru bunul mers al grupei, au 
fost obținute rezultate pozitive. Din pă
cate, unii responsabili de grupă U.T.M. fac 
greșeala de a subaprecia munca celorlalți 
doi responsabili și în special a responsa
bilului profesional, ceea ce duce la stîn- 
jenirea muncii colective a triunghiului de 
conducere al grupei.

Asemenea atitudini — deloc justificate 
— s-au manifestat la tovarășul organiza
tor da grupă U.T.M. Mircea Duțulcscii din 
anul II al Facultății de construcții, care 
s-a substituit în muncă responsabilului 
profesional, mergînd pînă acolo că se 
ocupa de trecerea absentelor în condică. 
In conducerea grupai, el obișnuia să ia 
hotărîri de unul singur

Pe baza experienței trecuților ani de stu
diu noi am căutat'ca de la începutul anu
lui universitar să asigurăm grupelor de 
studenți o conducere potrivită, care să dea 
colectivului posibilitatea să-și folosească 
jvd'cios întreaga capacitate, toate resur
sele de energie și inițiativă. Comi
tetul organizației U. T. M., împreună cu 
conducerea institutului, au organizat ți
nerea unor ședințe de instruire a tuturor 
triunghiurilor de grupă. Anul acesta va 
trebui să se muncească astfel îneît să nu 
mai existe studenți care să nu învețe și 
care să-și închipuie că pot să promoveze 
datorită originei sociale sau meritelor pă

Sen Brad

GENERAȚII
Din mii de nevăzute coarde 
Țișnea cuvîntul nostru-atunci 
Și inima părea că arde 
Pulsînd in vocile adinei.

In fața noastră, la tribună, 
Siliră vechii luptăiori 
Și ochii tineri împreună 
I-au oglindit în unda lor. 
Și străluceau de bucurie, 
De dragoste sclipeau vioi. 
Apoi au început să vie 
Cei și mai tineri decît noi. 
Trecură șiruri, pionierii 
Bronzați de soare și zglobii 
Sunind din trimbițeie verii 
Sub Hamurile purpurii. 
Și iată-o sprintenă fetiță 
Cu brațul năpădit de flori, 
Cu stropi de aur in cosiță; 
Sui spre vechii luptători. 

rinților, așa cum a fost cazul studentului 
Dădulescu Lorin din anul IV al Facultății 
de construcții, care credea că trebuie să 
la examenul de Economie politică pentru 
faptul că părinții săi sînt colectiviști.

FORȚA COLECTIVULUI
Nu se poate vorbi însă de rezultate po

zitive dacă munca triunghiului de con
ducere nu este sprijinită în mod continuu 
de întregul colectiv al grupei studențești. 
Oricît s-ar strădui conducerea grupei să 
obțină rezultate bune în muncă, ea nu va 
reuși niciodată, dacă nu va fi sprijinită 
din plin de toți studenții și în primul rînd 
de utemiști. Este mai ales sarcina orga
nizației U.T.M. de a face din colectivul 
grupei o forță unitară și omogenă, capa
bilă să rezolve toate problemele pe care 
activitatea zilnică a studenților le ridică.

Ședințele de grupă ce se țin lunar, tre
buie să dezbată preocuparea continuă a 
studenților pentru învățătură. In cadrul 
acestora se discută toate problemele le
gate de activitatea profesională, dar mai 
ales, este folosită critica și autocritica in 
scopul îndreptării lipsurilor. Studenții 
grupei trebuiesc obișnuiți ca aci să ia 
atitudine față de tovarășii lor care nu se 
achită conștiincios de toate sarcinile ce le 
au ca studenți, căutînd să-l ajute să lichi
deze toate aceste lipsuri.

In institutul nostru, colectivul grupei a 
avut un mare rol în îmbunătățirea frec
venței. In grupele foștilor ani IV de la 
Facultățile de telecomunicații și mecanică 
s-a reușit să se obțină o frecvență de 
93—99 la sută — și în ultimele luni chiar 
de 100 la sută. La început, aci se lipsea 
foarte mulf, mai ales la seminarii, pentru 
care studenții nu se pregăteau, și se în- 
tîrzia dimineața. S-au discutat aceste pro
bleme în cadrul grupelor; colectivul a ho- 
tărît ca cei care întîrzie să nu mai poată 
intra Ia ore, ca să nu-și deranjeze colegii 
și nici pe profesor; birourile U.T.M., sezi- 
sate de organizatorii de grupe, s-au adre
sat decanatelor, care au sprijinit această 
inițiativă, trasind sarcină profesorilor și 
asistenților să nu primească la cursuri pe 
intîrziați. In primele zile, aceștia stăteau 
pe la uși, apoi au început și ei să vină 
mai devreme. S-a hotărit de asemenea ca 
cei care lipsesc de la cursuri nemotivat 
să nu priÂească de la nimeni notițe. Toate 
aefestea au făcut ca la sfîrșitul anului uni
versitar, grupele acestor ani să obțină cele 
mai bune rezultate din facultățile respec
tive.

Colectivul grupei 541 din anul IV al Fa
cultății de planificare a discutat atitudi
nea studenților Zaharia Ștefan și Marola 
loan care lipseau adeseori de la cursuri 
și seminarii; ei au fost criticați de co
legii lor de grupă în scurtele consfătuiri 
care se țineau după fiecare zi de cursuri, 
și la gazetele de perete, prin articole și 
caricaturi. Vreo lună de zile s-a tot dis
cutat cu ei. Studenții nu s-au mulțumit 
să-i critice numai pe acei care î.pseau 
sau nu învățau. La cămin, ei au 
fost repartizați în cameră cu un stu
dent fruntaș la învățătură, membru 
în comitetul U.T.M. pe institut, Axente 
Horecică. El i-a ajutat, le-a explicat cum 
să învețe, iar la sfîrșitul anului universi
tar amindoi aveau numai calificative de 
„bine" și „foarte bine". Zaharia Ștefan a 
fost ales președintele comitetului sindical 
pe facultate iar Marola loan, membru în 
biroul U.T.M. pe an. Cu ajutorul colecti
vului, studenții care fuseseră leneși și 
chiulangii au devenit fruntași la învăță
tură, activi și conștiincioși.

Grupele au dat uneori dovadă de multă 
inițiativă: ele au întreprins o serie de ac
țiuni menite să-i ajute pe studenți la îm
bogățirea cunoștințelor lor profesionale și 
culturale, la dezvoltarea spiritului de co
lectiv. Pot fi citate grupele Locomo- 
tive_ și Vagoane din anul IV al Fa
cultății de mecanică, care au vizitat 
complexul C.F.R. „Grivlța Roșie", Atelie
rele București Triaj și Depoul de Loco
motive „Chivu Stoica". Grupele din anul 
II al Facultății de construcții au mers la 
teatru la piesa „Vlaicu Vodă", iar cele din 
anii II și III ai Facultății de construcții 
și din anul IV al Facultății de exploatare 
au inițiat întreceri sportive între grupe, 
în cadrul și în afara orelor de Educație 
fizică, la fotbal, volei și baschet. Multe 
grupe au organizat plimbări în colectiv.

în perioada de pregătire a proiectului 
de diplomă pentru examenul de stat, gru
pele de studenți au de asemenea multe de 
făcut. Ele vor trebui să-și desfășoare acti
vitatea în așa fel incit toți studenții care 
au absolvit cursurile institutului să se 
prezinte bine pregătiți la acest examen, 
dovedind că viața dusă în colectivul gru
pei timp de 4 ani a dat rezultate.

★
Activitatea grupelor de studenți de

pinde in mare măsură și de felul cum 
cadrele da U.T.M. își duc munca în gru
pele respective. Pe lingă faptul că tre
buie să dea exemplu personal în învăță
tură, cadrele U.T.M. au datoria să combată 
atitudinile nejuste, să întărească autorita
tea triunghiului grupei, nesubstituindu-se 
bineînțeles acestuia.

Comitetul organizației de bază U. T. M. 
din institut și-a trecut în plan drept sar
cină principală luarea tuturor măsurilor 
care duc la îndrumarea și stimularea ac
tivității grupelor de studenți — sarcină 
a cărei îndeplinire va • duce la obținerea 
unor rezultate frumoase la învățătură.

GHEORGHE ZUDOR 
secretarul comitetului organizației de bază 
U. T. M. de la Institutul de Căi Ferate 

„Gh. Gheorghiu-Dej“ din București

Și unul a luat-o-n brață 
Și-a sărutat-o lung pe față.

Atunci văzurăm noi departe 
Prin bezna grea a nopților 
De care astăzi ne desparte 
Biruitoare lupta lor.
Și parcă, dezvelit din umbre, 
Trecutul ars și-nsîngerat 
Sub bolta temnițelor sumbre, 
In fața noastră s-a-ntrupat.
Și iată-1 ridicînd in soare 
Un soi al lumii viitoare.
Iar între-aceste vîrste, două,
Ale natalului pămînt. 
Ce limpede ne-apare nouă 
Drumul urmat cu legămînt: 
Să ducem fiilor ce-așteaptă 
Amîaz-acestor calde zori 
Sub călăuza înțeleaptă 
Cu care vechii luptători 
Asemeni soarelui ne-ndreaptă !

Inaugurarea
„Bazarului cărții sovietice"
La 14 octombrie s-a deschis în întreaga 

țară „Săptămîna cărții și presei sovietice".
Cu acest prilej joi seara a avut loc la 

librăria „Cartea Rusă" inaugurarea „Ba
zarului cărții sovietice".

Au asistat tovarășii : Constanța Crăciun, 
Sorin Toma, M. Macavei, C. Prisnea, 
Sanda Rangheț, N. Teșa, Eugen Rodan, 
Tatiana Bulan, Al. Buican, numeroși 
scriitori, printre care Camil Petrescu, 
Marcel Breslașu, Eugen Frunză, Lucia De
metrius și alții, reprezentanți ai presei ro- 
mîne și străine și un numeros public.

Au luat parte I. I. Horoșilov, P. S. De- 
dușkin, I. A. Koroliov, B. A. Pavlov, con
silieri ai Ambasadei U.R.S.S., precum și
M. A. Kveselava și M. Z. Ianciuk, membri 
ai delegației sovietice care ne vizitează 
țara cu prilejul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice și E. N. Tihonov, reprezentantul 
permanent al V.O.K.S.-ului în R.P.R.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
poetul Marcel Breslașu.

Una dintre cele mai însemnate mani
festări din cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice — a spus vorbitorul — este pri
lejuită de „Săptămîna cărții și presei so
vietice" pe care avem bucuria să o inau
gurăm astăzi. Ea este marcată printr-un 
număr, sporit în fiecare an, de noi tradu
ceri in limba noastră și în limbile mino
rităților naționale din beletristica Uniunii 
Sovietice, de la clasicii literaturii ruse 
pînă la ultimele succese ale scrisului con
temporan in limba rusă ca și în toate 
limbile popoarelor care constituie marea 
familie sovietică.

Milioanele de cititori din patria noastră 
au și pe această cale posibilitatea să 
simtă imensul ajutor pe care-I primește 
cultura noastră datorită literaturii marii 
noastre vecine și prietene, să-și arate dra
gostea și prețuirea față de cartea sovie
tică, una din înaltele forme de expresie 
ale umanismului socialist.

Marile mase de cititori din țara noastră 
îndrăgesc cărțile de literatură clasică rusă 
și sovietică, pe autorii lor, pe eroii acestor 
cărți.

Noi, scriitorii, îndeosebi găsim în aceste 
cărți nu numai exemplul minunat al oa
menilor zugrăviți de către scriitorii sovie
tici, dar în același timp modelul înaltei 
măestrii cu care acești eroi sînt oglindiți 
în romanele, poemele și teatrul sovietic. 
Este o școală a cărei ucenicie o facem cu 
dragoste și rivnă, pentru a putea sluji 
poporului nostru pe drumul construirii 
socialismului.

A vorbit apoi M. A. Kveselava, pre
ședintele Consiliului de conducere al Aso
ciației Gruzine pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea care, salutînd cu căldură 
deschiderea „Săptămînii cărții Și presei 
sovietice", a spus printre altele :

Deschiderea „Săptămînii cărții și presei 
sovietice" constituie un aport prețios în 
domeniul prodigioasei colaborări culturale 
dintre R.P.R. și U.R.S.S.

„Săptămîna cărții și presei sovietice" 
va contribui la popularizarea și mai largă 
a realizărilor științei, literaturii și artei 
sovietice în țara dvs.

Noi, membrii delegației sovietice am 
constatat în mod nemijlocit activitatea 
uriașă ce se desfășoară aici în domeniul 
traducerii și difuzării lucrărilor științifice 
și beletristice sovietice.

Credem că aceste cărți trezesc un adine 
interes al maselor celor mai largi ale ci
titorilor romîni, deoarece ele exprimă 
sentimentele nobile ale poporului sovietic, 
năzuința fermă și sinceră a oamenilor 
sovietici spre pace, progres, fericire și 
prosperitatea tuturor popoarelor lumii.

Cei prezenți au vizitat apoi „Bazarul 
cărții sovietice" care cuprinde numeroase 
volume de ideologie, literatură, știință, 
tehnică, literatură pentru copii, lucrări 
ale marilor scriitori ai literaturii clasice 
ruse și ai literaturii sovietice, toate într-o 
prezentare grafică desăvîrșită.

Încă din primele ore după deschidere, 
bazarul a cunoscut o mare afluență de 
public. (Agerpres).

Al străbătut filă 
după filă cele peste 
600 de pagini ale pri
mului volum din ro
manul „Rada din Pe- 
reiaslav" cu un sim- 
țămînt crescînd de emoție. Acum ai în
chis cartea și ai pus-o de-o parte, dar 
emoția nu te-a părăsit. în fața cehilor tăi 
stăruie încă chipurile pline de bărbăție 
ale cazacilor ucraineni, ale căror fapte 
mărețe săvîrșite acum 300 de ani în nu
mele libertății și prieteniei cu poporul 
rus au fost reînviate cu atita căldură de 
pana scriitorului sovietic Natan Rîbak. 
Și simți cu limpezime că această carte 
închinată nemărginitei dragoste de liber
tate a poporului, curajului și patriotismu
lui oamenilor simpli, această carte care 
proslăvește prietenia Și înfrățirea po
poarelor rus și ucrainean ți-a pătruns 
adine in inimă.

Scriitorul zugrăvește în chip viu și 
pătrunzător oamenii Și timpurile acelea 
îndepărtate, făcîndu-te să trăiești tu în
suți întîmplările pline de glorie dintre 
anii 1649—1C54, să-i cunoști aevea parcă 
pe eroii cărții. Te întorci cu gindul la 
începutul acestui amplu roman istoric șl 
începi să depeni în minte evenimentele 
redate în carte, îți amintești de chipuri
le mai deosebite întîinite, alegînd din tot 
acest noian, ceea ce este mai grăitor, mai 
bogat în înțelesuri.

...Ne aflăm pe la mijlocul veacului șl 
XVII-iea în bogata și frumoasa Ucrai- 
nă, cunoaștem cîmpiile ei care rodesc 
holde îmbelșugate și munții ei acoperiți 
cu păduri nasfîrșite, care ascund in mă
runtaiele lor zăcăminte prețioase de mi
nereuri. în tîrgurile cu ulițe drepte și cu
rate se înalță clădiri cu mai multe ca
turi, unde oameni zdraveni și harnici — 
cazacii — făuresc bunuri purtînd pecetea 
priceperii și hărniciei lor. Pe atunci însă 
în Ucraina, poporul gemea de aproape 
trei veacuri sub jugul șleahticilor po
lonezi, rupt de lingă marea tară a Rusiei 
și alipit cu sila la statul feudal polonez, 
împilat, batjocorit și sărăcit de asupri lo
rii polonezi, poporul ucrainean a încercat, 
nu odată, să-și recapete libertatea, să 
fie din nou alături de frații săi ruși. Dar 
lipsa de unire a tuturor ucrainenilor a 
făcut ca lupta lor să nu fie încununată 
de izbîndă

Acum însă în al XVII-lea secol, cînd 
suferințele au atins culmea, cînd lăcomia 
și cruzimea șleahticilor au întrecut toate 
marginile, ucrainenii nu mai pot să rabde, 
în roman urmărim cum prinde viată ho- 
tărîrea pe care o ia poporul ucrainean, 
viteaz și neîncovoiat sub biciul asupririi 
străine: să lupte și chiar să moară, dacă 
va fi nevoie, dar să nu se dea bătut pînă

Solii minunatei arte sovietice se află din nou printre noi. Capella emerită 
de stat de banduriștl din R.S.S. Ucraineană — pe care o vedeți în fotografie — 
se află în țara noastră, unde prezintă o serie de spectacole, cu prilejul Lunii 
Prieteniei Romlno-Sovietlce. (Foto : Agerpres)

Concertul Capellei emerite de stat de banduriști 
din R. S. S. Ucraineană

Vizite cfe deiegaților sovietici

Săptămîna cărții sovlsttee

O carte despre frăția popoarelor ras și ucrainean

romînești „Hai la vie" și „Cobzar bătrîn" 
a fost răsplătită cu îndelungi aplauze.

Sutele de oameni ai muncii veniți Ia 
concert au făcut o caldă manifestare so
lilor artei sovietice.

La sfîrșitul concertului în numele celor 
prezenți tovarășul Ion Florea, președintele 
comitetului de întreprindere, a mulțumit 
călduros pentru minunatul spectacol pre
zentat de Capella emerită de stat de ban
duriști din R.S.S. Ucraineană. A răspuns 
A. Z. Minkovski, conducătorul artistic al 
Capellei, maestru emerit al artei din 
R.S.S. Ucraineană.

bru corespondent al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., directorul Institutului de Bo
tanică al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovietice care par
ticipă la Luna Prieteniei Romîno-Sovie
tice și M. A. Kveselava, R. M. Glier și 
M. Z. Ianciuk, membri al delegației, au 
făcut o vizită la Academia R.P.R.

★
N. K. Serbinovici, miner fruntaș din 

Donbas, deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., membru al delegației sovietice 
care se află în țară cu prilejul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice a sosit joi la 
Petroșani.

La Petroșani, oaspetele a fost întîmpi
nat de reprezentanți ai organelor de par
tid și de stat.

în cursul dimineții N. K. Serbinovici a 
vizitat sectorul 3 al minei Lupeni și a 
dat îndrumări, prețioase privind executa
rea lucrărilor de armare a abatajelor.

★
Cunoscutul actor de cinema S. F. Bon- 

darciuk, artist al poporului din U.R.S.S., 
de mai multe ori laureat al Premiului 
Stalin, membru al delegației sovietice 
care ne vizitează țara în cadrul Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice, a sosit joi 
la Tg. Mureș.

în cursul după amiezii, S. F. Bondar- 
ciuk a asistat la reprezentarea filmului 
„Taras Sevcenco" în sala cinematografu
lui „Steagul roșu".

Seara, artistul sovietic a participat ta 
reprezentația piesei „Facla" de dramatur
gul Illye's Gyula din R. P. Ungară care 
arată un episod din viața lui Kossuth 
Layos, conducătorul luptei revoluționare 
a poporului maghiar din anul 1848. Rolul 
lui Kossuth a fost interpretat de actorul 
Kovacs Gyorgy, artist emerit al R.P.R.

tălia, ascultă glasul norodului, părerile și 
sfaturile bătrînilor și încercaților cazaci, 
cere sprijin poporului frate rus.

Evocînd una din cele mai glorioase pa
gini din istoria viteazului popor ucrai
nean, N. Rîbak s-a întemeiat pe un vast 
material istoric, pe cercetarea cronicilor 
și documentelor vremii, pe studierea le
gendelor și obiceiurilor populare, a desco
peririlor istorice și a mărturiilor transmise 
din generație în generație despre eroii lup
telor de eliberare de la jumătatea seco
lului XVII, despre cei care în 1654 au în
făptuit reunirea Ucrainei cu Rusia, prin 
actul consfințit în Rada de la Pereiaslav. 
Scriitorul a construit un roman cu pro
porții de adevărată epopee, ale cărui di
ferite planuri cuprind deopotrivă tabloul 
vieții cazacilor de rînd, imaginea societă
ții feudale poloneze sus-puse, aspecte din 
lumea hanilor tătari, reconstituiri ale bă
tăliilor istorice etc. Toate acestea formea
ză laolaltă o frescă de o deosebită forță 
expresivă, care ne face să înțelegem nu 
numai evenimentele petrecute, ci și rela
țiile vii dintre oamenii acelei „epoci, pîr- 
ghiile care au dus nemijlocit la istorica 
reunire a celor două popoare.

în ciuda trădării unora dintre căpete
niile ucrainene ca, boierul Vigovski, care 
nu vedea cu ochi buni hotărîrea hatma
nului de a înapoia drepturile țăranilor, 
sau ca mitropolitul Kosov aflat și el în 
slujba panilor poloni, în ciuda trădării 
propriei soții a lui Bogdan, frumoasa po
loneză Elena, lupta aprigă a poporului a 
făcut ca jugul să fie în cele din urmă 
scuturat.

Scriitorul ne dezvăluie treptat cu o artă 
remarcabilă creșterea în conștiința lui 
Bogdan Hmelnițki, în conștiința întregu
lui popor ucrainean, a convingerii că nu
mai unindu-se cu Rusia, ucrainenii își 
vor putea înfăptui visul de veacuri. Este 
impresionant tabloul a nenumărați ucrai
neni care nemaiputînd să rabde chinurile 
asupririi poloneze se îndreaptă spre 
Rusia. — „Ne ducem în țara rusească 
la frații noștri. Avem aceeași cre
dință și aceeași soartă, un singur 
grai" spun ei. Da, norodul înțelegea, 
simțea, ca și Hmelnițki, că numai jn Ru
sia se află adevărații săi prieteni, că nu
mai în unire cu Rusia va putea să fie 
din nou liber, într-o țară liberă.

Rușii îi primesc pe ucraineni ca pe ni
ște frați ce le erau. Ii ocrotesc, le făgă
duiesc că nu va mai trece mult și vor 

Prin expoziția „Să cunoaștem 
capitala constructorilor 

comunismului0
In sala expoziției „Să cunoaștem capi» 

tala constructorilor comunismului" te in* * 
tîmpină din zeci de fotografii colorate, mi
nunate priveliști din Moscova de azi. Sînt 
aci doar o parte din imaginile măreței 
Capitale a Țării Socialismului dar ele te 
fac să înțelegi de ce sînt atît de mîndri 
locuitorii Moscovei de orașul lor. Străzi 
și piețe largi cu clădiri svelte și sculpturi, 
parcuri cu fîntîni arteziene iluminate 
feeric noaptea, masive de verdeață pre
tutindeni — așa arată Moscova, orașul în 
care deosebirea dintre centru și cartierele 
mărginașe devine o amintire a trecutu
lui.

Capella emerită de stat de banduriști 
din R.S.S. Ucraineană, care se află în țara 
noastră cu prilejul Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice a prezentat un concert joi 
după amiază, la Combinatul poligrafic 
Casa Scînteii „I. V. Stalin".

Solii artei sovietice au interpretat cu 
măiestrie vechi cîntece populare care a 
impresionat publicul prin dramatismul lor, 
melodii noi care vorbesc despre viața fe
ricită a poporului sovietic, precum și o 
seamă de cîntece satirice, care s-au 
bucurat de un mare succes. Interpretarea 
plină de autenticitate a cintecelor populare

Joi dimineața, P. A. Baranov, membru 
corespondent al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. directorul Institutului de Bota
nică al Academiei de Științe a U.R.S.S. 
conducătorul delegației sovietice care 
participă la sărbătorirea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice. în țara noastră, a vi
zitat Institutul de Cercetări Agronomice 
al R.P.R.

Oaspetele a fost întîmpinat de acad, 
prof. Traian Săvulescu, președintele Aca
demiei R.P.R., directorul Institutului de 
Cercetări Agronomice al R.P.R., de mem
brii Consiliului științific al ICAR-ului, 
precum și de numeroși colaboratori știin
țifici ai institutului.

★
In cursul dimineții de joi M. A. Kvese

lava, președintele Consiliului de condu
cere al Asociației Gruzine pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, a vizitat biblio
teca Academiei R.P.R.

Oaspetele sovietic a fost primit de acad. 
Barbu Lăzăreanu, director general al 
bibliotecii Academiei R.P.R.

★
La Comitetul Femeilor Democrate din 

R.P.R., M. Z. Ianciuk, ziaristă, redactor 
șef adjunct al revistei „Femeia Sovietică" 
s-a întîlnit cu colectivul redacțional al re
vistei „Femeia".

★
K. M. Loșcionova, mulgătoare fruntașă 

din colhozul „Stalin", regiunea Moscova, 
Erou al Muncii Socialiste și R. S. Emțova, 
secretara delegației sovietice care se află 
în țara noastră cu prilejul sărbătoririi 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, au 
vizitat, joi dimineața, gospodăria de stat 
Râșnov, regiunea Stalin.

★
Joi după amiază, P. A Baranov, mem

nu va izbuti odată pentru totdeauna să 
sfarme lanțurile robiei panilor polonezi 
și să se alăture din nou patriei sale Ru
sia. Calea pentru făurirea celor două 
mari și vechi visuri e grea. înaintea ei 
stau piedici uriașe. Regelui polon și 
șleahticilor le vin în ajutor, pentru înă
bușirea revoltei cazacilor din Ucraina, 
hanul Islam Ghirei din Crimeea cu urdiile 
sale de tătari dornici de pradă, care 
adesea năvăleau în Ucraina pîrjolind pă- 
mintul și luînd cu ei sute de robi. Este 
gata să tabere cu ienicerii săi și sultanul 
imperiului turc. Și mai sînt și papistasii 
italieni și austriaci și încă mulți alți duș
mani ai poporului, care abia așteaptă să 
se înfrupte din bogățiile întinsei Ucraine. 
Dar poporul ucrainean este unit de data 
aceasta, el vrea să fie liber și va fi. Nu-1 
înspăimîntă primejdiile ce-i stau în față. 
Amploarea mișcării populare care cu
prinde tîrguri și sate ridicînd la luptă 
unită, sub o conducere fermă, pe vitejii 
fii ai Ucrainei, capătă în carte o imagine 
vie, expresivă, redînd viguros forța și 
energia maselor, făuritoarele istoriei.

în fruntea cazacilor se află un om iu
bitor de patrie și popor, a cărui minte 
ageră și pricepere în meșteșugul războ
iului sînt vestite, un om cu voință de 
neînfrînt, plin de bărbăție și neșovăiel
nic în fapte. Este marele hatman Bogdan 
Hmelnițki, al cărui chip prinde relief în 
paginile romanului. înalt de stat, voinic, 
cu chip frumos, dar foarte adesea încrun
tat, frămîntat din pricina marilor răs
punderi ce-i apăsau umerii, mîndru și ne
înfricat, necruțător față de dușmani dar 
mărinimos și apropiat față de cei In ne
voie, iubit de cei mulți, temut și urît da 
dușmanii din afara și dinlăuntrul Ucrai
nei — așa ne apare portretul viteazului 
conducător al cazacilor de acum 300 de 
ani, acest neuitat fiu al poporului ucrai
nean. El a înțeles cel mai bine năzuințele 
poporului său și de aceea l-au ales ucrai
nenii ca să-i călăuzească pe drumul spre 
libertate. Unind poporul care se, răscula 
răzleț în lupta armată organizată împo
triva împilării și batjocurii cotropitorilor, 
hatmanul a acționat în conformitate cu 
mersul obiectiv al istoriei ,și aceasta a dus 
în cele din urmă norodul ța izbîndă.

înflăcărarea și nerăbdarea însuflețea 
pe ucraineni, care erau dornici să por
nească mai repede la bătălia cea mare. Ni
mic bun nu se face însă pripit. De aceea 
hatmanul pregătește temeinic și sigur bă

Iată fotografii care reprezintă străve
chiul Kremlin și vestita Piață Roșie, tn 
mijlocul Pieții se înalță ca un simbol al 
dragostei pentru marele oraș monumen
tul lui Minin și Pojarski, eroi ai luptei 
duse de poporul rus în 1612 pentru elibe
rarea Moscovei de sub jugul panilor po
lonezi.

Nu există oraș în care să se construiască 
atît de mult ca la Moscova. Ca o expre
sie a grijii pentru omul sovietic, pentru 
cerințele lui care cresc necontenit, se ri
dică în toate colțurile marii capitale noi 
și noi construcții — case de locuit, școli, 
policlinici... Numai locuințele construite 
din 1917 pînă în prezent ocupă o supra
față care trece de 7 milioane metri pă- 
trați — peste jumătate din suprafața lo- 
cativă a Moscovei dinaintea Marii Re
voluții Socialiste. Acolo unde odinioară 
erau străzi strimte, lipsite de soare, cu 
case urîte și neconfortabile acum îți bu
cură ochii priveliștea clădirilor lumi
noase, a copacilor plantați pe marginea 
străzilor largi, a scuarurilor. Așa arată 
șoseaua Mojaisk care se întinde dincolo 
de fosta barieră a orașului, așa arată 
șoseaua Volokolamsk pe care se poate 
vedea, împrejmuită de verdeață, noua 
clădire a policlinicii feroviarilor.

Privirea vizitatorilor e atrasă de o mi
nunată clădire înaltă din apropierea 
„Porții roșii". Clădirea aceasta cu 25 eta
je, destinată locuințelor, ocupă o supra
față de 25.000 metri pătrați.

Iată cîteva aspecte ale măreței Univer
sități „M. V. Lomonosov" de pe colinele 
Lenin, adevărată comoară a arhitecturii 
sovietice. In acest „palat al științei" unic 
în lume, care ocupă 167 ha. și are peste 
10.000 încăperi învață tineri de pa întreg 
cuprinsul Uniunii Sovietice și din alte 
țări.

Numeroase fotografii prezintă mîndria 
Moscovei — metroul prin care trec zilnic 
2.200.000 locuitori. Fiecare din cele 42 
stații ale metroului este o adevărată 
operă de artă. Scăldate în lumină, sălile 
lor de marmoră și granit strălucesc CU O 
bogăție de culori. Picturi și sculpturi 
măiestre vorbesc despre munca și lupta 
oamenilor sovietici, despre prietenia po
poarelor din marea Tară a Socialismului.

O serie de fotografii înfățișează silue
tele elegante și impunătoare ale teatrelor 
Moscovei, marile sale stadioane.

în ultimii 10 ani, pe străzile și în 
parcurile Moscovei s-au plantat 1.130.000 
arbori și 5.660.000 arbuști. Panoul cu 
aspecte din parcurile și grădinile Mosco
vei îneîntă privirea. Belșug de verdeață, 
covoare multicolore de flori pe lîngă care 
zburdă veseli copiii, alei umbroase, lacuri 
pe care piutesc bărcile oamenilor muncii 
veniți să-și petreacă aci orele libere, mi
nunate fîntîni arteziene...

Toate acestea se îmbină armonios în
tr-o singură imagine a marei capitale, 
orașul străvechi și totuși atît de tînăr, 
cel mai iubit oraș al constructorilor co
munismului...

Expoziția „Să cunoaștem capitala con
structorilor comunismului" a fost orga
nizată de Uniunea Arhitecților din R.P.R. 
cu sprijinul Consiliului General A.R.L.U.S. 
în clădirea Uniunii Arhitecților din Bucu
rești, str. Episcopiei nr. 9. Expoziția poate 
fi vizitată în fiecare zi de lucru intre 
orele 8—14 și 17—20.

putea să se unească 
din nou. Ei se vor 
ține de cuvînt. Legă- 
mîntul dintre țaratul 
Moscoviei și Polonia 
feudală cate împie

dica Rusia să ia sub oblăduirea ei po
porul ucrainean, va fi desfăcut, cazacii șt 
rușii vor porni laolaltă în lupta împotriva 
asupririi de către statul polon a poporului 
ucrainean. Și iată, după 6 ani de războaie 
necurmate, ziua cea mult dorită de popor 
se ridică peste lîrgul Perei asia vului: 18 ia
nuarie 1654 ziua care va însemna pentru 
popoarele ucrainean și rus o dată de ne
uitat în istoria lor. Finalul primului volum 
ne aduce înainte tabloul înălțător al Radei, 
subliniind viu ideea care străbate întreaga 
carte: „Deși în fruntea Rusiei se aflau pe 
atunci farul și moșierii, reunirea Ucrai
nei cu Rusia a avut o uriașă însemnătate 
progresistă pentru dezvoltarea ulterioară 
politică, economică și culturală a popoa
relor ucrainean și rus". (Din tezele cu pri
vire la cea de a 300-a aniversare a reu
nirii Ucrainei cu Rusia).

Mulțimea care a înțesat locul adunării 
ascultă într-o liniște netulburată cuvîn
tul hatmanului Bogdan Hmelnițki. Glasul 
său de tunet străbate pînă departe. El 
arată poporului adunat că a sosit clipa 
cea mult așteptată, că Rusia este gata 
să primească poporul ucrainean sub oblă
duirea sa și întreabă obștea strînsă în 
marea Radă, dacă se învoiește întru totul 
la aceasta. Răspunsul răsună hotărit și 
ferm din nenumărate piepturi: — Laolal
tă. „Părea că pe întreg pămîntul ucrainean 
—de la piscurile Carpaților pînă la Marea 
Neagră — s-a rostit cu tărie, neclintit: 
— în veci!“

Cartea a doua din „Rada din Pereia
slav", pe care în momentul de față o pre
gătește în tălmăcire romînească. Editura 
„Cartea Rusă" va veni să ne aducă noi 
fapta ale eroilor pe care i-am cunoscut, 
va veni să ne aducă noi mărturii despre 
Bogdan Hmelnițki, despre prietenia și 
unitatea dintre cele două popoare surori, 
rus șj ucrainean.

B. BUCUR

N. RÎBAK: „Rada din Pereiaslav" — 
roman distins cu Premiul Stalin — tra
ducere de Al. St. Medeleni și R. Donici 
— Editura „Cartea Rusă".
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F. M. T. D. — luptătoare activă ' 
pentru drepturile vitale ale tineretului lumii

în Capitala Chinei populare, Pekin, • 
avut loc nu de mult, un eveniment im
portant In viața tinerei generații Iubi
toare de pace : sesiunea Consiliului 
F.M.T.D. Sesiunea a-a bucurat de o largă 
participare. 263 de participant! cuprin- 
zînd reprezentanți ai organizațiilor na
ționale de tineret afiliate la F.M.T.D., 
observatori și invitați de diferite convin
geri politice și credințe religioase au pur
tat dezbateri vii, interesante, care au con
tribuit la dezvoltarea mișcării democratice 
de tineret, la stringerea colaborării inter
naționale a tinerei generații în cadrul Fe
derației Mondiale a Tineretului Democrat. 
Ordinea de zi a sesiunii a dezbătut pro
bleme de mare actualitate care intere
sează pe tinerii din toate țările lumii: 1) 
Mișcarea tineretului din țările coloniale și 
slab dezvoltate pentru drepturile lor, in
dependență națională și pace, 2) Partici
parea F.M.T.D. și a organizațiilor sale 
membre la pregătirile in vederea în- 
tîlnirii Internaționale a Tineretului Rural 
3) Pregătirea celui de al V-Iea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie.

Sesiunea Consiliului F.M.T.D- a oferit 
un minunat prilej pentru participanți de 
a cunoaște mărețele realizări ale poporu
lui chinez, precum și viața însorită, plină 
de bucurii și perspective a tineretului din 
China populară.

★
în cadrul sesiunii, problemele vieții și 

viitorului milioanelor de tineri din țările 
coloniale și dependente au ocupat un 
prim și important loc. Raportul Comite
tului Executiv al F.M.T.D. și interven
țiile delegațiilor la primul punct al 
ordinei de zi au constituit o denunțare și 
o aspră acuzare a blestematului regim co
lonialist. Aproape jumătate din populația 
lumii (44%) trăiește în țările coloniale și 
dependente. O mare parte din aceasta 
este condamnată la condiții de robie și 
privațiuni inumane. Mizeria și exploatarea 
sînt în continuă creștere în țările coloniale 
și dependente. Un indiciu al acestui lucru 
este și creșterea sistematică a costului 
vieții. Potrivit datelor oficiale publicate 
de O.N.U., se constată că în 1953 a crescut 
costul vieții în Africa Occidentală Fran
ceză cu 71%, iar In Africa Ecuatorială 
Franceză cu 53% față de 1945.

Milioane de locuitori din țările coloniale 
și dependente, dintre care foarte mulți ti
neri, sînt lipsiți de cel mai elementar 
drept : dreptul la muncă. în Iran mai mult 
de 1 milion de oameni sînt în căutare de 
lucru. în Venezuela numărul șomerilor 
parțiali și totali a ajuns Ia 125 OCO iar în 
Cuba trece 400.000. Aceeași situație 
este caracteristică pentru multe alte țări 
coloniale și dependente. Dar chiar și a:e; 
care au de lucru, sînt condamnați la o 
existență mizerabilă din pricina salar.-i-i 
extrem de scăzut. Criteriile de discrimi
nare practicate la stabilirea salariilor fac 
să crească revolta și ura maselor asuprite 
împotriva înrobitorilor colonialiști. în 
Tailanda salariul unui muncitor indigen 
echivalează cu o treime din salariul unui 
muncitor alb, deși îndeplinește aceeași 
muncă. Pentru munca depusă, tinerii pri
mesc salarii de batjocoră. In Kenya, de 
pildă, 75% din muncitorii agricoli, în 
majoritate tineri, cîștigâ mai puțin de o 
liră pe săptămînă. Cu această sumă in
fimă ei nu pot nici să-și astîmpere foa
mea măcar.

Șomajul crescînd, salariile extrem de 
mici, foamea și mizeria neagră, lipsa de 
locuințe, lipsa de asistentă socială — toate 
acestea condamnă tineretul acestor țări 
la moarte prematură In Africa de Sud, 
de exemplu, mortalitatea in rindul indi
genilor, din 1938 și pînă astăzi, aproape 
că s-a dublat, depășind de 20 de ori cea 
a Europei. Pentru cele mai multe regiuni 
ale Brazilet vîrsta medie a locuitorilor 
este de 28 de ani.

Pentru a exploata în voie și a manevra 
materialul uman după plac, colonialiștii 
țin în întuneric tineretul, îl lipsesc de 
posibilitatea de a studia în școli, de a se 
dezvolta, de a face sport etc. în Algeria 
2 milioane de copii nu pot merge la 
școală. în Sudan 95% din populație nu 
știe să scrie șl să citească.

înrobitorii imperialiști caută să dis
trugă prin toate mijloacele cultura națio
nală. Dreptul la studii în limba maternă 
este necunoscut și adesea interzis. în Al
geria, unde locuiesc 85% ara’oi, limba 
arabă este considerată da colonialiștii 
francezi ca o limbă străină, în timp ce 
limba franceză este impusă ca limbă ofi
cială.

Popoarele șî tineretul țărilor coloniale 
sînt lipsite în marea lor majoritate de 
cele mai elementare drepturi politice. Nu 
pot participa la alegeri și n-au nici o po
sibilitate să-și trimită reprezentanții ade- 
vărați în conducerea statului; dreptul de 
întrunire, libertatea presei, a organizării, 
în practică nu există. Organizațiile de
mocratice sînt aproape încontinu urmă
rite, iar membrii lor persecutați și ame
nințați cu închisoarea și adesea cu moar
tea.

Condițiile extrem de grele în care tră
iește tineretul din țările coloniale și de
pendente se agravează tot mai mult da
torită politicii colonialiștilor care pregă
tesc un nou război. Peste tot, teritoriile 
țărilor coloniale și dependente sînt îm- 
plnzite de monopoliștii americani cu baze 
militare. Aceste țări sînt antrenate în tot 
felul de pacte șl blocuri agresive, cum ar 
fi cel al Asiei de Sud-Est (S.E.A.T.O.). Im
perialiștii asupritori pe lîngă că jefuiesc și 
exploatează crunt țările coloniale și de
pendente, uneltesc în fel și chip pentru a

străină despre acordurile sovieto-chinezePresa
PARIS 14 (Agerpres). — Presa pariziană 

comentează pe larg acordurile semnate 
între delegația guvernamentală sovietică 
și reprezentanții guvernului Republicii 
PcpuLare Chineze.

Ziarul „Combat" menționează că comu
nicatul cu privire la tratativele sovieto- 
chineze a stîrnit „derută" în rindurile 
acelora care au scontat pe posibilitatea de 
a opune China Uniunii Sovietice. „Acest 
act diplomatic, scrie „Combat", dovedește 
întărirea evidentă a legăturilor care unesc 
cele două puteri comuniste pe plan eco
nomic, politic și diplomatic... Ce se poate

I. Circei
Secretar al C.C. al U.T.M.,

transforma tineretul din aceste țări In 
carne de tun Ieftini

A trecut însă timpul când colonialiștii 
asupreau și jefuiau nestingheriți. Popoa
rele asuprite se ridică cu tot mai multă 
hotărâre pentru a sfărâma lanțurile ro
biei în primele rinduri se află și t-neret uL 
Exemplul măreț al poporului sovietic care 
liber și fericit construiește cu elan 
comunismul, exemplul Chinei populare 
care de curând a împlinit 5 ani de exis
tență, al țărilor de democrație populară, 
al poporului corecan și vietnamez, care 
au dat lecții usturătoare agiesiri'cr. însu
flețesc lupta celor asupriți. Popearele si 
tineretul țărilor colcniale și dependente 
sînt conștiente că libertatea, fericirea Si 
buna stare stat legate de victoria cautri 
păcii. Iată de ce tineretul participă la 
toate campaniile mișcării mondiale pentru 
pace. Tinerii din colonii au participat cu 
însuflețire la lupta pentru sc'.uVcnzrea 
pașnică a problemelor ccrveană si indo- 
chineză ; în Liban studenții au declarat 
grevă generală împotriva proiectului de 
pact cu S.l'A ; în Pakistan -Liga tinere
tului" și „Uniunea Studenț.'.cr" au mițiat 
o acțiune sub lozinca _Să fie sculate pac
tele militare &UJL-PakfStaBTț la
Dakka an m—ie—sat sob aceaatl tna'ară 
50.000 tineri. Tineretul din întreaga tunse 
îmbrățișează cu căldură asp.riU-le tine
retului din colonii și Urile dependente si 
sprijină lupta acestuia pentru rare, li
bertate și independentă națională. Fidelă 
principiilor sale — de fratern.nate. egali
tate și prietenie între tinerii din trate ță
rile și continentele, de toate rasele, de 
toate convingerile politice și credințele 
religioase — FJtTJX a țtant totdeaona 
sus steagul luptei pentru l.oertate, inde
pendență națională st pentru un viitor 
mai fericit a; tinerilor din țările cp: Inia te.

înscrierea ca principal punct al ordmet 
de zi a *es-rm'i a problemei vieții și viito
rului tinerei generații din țările coloniale 
și dependente dovedește grija și interesul 
FM.TD. pentru această prcriemă. In ca
drul discuțiilor, numeros: d^egați tu fă
cut zeci de propuneri pentru sprijinirea 
luptei din țările coloniale și dependente.

La rindul ei. delegația tineretului ro
mân a exprimat sentimenteje de adinei 
simpatie și soHdarSate a ttoeretatai din 
R.P.R. față de tinerii oprimați dm țările 
coloniale și dependente.

Discuțiile la primul punrt al ordinei de 
zi s-au dovedit a fi rodnice: ele aa subli
niat importanța actuală a probleme: în
scrise. Consiliul a demonstrat cu tărie că 
tineretul oprimat alături de popoarele 
subjugate iși întețește tot mai mul: lupta 
și este hetărit să se elibereze de domina
ția colonialistă, să daschldă drum unei 
vieți libere și fericite.

★
La punctul doi al ordinei de zi raportul 

cît «i intervențiile delegațiilor au arătat 
stadiul actual al pregătirilor în vederea 
întîlnirii Internationale a Tineretului Ru
ral venind cu noi propuneri și sugestii 
pentru intensificarea acestor pregătiri. Toți 
participanta Ia sesiune au sublimat ecoul 
puternic care î-a avut in rindul tinerilor 
inițiativa tinerilor țărani italieni din Sin 
Alberto di Ravenna — inițiativă spriji
nită de F.M.T.D. pentru organizarea întil- 
nirii Internaționale a Tineretului Rural. 
Raportul a arătat că de-a lungul celor 
cinci continente se desfășoară o intensă 
muncă pregătitoare care ilustrează un 
interes deosebit pentru acest eveniment 
în viața tineretului rural.

Nenumărate sînt acțiunile, formele de 
luptă și organizare a tineretului rural, în 
întîmpinarea întîlnirii Internaționale.

în satul Deyrmimoss. în sudul Libanu
lui unde mii de tineri muncitori agricoli 
muncesc cite 12 ore pe zi pentru un sa
lariu de 2 lire a fost convocată o adunare 
unde s-a discutat necesitatea de a lupta 
pentru a curma această situație. Cu acest 
prilej a fost ales un comitet care s-a pus 
în fruntea acestei acțiuni. Comitetul a 
reușit după o muncă susținută să obțină 
o reducere cu două ore a timpului de 
lucru si mărirea salariului de Ia 2 la 3 
lire. Adesea lupta tinerilor țărani pentru 
revendicările lor specifice se îmbină cu 
lunta generală a țărănimii cum ar fi: 
scăderea taxelor fiscale, lupta împotriva 
transformării ogoarelor in baze militare 
etc. în insula lava, de pildă, mii de 
tineri țărani participă la lupta împo
triva construcțiilor militare la sate și a 
acaparării pămînturilor de către compa
niile străine. In numeroase țări a luat 
ființă comitete naționale pe o bază largă 
pentru a pregăti Intilnirea Internațională. 
Asemenea comitete au luat ființă în Ja
ponia, Italia, Franța, Indonezia, Ungaria, 
India, Algeria, Canada, Senegal, Israel, 
Mexic etc. Ele depun o activitate impor
tantă ; ele organizează întîlniri națio
nale cum au și fost, de pildă, în Ja
ponia. Iran, Italia. Martinica etc. Ele orga
nizează de asemenea sărbători ale tine
retului — ca în Venezuela, adunări ale 
tinerilor țărani — ca în Mexic și alte di
verse activități în cursul cărora sînt aleși 
delegații la Intilnirea Internațională.

O sumedenie de inițiative culturale sî 
sportive contribuie Ia pregătirea întâlnirii 
Internaționale. Una dintre cele mai răs- 
pîndite este și organizarea de festivaluri 
ale tinerilor țărani. Asemenea festivaluri 
s-au ținut deja în Ecuador, Finlanda etc. 
In Uruguay, sub patronajul sindicatelor 
se organizează vizionări de filme, cam
pionate de fqibal între tinerii de la ferme 

face prin manevre și vicleșuguri față de 
un front atît de srrins unit t“.

„Nu era deloc necesar să aștept! comu
nicatul sovieto-chinez pentru a te con
vinge că China comunistă este o mare 
putere, scrie ,.L'Aurore". în prezent, cînd 
conflictele coreean și indochânez sînt li
chidate, admiterea Chinei în OJf.U. va 
rămine oare pentru Washington „un act 
inacceptabil ?“ Pentru a obține intr-o 
bună zi — dacă aceasta este posibil — slă
birea reală a încordării, trebuie rezolvată 
problema chineză".

Observatorul agenției France Presse 
subliniază marea însemnătate a acorduri
lor sovieto-chineze semnate recent la 
Pekin.

„Diplomații țărilor occidentale, — arată 
observatorul, — sînt uimiți de amploarea 
colaborării chino-sovietice. 

șl din uzine. Pentru strângerea legături
lor și cunoașterea reciprocă se organi
zează vizite, schimburi de delegații între 
diferite țări din Europa. O delegație de 
tineri italieni șl francezi, de pildă, vizi
tează in prezent țara noastră pentru a cu
noaște viața nouă din satele patriei noas
tre, pentru a cunoaște pe tinerii țărani 
colectiviști, tractoriști și țărani muncitori 
eu gospodării individuale care prin munca 
lor entuziastă contribuie la realizarea sar
cinilor mărețe trasate de partid.

Consiliul F.M.TJJ. a salutat cu bucurie 
succesele realizate in pregătirea întîlnirii 
Internaționale a Tineretului Rural care va 
avea lcc in decembrie ac la Vler.a. El a 
chemat organizațiile membre, tineretul 
întregii lumj să intensifice aceste pre
gătiri pentru succesul deplin al întîlnirii 
care va cmstltu: o etapă importantă in 
lupta unită a tâneretulu: sătesc. alături de 
întreaga tânără generație luptătoare pen
tru pare.

★
Ordinea de zi ■ Sesiunii Consiliului 

FALTJX a fost epuizată cu raportul și 
dncuțule la cel de al treilea punct al or
dinei de zi. In discuțiile la acest punct 
fiecare delegație a amintit despre rezul
tatele Festivalului de la București si 
cmtnbuția organizațiilor membre ale 
F-1LT.D. in dezvoltarea m;arării de tine
ret ia țările respective. Cu toții au subli
mat txmsutele condiții create desfășu
rări; Festivalului ia țara noastră. Cel de 
al S-tea Festival Mondial al Tineretului 
va avea o amploare și mai mare. Pe baza 
experienței căpătate pînă acum, mai ales 
pe baza experienței Festivalului de la , 
București, al 5-lea Festival va fi o gran
dioasă — ir festare a unității tineretului 
pentru pace șt prietenie.

Consiliul a primit eu bucurie invitația * 
.Unzai Tineretului Primez" de a orga
niza cei de ai 5-lea Festival la Varșovia. 
Astfel el a brtirât ea Festivalul să aibă 
Inc la sfinztu! lunii mbe 1555 in capitala 
R. P. Polm-e.

Intr-o aimtsferi de mare entuziasm, 
participanții la sesiune au adoptat la sfâr
șitul lutrăriltr o aerie de documente im
portante: apelul Cmsil ului F M.TD. că
tre tineretul km", rezoluția cu privire la ’ 
FW^ ^frerre F3LTJJ. și a ocganuațiilor I 
afiliate la ea. la pregătirea întâlniri: Inter
naționale a Tineretului Rural, rezoluția cu 
privire la desfășurarea celui de al V-lea : 
Festival Mondial al Tineretului și Stu
denților pentru Pare si Prietenie, precum 
și textul declarație: Consiliului F.M.TJJ. . 
în legătură cu acordurile de ia Geneva 
cu privire la încetarea operațimricr mi
litare in IndocMna.

Sesiunea de la Pekin a Consiliului 
F3LTD. s-a bucurat de un mare succes. 
Ea a contribuit ia creșterea prestigiului și 
forței FMT.D. ca luotătoare activă pen
tru pace și drepturile vitale ale tinerei 
generațiL Dovada cea mai vie e că Ia șe
dința de închidere a sesiunii. Consiliul 
FMT.D. a primit în rândurile Federației 
încă 24 organizații de tineret din 17 țări. 
Astăzi pășesc așa dar sub steagul de 
luptă al F M.TD. 85 de milioane de tineri 
din 97 țări ale lumii.

♦
Tineretul patriei noastre, profund atașat 

cauzai păcii, care a luat parte tototdeama I 
cu însuflețire Ia activitatea FM.Tul. și a 
spus cuvântul la sesiune prin delegații 
săi. Delegația tineretului din RPR a luat 
parte activă la lucrările sesiuni: F.M.TJJ. 
de la Pekin, la dezbaterea problemelor 
de pe ordinea de zi, precum și în comi
siile pe probleme formate in cadrul des
fășurării lucrărilor Consiliului. Organiza- ' 
ției noastre, întregului nostru tineret îi ! 
revin în prezent sarcini importante, sar- | 
cini care se desprind din problemele ri
dicate în cadrul sesiunii și din documen- , 
tele adoptate.

în întâmpinarea întâlniri: Internal male 
a Tineretului Rural, tinerii țărani colecti
viști, tinerii tractoriști, întregul trierei 
muncitor de la sate va trebui să-și înze
cească eforturile pentru •<—m -x-ea la 
timp și in bune condition: a campaniei . 
agricole de toamnă, pentru a participa la 
îndeplinirea Proiectului de D.rect.ve ela
borat de partid privind dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani.

Organizațiile U.TAL de la sate an sar
cina de cinste de a mobiliza tineretul pen
tru a fi în frunte in îndeplinirea sarcini
lor. Neîncetat va trebui să crească numă
rul de tineri fruntași ai muncii agricole. 
Delegația noastră la întâlnirea Internațio
nală a Tineretului Rural va împărtăși ast
fel cu bucurie și mândrie realizările mă
rețe înregistrate de tinerii țărani munci
tori in lupta pentru o recoltă bogată, pen
tru belșug și bunăstare.

C.C.  al U.T.M. va lua din vreme măsu
rile necesare pentru a pregăti o delegație 
de tineri care să ne reprezinte cu cinste 
la cei de al 5-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studențrior pentru Pace șl 
Prietenie.

Educat de partid, de organizația sa re
voluționară — U.TJL, în spiritul interna- 
ționaiismdlui proletar, al solidarității cu 
tinerii din întreaga lume care luptă pen
tru pace, bunăstare și progres, tineretul 
din R.P R. ia parte eu însuflețire la acti
vitatea FMT.D, răspunde cu dragoste 
Ia acțiunile și chemările acesteia. 
Totodată, muncind cu însuflețire pe fron
tul munci: pașnice, pentru construirea 
socialismului în scumpa noastră patrie, ' 
tineretul nostru își aduce aportul său la . 
lupta măreață pentru pace și un viitor 
mai bun al tinerei generații — luptă care 
stă la baza activității FMTJX

Se subliniază că retragerea trapelor so
vietice din baza Port-Arthur, precum și 
lichidarea societăților mixte, dovedesc atît 
năzuir.ța Moscovei cit ș: a Pekinului de a 
confirma din nou in mod grăitor suvera
nitatea Chinei".

★

LONDRA 14 (Agerpres). — Corespon
dentul din Washington el agenției Reuter 
transmite comentariile zrarulu: „Washing
ton Post" in legătură cu acordurile so
vieto-chineze. Ziarul subliniază marea în
semnătate a prieteniei și colaborării din
tre U.R.S.S. și China și cere țărilor occi
dentale ca în „interesele propriei lor exis
tențe", „să ia exemplu in domeniul cola
borării de la colaborarea dintre Uniunea 
Sovietică și China".

Scrisoarea adresată de A. I. Vîșinski 
președintelui Consiliului de Securitate

NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: A. L Vîșinski, reprezentantul 
U.R.S.S. la Organizația Națiunilor Unite, a 
adresat la 13 octombrie președintelui Con
siliului de Securitate următoarea scrisoare:

„In legătură cu scrisoarea observatorului 
Italiei la OJ4.U. și reprezentanților Re
gatului Unit. S.U-A și Iugoslaviei din 5 
octombrie 1954, adresată președintelui 
Consiliului de Securitate in problema acor
dului parafat la Londra la 5 octombrie 
a.c. cu privire la Teritoriul Liber Triest, 
vă rog, să aduceți la cunoștința membri
lor Consiliului de Securitate cele ce ur
mează :

Lucrările Comitetului Politic al
NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS 
tn ședința din dimineața zilei de 12 oc

tombrie a Comitetului Politic al Adunării 
Generale, reprezentanții Statelor Unite și 
Fzllpinelor au luat cuvântul în cadrul dis
cuțiilor cu privire la reducerea armamen
telor și interzicerea armei atomice și a 
celorlalte tipuri de arme de exterminare 
in masă.

Reprezentantul Statelor Unite, Wod- 
—c-h. a pretins că Statele Unite „doresc 
o dezarmare efectivă" și că „ele nu vor 
toteei arma atomică sau oricare alt tip de 
armă decât in caz de apărare împotriva 
agresiunii".

Referindu-se la propunerile sovietice 
prezentate la actuala sesiune a Adunării 
Generale, Wodsworth a spus că după mulți 
ani. ele reprezintă prima rază de spe
ranță El a adăugat însă de îndată că pro
punerile „rămîn obscure" în ce privește o 
serie de puncte principale. Deși reprezen
tantul american a recunoscut că prevede
rile proiectului sovietic pot fi acceptate 
ca bază de discuție și soluționare a pro
blemei. dar a cerut, la fel ca reprezentanții 
Awgtwrf și Franței in ajun, „clarificări"

Reprezentantul american, subliniind în 
încheiere că „actualele propuneri sovietice 
par să deschidă calea unor discuții viitoa
re". a declarat totodată că „noi nu Ie res
pingem in mod categoric".

Reprezentantul Filipinelor a arătat că 
t: împărtășește părerea exprimată de 
mele delegații după care O.N.U. nu ar 
S Scut nici un fel de progres în pro
blema dezarmării

Discuțiile generale care au avut loc în 
această problemă au făcut posibilă ajun
gerea la o oarecare înțelegere generală în 
anumite puncte. El a calificat cuvîntarea 
rostită de A. L Vîșinski la 11 octombrie 
drept „un considerabil progres către ținta 
comună".

Delegatul Filipinelor a propus consti
tuirea unui subcomitet alcătuit din repre
zentanții celor cinci mari puteri care să 
smdieze propunerile prezentate de „am
bele părți".

în legătură cu aceasta, delegatul Iranu
lui. Entezan, a propus ca din grupul de 
lucru să facă parte reprezentanți ai țărilor 
i.:rt interesate In reglementarea acestei 
probleme.

Delegatul Uniunii Sovietice, A. I.

K. E. Vcroșiicv a primit delegația parlamentară engleză
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS.
La 14 octombrie K. E. Voroșilov, pre- 

șediatele Prezidiului Sovietului Suprem al 
UJLS£.. a primit delegația parlamentară 
engleză in frunte cu lordul Coleraine.

K. E. Voroșilov a salutat delegația par
lamentară engleză sosită in Uniunea So
vietică în urma invitației Sovietului Su
prem al UJLS.S.

In răspunsul său, lordul Coleraine a 
mulțumit pentru primirea călduroasă fă
cută delegației. El și-a exprimat încrede
rea că vizite delegației parlamentare en
gleze in UJLS.S va contribui la creșterea 
ințelegerii reciproce și la întărirea rela
țiilor prietenești intre popoarele englez și 
sovietic.

După convorbirea care a avut loc Intr-o 
caldă atmosferă și care a durat aproape 
o oră, K. E. Voroșilov a urat membrilor 
delegației cele mai bune succese in acti
vitatea lor îndreptată spre întărirea păcii.

Conferința națională a finerefului socialist belgian 
împotriva reînvierii Wehrmachtului

BRUXELLES 14 (Agerpres). — TASS 
transmite: Zilele trecute a avut loc la 
Bruxelles conferința națională a organiza
ției -Jeune garde socialiste", organizație 
de tineret a socialiștilor din Belgia, aflată 
sub influența conducerii de dreapta a par
tidului socialist belgian. Cu toate acestea, 
conferința a fost marcată prin înfrânge
rea partizanilor înarmării Germaniei occi
dentale și s-a desfășurat sub semnul con
damnării politicii duse de conducerea de 
dreapta a partidului socialist belgian și de 
liderii săi, care sînt în fruntea actualului 
guvern belgian.

La conferință președintele comitetului 
național al organizației —leone gazde so
cialiste" a încercat să ia apărarea planu
rilor de înarmare a Germaniei. Totuși, 
argumentele invocate de conducerea orga
nizației pentru a justifica aceste planuri, 
au fost respinse cu hotărire de majorita
tea participanților la conferință.

Druar, reprezentantul tineretului din 
centrul industrial Charleroi, a criticat cu 
asprime pe partizanii reinarmării Germa
niei occidentale. „Noi nu putem — a spus 
el — să fim de acord cu politica dusă de 
S.U.A Politica înarmări: Germaniei oc
cidentale amenință să ne ducă la război".

Reprezentantul tineretului din Liege și 
alții au subliniat că politica de înarmare a 
Germaniei și Japoniei este dictată numai 
de interesele monopolurilor.

.Dezertarea elitei"
PARIS 14 (Agerpres). — Potrivit rela

tărilor presei franceze, situația invățămîn- 
tului din Franța este deosebit de grea, 
afectind toate treptele învățămîntului.

In ce privește școlile elementare, scrie 
ziarul „L’Humanite" „este necesară anul 
acesta construirea imediată de localuri nci 
pentru 13.705 clase, fără a mai vorbi de 
înlocuirea localurilor insalubre în care se 
adăpostesc 10.876 de clase. Or, pentru re
zolvarea acestei probleme, guvernul n-a 
alocat decât o treime din suma necesară".

Autoritățile franceze creează condiții 
din ce în ce mai grele pentru cei care se 
pregătesc să devină învățători. In timp ce 
indemnizațiile prevăzute pentru școlile de 
ofițeri de jandarmi și de poliție cresc, 
indemnizațiile pentru școlile pedagogice 
scad necontenit. Aceasta nu pentru că

După cum rezultă din scrisoarea sus
menționată adresată președintelui Consi
liului de Securitate și din documentele 
anexate la ea, acordiil referitor la Teri
toriul Liber Triest a fost realizat în urma 
înțelegerii dintre Iugoslavia și Italia, ca 
țări direct interesate și este acceptabil 
pentru ele. Ținînd seama de această îm
prejurare, precum și de faptul că acordul 
sus-menționat dintre Iugoslavia și Italia 
ajută la stabilirea unor relații normale 
între ele și contribuie astfel la slăbirea 
încordării în această zonă a Europei, Gu
vernul Sovietic ia notă de acordul sus
menționat".

Adunării Generale a O.N.U.
Vîșinski, care a luat apoi cuvîntul, a atras 
atenția asupra unei serii de inexactități 
și denaturări făcute de reprezentantul
S.U.A., Vodsworth, cu privire la propune
rile sovietice, în special în ce privește 
principiul reducerii proporționale a ar
mamentelor și forțelor armate. Declarînd 
că Uniunea Sovietică a sprijinit tocmai 
acest principiu, el a respins afirmația de
legatului american potrivit căreia propu
nerile sovietice nu prevăd reducerea ar
mamentelor și forțelor armate cu o trei
me, deoarece în proiectul sovietic nu se 
menționează nimic despre aceasta.

în ce privește poziția Statelor Unite în 
chestiunea organului de control, care, 
după părerea Statelor Unite, trebuie să 
aibă dreptul să aplice sancțiuni împotriva 
acelora care încalcă acordurile interna
ționale legate de reducerea armamentelor 
și interzicerea armei atomice, Vîșinski a 
subliniat că funcțiunile unei comisii de 
control nu pot cuprinde aplicarea de sanc
țiuni pentru încălcarea unor 'astfel de 
acorduri, deoarece asemenea funcțiuni 
aparțin numai Consiliului de Securitate, 
după cum stipulează articolul 39 al Cartei
O.N.U. Se înțelege de la sine că în ce pri
vește controlul, organul internațional de 
control trebuie să aibă deplină posibili
tate de a acționa în mod independent, 
fără ca Consiliul de Securitate să aibă 
dreptul să se amestece în acest domeniu. 
Oricare altă hotărîre cu privire la dreptu
rile, funcțiunile și împuternicirile orga
nului permanent internațional de control 
ar însemna ocolirea Consiliului de Securi
tate și ar constitui o încălcare vădită a 
legii fundamentale a Organizației Națiu
nilor Unite — a Cartei sale. în încheiere, 
Vîșinski a subliniat că discursul delega
tului Filipinelor a fost mai constructiv și 
îndreptățește speranța că delegații celor
lalte tari, care deși nu au participat la 
lucrările Comisiei de dezarmare sau ale 
subcomitetului ei, vor contribui la rindul 
lor la rezolvarea cu succes a unei probleme 
atît de importante cum este reducerea 
armamentelor și forțelor armate și inter
zicerea armelor atomică, cu hidrogen și a 
celorlalte tipuri de arme de exterminare 
în masă. Vîșinski a sprijinit propunerea 
delegatului Iranului în ce privește compo
nența subcomitetului propus de delegatul 
Filipinelor.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 14 octombrie, W. Hayter 
ambasadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Marii Britanii în U.R.S.S. a oferit 
o recepție cu prilejul vizitei făcută în 
Uniunea Sovietică de delegația parlamen
tară engleză.

La recepție au fost de față : V. M. 
Molotov, M. Z. Saburov, I. F. Tevosian, 
M. P. Tarasov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
președinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R., A. P. Volkov, preșe
dintele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.RS.S., V. T. Latis, președin
tele Sovietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. șl alții.

La recepție au asistat membrii dele
gației parlamentare engleze aflați în vi
zită in Uniunea Sovietică.

Cu majoritate de voturi conferința a 
respins proiectul de rezoluție propus de 
conducerea organizației, care aprobă poli
tica de înarmare a Germaniei occidentale.

După cum anunță ziarul „Peuple", în 
rezoluția adoptată de conferință, se ex
primă un protest împotriva goanei înarmă
rilor și a înarmării Germaniei occidentale 
și a Japoniei.

Rezoluția propune:
Să se înceapă tratative cu U.RS.S. în 

scopul unificării Germaniei pe baza ținerii 
de alegeri libere și retragerii de pe terito
riul său a trupelor de ocupație ;

Să fie restabilite drepturile Republicii 
Populare Chineze la O.N.U. și să se ceară 
guvernului belgian să recunoască oficial 
guvernul Republicii Populare Chineze ;

Să fie interzisă arma atomică ;
Să fie înfăptuită dezarmarea generală, 

concomitent cu instituirea unui control al 
înfăptuirii acesteia.

Rezoluția exprimă sprijinul necondițio
nat al mișcărilor de eliberare a popoarelor 
coloniale.

Totuși, după cum relatează ziarul „Peu
ple", conferința a respins propunerea or
ganizației progresiste de tineret „Tineretul 
popular din Belgia" de a lua parte la con
ferința organizată de aceasta din urmă 
pentru apărarea păcii.

Franța n-ar avea nevoie de învățători, căci, 
potrivit datelor oficiale ale Institutului 
național de statistică, în Franța se găsesc 
mai bine de 1.100.000 de analfabeți.

Situația învățămîntului superior nu este 
cu nimic mai bună. Ziarul francez „Le 
Mondc". intr-un articol intitulat „Dezer
tarea elitei", scoate în evidență criza în 
care se găsește învățământul superior. „Tn 
timp ce în 1953, pe lîngă catedrele de în- 
vățămînt superior erau 32 de posturi ne
completate — scrie „Le Monde" — astăzi 
numărul lor a crescut la 237". Această si
tuație se datorește în primul rînd, așa cum 
subliniază „Le Monde", salariilor proaste 
cu care sînt plătiți profesorii universi
tari și care determină pe tinerii absol
venți să se îndrepte spre alte profesiuni.

PutesnSc val de greve 
în Anglia

LONDRA 14 (Agerpres). — Mișcarea gre
vistă din Anglia continuă să ia amploare. 
După cum anunță agenția Reuter, greva 
șoferilor de autobuze din regiunea Lon
drei s-a extins cuprinzînd în prezent apro
ximativ 12.000 muncitori. Traficul este în
trerupt complet sau parțial pe 136 linii da 
autobuze din regiunea londoneză și pesta 
2.400 mașini sînt imobilizate în garaje.

In acest timp, marea grevă a docherilot 
londonezi continuă. In urma grevei, cel 
mai mare port din țară prin care Anglia 
realizează aproape o treime din comerțul 
său exterior, se află în inactivitate. 
Miercuri seara au declarat grevă alți 2.500 
docheri din Tilbury.

Lupta docherilor din Londra întîmpină 
un sprijin larg din partea docherilor din 
celelalte mari porturi ale țării. Muncitorii 
portuari din Sunderland și Midlbrough re
fuză să descarce vasele sosite din Londra 
în aceste porturi. 1.000 de docheri din 
Glasgow și 2.000 docheri din Southampton 
au declarat o grevă concomitentă în semn 
de solidaritate cu tovarășii lor londonezi.

Agenția Reuter subliniază că „valul de 
greve care a cuprins în prezent Anglia este 
cel mai puternic din 1926 încoace".

Potrivit celor anunțate de agenția 
France Presse, cabinetul britanic s-a în
trunit in după amiaza zilei de 14 octom
brie pentru a examina situația creată de 
greva docherilor și șoferilor de autob.uze, 
care ia amploare pe zi ce trece.

Acord comercial chino-indian
PEKIN 14 (Agerpres). — Agenția China 

Nouă a transmis textul comunicatului cu 
privire la tratativele comerciale dintre 
Republica Populară Chineză și Republica 
India. După cum se arată în comunicat, 
Ia 14 octombrie s-a semnat la Delhi acor
dul comercial dintre Republica Populară 
Chineză și Republica India, primul acord 
de acest fel încheiat intre cele două țări.

---- •-----

ȘTIRI SPORTIVE
Cea de a X-a etapă a „Circuitului ci

clist al R.P.R.", desfășurată ieri pe dis
tanța Deva-Sibiu (118 km.) s-a încheiat 
cu victoria tînărului ciclist de la C.C.A., 
Ion Hora, care a realizat timpul de 3h 
15’43”.

Clasamentul etapei Deva-Sibiu (118 km.) 
este următorul: 1. I. Hora (C.CA..) 3h
15’43”; 2. N. Vasilescu (Dinamo) același 
timp; 3. St. Sebe (Progresul) 3h 19’07”; 4. 
M. Niculescu (Flamura Roșie) același 
timp; 5. C. Dumitrescu (Progresul) 3h 
19’25”. In același timp a mai sosit un plu
ton alcătuit din 20 de alergători.

Duipă 10 etape, clasamentul general in
dividual se prezintă astfel: 1. C. Dumi
trescu (Progresul) 40h 22’34”; 2. St. Stefu 
(Dinamo) 40h 25’46”; 3. C. Istrate (Pro
gresul) 40h 27’36”. 4. M. Niculescu (Fla
mura Roșie) 40h 35’58”; 5, G. Moiceanu 
(Progresul) 40h 36’09”; 6. P. Nuță (Dina
mo) 40h 44’15”.

★

LONDRA 14 (Agerpres). — TASS trans
mite : Pe stadionul White City din Londra 
s-a disputat la 13 octombrie ta nocturnă 
intilnirea internațională prietenească de 
atletism dintre echipele selecționate ale 
orașelor Londra și Moscova. Iată rezul
tatele :

Disc bărbați: Matveev (Moscova) 52,19 m. 
Suliță femei: Roolaid (Moscova) 51,15 m.; 
înălțime bărbați: Stepanov (Moscova)
l, 93 m.; lungime femei: Desforges (Lon
dra) 5,77 m.; ciocan; Krivonosov (Mos
cova) 58,29 m. ; 110 m. garduri: Bulancilc 
(Moscova) 14”7/10 ; 100 m. plat femei:
Krepktaa (Moscova) 12”l/10 ; 80 m. gar
duri: Golubniciaia (Moscova) ll”l/10;
disc femei: Nina Ponomareva (Moscova) 
49,50 m.; 10.000 m. plat: Norris (Londra) 
29’35”4/10; 440 yarzi: Iurii Lituev (Mos
cova) 51”3/10 — nou record mondial: 200
m. plat: Scrivens (Londra) 24”5/10; lun
gime bărbați: Grigoriev (Moscova) 7,06 
m.; 100 m. plat bărbați: Konovalov (Mos
cova) 10”9/10; 1500 m. plat bărbați: Ba- 
greev (Moscova) 3’52”8/10; 880 yarzi fete: 
Otkolenko (Mgscova) 2’9”l/10; suliță bă
ieți : Kuznețov (Moscova) 69,34 m.: greu
tate fete: Galina Zîbina (Moscova) 15,93 
metri; greutate băieți: Grigalka (Mos
cova) 16,82 m.; prăjină : Elliott (Lon
dra), 4,27 m.; 3000 m. obstacole:
Disloy (Londra) 9’8”0; 800 m. plat: Hewson 
(Londra) l’50”8/10; triplu salt: Scerbakov 
(Moscova) 15,50 m.; ștafeta 4x100 m. băr
bați: 1. Moscova 41”2/10; 2. Londra 42”. 
Ștafeta 4x400 m. 1. Moscova 3’ll”8/10
2. Londra 3’13”4/10.

în cursa de 5000 m. plat atletul englez 
Chris Chataway a stabilit un nou record 
mondial, parcurgînd distanța în timpul 
de 13’51”6/10. Kuț (Moscova) clasat pe lo
cul doi a obținut timpul de 13’51”8/10, de 
asemenea mai bun decît actualul record 
mondial.

In cursul desfășurării probei de 5000 m. 
plat, s-au cronometrat și timpurile înre
gistrate la 3 mile. Realizînd timpul de 
13’27”, atletul sovietic Vladimir Kuț a sta
bilit un nou record mondial în această 
probă.

După desfășurarea celor 28 de probe 
victoria a revenit atît la băieți cît șl la 
fete, echipelor orașului Moscova. La bă
ieți scorul final a fost de 103—57, iar 
la fete de 56—32.

★
BRUXELLES 14 (Agerpres). — Turneul 

internațional de fotbal de la Bruxelles a 
început miercuri în nocturnă pe stadionul 
Hysel, odată cu desfășurarea jocului dintre 
echipa Honved (Budapesta) și echipa West 
Bromwich Albion, deținătoarea „Cupei 
Angliei". Intilnirea a prilejuit o întrecere 
spectaculoasă în care evoluția scorului a 
fost deosebit de interesantă. Victoria fi
nală a revenit echipei maghiare, care ju- 
cînd excepțional în partea a doua a me
ciului a învins cu scorul de 5-3 (1-2).

SPECTACOLE
VINERI 15 OCTOMBRIE

TEATRE: Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu 
trei fete; National ,,I. L. Caragiale" (Studio): Nunta 
lui Krecinski; Național „I. L. Caragiale" (Come
dia): Matei Millo sau Căruța cu paiațe; Studioul 
Actorului de Film „C. Nottara“: Mincinosul; Armatei 
(B-duI G-ral Magheru): Mașenka; Armatei (Calea 13 
septembrie: Vlaicu Vodă; Muncitoresc C.F.R. (Giu- 
Iești): Slugă la doi stăpîni; Ansamblul de Estradă 
al R. P. R.: Să cînte muzica (în. s^la din Calea 
Victoriei), Și liie face sport (în sala din str. Alex. 
Popov nr. 23); Teatrul ,.Țăndărică"; Umor pe sfori 
(în sala Baruch Berea).

CINEMATOGRAFE : Patria, București, înfrățirea 
între popoare: Prieteni credincioși; Republica, I. C. 
Frimu: Agentul nr. 13; Maxim Gorki, Lumina: Exa
men de maturitate: Elena Pavel : Campionii noștri; 
Victoria : Săptămînă filmului tehnic-agrotehnic;
Timpuri Noi: Snort soviete nr. 6, Marele proletariat, 
Inspirație; 23 August: Aventurile lui Nastratin Ho
gea; Gh. Doja: Buriat-Mongolia Sovietică: 8 Martie, 
Uni’-ea: Cadavrul viu: Cultural: Aleko Frații Liu; 
Vasile Roaită: Timur și băieții săi: Constantin Da
vid: Un pichet în munți; Alex. Sahla: Un caz 1n 
taiga: Flacăra: R.S.S. Autonomă Komi; T. Vladlml- 
rescu: Ttnăra gardă (seria a Il-a); Moșilor: Nunta 
cu zestre; Donca Simo: Rapsodia caucaziană;
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