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SĂRBĂTOAREA
GLORIOSULUI COMSOMOL

Să sporim avîntul în muncă 
pentru grăbirea însămînțărilor

DOAR ClTEVA LUNI au trecut de 
cînd suprafețe de milioane de hec
tare din Kazahstan, Altai, din re

giunea Volgăi erau încă nerăscolite de 
brăzdarele plugurilor, de cînd ziarele 
anunțau plecarea primilor voluntari pen
tru valorificarea pămînturilor înțelenite 
și virgine. Astăzi, in Altai și Kazahstan, 
de pe noile pămînturi s-au strîns pri
mele recolte. Sute de mii de hectare au 
fost redate țării prin munca celor 149.000 
de comsomoliști și tineri care, răspunzînd 
chemării Partidului Comunist au plecat 
să lucreze la valorificarea pămînturilor 
nefolosite. Insigna cu inscripția „Pentru 
valorificarea noilor pămînturi" strălucește 
pe pieptul a tot mai mulți comsomoliști 
și tineri sovietici. Ea vorbește despre noua 
pagină de glorie pe care tinerii patrioți 
o înscriu în istoria, atît de bogată în fapte 
mărețe, a Comsomolului Leninist.

Uniunea Tineretului Comunist Leninist, 
detașamentul înaintat al tineretului so
vietic împlinește astăzi 36 de ani de exis
tență. Peste trei decenii de luptă, de 
muncă încordată și de izbînzi. încă din 
acele îndepărtate zile ale anului 1918, 
Comsomolul s-a dovedit un ajutor cre
dincios al Partidului Comunist în lupta 
pentru victoria deplină a revoluției socia
liste. Crescut, educat și îndrumat zi de 
zi de marele Partid Comunist, Comsomo
lul s-a acoperit de glorie nepieritoare.

Sub conducerea Partidului Comunist, 
Comsomolul a crescut milioane de con
structori activi ai socialismului și comu
nismului. Prin lupta sa eroică și prin 
munca sa plină de abnegație pentru bi
nele patriei. Comsomolul și-a cucerit 
stima și dragostea întregului popor so
vietic.

Ordinul Steagul Roșu cu care a fost 
distins Comsomolul în anul 1928 pentru 
faptele de eroism săvirșite în anii răz
boiului civil. Ordinul Steagul Roșu al 
Muncii pe care l-a primit pentru parti, 
ciparea entuziastă a comsomoliștilor la 
industrializarea țării, refacerea economiei 
naționale și colectivizarea agriculturii, 
cele două Ordine Lenin cu care a fost 
distins Comsomolul pentru excepționalele 
sale merite din anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei și pentru întreaga 
sa activitate, vorbesc despre devotamen
tul și dragostea comsomoliștilor pentru 
cauza Partidului Comunist, despre încre
derea și înalta apreciere a muncii Com- 
somolului de către Partidul Comunist și 
Guvernul Sovietic.

Ajutor credincios și rezervă de nădejde 
a Partidului Comunist, promotor activ 
al directivelor partidului, Comsomolul 
este mereu în fruntea tineretului sovietic. 
Nu există domeniu de activitate in care 
comsomoliștii să nu-și aducă aportul lor 
prețios la opera de construire a comunis
mului. Sarcinile trasate de partid înari
pează tineretul sovietic. Pentru comso
moliști nimic nu e mai presus și mai 
de cinste decît munca pentru traducerea 
în viață a politicii partidului, politică ce 
exprimă interesele vitale ale poporului 
sovietic, politică ce duce poporul sovie
tic pe drumul înfloririi și al fericirii.

Comsomoliștii și tineretul sovietic luptă 
cu avint pentru dezvoltarea continuă a 
industriei socialiste, pentru înfăptuirea 
programului trasat de Partidul Comunist 
și Guvernul Sovietic privind dezvoltarea 
rapidă a tuturor ramurilor agriculturii și 
producției bunurilor de consum popular, 
pentru îndeplinirea măreței sarcini a în
tregului popor — satisfacerea deplină în 
următorii 2—3 ani a nevoilor crescînde ala 
populației Uniunii Sovietice în ceea ce 
privește mărfurile de consum popular

în industria socialistă comsomoliștii 
sînt în primele rînduri ale inițiatorilor 
metodelor înaintate de muncă, partici
pant! activi Ia lupta pentru creșterea 
productivității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost, pentru realizarea de 
importante economii, pentru o calitate 
Înaltă a produselor.

O preocupare de seamă a comsomoliș
tilor este folosirea tuturor rezervelor in
terne. Astfel din inițiativa brigăzii com- 
somoliste de tineret nr. 6 a trestulul 
„Stalinneft" din Azerbaidjan, condusă 
de tînărul maistru Bedir Mirozev s-a 
pornit o campanie pentru repunerea în 
folosință a sondelor părăsite. Pentru a 
extinde această inițiativă patriotică a 
comsomoliștilor C C. al Comsomolului din 
Azerbaidjan a organizat împreună cu 
Ministerul Industriei Petrolului întrece
rea socialistă a brigăzilor comsomoliste 
de tineret pentru punerea în funcțiune 
a sondelor părăsite.

în multe republici sovietice a devenit 
vestită brigada comsomolistă de tineret 
condusă de Mihail Guliaev de >a un trest 
de construcții din orașul Cernikovsk. In- 
sușlndu-șl citeva profesii înrudite, mem
brii brigăzii au obținut o însemnată ri

Predau la timp cotele datorate statului
Țăranii muncitori din regiunea Galați 

își predau la timp cotele de produse a- 
gricole, vegetale și animale, datorate sta
tului pe acest an.

în ultimele zile, în urma intensificării 
muncii politice în rîndul țăranilor munci
tori, au fost predate la bazele de recepție 
mari cantități de grîu, porumb, floarea 
soarelui și altele. Pînă acum, au fost pre
date statului de către țăranii muncitori 
din regiune, peste 82 la sută din cotele de 
griu, 80,9 la sută din cele de fîn, 60,7 la 
sută din alte boabe și 52,7 la sută din cele 
din floarea soarelui. Raion fruntaș în 

dicare a productivității muncii, îmbună
tățirea calității lucrărilor și reducerea 
prețului de cost al construcției, tn pre
zent, peste 1500 muncitori ai trestului 
și-au însușit două sau mial multe pro
fesii. Adunarea tinerilor constructori din 
oraș închinată acestei inițiative a lansat 
către toți tinerii constructori din Bașki- 
ria chemarea de a forma colective com
plexe și de a răspîndi experiența bri
găzii lui Guliaev. Acum, numai în orașul 
Cernikovsk peste 120 brigăzi comsomo
liste de tineret complexe s-au încadrat 
în această întrecere.

Comsomoliștii care lucrează în agricul
tură luptă pentru recolte bogate la hec
tar, pentru o productivitate mai mare 
la culturile cerealiere, pentru un nou 
avânt în domeniul creșterii vitelor.

în raionul Blagodarnenski, ținutul Sta
vropol, comsomoliștii eu luat sub patro
najul lor una din principalele ramuri 
ale economiei raionului,— creșterea oi
lor — și dau un ajutor Însemnat colho
zurilor in acest domeniu. 24 de brigăzi 
comsomoliste de tineret au lucrat, de 
pildă, la pregătirea nutrețului pentru 
ramă. în raion există acum 67 brigăzi 
de tineret ale ciobanilor. Anul trecut, în 
colhozul „Stalin" s-a creat prima brigadă 
de femei ciobani din raion. Da curind, 
la o ședință lărgită a comitetului de 
comsomol, membrele brigăzii și-au luat 
angajamentul să obțină cite 125 miei de 
la fiecare 100 de oi, și cite 6 500 kg. lină 
de calitate superioară de la fiecare oaie.

în școli și facultăți, comsomoliștii sînt 
un exemplu pentru ceilalți tineri. Ei de
pun toate eforturile pentru însușirea 
științei, pentru a deveni oidre cu o 
înaltă calificare necesare construirii co
munismului.

Comsomoliștii își însușesc zi de zi 
marxism-leninismul și luptă pentru tra
ducerea în viață a atotbiruitoarei învă
țături a lui Marx-Engels-Lenin-Stalin.

Astăzi, cînd întregul popor sovietic 
construiește cu succes comunismul a 
crescut și mai mult rolul Comsomolului 
ca ajutor al Partidului Comunist în opera 
de educare comunistă a tineretului.

în salutul adresat Congresului al 
XII-lea al Comsomolului, C.C. al P.C.U.S, 
arăta că una din sarcinile principale ale 
Comsomolului este educația comunistă a 
tineretului. Crescuți și educați în spiritul 
moralei comuniste, comsomoliștii sînt 
înzestrați cu cele mai înalte calități ale 
oamenilor sovietici — dragoste de muncă, 
energie, încrederea nestrămutată în vic
toria cauzei partidului, hotărârea de a 
învinge orice greutăți și obstacole.

Conducerea de către partid — iată che
zășia succeselor în munca Comsomolului. 
Fără sfatul, îndemnul și grija părin
tească a partidului, realizările și succe
sele comsomoliștilor ar fi de neconceput. 
Comsomoliștii învață de la comuniști cum 
să lucreze, cum să obțină rezultate bune 
în muncă, cum să învingă greutățile.

Realizările și succesele Comsomolului 
însuflețesc tineretul din întreagla lume 
în lupta pentru pace, pentru o viață 
mai bună. Comsomolul este mîndria în
tregului tineret al lumii. El constituie 
pentru organizațiile comuniste de tine
ret din toate țările un model și un 
exemplu de organizare, de patriotism și 
devotament față de aauza partidului.

Pentru utemiștii și tinerii din patria 
noastră — constructori activi ai socia
lismului — Comsomolul Leninist consti
tuie un minunat exemplu.

Uniunea Tineretului Muncitor învață 
de la Comsomol că educația comunistă a 
tineretului se face prin întreaga activitate 
a organizației, prin toate acțiunile pe care 
aceasta le întreprinde și în primul rind 
prin muncă, prin învățătură.

Utemiștii șl tinerii din țara noastră care 
lucrează în domeniul industriei folosesc 
înaintatele metode de muncă ale comso
moliștilor pentru a mări productivitatea 
muncii și pentru o calitate mai înaltă a 
produselor. Și în domeniul agriculturii, ti
neretul din țara noastră urmează pilda 
comsomoliștilor. El luptă pentru valorifi
carea pămînturilor nefolosite, pentru avîn
tul creșterii vitelor.

Nu există domeniu al activității U.T.M. 
în care experiența Comsomolului să nu fie 
un ajutor prețios pentru munca organi
zației noastre.

Utemiștii învață de la comsomoliști să 
fie patrioți înflăcărați, devotați patriei și 
partidului, să lupte din toate iputerile lor 
pentru cauza noastră scunfpiri— construi
rea socialismului.

Astăzi, cînd cei peste 18.000.000 de com
somoliști și întregul tineret sovietic săr
bătoresc cea de a 36-a aniversare a Com
somolului, tineretul patriei noastre trimite 
din tot sufletul un fierbinte salut frățesc 
detașamentului de frunte el tinerei gene
rații luptătoare pentru comunism, pentru 
pace.

predarea cotelor de produse vegetale este 
raionul/Liești unde planul de predare a 
cotelor la grîu a fost îndeplinit în între
gime, la fîn în proporție de 97 la sută, iar 
la floarea soarelui în proporție de 52 la 
sută. Fruntașe la predarea cotelor de 
cereale sînt și raioanele însurăței și Ga
lați. Planul anual de colectare a cărnii a 
fost îndeplinit pe întreaga regiune în pro
porție de peste 70 la sută. Sînt fruntașe 
în predarea cotelor de produse animale 
raioanele Măcin, Brăila și Galați.

(Agerpres).

Exemplul colectiviștilor
MIHĂILEȘTI. — (De la corespondentul 

nostru).
Colectiviștii, țăranii muncitori întovără

șiți și cei cu gospodărie individuală din 
raionul Mihăilești, regiunea București 
și-au sporit, în ultima vreme, eforturile 
pentru a termina în cît mai scurt timp 
și în bune condițiuni agrotehnice însămîn- 
țările de toamnă.

Folosind cu chibzuință vremea priel
nică, toate gospodăriile agricole colective 
din raionul Mihăilești au terminat în în
tregime însămînțările. Aplicînd metode 
înaintate în munca lor, colectiviștii au 
însămînțat în rînduri. încrucișate și dese 
o suprafață de 319 hectare. Printre gos
podăriile colective fruntașe la însămînțări 
sînt cele din comunele Gorneni, Letca 
Veche, Crînguri și altele.

Urmînd exemplul colectiviștilor, țăranii 
muncitori cu gospodării individuale, mo
bilizați de către organizațiile de partid, 
au grăbit și ei însămînțările. Cei din co
munele Vîrteju, Buturugeni și Ciorogîrla, 
de pildă, au terminat însămînțările încă 
de acum cîtva timp iar țăranii muncitori 
din comunele Domnești și Slobozia mai au 
puține hectare de însămînțat.

Doar puține zile mai despart pe țăranii 
muncitori din raionul Mihăilești de ziua 
cînd vor sărbători cu toți succesul însă- 
mînțărilor de toamnă.

Timpul nu așteaptă
PLOEȘTI. — (De la corespondentul nos

tru). Acolo unde organele de stat și or
ganizațiile de masă au dus muncă de în
drumare, țăranii muncitori au fost convinși 
de însemnătatea însămînțărilor la timpul 
prevăzut și de aceea s-au avîntat cu mai 
mult elan pentru a asigura reușita însă
mînțărilor de toamnă. Lucrul acesta s-a 
petrecut în raioanele Mizil, Pogoanele, 
Cricov și Urziceni, care se situează frun
tașe pe regiune față de celelalte raioane. 
Ele puteau însă să înregistreze succese și 
mai frumoase, ținînd cont de condițiile ce 
le au

Dacă raioanele Mizil, Pogoanele, Urziceni 
și Cricov se situează fruntașe pe regiune, 
raioanele Buzău și Ploești, unde sînt con
diții asemănătoare, n-au aceleași reali
zări. In aceste raioane s-a realizat foarte 
puțin din plan, față de posibilitățile exis
tente.

Asemenea lucruri se pot spune și de ra
ionul Tîrgoviște, cu 15,3 la sută și de ra
ionul Rîmnicu Sărat, care n-a realizat de
cît o parte foarte mică din plan. In aceste 
raioane, una din cauzele rămînerii în urmă 
a lucrărilor agricole de toamnă o constituie 
faptul că comitetele raionale U.T.M. n-au 
îndrumat suficient și temeinic organizațiile 
de bază U T.M. în rezolvarea acestor sar
cini importante.

Activiștii și chiar membrii birourilor co
mitetelor raionale U.T.M. nu ajută orga
nizațiile de bază U.T.M. atunci cînd are Ioc 
prelucrarea Proiectului de Directive, pen
tru a fixa sarcini concrete în vederea în
deplinirii indicațiilor date de partid.

Poate tovarășii primi secretari Florescu 
Nicolae, Costache Gheorghe, Lăptoiu 
Avram, Berindel Nicolae și ceilalți nu știu 
că și utemiștii pot contribui la îndeplini
rea acestor sarcini ale campaniei agricole 
de toamnă și așteaptă poate declanșarea, 
special pentru ei, a unei alte campanii de 
însămînțări. Timpul nu așteaptă. Este ne
cesar, mai mult ca oricînd, acum, cînd tim
pul este prielnic, să se îndrepte întreaga 
activitate în sprijinul organizațiilor de 
bază U.T.M. și sfaturilor populare comu
nale pentru îndeplinirea la timpul prevă
zut a campaniei însămînțărilor de toamnă.

■ ■ -fr

TRACTOARELE DESȚELENESC „BALTA“
Intre brațul Borcea șl Dunăre e o fîșie 

lată de pămînt — ca o insulă, — presă
rată cu o mulțime de lacuri și iezere bo-
gate în pește. Dar „balta" nu înseamnă nu
mai lacuri și stufărișuri. Pămîntul bălții 
e un pămînt roditor. Nicăieri poate nu 
găsești o vegetație atît de bogată ca-n 
baltă. Pălămida, vetricea, ciubo- 
țica cucului și alte soiuri de bu
ruieni, cresc în voie pe întinderi 
de sute de hectare. Sub ele mus
tește de apă un pămînt gras alu
vionar.

Pădurile de sălcii și plop 
canadian, încing mijlocul bălții 
ca niște brîie late. Uneori pri
măvara, apele Dunării ieșite din 
matcă, se revarsă peste aceste 
întinderi. Atunci brațele Bor
cea și Dunărea se unesc din nou 
într-o singură apă. In unii ani 
apa ajunge pînă aproape de ra
murile copacilor. Din cauza ume
zelii, sus în vîrful sălciilor se 
formează rădăcini noi.

In baltă sînt mii de hectare de 
pămînt arabil cultivate cu grîu, 
porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, 
dar și mii de hectare acoperite cu 
stuf și papură — care pot fi 
transformate în ogoare mănoase.

Cu vreo cîteva săptămîni în 
urmă, liniștea bălții a fost 
spartă de uruitul puternicelor 
tractoare sovietice „Stalineț", care 
au poposit în mijlocul stufărișu
lui. Brigăzile de tractoare de la 
Cegani și Grădiște vor desțeleni 
în baltă toamna aceasta 2000 hec
tare.
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Însuflețitoare a comsomoliștilor.

Succesele întrecerii patriotice
PITEȘTI. — (De la corespondentul nos

tru).
In seara zilei de 20 octombrie, în ra

ionul Costești, printre comunele fruntașe 
la însămînțări se aflau comunele Un
gheni, cu 86 la sută din plan, Hîrsești cu 
74 la sută, Bîrlogu și Mîrghia.

Nimeni nu știa însă că țăranii munci
tori din comunele Căldăraru, Broșteni și 
Ciocești, în zilele de 20, 21, 22 octombrie 
desfășurînd larg întrecerea patriotică, or
ganizată pe sectoare au muncit cu mult 
avînt pentru a termina însămînțările prin
tre primii din raion. în toate aceste co
mune munca a fost bine organizată și s-a 
muncit cu mult avînt. Munca po
litică de zi cu zi desfășurată de comu
niștii Ghinea B. Stancu, Constantin Sandu, 
Ion Anghel și de utemiștii Stan Nedelea, 
Boieru Radu și alții a făcut ca comuna 
Căldăraru să fie fruntașă pe raion, ter-

Cînd îndrumarea
ARAD (De la corespon

dentul nostru). — E foarte 
liniștit tovarășul loan 

Rait, președintele sfatului 
popular din comuna Maș- 
loc, regiunea Arad. Dacă îl 
întrebi cum merg însămîn
țările în comună, îți răs
punde, cît se poate de 
prompt: „Pe la noi însă
mînțările merg bine".

Felul ciudat al pre
ședintelui de a prezenta si
tuația a lăsat să se creadă 
că, în comuna Mașloc, cam
pania însămînțărilor de 
toamnă se desfășoară cum 
nu se poate mai bine. In 
realitate, situația însămîn
țărilor se prezintă astfel: 
din cele 347 hectare plani
ficate pentru însămînțările 
de toamnă au fost însămîn- 
țate, pînă de curind, doar 
127 hectare. In comuna 
Mașloc există mai multe 
atelaje decît în celelalte 
comune. Cu toate acestea 
comuna este codașă pe ra
ion.

O situație cu nimic mai 
bună este și în comunele 
Ghioroc, unde s-a însămîn
țat pînă acum cîtva timp 
doar 13 la sută și în Sîm- 
băteni, unde însămînțările 
nu depășesc nici 10 la su
tă. La fel de prost se pre
zintă însămînțările și la în
tovărășirile agricole din

Roadele lipsei
Știința agrotehnică ne învață că, pen

tru obținerea unor recolte sporite la hec
tar, se impune respectarea epocilor optime 
j>entru însămînțări. Ctt toate acestea în 
comuna Topolovățul Mare din raionul 
Lugoj nu se ține seama de această prin
cipală condiție agrotehnică.

Viteza medie zilnică planificată nu este 
realizată. Cu cele peste 180 de atelaje 
existente în comună, lucrările trebuiau 
executate în cel mult 17 zile. Deși cam
pania de însămînțări s-a declanșat încă 
de la începutul lunii octombrie, pînă la 
25 octombrie — cînd însămînțările de 
toamnă ar fi trebuit să fie terminate după 
zilele necesare planificate — nu s-a însă
mînțat. decît 14 la sută din suprafață.

Rămînerea în urmă a însămînțărilor de 
toamnă se datorește lipsurilor existente 
în activitatea sfatului popular comunal 
(președinte Iosif Ras) cît și organizației 
de bază U.T.M., care în loc să ducă o

comunele Cuvin și Belotinț. 
însăși comuna Zăbrani, 
fruntașă în anul trecut pe 
raion la însămînțări, nu a 
realizat acum decît 25 la 
sută din planul campaniei.

Toate aceste lipsuri în 
desfășurarea bătăliei insă- 
mînțărilor se explică, în 
primul rînd, prin activita
tea defectuoasă desfășura
tă de comitetul executiv al 
sfatului popular raional Li
pova. Aglomerînd în unele 
comune — ca Neudorf, 
Chelmac — mai mulți teh
nicieni, comitetul executiv 
a lipsit, în schimb, alte co
mune cu desăvîrșire de con
trolul și sprijinul tehnicie
nilor. Așa sînt de pildă co
munele Ghioroc și Mașloc, 
unde tehnicienii sfatului 
popular raional nu vin 
cu săptămînile. Așa se 
explică de ce în Maș
loc, Ghioroc și alte co
mune n-au fost folosite ma
șinile și însămînțările s-au 
făcut cu mîna. Rezultatul 
practic al muncii defec
tuoase desfășurată de co
mitetul executiv al sfatului 
popular raional este că, 
pînă acum cîteva zile, în
sămînțările în raion nu 
erau executate nici pe ju
mătate.

O mare vină în această 
privință o are și comitetul

E ușor de spus 2000 de hectare. Dar fie
care metru de pămînt trebuie smuls din 
încleștarea stufului.

In apropierea taberei tractoriștilor, 
așezată la liziera unei păduri de sălcii, 
lucrează tractorul condus de utemistul 
Dumitru Ciurea.

Cu tractorul sovietic „Stalineț" 
In acțiunea de desțelenire

- Ing. agr. GAGYI CAROL : Prie
tenii mei comsomoliștii.
- ANDRONACHE CONSTANȚA: 

învăț de la propagandiștii comsomo- 
liști.
- ȘTEFAN NICOLAE: O calitate 

de preț a activistului.
Comitetul Politic O.N.U. a adoptat 

proiectul comun de rezoluție al celor 
cinci state (pag. 4-a).

Trei scrisori (pag. 4-a).
R. CALARAȘANU : In preajma des

chiderii sezonului sportiv de iarnă 
(pag. 4-a).

minînd însămînțările în ziua de 22 octom
brie. în aceeași zi au terminat de însămîn- 
țat și țăranii muncitori din comuna 
Broșteni.

Seara zilei de 22 octombrie a găsit co
muna Hîrsești cu 253 hectare neînsămîn- 
țate. Ritmul lucrărilor crescuse pînă 
la această dată din zi în zi. Această creș
tere a mărit dorința celor din Hîrsești 
pentru a termina însămînțările printre 
primele comune. îndrumat de organizația 
de partid, sfatul popular comunal, ajutat 
de organizația de bază U.T.M., a organi
zat în ziua de 23 octombrie zi record de 
însămînțări, urmînd ca în această zi, prin 
mobilizarea tuturor forțelor și folosirea 
atelajelor, să se termine de însămînțat. Și 
au terminat și ei însămînțările. Tot în 
aceeași zi au mai sărbătorit terminarea în
sămînțărilor și țăranii muncitori din co
munele Ungheni și Ciocești.

se face din fugă
raional U.T.M.-Lipova. E- 
chipele de agitatori, care 
au un rol deosebit în gră
birea însămînțărilor, sînt 
ca și inexistente în comu
nele Mașloc șî Ghioroc iar 
în comuna Zăbrani nici nu 
poate fi vorba de asemenea 
echipe. Organizațiile de ba
ză U.T.M. nu sînt ajutate 
in suficientă măsură cum 
să-și ducă activitatea, cum 
să mobilizeze pe tinerii ță
rani muncitori să insămin- 
țeze in cît mai scurt timp. 
Mulți activiști ai comitetu
lui raional U.T.M. desfă
șoară pe teren o activitate 
formală, din fugă. însuși 
tovarășul Ardeleanu Ion, 
prim secretar, a mers de 
curind (sau, mai bine zis, 
a trecut — fiindcă nu a 
stat decît cîteva ore) prin 
comuna Mașloc, fără însă 
să îndrume cît de puțin 
comitetul organizației de 
bază U.T.M. cum să mun
cească, să dea îndrumări 
practice utemiștilor de fe
lul cum trebuie să-și des
fășoare activitatea.

Asemenea vizite nu nu
mai că nu-și au rostul dar 
sînt și dăunătoare.

în raionul Lipova trebu
iesc luate urgente măsuri 
în vederea mobilizării tu
turor forțelor pentru rea
lizarea la timp a însămîn
țărilor.

de organizare
muncă de mobilizare a țăranilor munci
tori la executarea însămînțărilor în timpii 
optimi, au lăsat aceste lucrări de mare 
importanță să se desfășoare la voia în- 
timplării.

Sfatul popular din comuna Topolovățul 
Mare trebuie să ia toate măsurile nece
sare pentru a recîștiga cît mai mult din 
timpul pierdut, intensificînd la maximum 
ritmul însămînțărilor de toamnă. Organi
zația de bază U.T.M. din comună este da
toare să dea tot sprijinul pentru mobili
zarea țăranilor muncitori la executarea în
sămînțărilor în cît mai scurt timp. Comite
tul organizației de bază U.T.M. trebuie să 
întărească munca politică în rîndul tineri
lor țărani muncitori în această privință și 
să antreneze pe utemiști să fie printre cei 
din frunte în bătălia însămînțărilor.

Corespondent 
GH. CIRSTEA

- — -

Stuful era mai înalt decît cabina „Sta- 
linețului". Cînd tractorul ajunse la mar-
ginea ogorului unde trebuia să întoarcă 
pentru a începe o nouă brazdă, se putea 
vedea un spectacol neobișnuit. Ajutorul 
tractoristului Ciurea stătea pe acoperișul 

cabinei și-1 fixa distanțele.
— Eu nu văd înainte decît 

stuf, spunea Ciurea. In prima 
zi, cînd am început să desțelenim 
locurile astea, aratul mergea 
foarte încet. Pe urmă mi-a ve
nit ideea să-1 sui pe ajutor pe 
acoperișul cabinei, ca să-mi arate 
drumul.

Tractoarele lucrează în baltă 
fără întrerupere. Cînd mantia 
nopții învăluie balta și se aprind 
farurile tractoarelor,’ în jurul lor 
încep să zboare zăpăcite păsările 
de baltă, grauri, pescăruși. Din 
hățișurile de trestie unde și-au 
avut de cînd se știu vizuinile, sar 
speriați mistreții și vulpile.

Plugurile puternice cu discuri 
care răstoarnă brazdele se în
fundă cîteodată cu stuf și pămînt 
clisos. Numai atunci opresc trac
toriștii. Ei se grăbesc să termine 
desțelenirea, dar nu ca să pără
sească balta. Ei vor rămîne să 
lucreze mai departe în baltă la 
construirea digurilor ce vor apă
ra de năvala apelor pământurile 
desțelenite.

Lipsi de atenție 
fată de o prețioasă inovație

■ i jr '
Printre ialțiatlvele prețioase născute î> 

ultimul tirflp în țara noastră, se numără 
și aceea a utemistului Marin Bărbat de la 
I.M.U.-Medgidia, care a conceput și rea
lizat un dispozitiv de prindere a pieselor 
din plin mers al strungului. Acest dispo
zitiv este rodul studierii și însușirii crea
toare a înaintatelor metode de lucru so
vietice.

La începutul lunii octombrie, în mai 
multe întreprinderi din Capitală, printre 
care și uzinele „Mathyas Rakosi", au fost 
organizate schimburi de experiență în ca
drul cărora utemistul Marin Bărbat a de
monstrat teoretic și practic, cum se lu
crează cu dispozitivul de prindere a pie
selor din plin mers al strungului.

Problema extinderii aplicării dispoziti
vului a trezit un puternic interes în rîn- 
durile strungarilor, care au cerut condu
cerilor întreprinderilor să se îngrijească 
și să urmărească confecționarea unui prim 
lot de dispozitive care să fie grabnic mon
tate la strunguri.

Deși tovarășul Dumitrașcu Dumitru, di
rectorul uzinei „Mathyas Rakosi", într-un 
articol publicat în ziarul nostru la 8 oc
tombrie, a declarat că va lua măsuri pen
tru ca in cîteva zile dispozitivul de prin
dere a pieselor din plin mers să fie 
aplicat, nu s-a ținut de cuvînt.

După cîteva zile de la schimbul de ex
periență desfășurat la această uzină 
problema aplicării dispozitivului a fost 
lăsată in părăsire. în loc să urmă
rească introducerea dispozitivului, con
ducerea uzinei împreună cu comitetul de 
întreprindere și organizația de bază 
U.T.M., au socotit că odată ce s-au luat 
măsuri de executare a primelor zece dis
pozitive, nu mai este nimic de făcut.

Intîrzierea aplicării dispozitivului i-a 
împiedicat pe strungarii uzinelor „Matyas 
Rakosi" de a da sute și sute de diferite 
piese peste plan ca: tachețl, supape, fre- 
zoare și arcuri

Faptul că dispozitivul n-a devenit de 1*  
început un bun ai strungarilor din uzină, 
își găsește explicația și in felul în care 
această inițiativă a fost privită de ingi
nerul Debeserlan Artin, șeful serviciului 
tehnic șl de inginerul-șef Corifescu 
Gheorghe, care avind sarcina să urmă
rească executarea primelor dispozitive, 
tărăgănează lucrarea inexplicabil de mult

De trei săptămîni, acțiunea pentru in
troducerea dispozitivului de prindere a 
pieselor din plin mers, inițiativă menită 
să ducă la creșterea simțitoare a produc
tivității muncii, n-a izbutit să iasă din faza 
planurilor și a ședințelor de tot felul. Co
mitetul organizației de bază U.T.M. (se
cretar Calomfirescu Dumitru) nu- s-a 
sezisat pînă acum de dezinteresul cu care 
este privită această problemă. Membrii 
comitetului nici nu s-au gîndit să 
stea de vorbă cu comitetul de întreprin
dere pentru a organiza demonstrații prac
tice legate de popularizarea dispozitivului 
în rindul tinerilor.

De asemenea comitetul organizației de 
bază U.T.M. nu a popularizat în rindul 
tinerilor avantajele importante pe care le 
oferă aplicarea inovației și felul cum 
poate fi ea pusă în practică.

Dat fiind importanța acestei inovații, 
este cazul să se creeze, fără întirziere, 
toate condițiile extinderii ei largi in rin
dul strungarilor de la uzinele „Mathyas 
Rakosi", contribuindu-se astfel la crește
rea productivității muncii în întreprin
dere.

V. ANDREI
—*—

Ce se poate obține 
prin oa/orificurea 

deșeurilor
ORADEA (de Ia corespondentul nostru).
Din ziua de 16 octombrie, muncitorii de 

la fabrica „Transilvania" din Oradea și-au 
îndeplinit sarcinile de plan pe întreg anul. 
Incepînd cu această zi ei dau vopsele și 
lacuri în contul anului viitor.

Prin folosirea deșeurilor, muncitorii 
acestei fabrici au produs de la începutul 
lunii pînă în prezent 2200 kg. vopsele ulei, 
1355 kg. pastă pentru zugravi și alte pro
duse în valoare de 25.860 lei.

Printre muncitorii care-și depășesc zil
nic sarcinile de plan se află și numeroși 
tineri.

Utemistul Cornel Bungău din secția fier- 
bătorie și-a îndeplinit de la data de 15 oc
tombrie sarcinile de plan ce-i reveneau pe 
întreaga lună în proporție de 108 la sută.

Tineri ca Teodor Baba și Nicolae He- 
gheduș obțin și ei depășiri zilnice ale nor
mei de 160—180 la sută. Asemenea rezul
tate au obținut și alți tineri din celelalte 
secții ale fabricii. Văzîndu-și angajamen
tul îndeplinit, colectivul de muncitori și 
tehnicieni adunați într-un miting și-au 
luat angajamente noi în cadrul întrecerii 
socialiste. Astfel, ei s-au angajat ca pînă 
la sfîrșitul acestui an să mai pună la dis
poziția oamenilor muncii alte 25.000 kg. 
vopsele și lacuri precum și 150.000 kg. vop
sele de praf.

Biblioteca sătească
Șoseaua București-OItenița, trece prin 

centrul comunal Budești. Pe partea stingă 
a șoselei, pe una din clădiri stă scris cu 
litere mari „Biblioteca sătească". Aci este 
locul unde sute de țărani munoitori, ti
neri și vîrstnici, vin cu plăcere în timpul 
liber pentru a-și alege cărțile de oare au 
nevoie. Astfel rând pe rînd cele peste 
2200 volume din bibliotecă sînt cercetate 
cu atenție. Adeseori ai să intîlnești Ia bi
bliotecă pe lingă mulți alții și pe ute- 
mista Stancu Elena sau pe pionierele 
Gioga Victoria și Alexiu Ana.

Popularizarea cărților se face sub di
ferite forme. Numeroși țărani muncitori 
cunosc romanele „Temelia" sau „Zorii 
robilor" care au fost prezentate prin sta
ția de radio amplificare locală. Cunos
cute sint și romanele „Pîine albă", „Bal
tagul", ale căror recenzii s-au făcut în ca
drul bibliotecii. Dar la biblioteca sătească 
din Budești s-au ținut și conferințe des
pre operele lui M. Sadoveanu și altele.

Biblioteca sătească din Budești desfă
șoară în felul acesta o largă activitate. 
Acum în cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice s-au organizat două standuri cu 
cărți : - unui la cooperativă și altul la 
S.M.T. Budești, unde sînt prezentate căr
țile cele mai interesante dintre noile tra
duceri din literatura rusă și sovietică.

Corespondent 
ION BADARAU



SALUT „EDITURII DE STAT 
PENTRU LITERATURĂ POLITICĂ”

Se împlinesc 10 ani de activitate a „Edituri! de Stat 
pentru Literatură Politică", zece ani de luptă șl activitate 
neobosită pentru cauza clasei muncitoare.

In cel zece ani de activitate, „Editura de Stat pen
tru Literatură Politică" și-a cîștlgat o mare dragoste șl apre
ciere tn rindurile oamenilor muncii, devenind un puternic 
Instrument de orientare politică șl mobilizare a oamenilor 
muncii in opera de construire a socialismului.

încă din primii ani de activitate, Editura a tipărit 
lucrări clasice de importanță teoretică hotărîtoare în lupta 
Solitlcă pe care masele muncitoare conduse de partid au 

us-o pentru instaurarea regimului democrat-popular.
Oamenii muncii, tineretul patriei au găsit Întotdeauna In 

lucrările „Editurii de Stat pentru Literatură Politică", răs
puns la problemele politice de actualitate.

Editura a desfășurat în cei zece ani de activitate 
o multilaterală propagandă in vederea mobilizării oamenilor 
muncii la lupta activă pentru apărarea păcii, pentru edu
carea lor in spiritul internaționalismului proletar, al patrio
tismului socialist. Editura a popularizat pe larg experiența 
glorioasă a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice in dru
mul spre construirea societății comuniste.

Editura șl-a cîștlgat mari merite din mobilizarea activă 
șl ajutorul concret dat celor ce muncesc de la orașe și sate 
în opera de industrializare a țării, pentru Îndeplinirea pla
nurilor de stat, pentru construcția economiei socialiste.

Un mare ajutor l-a dat „Editura de Stat pentru Literatură 
Politică'1 luptei pentru întărirea alianței clasei muncitoare 
cu țărănimea muncitoare, pentru traducerea în viață a liniei 
partidului in domeniul transformării socialiste a agriculturii.

Editura și-a îndreptat eforturile in direcția problemelor 
economice ale construcției socialismului în țara noastră, pu- 
blicind materiale teoretice și literatură politică de masă cu 
scopul de a lămuri și a antrena masele pentru cunoașterea 
șl sprijinirea politicii economice a partidului șl guvernului, 
pentru dezvoltarea agriculturii șl a producției bunurilor de 
larg consum, pentru ridicarea nivelului de trai al Între
gului popor muncitor.

Cu prilejul acestei sărbători — împlinirea a zece ani de 
activitate — colectivul ziarului „Scînteia tineretului" 
trimite „Editurii de Stat pentru Literatură Politică" un fier
binte salut frățesc șl-i urează noi succese în lupta pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru pace, pentru socialism.

Un centru de răspîndire a învățăturii marxist-leniniste
Editarea și răspîndirea literaturii poli

tice e jucat și joacă un rol de cc zîrșitoare 
însemnătate în însușirea de către mase a 
teoriei marxist-leniniste și a politicii par
tidului nostru, în mobilizarea celor ce 
muncesc la lupta pentru realizarea măre
țului țel al construirii socialismului în 
patria noastră.

încă pe vremea regimului de cruntă te
roare burghezo-moșieresc, P C.R. activînd 
în condițiile excepțional de grele ale ile
galității, a organizat cu dragoste editarea 
și răspîndirea operelor clasicilor marxism- 
leninismului, luminînd cu farul teoriei 
marxist-leniniste calea eliberării oameni
lor muncii din țara noastră de sub jugul 
exploatării și asupririi.

După eliberarea țării noastre de către 
Armata Sovietică, care a dat putință po
porului muncitor să lupte cu succes pen
tru cucerirea regimului democrat-popular, 
activitatea propagandistică a P.C.R. a cu
noscut o nouă perioadă, perioada în care 
cartea politică pentru mase ca instrument 
de organizare și mobilizare a lor la lupta 
revoluționară, a căpătat o deosebită în
semnătate. In scopul editării în tiraje de 
masă a literaturii politice a luat ființă în 

. toamna anului 1944 Editura P.C.R., care a 
trecut de îndată la traducerea și publica
rea operelor lui Marx, Engels, Lenin și 
Stalin, la editarea documentelor partidului 
nostru și a altor lucrări politice. Pînă la 
sfirșitul anului 1944 Editura P.C.R. reu
șise să tipărească 23 de titluri intr-un ti
raj de 545.000 exemplare.

Sub îndrumarea și cu sprijinul C.C. al 
partidului. Editura P.C.R. (azi „Editura de 
Stat pentru Literatură Politică" a desfă
șurat in cei zece ani de la înființarea el 
o bogată și rodnică activitate editorială, 
devenind unul din sectoarele de seamă 
ale propagandei In scris a partidului.

Astfel ES.P.L.P a reușit pină în pre
zent să pună la indemina oamenilor mun
cii, principalele lucrări ale clasicilor 
marxism-leninlsmului. Printre acestea un 
loc de frunte P. ocupă lucrările lui Marx 
și Engels : „Manifestai PartldBlui Comu
nist", (apărut in 5 ediții -Opere alese*  in 
două volume. „Despre Uterstnră ți 
artă", „Capitalul" de K Stax voL L H ti 
III (partea l-a), .ArtlDikriaf". Juad- 
wig Feuerbach și sfirșital filosofici cla
sice germane". ..Situația clasei munci
toare din Anglia" de F. Engels etc.

în scopul de a asigura a rit mai largă 
răspîndire în țara noastră a nemuritoa
rei învățături marxist-leniniste, C.C. al 
P.M.R. a hotărît editarea in limba ro
mînă a operelor marelui învățător al ome
nirii muncitoare, Vladimir nici Lenin, și 
a discipolului și continuatorului său, I. V. 
Stalin. Editura pentru Literatură Poli- 

. tică' a tipărit pînă în prezent din 
„Operele" lui Lenin, volumele 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 14 și 20, 21, 22, 23 . 24. 25 și 26. 
Acum se lucrează intens pentru traducerea 
„Operelor" lui Lenln Încă neapărute In 
romlnește. In ultimul timp E.S.P.L.P. a 
tradus o serie de lucrări ale lui Lenin, care 
apar pentru prima oară în limba romînă: 
„Articole din 1923", tipărite în 30.000 
exemplare „Despre roiul și sarcinile sin
dicatelor în condițiile noii politici econo
mice", în 20.000 exemplare și alte, lucrări. 
Astfel, an cu an bogata și neprețuita moș
tenire ideologică a geniului revoluției

o» * s>x 
=4 = cele

în domeniul contractărilorSă Întărim munca politică
Contractările de produse vegetale și ani

male constituie o verigă importantă în 
dezvoltarea schimbului între oraș și sat, 
în întărirea continuă a alianței clasei 
muncitoare cu țărănimea muncitoare. Or
ganizațiile U.T.M., ajutoare directe ale or
ganizațiilor de partid au de îndeplinit un 
rol de seamă în munca de lămurire și con
vingere a tinerilor țărani muncitori de a 
încheia contracte pentru produse animale 
și vegetale și de a respecta întocmai con
tractele încheiate.

în raionul Alexandria, în comunele unde 
organizațiile U.T.M. au contribuit, sub 
conducerea organizațiilor de partid, la 
munca politică în rîndul producătorilor 
contractanți, determinîndu-i să respecte 
contractele încheiate, s-au obținut succese 
frumoase. De pildă, producătorul Ion Fo- 
lică din comuna Alexandria, lămurit să-și 
îngrașe vitele și să le predea la timp, a 
obținut un cîștig de 5800 lei. In afară de 
aceasta el a beneficiat de posibilitatea de 
a cumpăra prin cooperativă mărfuri spe
ciale ca : 3 kg. jumătate talpă, 7 fuse piele 
precum și alte mărfuri prin comerțul de 
întîmpinare.

Predînd boii la calitate extra grasă, pro
ducătorul Constantin Stroie a primit 7506 
lei, i s-a scăzut din cota obligatorie 98 kg. 
carne și 250 kg. porumb, avînd și posibili
tatea să-și procure mărfuri prin comerțul 
de întîmpinare, cît și mărfuri speciale prin 
cooperativă. Desigur mai sînt și alte exem
ple asemănătoare de producători care au 
folosit conștiincios avansul primit de la 
stat, au îngrijit cu grijă ți au îngrășat ani
malele contractate. Așa cum este și firesc 
acești producători au fost răsplătiți cum 
se cuvine.

Sînt însă destui producători în raionul 
Alexandria care nu își respectă angaja
mentele contractuale. Față de această si
tuație organizațiile de U.T.M. nu eu desfă
șurat o muncă politică corespunzătoare. 
Este adevărat că organizațiilor U.T.M. nu 
le revine sarcina de a încheia contracte
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proletare — V. L Lenin, devine un bun 
al maselor de oameni ai muncii din țara 
noastră.

Din lucrările lui L V. Stalm — marele 
continuator «1 operei lui Lenin — au apă
rut in afară de „Opere" (voL 1-13) încă 
131 lucrări.

Pînă în prezent au apărut din lucrările 
clasicilor marxism-leninismulu; in total 
156 titluri ei căror tiraj se ridică la 
14.710 825 exemplare In limba romînă și 
aproape un milion exemplare in limbile 
maghiară, germană, sirbâ. rusă, ucrai
neană. Tirajul mare al operelor hi: Marx, 
Engels, Lenin și Stalin, și răspindiree lor 
largă în rindurile milioanelor de oameni 
ai muncii de la orașe și sate, exprimă in- 
teresul viu al acestora de e-și ridica ni
velul teoretic și politic, pentru ș putea 
face dt mai bine față sarcinilor mari și 
complexe ale construirii socialismului In 
țara noastră.

O excepțional de largă răspîndire a cu
noscut în țara noastră „Cursul scurt de 
Istorie al P.C. (b) al L.R.S-S ", care a fost 
tipărit pînă acum in 3 ediții însumînd 
circa un milion de exemplare. Cursul 
scurt de Istorie înarmează sute de mii de 
membri și nemembrii de partid — munci
tori, țărani muncitori, funcționari, stu- 
denți, oameni de știință, litere și artă — 
cu prețioase învățăminte în lupta de fie
care zi pentru construirea socialismului.

Editura pentru Literatură Politică a 
tradus și publicat volume de culegeri din 
documentele P.C.U.S..

Aplicînd în mod creator, la condițiile 
țării noastre, învățătura marxist-leninistă 
și experiența P.C.U.S., partidul nostru, in 
rezoluțiile și hotăririle sale, a indicat 
principalele sarcini politice și economice 
ale clasei muncitoare și ale întregului po
por muncitor în lupta pentru socialism. 
Rezoluțiile și hotăririle partidului nostru, 
precum și lucrările membrilor Biroului 
Politic au fost tipărite intr-un tiraj de 
peste 18 milioane exemplare.

Un rol însemnat penft a atu^erea trert- 
taiu: gkrSo» de hzptă ai part--±dvc ciaaei 
mcrx.foar» s pen:n edu
carea tinerei gerj'it ri dnrea-
njentnlx față de part : r popor. 5 aa 

sub îngrijirea Instrtiztuhri de bc.tr» a 
Partidului de pe Ungă CC al PM3. 
S-au editat de aseznenea hjc.lr eare în
fățișează figuri de ItgXător. mfnțnoari 
ai clasei mimeitoore A-. n. ■ -l- e ,.<a» 
fan Gheorghiu", „Leaaae Ripeacn*.  JLa- 
zăr Grnmberr și Bernat A aA 11*.  
culae Cristea" etc.

Un sector de mare Inse 
vitățu E.S.Pl-P. H coase.: 
crăcilor original» tzntind praMnnc pai - 
tice și economice privind coeattar^a ee- 
cialismului. probleme de Exaote ț. st>- 
rie, probleme de poL'.xă rai ~M»a 
naiă etc.

E.S.P.LP. a publicat totodati tacrir. CB 
caracter cocial-poiitie aie rrscca cr.tre 
scriitorii noștri de seama M har- Sado- 
vear.u. Cezar Petresc-a. M/i Bem-jc. 
Marcel Breslașu. Eugen Prânzi. T '"s*  De
metrius, Verov.ra Pnnmabaca etc.

In afară de aceste cârti s bn 
ES PJ-P. a edita: in riraie de rec. de 

sau de a prelua ar.znalele ex.tractate. 
Aceasta erte sarcina unor organizați: de 
stat. Dar nu e mai puțin adevărat că or
ganizațiile U.T.M pot contribui efectiv 
printr-o intensă muncă de lămurire și an
trenare a tinerilor țărani muncitori de 
a-și respec» contracte'» Încheiate.

In raionul Alexandria situație predării 
la timp și in bune condi;;un: a vitelor 
contractare este nesafisfâeătoare. Iată 
cîteva exemple: Agevacoopul-Alexandria 
trebuia să preia în trimestrul III de la 
producătorii cu care a inehe.at contracte. 
154 bovine, 17 minzați. 21 viței, 30 porci 
și 18 oi. In lunile iulie și august a prekiat 
doar 32 bovine, un minzat, 3 viței, 5 porci 
și 8 oi, iar in luna septembrie a preluat 41 
bovine, 1 minzat, 7 viței ș: II pom. Prin 
urmare nu s-a reuși: să se preia in acest 
trimestru o parte însemnată din virele 
contractate.

De asemenea, nici O.R.A C A.-Alexan
dria nu a reușit să-și îndeplinească planul 
pe trimestrul III în ce privește pfeluarea 
animalelor contractate, tn comunele Plo
sca, Brînceni, Furculești ș.a. termenele de 
predare de către producători a vitelor con
tractate au fost depășite de mult Produ
cătorii Ion Paraschiv, Anghel Pavel, Ale
xandru Lucan și alți contractenți ai Age- 
vacoopului, precum și producătorii Gheor- 
ghe Gaicea, Petre Nedelcu. Stan Mardare 
și alți contractant ei O.R.A.C A. nu și-au 
predat nici pină acum vitele contractate, 
deși termenul prevăzut în contract era la 
1 septembrie.

în raionul Alexandria se mai manifestă 
și alte fenomene nesănătoase în ce pri
vește predarea animalelor contractate. 
Astfel, deseori, contractele nu sînt respec
tate în ce privește greutatea și calitatea 
animalelor. Producătorul Ion Ovedenie din 
Alexandria, contractant al Agevacoopului, 
a predat doi boi fără nici un fel de sipor, 
deși se angajase să-i dea cu un spor de 
179 kilograme. La fel au procedat și alți 
contractanți. Sînt unii producători con
tractanți ce predau vitele la categoria C 
»au D, adică la aceeași categorie pe care 
o aveau vitele acum 6 luni, la încheierea 
contractelor. Exemple asemănătoare ie 
pot da din fiecare comună.

are

muncească cu arini 
sarcinilor trasate de

Ajoc

ăl irij-ȚW cu admști

■ 4 jm te ta

Cele arfcase ma; sus, dovedesc că mulți 
producător, nu sine lămuriți aăit asupra 
obugapei de a-ș; respecta angajamentele 
luate prin contract. cit și asupra avanta
jelor ce le pot obține prin predarea la 
timp și la o calitate bună a vitelor con
tracta».

Slaba muncă în ikneniul contractărilor 
dlafișni »’ă în roior.ul Alexandria se da- 
torește și unei alte cauze. In aparatul 
Agevacoopului și O.R.AC.A din acest ra
ion au pătruns elemente 
achizitorul Chivu

necinstite ca 
________ _______ Ion, de la coo
perativa Alexandria, care, împreună cu 
geambașii Iordan Luca, Constantin Roșu, 
Alexandru Lucan au încheiat, pentru 15 
vite și 1 porci, contracte fictive înșelînd 
statul cu mi: de lei De asemenea, Isac 
Alexandru recepționez frustează atît pe 
producători Ia cintar și la stabilirea cali
tății, cit și statul lăsind diferență de ran
dament la beneficiar.

Simțul de vigilență și de răspundere el 
multor salariați din aceste unități de stat 
este tocit și nimeni nu ia atitudine împo
triva hoților, delapidatorilor și a acelora 
care prin neglijență și dezinteres aduc 
mari pagube muncii de contractare. Ca 
urmare, sînt unele cazuri cînd producă
tori cinstiți nu vor să mai încheie con
tracte. Desigur, că o astfel de situație con
stituie o piedică pentru realizarea sarci
nilor puse de partid privind dezvoltarea 
legăturilor economice între oraș și sat, 
pentru ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Problema îmbunătățirii mersului con
tractărilor în raionul Alexandria ar fi 
trebuit să stea în centrul preocupărilor 
organizațiilor utemiste. Insă organizațiile 
de bază U.T.M. din comunele Brînceni, Lă- 
ceni, Drăgănești, Plosca și altele nu au 
dus muncă de lămurire printre producă
tori pentru a-i determina să-și respecte 
angajamentele în ceea ce privește îngrășa- 
rea și predarea la timp a animalelor con
tractate. Comitete ale organizațiilor de 
bază U.T.M. ca cele din comunele Țigă
nești, Alexandria, Drăgănești, Furculești 
nici n-au ținut vreun referat în fața adu
nărilor U.T M. în legătură cu importanța 
contractărilor șl a sarcinilor ce decurg din 
•ceasta pentru tineret Nlclo organizație

»
Un nou spectacol al 
Ansamblului de Stat 
al R.S.S. Moldovenești

estradă din

sovietice au 
lor măiestrii

Ansamblul de stat de dansuri populare 
al R.S.S. Moldovenești, care ne vizitează 
țara în cadrul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, a dat joi seara un nou specta
col în sala Ansamblului de

.Calea Victoriei.
Cu acest prilej, solii artei 

făcut din nou dovada înaltei 
artistice. Ei au prezentat un bogat pro
gram de dansuri populare sovietice și ro- 
mînești, care a fost aplaudat cu multă 

1 căldură de numerosul public prezent în 
i sală.

Vizita oaspeților sovietici
1 la Consiliul General A.R.L.U.S.

Membri ai Ansamblului de stat de dan
suri populare al R.S.S. Moldovenești, în 
frunte cu S. M. Stratulat, directorul Filar
monicii de Stat din R.S.S. Moldovenească, 
conducătorul Ansamblului. N. A. Bolotov, 
maestru emerit «1 artei din R.S.S. Moldo
venească, conducătorul artistic al Ansam
blului, și S. B. Aranov, artist al poporului 
din ILS.S. Moldovenească, conducător mu
zical al Ansamblului, au făcut joi la a- 
miază o vizită la Consiliul General 
A.RLU.S

Artiștii sovietici au fost primiți de tova
rășii N. Teșa. Sanda Rangheț și E. Ro
tan. secretari ai Consiliului General 
AJLL.U.S, și alți activiști ai A-R-LU.S.- 
ului. cu care au discutat despre activita
tea depusă de ARL-U.S. pentru continua 
întărire a prieteniei dmtre poporul nos
tru și popoarele Uniunii Sovietice.

tAgerprea)
a priet-

:e Sorrecatea 
tale cu stră—

calelor dm I
zalâ pe^tra 
bee rtita-

ie

Și
• rc

wniwt— al XX-tea. Erir această prâtexie 
a y.*s  ia adevărata xiftarire abia atunci 

mnre a victoriei orinduirii de- 
poporui român a devenit stă- 

l sa ti pe soarta sa.
ud a relevat marile merite ale 
Ror-.lne pentru Legăturile de

prietenie cc Uniunea Sovietică în întă
rirea prieteniei și dezvoltarea relațiilor 
eslturaăe tLnire cele două țări.

Asmeața a ascultat cu interes cuvintă- 
riie rostite de Mihail Prokopiev. locțiitor 
al m nistrului Invățămîntului Superior al 
UBSS, Sofia Gbiațmtova, artistă a po- 
ponătr. dm R.S.F S R. și Boris Samsonov, *” 
nrmetor la uzina constructoare de ma- 
r~.' agricole din Liuberețk. deputat tn 
Sonetul Suprem al URSS. care și-au 
Împărtășit impresiile de pe urme vizi
tei tor in Republica Populară Romînă.

Asistența a tatfmpinat cu căldură cu- 
vînterea rostită de Nicolae Sălăgeanu. 
conducătorul delegație: oamenilor de cul
tură români.

Adunarea s-e terminat cu un concert 
«tei de maeștri ai artelor din Capitală.

de bază U.T.M. nu a organizat schimburi 
de experiență între acei producători coc- 
tractanți de animale care au obținut suc
cese frumoase în urma contractărilor și 
restul țăranilor muncitori din comune.

O lipsă serioasă a comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M. este și faptul că nu 
au sezisat neregulile grave pricinuite de 
unele elemente descompuse sau incapabile 
infiltrate în aparatul Agevacoop și 
O.R.A.CA. din acest raion.

Lipsurile manifestate de organizațiile
U.T.M. se datoresc in primul rind comi
tetului raional U.T.M. Alexandria care a 
dovedit o totală nepăsare pentru organiza
rea muncii politice de lămurire și convin
gere în vederea îndeplinirii planului de 
contractări.

Membrii biroului comitetului raional 
U.T.M. în frunte cu tovarășul Milee Radu, 
secretar și Baicu Petre, șeful secției orga
nizațiilor utemiste nu s-au învrednicit să 
analizeze mersul contractărilor în raion și 
nici măcar să îndrume pe activiști și pe 
utemiști de a se preocupa cit de cît de 
această problemă, deși ei au participat Ia 
ședințele comitetului raional de partid 
unde s-a- dezbătut această problemă.

Din nefericire nici activiștii comitetului 
regional U.T.M. București care au venit în 
acest raion n-au discutat cu activiștii 
mitetului problema contractărilor și nu 
au dat îndrumări în acest domeniu.

Comitetul raional U.T.M. Alexandria 
oarecare experiență în muncă și deseori 
s-a dovedit capabil în îndeplinirea 
unor sarcini de organizație. îmbătați însă 
de pe urma unor succese nu prea mari, 
activiștii acestui comitet au 
vedere sarcini deosebit de 
puse de partid și guvern.

Este necesar ca experiența 
comitetului raional U.T.M. Alexandria să 
ferească alte organizații U.T.M. de a să- 
vîrși asemenea greșeli și să le ajute să 
pornească de îndată la mobilizarea între
gului tineret de la sate pentru înfăptui
rea cu succes a sarcinilor însemnate în 
domeniul contractărilor.

D. AVARVAREI

co-

pierdut din 
importante,

negativă a
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Dansul
’IR

sovietic mereu înfloritor
îmi spunea odată 

cineva că dintre toa
te artele, coregrafia 
nu mai poate să pro
greseze, că la fel se 
dansa și pe vremea 
bunicilor noștri, că tot 
așa se dansează și 
astăzi și mai mult ca

Spectacolele Ansamblului 
de stat da dansuri populare 

al R. S S. Moldovenești

dans

astăzi și mai mult ca sigur că la fel se 
va dansa peste alți mulți ani. Mi-am amin
tit de această discuție pe cînd admiram 
unul din primele spectacole pe care le dă 
în Capitală în cadrul Lunii Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice, Ansamblul de stat de dan
suri populare al R.S.S. Moldovenești, con
dus de maestrul principal de balet N. A. 
Bolotov, maestru emerit al artei din R.S.S. 
Moldovenească, avînd ca dirijor principal 
și conducător muzical pe Ș. B. Aranov, 
artist al poporului din R.S.S. Moldoveneas
că. Aș fi dorit din tot sufletul să-1 pot avea 
alături pe prietenul meu ca să-i pot în
fățișa în toată splendoarea acest minunat 
argument împotriva părerilor sale...

Am putut vedea o mare bogăție de mij
loace de expresie, capacitatea remarcabilă 
de a transmite prin dans idei și senti
mente, de a cuceri și entuziasma publicul 
prin valorificarea dansului popular.

Multe numere din program sînt dansuri 
cu temă. Cu toate că nici o explicație nu 
le însoțește, datorită limbajului grăitor în 
care ele se exprimă, în jurul fiecăruia al 
putea țese o întreagă istorie, cU personaje 
complexe. Așa e tabloul coregrafic „La 
marginea satului" (montare coregrafică 
de N. Tarakanov, aranjament muzical de 
S B. Aranov). Vedem mai întîi cîteva pe
rechi de tineri — fete și băieți. Pasul lor 
• zburdalnic, vioi. Deodată mai apar doi 
dansatori : o fată și un băiat. Se iubesc. 
Asta înțelegi îndată după mișcările lor 
sfioase. gingașe, după privirile care caută 
singură.:'ea. S-au hotărît să se așeze pe 
o bancă unde probabil o să-și mărturiseas
că dragostea. Prietenii lor însă vor să le 
facă o farsă ; se ascund în spatele băncii, 
îi sperie. le fac șicane. Supărarea nu du
rează mult și apoi toți pornesc un 
năvalnic, vesel .ca tinerețea lor.

Mai accentuat se vede capacitatea 
zugrăvi caractere în dansul satiric 
mătr.tele*  'montare coregrafică de L. Ia- 
eobaon. wnjamrnt muzical Ș. B. Aranov). 
Axă dansatoarele, folosind în mod abil 
mimica șt gestul, ne înfățișează cîteva 
femei bune de gură, mari amatoare de 
bîrfe!: ti zvonuri. Cu toate că eroinele su
feră de aceeași meteahnă, nu seamănă 
intre eie: una-i mai cicălitoare, alta su- 
perș it-asă. cealaltă îngîmfată și umblă 
de parc-ar fi înghițit un băț. Situația de
vine extrem de amuzantă cînd — căutînd 
să ajungă una la urechea celeilalte — se 
iscă o învălmășeală din care nu mai poți 
distinge cui îi aparține mîna ridicată ame- 
nințător sau piciorul căreia din ele e gata 
să lunece.

Spectacolul artiștilor din R.S.S. Moldo
venească ne-a mai dezvăluit și alte trăsă
turi tot atît de interesante, ca de exemplu 
măiestria de a înțelege din dansul popular 
al diferitelor popoare, esența lui, de a 
prelucra și valorifica tot ce are el mai 
bun, mai deosebit Asta s-a vădit în multe 
numere din program cum ar fi „Dans ro- 
mînesc din ținutul Oașului11 (montare co
regrafică A. Seuțeanu, aranjament muzi
cal Ș. B. Aranov). Cine cunoaște acest joc 
știe că are ma; mult pnișcări scurte, bătute 

de a 
„Cu-

SĂ TERMINĂM LA TIMP ÎNSĂMÎNȚĂRILE

In ultimele zile ritmul însămtnțărilor de toamnă a crescut simțitor în majori
tatea regiunilor.

Oamenii muncii din agricultură, folosind din plin fiecare oră bună de lucru se 
străduiesc să termine la timp însămînțările.

Numai in ultimele 7 zile s-au însămînțat peste 1.320.000 ha., realizîndu-se pînă 
In prezent aproape 68% din suprafața care trebuie însămînțată in această toamnă.

Muncind cu avînt, țărănimea muncitoare din regiunea Oradea a reușit să însă- 
minteze aproape 97% din suprafața prevăzută, fiind astfel fruntașă pe țară.

De asemenea, în ultimele zile au făcut progrese simțitoare regiunile București, 
care și-a depășit viteza zilnică de lucru cu peste 27% și Pitești, care aproape și-a 
dublat viteza de lucru zilnică.

Depășirea vitezei zilnice de lucru în numeroase regiuni și în special în regiu
nile Ploești și Stalin, care au realizat în ultima semidecadă o depășire de aproape 
30J-, arată nu numai că regiunile respective au mijloace suficiente, dar că, în 
același timp, lipsurile pot fi lichidate dacă acțiunile sînt bine organizate și îndru
mate cu hotărîre și pricepere.

Ritmul scăzut realizat în ultimele zile în regiunile Timișoara, Galați, Arad, 
Cluj, Regi'inea Autonomă Maghiară și Constanța, care nu au folosit nici 50% din 
capacitatea zilnică de lucru de care dispun, nu poate fi cu nimic justificat.

Lipsurile in organizarea muncii, care duc la folosirea incompletă a capacității 
de lucru a mijloacelor, trebuie lichidate total și imediat.

Timpul este înaintat. Orice întîrziere în efectuarea însămînțărilor în epoca 
optimă, are ca urmare o scădere simțitoare a recoltei viitoare, atît cantitativ cît 
și calitativ

Pentru a asigura recolte bogate, care să satisfacă nevoile mereu crescînde ale 
poporului muncitor, țărănimea muncitoare trebuie să-și dubleze eforturile, gră
bind terminarea însămînțărilor.

In toate regiunile și’ in special în regiunile rămase în urmă, sfaturile populare 
și organele agricole trebuie să dea toată atenția în primul rînd raioanelor și comu
nelor in care însămînțările sînt în întîrziere și să le acorde tot sprijinul, organi
zed concentrarea tuturor forțelor și mijloacelor de lucru, pentru grăbirea ritmu
lui de însămînțări și urgentarea terminării lor în condiții agrotehnice superioare.

In gospodăriile agricole de stat și gospodăriile agricole colective care au ter
minat însămînțările în timpul prevăzut, trebuie să se lucreze în continuare atît la 
efectuarea arăturilor adînci de toamnă, cît și la însămînțarea griului peste plan, 
pentru a putea îndeplini astfel prevederile Proiectului de Directive cu privire la 
mărirea suprafeței cultivate cu grtu.

Oameni al muncii de pe ogoare I Vremea poate să se schimbe din zi in zi! 
Folosiți flecare zi bună de lucru șl toate mijloacele de care dispuneți pentru ter
minarea la timp ■ lucrărilor de toamnă

'T

pe loc, monotone s-ar 
părea. în interpreta
rea ansamblului, a- 
ceastă mișcare capătă 
un colorit deosebit 
prin plasticitatea cu 
care a fost combi
nată și aranjată.

La fel în dansul lezghin din Daghestan 
(montare coregrafică T. Izrailov, aranja
ment muzical Ș. B. Aranov). Aici moti
vele populare specifice au fost subliniate 
admirabil de dansatori prin repeziciunea 
cu care împletesc pasul ascuțit, în vîrful 
picioarelor, cu complicate figuri și sări
turi care cer o adevărată îndemînare de 
acrobat, sugerîndu-no agerimeț proprie 
caucazienilor.

In „Logodna" (montare coregrafică L. 
Iacobson, aranjament muzical Ș. B. Ara
nov) sînt folosite vechi datini populare. 
Momentul cînd logodnica dansează îm
preună cu prietenele ei, cînd tristețea 
despărțirii de ele se îmbină cu bucuria 
dragostei pentru viitorul soț, e realizat cu 
o finețe deosebită.

Mai mult ca oricînd am simțit la acești 
dansatori legătura dintre cîntec și joc. 
Dansul lor e atît de organic legat de mu
zică, îneît de multe ori ai impresia că 
melodiile izvorăsc nemijlocit din contac
tul, născut la fiecare pas cu pămîntuL 
Desigur că aici o contribuție prețioasă o 
aduce și orchestra care reușește să creeze 
o simultaneitate uimitoare cu acțiunea de 
pe scenă.

Spectacolul Ansamblului de stat de 
dansuri populare al R.S.S. Moldovenești 
a fost completat de cîteva cîntece. I. Le- 
vițkaia, artistă emerită a R.S.S. Moldove
nești, ne-a făcut să gustăm într-o inter
pretare savuroasă, printre altele, și cu
noscuta melodie rominească „Marinică" 
de H. Mălineanu cîntată atît în limba 
romînă cît și în limba rusă.

Sîntem recunoscători membrilor ansam
blului pentru desfătarea pe care ne-au 
oferit-o, pentru înalta lor ținută artistică, 
pentru seriozitatea și profunzimea artei 
lor. Fiecare dansator din ansamblu se 
comportă ca un solist, atît de minuțios 
cizelate îi sînt mișcările. Nici un gest, nici 
un pas de prisos. Totul e subordonat con
ținutului de idei al dansului. Folosind o 
paletă extrem de bogată în nuanțe, ei trec 
pe nesimțite, fără asperități, de la un 
ritm îndrăcit, furtunos, plin de tempera
ment, la cea mai gingașă și lină mișcare 
(„Suita moldovenească de dans", mon
tare coregrafică de Igor Moiseev, aranja
ment muzical de D. Fedov).

Le mai mulțumim pentru energia ne
secată cu care au dansat pînă la ultimul 
număr din program, pentru pasiunea și 
înflăcărarea cuceritoare a artei lor, pentru 
generozitatea cu care ne-au dăruit un 
spectacol omogen, bine legat. în ciuda vi
tezei uimitoare în care execută anumite 
mișcări, dansatorii formează un tot omo
gen, indisolubil. Atunci cînd dintr-un 
grup se desprinde un solist, întregul grup 
participă la dansul acestuia, nici un mo
ment nu ai impresia că cei de pe margini 
sînt spectatori.

Artiștii sovietici ne-au dovedit, odată 
mai mult, nu numai că arta coregrafică 
cunoaște în patria socialismului o mare 
dezvoltare, dar că drumul pe care merg 

• ei astăzi este pe cît de sigur pe atît de 
mîndru și înfloritor.

SUZANA VOINESCU



A 36-g anîv ersare a Comsomolutui Leninist

După pilda însufletitoare 
a comsomoliștilor

e împlinesc zilele acestea doi ani, de cînd absolvind 
Școala profesională textilă și pielărie, am fost repar
tizat la fabrica de încălțăminte „Kirov" din București, 
secția croit piele.

Este drept că chiar de la început reușeam să-mi 
îndeplinesc norma, dar succesele obținute erau sub 
posibilitățile mele, sub cunoștințele căpătate în 
școală.

Secretarul comitetului organizației de bază U.T.M. — tova
rășul Cimpoiașu Socolea — a început să discute mai des cu 
mine. El mi-a vorbit despre experiența comsomoliștilor sovie
tici Grigore Muhanov și Maria Levcenco, muncitori la fabrica 
de încălțăminte „Burevestnic" din Moscova care porniseră în
trecerea pentru creșterea producției și productivității muncii 
și pentru reducerea prețului de cost al produselor.

Munca conștiincioasă, plină de spirit creator a comsomoliști
lor, a trezit în mine dorința de a munci mal bine, de a pro
duce mai mult.

Trăsăturile morale ale tinerilor sovietici au sădit în mine 
dorința fierbinte de a deveni utemist. Din ziua cînd am fost 
primit în marea familie a utemlștllor, atitudinea mea față de 
muncă a devenit mai conștiincioasă, iar dragostea față de me
seria pe care ml-am ales-o a fost chezășia succeselor dobîndite.

Exemplul comsomoliștilor a fost pentru mine o adevărată 
Școală de educație comunistă.

Cărțile sovietice mi-au adus în față pe tinerii comsomoliști 
care nu cunosc piedici de neînvins, care sînt mereu preocupați 
de a face munca mai ușoară și traiul poporului mai îmbel
șugat. Așa am cunoscut pe comsomolistele Valentina Hrtsanova, 
Lidia Savelieva și Lidia Corabelnicova.

Rînd pe rînd, noi am îmbrățișat și aplicat cu căldură minu
natele metode inițiate de aceste comsomoliste. In cele mai 
multe cazuri, discuțiile din secția noastră erau axate pe pro
blema calității produselor și a economiilor. Pe mine personal, 
mă obsedau fețele de pantofi prost croite, care măreau numă
rul produselor refăcute și rebutate.

Problema economiilor Insă era strîns legată de creșterea 
calificării noastre profesionale, de mărirea spiritului de răs
pundere față de muncă, și de aceea am pornit mai întîl o ac
țiune largă de ridicare a calificării profesionale, factor de seamă 
în cîștigarea bătăliei. La întrebările pe care ni le puneam în 
legătură cu munca noastră, comsomolista Lidia Corabelnicova 
ne-a dat un răspuns concret prin exemplul și experiența mun
cii sale.

Așa că într-o consfătuire care a avut loc în secția noastră, 
am hotărît să urmăm pilda prietenei noastre Lidia Corabel
nicova.

Aplicarea acestei metode, ne-a deschis perspectiva sporirii 
producției de încălțăminte din aceeași cantitate de materie 
primă.

Eu personal am început să muncesc tntr-un fel nou. Așezam 
cu atenție tiparele, pentru a folosi rațional materia primă, 
alegeam cu grijă pielea și nu dam niciodată mai departe semi
fabricatul prost croit. începutul succeselor a fost promițător. 
La fiecare calcul făcut la sfîrșit de lună, maistrul nota în 
dreptul numelui meu o economie de 800 decimetri pătrați 
de piele.

Experiența dobîndită în muncă, mă ajută acum să econo
misesc lunar aproximativ 2300 decimetri pătrați de piele. După 
exemplul comsomolistei Lidia Corabelnicova eu lucrez 2 zile 
pe lună din economiile realizate, confecționînd 110 perechi fețe 
pantofi bărbătești.

Dorința mea ca și a fiecărui tînăr muncitor din patria 
noastră, este aceea de a munci așa cum muncesc comsomo- 
liștii tineri ziditori ai comunismului.

La cea de a 36-a aniversare a gloriosului Comsomol, eu adre
sez un salut fierbinte tuturor comsomoliștilor. Prieteni dragi! 
Alături de toți tinerii muncitori din patria noastră eu vă iubesc 
din tot sufletul și vă urmez exemplul, în lupta pentru cons-, 
truirea socialismului în scumpa noastră patrie.

CALINA STELIAN 
fruntaș al întrecerii socialiste 

secția croit 
Fabrica de încălțăminte „Klrov“-Bucureștl

„Lucrez pentru 
noi amîndoi“
Cînd și-au luat ră

mas bun, Ungă tre
nul gata să se pună 
in mișcare, strunga
rul Volodia Iunusov 
care pleca să lucreze 
pe pămînturile înțe- 
lenite i-a spus prie
tenului său, comso
molistul Alexandr:

— Și vot o să avpți 
mult de lucru aci. O 
să trebuie, Sașa, să 
lucrezi pentru noi a- 
mîndoi...

Odată, pe cînd lu
cra la strungul său, 
Alexandr și-a dat 
seama că ritmul 
muncii nu-l satis
face. După ce pre
lucra piesa cu două 
cuțite trebuia să în
toarcă minerul ca să 
readucă suportul in 
poziția inițială și să 
treacă la prelucrarea 
cu al treilea cuțit. O 
idee îndrăzneață ti 
trecu prin minte. Ce- 
ar fi dacă s-ar așeza 
cuțitele astfel incit 
piesa să poată fi pre
lucrată dintr-odati 
cu trei cuțite ’

Tinărul inovator s-a 
dus la comitetul de 
comsomol al secției 
si se sfătuiască cu 
secretarul comitetu
lui, tehnologul Ivan 
Priputin. Entuzias
mul cu care a primit 
secretarul comitetu
lui de comsomol 
ideea sa, i-a dat cu
raj lui Alexandr.

In aceeași zi, în
conjurat de muncito
rii curioși, el a în
ceput să lucreze după 
noua metodă.

Alexandr Kobiakov 
a început să depă
șească norma cu pe
ste 250 la sută. Ino
vația sa aduce uzinei 
de tractoare din Ce- 
liabinsk o economie 
de 35.000 ruble pe an. 
Mulți tineri i-au ur
mat exemplul.

„După cum vezi, — 
scrie Alexandr în
tr-o scrisoare adre
sată prietenului său 
Volodia, — mi-am ți
nut cuvîntul, lucrez 
la două strunguri — 
la al tău și la al meu. 
Inițiativa aceasta au 
urmat-o multi băieți 
din secția noastră. Ne 
străduim să îndepli
nim cu cinste sarcina 
dată de partid și să 
dăm țării mii de 
tractoare puternice".

Cu foi de drum comsomoliste
E. Evtuțenko

Bălaie
și cu ochi senini, 

In depărtare
pleacă fata...

Părințil-s pe peron
și tata

II spune de-ngrijare plin
,.Să fii cuminte, fata mea 1“ 

In anul '35 născută,
sub cerul moscovit, înalt, 

Fetița fără griji trăită 
sărea șotronul pe asfalt. 

Călătorii spre mări și zări 
ea a visat necontenit 

Intîrzia la masa ei 
citind, „Pămînt desțelenit". 

Și-acum,
e gata pentru drum. 

Insure ținuturi neumblate
fetița se îndreaptă acum. 

Cu fot de drum comsomoliste
ea intră-n viață.

Ei 1 s-a spus
că munca n.u-1 ușoară 

Și că pămîntul este nesupus 
Că-i ger plnă tîrzlu, în primăvară.

In aspra stepă
pașii el

Afla-vor neumblate-ogoare 
Dar fata-1 mîndră sg-mplinească 

calda Partidului chemare.
Orașul

i-a rămas în minte, 
Luminile,

peronul plin.
lat-o -n vagon

Acuma simte
Că parcă-a mai crescut puțin.
Armonici,

cintece sprințare
Stîrnesc cu dărnicie-acum
Și-odat cu tinerele glasuri 

Dansează fata-n ritm vioi 
Și melodiile fugare
Un cint de tinerețe-i spun.
La geamuri flutură batiste 

și tinerii cîntînd se duc, 
să-nfrunte vifore amare

Cu foi de drum comsomoliste.
Și trenul zboară 

alunecînd pe roți.
„O, ce deosebiți sînteți, prieteni, 
Dar cît de minunați 

slnteți cu toți.
Schimba-veți fața 

asprului pămînt.
II va-nflorl a muncii voastre trudă 
Voi veți aprinde peste stepe zorii.,. 
Avîntul vostru-i foc nepotolit 
Șl despre voi,

vor scrîe scriitorii*
O carte să răsfrîngă al vostru chip 
Un nou „Pămînt desțelenit".

In romi naște de
GHEORGHE TOMOZEI'

Festivalul 
tineretului

Prin orașul pavoa
zat sărbătorește defi
lează aproape 2.000 
de tineri veniți din 
toate raioanele regiu
nii Belgorod. Pe sta
dionul orașuliti sose
ște o ștafetă ciclistă 
în stea care aduce 
rapoarte despre strîn- 
gerea recoltei de că
tre toate cele SI 
S.M.T.-uri din re
giune. '

Așa a început fes
tivalul tineretului din 
regiune, organizat de 
comitetul regional de 
comsomol pentru a 
contribui prin acțiuni 
concrete la îmbună
tățirea muncii cultu
rale de masă in rîn
dul tineretului.

Festivalul s-a des
fășurat in trei etape: 
prima — serbări ale 
tineretului în colho
zuri, sovhozuri, în în. 
treprinderi și institu
ții, a doua — în cen
trul raional și a treia 
— în centrul regio
nal.

Festivalul tineretu
lui a avut o uriașă 
influență asupra ac
tivității culturale și 
sportive. în regiune 
s-au creat 129 noi co
lective de artiști a- 
matori, S0 noi colec
tive sportive, numă
rul membrilor aso
ciației sportive „Col-
hoznicul" a crescut cu 
peste 3.000 de oame
ni. în total, la ser
bările din cadrul fes
tivalului au participat 
30.000 de tineri și ti
nere.

In raionul Budicn- 
novsk — care a ocu
pat primul loc cuce
rind cupa de cristal 
a festivalului — s-au 
creat acum cercuri 
de artiști amatori și 
colective sportive în 
toate colhozurile și 
S.M.T.-urile și chiar 
în brigăzi.

Comitetul regional 
se ocupă acum de 
crearea cercurilor ar
tistice de amatori în 
fiecare colhoz și în 
majoritatea brigăzi
lor, antrenează tine
retul la construirea 
de noi cluburi. Multe 
se vor realiza pină la 
cel de al II-lea fes
tival al. tineretului 
din regiune care se va 
ține în vara anului 
viitor.

învăț de la propagandiștii 
comsomoliști

enerația noastră de tineri, trăește o viață atît de va
riată și de bogată, atît de tumultuoasă, îneît uneori greu 
te orientezi în toată complexitatea ei. Această viață 
ne pune în față nouă, tineretului,-probleme noi, ne- 
maiintilnite încă, care trebuiesc dezlegate, care cer o 
rezolvare. Viața aceasta deosebit de minunată în 
tumultul el, ne obligă să ne frământăm, să construim 
lucruri pe care alte generații în țara noastră nu le-au

mal construit, să biruim brutalitatea naturii, și în același timp, 
să pătrundem până în adîncul sufletului uman, să creștem oa
meni noi. Și nimic nu este mai greu decît aceasta. Pentru re
zolvarea cu succes a acestor lucruri ne trebuie pricepere^ ex
periență, ajutor. Și această experiență noi am prlmit-o și o 
primim din plin de la tineretul sovietic, care a trecut prin 
această perioadă și care a acumulat o experiență bogată șl 
extraordinar de multilaterală.

Munca cu omul este grea, complexă însă deosebit de fru
moasă. De acest lucru mi-am dat seama în decursul activității 
mele. Sînt propagandistă la un curs seral aj organizației de 
bază U.T.M. de la fabrica de rulmenți din Moldova. Este al 
treilea an de cînd conduc o formă de învățămînt politic.

La începutul anului 1952 cînd am primit sarcina să fiu pro
pagandistă mal aveam încă in minte orele din școala elemen
tară. Predări mai mult sau mai puțin seci, răspunsuri scurte 
aproape matematice și atît.

Dar iată că au început și cursurile învățământului politie 
U.T.M. Am predat primele lecții. Au urmat apoi seminariile, 
munca de fiecare zi cu elevii. Iar pe acești cursanți care 
nu erau elevi în clasa a V-a, a Vl-a sau a VII-a—tinerii aceștia 
care în primul rind erau preocupați de munca lor de fiecare 
zi, obosiți de multe ori — eu nu i-am înțeles. Și unii dintre, el 
au început să lipsească de la cursuri, alții să nu mal vină deloc. 
Am pierdut în anul acela de la curs, datorită î<n primul rind 
nepriceperii mele, tovarășe bune ca Perju Maria, Pușcă Mar
gareta și alții. Pe atunci nu-mi dădeam seama de cauzele con
crete ale insucceselor mele.

Am fost îndrumată să studiez cu atenție experiența comso
molului în această direcție. Am citit articolul lui V. Surov 
„Convorbirea — principala formă de ținere a lecțiilor în ca
drul cercului politic" și broșura lui I. Smirnov „Educația tine
rilor muncitori dintr-o uzină sovietică". Mi-am dat seama 
atunci, de multe din greșelile mele. In loc să creez posibilitatea 
discuțiilor largi, multilaterale, singurele posibile să scoată 
esențialul din materialul studiat, eu foloseam metoda „între
barea și omul".

în anul de învățămînt politic 1953—1954, procedând așa cura 
am învățat de la propagandiștii comsomoliști am reușit să 
țin convorbiri mult mai interesante, mai vii, care i-au făcut 
pe tineri să participe cu plăcere la ele.

De la Comsomol am mai învățat încă un lucru : felul cum 
trebuiesc legate problemele teoretice studiate în cerc, de pro
blemele ridicate de munca practică a întreprinderii, a raionu
lui, a țării noastre. Tinerii au început să găsească acum în con
vorbirile cursului nostru și răspunsuri la problemele care-l 
frământau, care le erau ridicate în față de munca practică de 
fiecare zi. Și astfel convorbirile cursului seral au început să 
fie așteptate de către tineri, dorite.

Ca să ajung pînă aici însă, experiența propagandiștilor com
somoliști m-a învățat să observ cu mai multă atenție fenome
nele din jurul meu, lucrurile care se întîmplă în primul rind 
în fabrica noastră. Mi-a arătat că un propagandist nu are voie 
să nu-și cunoască cursanții, să nu cunoască frămîntările lor, 
năzuințele lor, aptitudinile fiecăruia în parte. Anul acesta am 
participat la recrutarea cursanților, fapt care mi-a dat posibi
litatea să-i cunosc înainte chiar de a începe cursurile... Am șl 
ținut două lecții în care m-am străduit să scot și mai puternic 
în evidentă unitatea care există între problemele studiate și 
preocupările de producție ale tinerilor. Cred că într-o oarecare 
măsură am reușit, deoarece utemiștii și tinerii din cursul se
ral pe1 care îl conduc se numără printre fruntașii fabricii.

Acesta*  e doar un singur asipect, în care experiența comso
molului m-a ajutat să mă descurc mai ușor, și mai bine în 
muncă. Eu văd în comsomol un prieten, un sfătuitor care a 
făcut din experiența sa un bun al nostru, al tuturor. Pentru 
toate acestea eu mulțumesc călduros prietenului nostru cel mai

Prietenii mei, comsomoliștii
n munca noastră a tinerilor, a te călăuzi’după expe
riența comsomoliștilor înseamnă că întotdeauna vei 
putea promova noi metode în munca ta, că vei ști să 
duci înainte cu succes sarcinile care ți se încredințează. 
Eu am avut un minunat prilej să învăț direct de la 
comsomoliști cum trebuie să muncești, cum să trăiești, 
cum să te comporți cu tovarășii tăi, m timpul celor 5 
ani petrecuți în U.R.S.S. ca student.

In timpul studiilor, tn cadrul cercului agrobiologic „Lîsenco", 
în practica de producție la sate și mai ales în anul cînd am 
lucrat ca responsabil al răsadniței speciale de la sovhozul 
Crîmski din Cuban, am putut vedea cît de mare este ajutorul 
pc care ți-1 pot da comsomoliștii prin exemplul lor in muncă, 
prin experiența lor. In munca ce mi s-a încredințat la întoar
cerea în țară am căutat pe cît se poate să mă folosesc de cele 
învățate în țara socialismului șl să aplic experiența Comsomo- 
lului în mjinca pe care aveam s-o fac ca șef al secției agri
cole a sfatului popular raional Mihăilești.

Iată cîteva din ele. La sovhozul Crîmski i-am cunoscut pe 
Vasili Filipenco și Iura Samoilov, tineri fruntași din sovhoz. Ei 
mi-au povestit cum muncesc comsomoliștii și despre entuzias
mul lor în întrecerea cu comsomoliștii din sovhozul Obinski. In 
toată această perioadă cit am stat în sovhozul Crîmski am în
vățat un lucru foarte prețios : încrederea pe care o are fiecare 
comsomolist în tovarășii săi, în forța colectivului. Oricît de 
priceput ar fi, comsomolistul nu se sfiește să ceară sfatul tova
rășilor săi. Colectivul știe la rîndul lui să îndrepte pe fiecare 
membru al său, să-i arate greșeala, să-l ajute.

De la comsomoliști am învățat să nu acționez singur ci să mă 
bizui pe tovarășii mei. In actuala campanie de însămînțări, de 
pildă, se ridica o problemă importantă la sfatul popular raio
nal : aceea de a însămînta cît mai multe hectare în rînduri în
crucișate. Această metodă sovietică, în raionul nostru, era apli
cată foarte puțin. Unii oameni spuneau că nu se poate aplica 
această metodă. M-am gîndit mult la acest lucru și cu toate că 
sînt inginer agronom, am socotit că e bine să cer șl părerea 
colectiviștilor, a țăranilor muncitori din raion, a tehnicienilor. 
A rămas încurcat brigadierul gospodăriei colective „7 Noiem
brie" din comuna Rușii lui Asan, care susținea că nu se poate 
însămînța în rînduri încrucișate, cînd însăși colectiviștii au 
arătat contrariul. Acest lucru m-a făcut și mai mult să cred, 
la fel ca și Vasili Filipenco, în forța colectivului' Anul acesta 
colectiviștii din raionul Mihăilești au însămînțat în rînduri în
crucișate întreaga suprafață pentru culturile de toamnă, con- 
vingîndu-se de avantajele acestei metode.

De mare preț mi-a fost activitatea în cercul agrobiologic 
„Lîsenco" de la Institutul Agronomic. Aici aflam în
totdeauna lucruri noi, interesante, discuții pe marginea meto
delor înaintate. Și ceea ce caracteriza pe comsomoliști, era setea 
lor pentru a cunoaște cit mai multe noutăți științifice agroblo. 
logice. îmi dădeam seama că ceea ce trebuie să caracterizeze pe 
un tînăr care muncește In domeniul agricol este printre altele 
și acea sete de a asimila cunoștințe multilaterale și priceperea 
de a ști să le aplice în folosul creșterii producției agricole. Și 
acest lucru mi-a folosit mult in munca mea. In cadrul cercu
lui A.S.I.T. din raionul nostru, mă folosesc tocmai de această 
experiență a comsomoliștilor Spre exemplu, în cadrul acestui 
cerc am discutat despre metoda Malțev, iar Ca urmare ea 
se va aplica cu titlu de experiență la ferma anexă a S M.T.-ului 
din comuria Gorneni. Am discutat și despre polenizarea arti
ficială a porumbului — metodă folosită de către colhoznicii so
vietici. Țăranii muncitori au aplicai această metodă pe scară 
largă De pildă Alexandru Stingă din satul Ciurani, comuna 
Slobozia a obținut 4000 kg. porumb la hectar folosind această 
metodă

Sînt multe de spus cu privire la ceea ce am învățat din 
experie'nța comsomoliștilor. Sînt hotărît ca în vederea înde
plinirii sarcinilor pe care le indică Proiectul Directivelor Con
gresului al II-lea al Partidului cu privire la dezvoltarea agri
culturii, să mă călăuzesc întotdeauna după minunatul exem
plu de muncă al comsomoliștilor.

Ing. agr. GAGYI CAROL 
șeful secției agricole a sfatului popular 

al raionului Mihăilești

BIBLIO TE CARUL DIN TEM TA

ANDRONACHE CONSTANȚA 
propagandistă la fabrica de rulmenți 

din Moldova

„Trebuie să trăiești"
...A fost rănit în luptele pentru Bu

dapesta.
Și-a venit în fire, cînd s-a împrăștiat 

fumul greu al exploziei. Picioarele, sfî- 
șiate de o durere cumplită, nu-l mai as
cultau. Gemînd, el își adună toate for
țele și pipăi zdrențele, ude de sînge 
cald, lipicios. Un picior îi fusese smuls 
mai jos de șold, altul — de la genunchi.

Operațiile și pansamentele au fost 
chinuitoare, zilele și nopțile — insuporta
bile. Dar ei continuă să lupte împotriva 
durerii și a morții cu toate gindurile, do
rințele și simțurile sale, cu toată voința 
sa.

Și Anatoli a rămas în viată. Era inva
lid. Dar el nu vroia să trăiască pur și 
simplu — să respire, să vadă soarele și 
copacii, să audă și să simtă. El vroia să 
fie așa cum fusese înainte — folositor, 
necesar, puternic. înainte de război el 
lucrase ca strungar la uzina „F. E. D.“ 
din Harkov. Acum era imposibil să facă 
această muncă. Tatăl, mama și trei su
rioare pieriseră sub bombele fasciste. Din 
casa lui nu mai rămăseseră nici măcar 
ruine. Se părea că viața însăși era îm
potriva lui, răpindu-i familia, munca, să
nătatea. Dar el nu vroia să se lase stă- 
pinit de gînduri întunecate. Mai întîi 
îi veniră în ajutor cărțile. Le citea cu 
voce tare tovarășilor din salon. Fața lui 
tinerească se însuflețea, ochii cenușii 
deveneau mai luminoși și adinei: pa
ginile „Tinerei Gărzi" și romanul lui Ni
colai Ostrovski „Așa s-a călit oțelul" îl 
învățaseră să îndure totul cu bărbăție.

In sa/ a aoărut o bibliotecă

I se propusese să se ocupe cu distri
buirea cărților apoi îi încredințară sar
cina de a conduce o bibliotecă volantă 
în Temta. Cartea intră acum în fiecare 
casă colhoznică. Ea îi învăța pe oameni 
cum să crească copii sănătoși, cum să 
ridice productivitatea ogoarelor, le po
vestea despre origina pămîntului și a 
omului, despre stele, despre țări în
depărtate — despre tot ceea ce exista 
pe lume.

Anatoli Alexandrovici Puzîci și tinere
tul satului au reparat și au amenajat 
cu multă dragoste, cu propriile lor 
forțe o încăpere pentru bibliotecă, au 
adus lemne pentru iarnă, au tăcut raf
turi pentru cărți. In sat există acum 
250 cititori permanențl șl mulți dintre

ei folosesc regulat nu numai cărțile din 
biblioteca satului, ci și cete din biblio
teca raională și regională.

„Cum ar fi procedat Oleg 
Koșevoi

Anatoli Puzîci știa să procedeze în
totdeauna așa îneît schimbul de păreri 
asupra cărților citite să se transforme 
în discuții animate, ■ care îi antrenau 
în cercul literar și pe oamenii vîrst- 
nici și pe cei tineri. — E foarte bine că ci
tiți ! — te spunea Anatoli tinerilor săi 
prieteni. — Dar este prea puțin! Tre
buie să fim așa, cum ne învață cărțile— 
curajoși, viteji, să știm să învingem orice 
greutăți. Aceste calități ne sînt necesare 
nu numai în război. Să vedem de pildă 
ce ar fi făcut Oleg Koșevoi, în locul nos
tru, dacă ar fi trebuit să melițeze inul ? 
Dar Nicolai Ostrovski și comsomoliștii lui 
ar ajuta colhozului să strîngă castofii ?

— Desigur că i-ar da ajutor, — răs
pundeau membrii cercului literar și se 
duceau bucuroși să dea o mină de ajutor 
cînd colhozul avea nevoie urgentă de 
miini îndemînatice.

Tineretul a început să se pasioneze 
pentru activitatea artistică de amatori. 
Anatoli era și pictor de decoruri și re
gizor și artist. Spectacolele clubului din 
Temta s-au bucurat ds succes în toate 
colhozurile învecinate și la concursul 
raional al cercurilor artistice de ama
tori.

<Au înflorit grădinile
Lîngă noua casă pe care colhozul a 

construit-o pentru tinerii căsătoriți, 
Anatoli și soția sa hotărîră să amena
jeze o grădină de legume și o livadă.

— Te străduiești degeaba — încercau 
să-1 convingă locuitorii din Temta, — 
pămîntul e neroditor la noi. Și intr-ade
văr pămîntul din Temta se dovedi a fi 
zgîrcit. Afară de aceasta, primăvara șî 
toamna lotul lui Anatoli era inundat de 
apă. Chiar și cartofii nu rodiră la el așa 
cum trebuie. Dar Anatoli nu se dădu 
bătut — cerceta cu perseverență cărțile, 
se sfătuia cu agronomul Nicolai Alexee- 
vici Balunov. Toată Iarna el și-a făcut de 
lucru cu semințele, cu ghivecele nutri
tive, despre care nu auziseră încă lo
cuitorii din Temta, cultivînd răsaduri. 
Iar la mijlocul verii toți priveau cu in
teres micul lot, unde străluceau pe tufe, 
roșii mari de soiul „Bizon", mazărea 
ceapa, castraveții, . ridlchiile și fasolea 
atît de mari, cum nu mei cultivase 
incă nimeni prin aceste locuri. Deosebit 
de mari erau zmeura șl agrișele. Crescu

seră și înverziseră merii, perii și prunii 
miciuriniști pe care i-a primit Anatoli de 
la o pepinieră de pomi fructiferi din 
Gorno-Altaisk.

In fiecare primăvară se învolbură tot 
mai des spuma albă a livezilor înflorite 
deasupra ulițelor largi din Temta și tot 
mai multe fructe nemaiîntîlnite care pot 
fi admirate pe tăblițele colorate, atîrnate 
în bibliotecă apar în livezile și grădinile 
de legume colhoznice.

Chemarea
„Un om cu mult suflet, care nu te re

fuză niciodată... Un om harnic!“ — 
spun despre bibliotecar oamenii din col
hoz.

Și este adevărat — nici o acțiune ob
ștească nu are loc fără Anatoli, fără 
participarea lui. A văzut că la școală 
este frig și s-a îngrijorat. In aceeași zi 
el a venit cu căruciorul său la școală, a 
examinat totul gospodărește — și înce
pând chiar de a doua zi, în fruntea unei 
brigăzi întregi de copii, a început să 
repare clasele. Băieții și fetele cărau nisip 
tocau paie și le amestecau cu lut, dă
deau ajutor, la tencuitul pereților. Iar 
Anatoli a vopsit apoi totul într-o culoare 
frumoasă și a zugrăvit chiar stele pe pe
reți.

— E doar pentru copii, cum s-ar putea 
altfel I spuse el uimit, cînd i se pro
puseră bani la sovietul sătesc pentru 
munca depusă. — Nu-i primesc!... Sau, 
dați-i încoace !. — Și cu toată suma 
aceea cumpără cărți pentru copii, pe care 
le așpză în bibliotecă.

Afară de orele cînd lucrează în biblio
tecă, nu e chiar atît de ușor să-1 găsești 
pe Anatoli. Chiar acum a fost pe la 
grajduri, le-a citit grăjdarilor ziare, a 
schimbat broșura despre creșterea ani
malelor tinere cu cartea „Experiența 
muncii fermei de creștere a animalelor 
de rasă" și a plecat la arie. Dar pe drum 
a întîlnit pe cineva și stînd lîngă foc 
afară din sat, ii ajută unei colhoznice să 
fiarbă magiun sau povestește la școală 
despre minunile Expoziției Agricole 
Unionale. Alteori îl ajută pe colhoznicul 
Bugrov să altoiască merii, ori pleacă cu 
căruciorul său cel vechi la vînătoare 
pentru a completa colecțiile școlii cu 
noi păsări împăiate. El se pricepe și să 
împăieze păsări!

Anatoli vrea să cunoască, să știe, să 
facă de toate și nu numai pentru el în
suși, ci pentru a-i învăța și pe oamenii 
din jurul său.

Aceasta este viața, bucuria și adevărata 
chemare.

(După „Comsomolscala pravda")

calitate de preț a activistului
n munca mea de activist al U.T.M., mai ales la început, 
m-am lovit de multe greutăți. Doream din tot sufletul 
să-mi îndeplinesc bine sarcinile și cu toate că respec
tam îndrumările date, multe lucruri nu-mi reușeau. 
Nu înțelegeam de ce. De la activiștii comsomoliști am 
învățat că în munca de educare a tineretului, muncă 
complexă și multilaterală, nu ajunge numai dorința, 
nici chiar aplicarea strictă, dar mecanică, a unor in

dicații, că mai e nevoie de o cunoaștere amănunțită a realității 
din organizațiile de bază, de spirit de orientare în aplicarea 
diferitelor sarcini, de inițiativă în muncă.

De pildă, știam și înainte că o adunare utemistă ca să reu
șească bine, trebuie pregătită din timp. Dar „pregătirea" acea
sta mi-o închipuiam prea simplu și unilateral — aș putea 
spune doar prin simpla anunțare „din timp" a utemiștilor. 
Citind articolul „Școală de educație a tineretului" scris de 
secretarul comitetului de comsomol de la uzina „Mehanolit" 
din Harkov, ca și alte articole apărute în buletinul „Din expe
riența Comsomolului", am putut înțelege că activiștii comso- 
moliști nu privesc cu ușurință organizarea adunărilor comso
moliste, ci desfășoară o multilaterală muncă de pregătire pen
tru fiecare adunare. Astfel ordinea de zi nu se alege la întîm- 
plare, sau după diferite presupuneri, ci după necesitățile și 
sarcinile organizației de comsomol; în acest scop comitetele 
de comsomol cer părerea și se consultă cu masele de comso
moliști. La întocmirea referatului pentru adunare este de ase
menea atras un larg colectiv de comsomoliști. Discuțiile prea
labile cu comsomoliștii, lămurirea lor asupra problemelor ce 
vor fi discutate, fac ca adunările de comsomol să se desfășoare 
în mod viu și interesant, deschizînd cîmp larg inițiativei 
maselor de comsomoliști.

Studiind articolele despre felul în care se organizează și se 
desfășoară adunările comsomoliste, despre spiritul creator al 
acestor adunări, am putut înțelege de ce unele adunări ale 
organizațiilor de bază U.T.M. din raionul nostru decurg mono
ton, sînt plictisitoare. In comuna Bilciurești, de pildă, timp de 
mai multe luni de zile, pe ordinea de zi a adunărilor figurau 
doar două puncte : prelucrarea planului de muncă și primirea 
de noi membri. Pe atunci comitetul U.T.M. de la Bilciurești 
aproape că nici nu-și închipuia că o adunare utemistă ar putea 
avea și altă ordine de zi. M-am străduit să împărtășesc to
varășilor de la Bilciurești cele citite despre adunările comso
moliste, dîndu-le totodată ajutor în pregătirea adunărilor 
U.T.M. Astfel în adunările generale ale organizației de bază 
au început să fie discutate asemenea probleme ca: „Contribu
ția utemiștilor la îndeplinirea planului de colectare", „Cum să 
folosim timpul nostru liber" și alte probleme care au stîrnit 
interesul utemiștilor și tinerilor din comună. Acum, la pregă
tirea adunărilor utemiste din această comună sînt atrași mulți 
membri ai organizației și ele au un caracter mult mai intere
sant, mai educativ.

De la activiștii comsomoliști am învățat ce mare Însemnătate ' 
are studierea și extinderea experienței înaintate a organiza
țiilor de bază, a inițiativelor bune ale acestora. Astfel în -pe
rioada verii m-am străduit să generalizez experiența unor 
organizații U.T.M. în ce privește organizarea „ariilor tinere
tului", a pazei și a echipelor sanitare la arii, precum și expe
riența în organizarea diferitelor manifestări culturale etc.

In același timp, m-am străduit să deprind pe secretarii și 
membrii comitetelor organizațiilor de bază, pe propagandiștii 
utemiști cu o muncă independentă, pentru ca ei să nu aștepte 
mereu doar indicații „de sus", de la comitetul nostru raional, 
ci atunci cînd necesitățile o cer să acționeze din proprie ini
țiativă în scopul îndeplinirii sarcinilor date de partid.

Inițiativa activistului, spiritul lui creator trebuie să se ma
nifeste în întreaga sa muncă, în tot ceea ce face. Munca de 
educare a tineretului în spiritul Ideilor comunismului este O 
muncă care nu admite șablonul, schemele rigide. Așa ne În
vață partidul, așa ne învață experiența Comsomolului. Iată de 
ce am ținut să subliniez din multele calități ale activiștilor 
comsomoliști doar Inițiativa și spiritul creator în muncă, cali
tăți atît de necesare și nouă, activiștilor utemiști.

ȘTEFAN NICOLAIE 
activist al comitetului raional 

U.T.M. Ploeștl



Comportarea nedemnă 
a sofiei unui diplomat 

american în U. R. S. S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

tranimite: La 26 octombrie, Miniiterul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a atras 
atenția ambasadei S.U.A. asupra unor 
fapte de comportare nedemnă a soției lui 
Sommerlatt, al doilea secretar al ambasa
dei americane în U.R.S.S.

După cum s-a aflat, la 25 octombrie, 
aproximativ la ora 11 a.m., P. D. Andria
nov, muncitor la combinatul „Triohgor- 
naia Manufaktura" șl profesorul B. D. 
Diomidov au observat că două femei ne
cunoscute au început să adune. în fata 
casei în reconstrucție de pe Bolșoi Trioh- 
gamîi Perulok nr. 1 copii care locuiesc 
aici, în scopul de a-i fotografia In fața 
unei grămezi de moloz. Printre acești co
pii se afla șl fiica profesorului Diomidov 
care locuiește in casa nr. 1. Diomidov 
Împreună cu Andrianov s-au apropiat de 
aceste femei și au protestat împotriva fap
tului ca fiica lui să fie fotografiată în- 
tr-un asemenea cadru. El le-a propus să 
meargă la clubul combinatului ..Trioh- 
gornaia Manufaktura" care se află ală
turi, relevind că acolo ar putea lua cu
noștință de date interesante care caracte
rizează viața muncitorilor combinatului. 
Venind la club, una din aceste femei care, 
după cum s-a stabilit ulterior, este soția 
lui Sommerlatt, al doilea secretar al am
basadei S.U.A., a dat un telefon la amba
sadă ți s-a îndreptat spre ieșire. Întîlnin- 
du-se la ieșire cu muncitorul Andrianov, 
care a încercat să atragă atenția asupra 
comportării ei nejuste, Sommerlatt i-a dat 
o palmă lui Andrianov și a împins in 
mod brutal pe D. I. Sinelnlkova. munci
toare la „Triohgornaia Manufaktura", 
care se afla alături.

Muncitorii indignați au chemat la club 
pe milițianul din post—plutonierul Kutu- 
zov, — care la cererea muncitorilor a sta
bilit că femeile necunoscute sint Sommer
latt, soția celui de al doilea secretar al 
ambasadei S.U.A. și Stiff, soția colonelului 
Stiff, atașatul naval adjunct de pe lingă 
ambasada S.U.A. DL Sommerlatt, care a 
sosit curînd după aceea la club, a făcut 
în prezența a numeroși cetățeni sovietici 
care au fost martorii comportării huliga
nice a soției lui, o serie de remarci lipsite 
de tact la adresa Uniunii Sovietice, lucru 
care a provocat de asemenea indignarea 
celor prezenți.

în legătură cu aceasta. Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a adresat am
basadei S.U.A. o notă in care declară că 
șederea mai departe in U.R.S.S. a retă'e- 
nei americane Sommerlatt este indezira
bilă, avind in vedere comportarea e. ne
demnă de un om civilizat.

★
MOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 27 octombrie, un corespon
dent al ziarului „Pravda" s-a dus la 
„Triohgornaia Manufaktura" unde s-= :n- 
tîlnit cu martorii actului huliganic săvâr
șit de soția celui de al doilea secretar 
al ambasadei americane in *U.  R. S. S. 
Sommerlatt.

• La 28 octombrie a avut loc o ședință 
lărgită a Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din în
treaga Chină. La această ședință au fost
discutate pregătirile în vederea celei de a 
doua sesiuni plenare a Comitetului per
manent al Adunării reprezentanților popu
lari din întreaga Chină .

B. D. Diomidov, P. D. Andrianov. D. I 
Sinelnikova și alții — martori oculari ai 
acestui incident — au dat amănunte și 
detalii caracteristice care demască com
portarea nedemnă a soției diplomatului 
american.

Andrianov, pe care americana l-a păl
muit, a declarat printre altele:

Noi, oamenii sovietici, nu sintem obiș- 
nuiți să vedem femei bătindu-se.

Ea m-a lovit și pe mine, a spus mun
citoarea Sinelnikova, arătînd vînătaîa de 
pe mînă rămasă de la lovitură.

Nu mai puțin de 20 persoane au fost 
martore ale comportării nedemne a doam
nei Sommerlatt. în declarațiile lor. ele au 
subliniat că Sommerlatt. al doilea secre
tar al ambasadei americane in U.R.S.S.. 
care a sosit la „Triohgornaia Manufac
tura" chemat de soția sa, și-a permis la 
rindul său ieșiri antisovietice. Totuși 
și de data aceasta muncitorii au dat do
vadă de stăpinire de sine și au reacționat 
cu calm față de ieșirea lui Sommerlatt

Corespondentul ziarului „Pravda" su
bliniază că muncitorii de la „Triohgornaia 
Manufaktura" își exprimă indignarea le
gitimă față de purtarea soției diplomatu
lui american, care cu drept cuvint este 
nedemnă de un om civilizat.

---- •-----

SCURTE ȘTIRI
• La 28 octombrie a părăsit Moscova 

plecînd spre S.U.A. o delegație de savanți 
sovietici pentru a participa la festivitățile 
consacrate aniversării a 200 de ani de la 
crearea Universității Columbia. Din dele
gație fac parte academicianul Andrei 
Kursanov și Boris Rîbakov, membru co
respondent al Academiei de Științe o 
U.R.S.S.

• Acum cîteva zile s-au încheiat la 
Moscova lucrările celei de a treia sesiuni 
a Comisiei sovieto-germane de colaborare 
tehnico-științifică între U.R.S.S. și Repu
blica Democrată Germană. La sesiune au 
fost examinate probleme privind schim
bul de experiență tehnico-științifică în di
ferite ramuri ale economiei naționale.

• Mai bine <3e 700 muncitori agricoli 
împreună cu soțiile lor, au hotărit să 
efectueze „un marș asupra Londrei" 
pentru a obține îmbunătățirea condițiilor 
de trai.

• Cancelarul Adenauer, șeful guvernu
lui de la Bonn, a sosit la Washington. El 
a fost întimpinat de secretarul de stat 
John Foster Dulles.

• După cum relatează ziarul „Ettelaat", 
referindu-se la „informații provenite de 
la ambasada americană din Ankara", se
cretarul de stat ai S.U.A., Dulles, va face 
în curlnd o călătorie prin țările Orientu
lui Mijlociu și Apropiat, printre care Iran, 
Turcia, Pakistan și Irak unde va duce 
tratative cu oamenii politici ai acestor țări 
cu privire la crearea pactului militar al 
Orientului Mijlociu.

o Buletinul Casei Albe anunță că pre
ședintele Eisenhower va pleca într-un tur
neu electoral fulger de o zi în orașele 
Cleveland, Detroit, Louisville și Wilmig- 
ton. în cursul conferinței sale de presă 
de miercuri, președintele Eisenhower și-a 
exprimat neliniștea fată de indiferenta 
arătată de alegătorii americani în cursul 
acestei campanii electorale.

• La 28 octombrie, primul ministru al 
Japoniei, Ioșida, care întreprinde o călă
torie prin Europa occidentală, și-a înche
iat vizita sa de o săptămînă în capitala 
Marii Britanii, plecînd spre Statele Unite,

Comitetul Politic al O.N.U. a adoptat 
proiectul comun de rezoluție al celor cinci state

NEW YORK 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: în ședințele din dimineața și 
după amiaza zile! de 27 octombrie ale Co
mitetului Politic al O.N.U. a continuat 
discutarea proiactetor de rezoluții prezen
tate In timpul discuției generale In pro
blema reducerii armamentelor ri Interzi
cerii armelor de exterminare în masă.

Martin, șeful delegației Canadei, a pre
zentat în numele delegațiilor Canadei. 
Franței, Uniunii Sovietice, Marii Britanii 
și Statelor Unite ‘un proiect de rezoluție 
în care se propune ca proiectul de rezo
luție al Indiei să fie remis Comisiei pen
tru dezarmare „pentru examinarea cores
punzătoare", pșpcum și ca aceleiași co
misii să-i fie retalse spre informare pro
cesele verbale ale ședințelor Comitetului 
Politic in care s-a discutat proiectul de 
rezoluție al Indiei.

Reprezentantul Indiei. Menon, a consim
țit la această procedură și a declarat că 
delegația sa va vota pentru rezoluția ce
lor cinci în această problemă.

Delegatul Angliei. Dixon. care a luat 
apoi cuvintul, a insistat nu asunra pro
blemelor asupra cărora s-a căzut de acord, 
ci asupra divergențelor care au ir-o. ră
mas între pozițiile Uniunii Sovuetxe r. 
puterilor occidentale. El a oeclarat de 
pildă că respingerea de către Unrxaea So
vietică a așa-risului „document de l 
al Statelor Unite ar putea, chipurile, ti 
dea naștere la dificultăți supl——XL'»-— ia 
ceea ce privește coordonarea alter oară a 
punctelor de vedere la Comisia petxru de
zarmare.

A luat apoi e-zvînrid A I YUjsfri. șe
ful delegației soTie-.-.re RK.i 'uW Ja «b- 
servațiile făcute de Dixre. a de
clarat că cu toate divergentele enstente. 
delegația sovietică coeurirră că 1= pre
zent se deschide perspectiva ca st pe »S- 
tor să se pestă rezntn de rtmm acord 
problemele dificile

Trecicd la prt.etteje de rtsolrt» ta dis

La a 30-a aniversare a s*ab  Brii relațiilor

diplomatice dintre U. R. S. S ji Franța

Telegrama deputaților Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. adresată lui Edouard Herriot

MOSCOVA 28 (Agerpres L — TASS 
transmite i Deputat: ai Sovtetulu: Suprem 
al U-R_S-S. au adresat doctocobzi Eăriiird 
HsrrioL președintele de onoare al Adu
nări: Naționale franceze, membru al Aca
demiei franceze si primar al orașul ui 
Lyon. următearea telegrams :

Cu prilejul celei de a 3O-a aniversări a 
stabilirii relațiilor dipiomat.ee dintre 
Uniunea Sovietică si Republxa Franceză 
ingăduiți-ne să ne exprimăm. Dumnea
voastră — unul d:a inițiatcr-.i normali
zării relațiilor soviet o-franceze, sincerele 
noastre felicitări

Acum 30 de ani v-ați pronun'at pen
tru stabilirea și dezvoltarea relațiilor din
tre U.R.S.S. și Franța, consîderind cu 
deplin tamei că o colaborare între toate ță
rile, indiferent de orinduirea lor aocialăși 
politică, corespunde intereselor funda
mentale ale popoarelor și este necesară 
pentru asigurarea securități; generale. 
Stabilirea re-lațiiîor diplomatice filtre 
U-R.S.S și Franța a jucat un roi însem
nat în istoria relațiilor internat„o-xale.

Opiniei publice sovietice ii este bine 
cunoscut numele Dumneavoastră ca om 
de stat și activist pe tărim obștesc, care 
și-a inchinat viața apărări: intereselor 
naționale ale țării sale, preocupări; pen
tru securitatea și rolul Franței ea mare 
putere pe arena internațională Ați vă
zut în mod just primejdia de moarte pe

Siria este, dragi priete
ni, o țară agricolă înapo
iată, in care 60 la sută din 
populație lucrează în agri
cultură. Mai puțin de 8000 
de proprietari funciari po
sedă 4 milioane de hectare, 
în timp ce 75 la sută din 
populația satelor nu are 
în proprietate nici măcar 
iui metru pătrat. Țăranii 
care muncesc păminturile 
moșierești nu se aleg in 
majoritatea cazurilor decît 
cu un sfert din recoltă. 
Salariul muncitorului a- 
gricol nu e decît de 60 li
vre pe lună pentru o mun
că grea de 12 pină la 16 
ore pe zi. Această sumă 
nu ajunge nici pentru o 
hrană mizeră. Multi nu 
primesc decît 200-400 li
vre pe an. Trebuie să sub
liniez că tineretul este în
totdeauna obiectul discri
minărilor și nu primește 
decît jumătate sau 60 la 
sută din salariul unui 
adult care depune aceeași 
muncă. Claca e în vigoare 
pină azi. Proprietarul fun
ciar obligă pe țărani să lu
creze o zi pe săptămînă 
pentru el, jandarmii o- 
bligă pe țărani iar să con. 
struiască drumuri și cen
tre de jandarmerie fără 
plată.

La țară, un medic sau 
un centru medical, sînt o 
raritate. Pentru întreaga 
țară există abia un me
dic, la fiecare 10.000 de lo
cuitori. Locuim în cocioa
be împreună cu vacile șl 
oile

Alături de exploatarea 
barbară a proprietarilor și 
jandarmilor, asupra ță
ranilor apasă și cea a com- 

paniCcr străine si =iai 
ales a Regie: de tutun ți 
a compara.tr petre-iere. 
care confiscă pâmiz'.xrUe 
țărănești, jefuiesc pe tărac. 
și le impun condiții de 
muncă nemiloase. Pro
prietarii de pămirturi cu 
ajutorul jandarmilor caută 
prin toate mijloacele să 
alunge pe țăran; de pe 
păminturile lor. Teroarea, 
asasinatul, jaful totul este 
utilizat in acest scop în 
ținutul meu, aproape P>ld 
de familii au fost silite să 
plece la oraș sau ta străi
nătate.

In ultimii ani însă s-a 
format conștiința de luptă 
a țăranilor și a tineretu
lui.

Noi avem astăzi organi
zații și comitete care con
duc lupta pentru satisfa
cerea drepturilor noastre 
legitime.

în sinul acestor organi
zații, cei mai activi luptă
tori pentru drepturi poli
tice și economice sînt ti
nerii.

Acum citeva luni, cînd 
proprietarul Dahafn El 
Hadu. cu ajutorul jandar
milor, a vrut să acapareze 
ogoarele satului All-Katch. 
țăranii, bărbați și femei, 
tineri și tinere uniți, au 
ripostat cu vigoare. In in- 
căierare tinerele fete s-au 
apărat cu secerele și sa
pele. Au fost arestate 
multe dintre ele. Dar pre
siunea populară a izbutit 
să le elibereze după pu
țin timp. Proprietarul nu 
și-a putut atinge țeluL 
Succese asemănătoare au 
fost obținute pe ogoarele 
satului Charrabin, în sa
tul Abu Zuel și altele.

Noi tinerii țărani din Si
ria aprobăm din toată 
inima apelul lansat de ti
nerii din Ravena în vede
rea unei intîlniri interna
ționale a tineretului să
tesc. Ea va fi foarte folo
sitoare.

(Din scrisoarea tinăru- 
lui făran sirian Djanul 

Kaduri).

cuție, Vișinski s-a pronunțat împotriva 
proiectului de rezoluție australian în care 
te propune secretariatului să întocmească 
un document în care să fie expuse pozi
țiile adoptate de marile puteri în ceea se 
privește diferitele aspecte ale problemei 
dezarmării.

Reprezentantul Salvadorului a prezentat 
un proiect de rezoluție în care se pro
pune ca proiectul de rezoluție australian 
să fie remis spre examinare comisiei pen
tru dezarmare, fără a fi pus în prealabil 
la vot.

în încheierea ședințe: de după amiază 
rezoluțiile au fost puse la vot. Rezoluția 
propusă în comun de delegațiile Canadei. 
Franței. Uniunii Sovietice. Angliei și Sta
telor Unite privind problemele: Regle
mentarei limitarea și reducerea propor
țională a tuturor forțelor armate si a tu
turor armamentelor"'. „Raportul Comisiei 
peniri: dezarmare"; „Cu privire la încheie
rea tmri convenții (tratat! intemap-mie 
Ia problema reducerii armamentelor și in
terzicerea armelor atomică, eu hidrogen 
si a erierliite tpuri de arme ir extermi- 
oaoe ta sat*.  a tact adagCaăl 1b anani- 
n-.ta'e de toți membru C-m tetula. Poli
tic. Iu lecătu. I ca areesm. președintei» 
Urrutia (Cotambca) a jriărhat. în numele
CoBsitetatai. delrgriOe SUA. Ang'>i. 
l'ăSS. PmȘE B Canide, ca priîeiul 
F-creHiIri ocunot. wh -—id marea ta-

»te de cernitrt intr-o prob-rml 
atei de -portantă Cealaltă reznC-te eo-
zscnl a celor dad țări — ca yrtakB 1B 
prezentarea spre exav ~?re Cem-sie. de 
deza-mare a moieetxlm de rere.ut» ai 
Iniei a fast z d rena tă eu » de vteuri

Remiutia prr paU de ddegzt-i SaivBto- 
r. - 1 î—- t-t'.i'; -. «* r» t—r
opt abttaei. Dată Ciad adnotarea rexl; - 
țret Salvadrnthd pevâeetul de reael-uț» a£ 
A jtrajet na a mat fost pa ia m

care o reprezintă reînvierea itarjmu- 
țirmsr. Mata p“--«rei: x_- -

clus.v pentru poporul francez. In 
strinsi colaborare d.ntre toate țările eu
ropene și ia primul riad ia întărirea co
laborării dintre U R. S S și Franța 
în ceea ce privește menținerea pSaa 
in Eurcpa. Dumneavoastră ați vă
zut o bază a păcii și securității in Eu
ropa. Acțiunile Dumneavoastră ia favoa
rea colaborării dintre URSS și Franța 
in interesul păcii generale au in per.ua- 
nență un viu răsunet ia cercurile largi 
ale epiniei publica din țara noastră.

Vă adresăm cele mai bune urări de să
nătate pentru activitatea mai departe spre 
binele poporului francez si a! tuturor po
poarelor iubitoare de pace din lume.

A- Vaikav. președintele Sovietului 
Uniunii. V. Lata, președirteie So- 
Tietulta Națxmalitățtim. M. Sasior. 
președintele Cam sae-, pentru Aface
rile Externe a Srv.etulm Ur.mr i 
D. ȘepioT. președmteie Cnmvc. 
pentru Afarerue Externe a Sov.etu- 
lu: Nat.or iiităulcc *L  Iasaev. ore- 
seintrie S: . zerului ccășeoeac Mos
cova. A. Nesmelanev. președintele 
Academie: de Stiinte a URSS. 
D. Skebelva. L Eă.reaburc. N- Ti- 
teoasv — dețxnați ai Sovretul-c Su- 
prem ai Ucranu Repubudcr Sovie
tic» SoeiaLste.

TlBertl țărani din Inireaga line întimpină cu en
tuziasm șl încredere latUnirea Internațională a Ti- 
■eretulii sătesc care urmează să se desfășoare la 
Vieaa. ta decembrie 1954. Cb deosebit interes 
tattepinâ această intîlnire tinerii țărani din ță
rile coloniale «i dependente. Ei știa că intilnirea 
iBtenu.ionalâ va permite reprezentanților tinere- 
tain: sătesc să d-scule condițiile lor de \lață. sâ-șl 
exprime revendicările ți să găsească drumul pentru 
a le realiza, va contribui la întărirea unității tineri
lor țărani de pretutindeni.

Tlnăra generație de truditori ai ogoarelor din ță
rile coloniale și dependente dcce o lupta grea, dîrză 
pentru a-și cuceri dreptul Ia adevărata tinerele, la o 
viață omenească. Condițiile in care trăiesc șl mun
cesc tineri: țaraai din colonii șt țările dependente 
sint mlrerabJe, neomenești. Despre viața acestor 
tineri vorbesc cele trei scrisori pe care le repro
ducem mai jos.

La noi tinerii încep să 
lucreze. In general, la 
virata de 10 ani. Se lu
crează doar 3 luni pe an. 
Cei care lucrează tot anul, 
angajați in mod perma
nent în marile exploatări 
agricole, muncesc 14 ore 
pe zi și sînt aproape sclavi 
ai patronilor. Salariul 
este de 4,5 pesos, deși ai 
nevoie de cel puțin 8 pesos 
ca să poți să trăiești.

Nivelul cultural al tine
retului e tare scăzut. Nu 
sînt posibilități de învăță
tură. Rar găsești un ti- 
năr care să știe să condu
că un tractor sau un ca
mion. Tinerii știu doar 
ceea ce au învățat de la 
părinți. Posibilitățile de 
distracție sînt de aseme
nea foarte reduse.

Tinerii doresc să se căsă
torească și să-și întemeieze 
un cămin. Dar cum să 
întemeiezi însă un cămin 
fără pămint și fără să ai 
de lucru ? Tinerii rămîn 
la părinții lor ; întreaga 
familie, copii și nepoți, 
trebuie să trăiască din 
produsele de pe pămîntul 
neîndestulător și arid. A- 
ceasta are ca rezultat o

Ședința festivă de la Moscova 
consacrată celei de a 80-a 

aniversări a acad. C. I. Parhon
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 28 octombrie a avut Ioc o 
ședință festivă consacrată cele: de a 80-a 
aniversări a eminentului om de știință ro- 
min, Constantin Parhon. Festivitatea a 
fost organizată de Asociația unională pen
tru legături culturale cu străinătatea 
(V.O.K.S.), de Academia de Științe a 
UJLS.S. și de Academia de Științe Me
dicale a U.R.S.S. In sală se aflau oameni 
de știință, studenți. A fost de față și am
basadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romine în U.R S.S., 
Ion Rab.

Deschizînd ședința N. Vizjilin. vicepre
ședinte al conducerii V OKS.-ulu: a sub
liniat că oamenii sovietici cunosc bine nu
mele academicianului C. L Barhoa — unu! 
dm cei mai eminer.ți reprezentanți ai ști
inței mmme

In Uniunea Sovietică, a declarat N. Viz- 
îtlin. academicianul Parhon este bine cu
noscut ca activist pe tăria obștesc din 
Rmainia. luptător neobosit pentru pace și 
prietenie intre popoare, pnetea vech . sta- 
ramie. sincer și devotat ai Uniuni: Sovae- 
pce. Aeadenuoanul C L Parboe. este unul 
dm membrii foedatori ai A-B-1-US.-ulu- 
Asociație pe care o preridează de aece ani.

Prut Oăeg Nioiaev. a Seu: o expe- 
nere despre riau șt »m.vttatea șUrițifkă 
a aeademirianulm Parhec.

Czncarmul b.-t 1-og severi*,  pred. 
Gmseeeka. a împărtăși eeitr pv 
mpres:^e sale de pe urma trStrf 
C L Parhon.

îx cadrul șed -jet s-a dat cure 
mesaj de salm adresat de Arădeană de 
Sumae a UJtSS; remanfirlta-.- «s de 

rurnis.

cu

fi .i co

Pe bara mărturiilor 
martorului fantomă...

emigrare mereu crescîndă 
a tineretului. In cursul ul
timilor ani au emigrat 
600.000 de oameni, dintre 
care cea mai mare parte 
tineri. Mulți tineri pleacă 
și lucrează ca salahori in 
Statele Unite, unde sint 
extrem de exploatați, cad 
victime ale discriminări
lor și adesea sînt uciși.

In satele noastre nu 
există apă potabilă și rar 
întilnești energie electri
că. Instituțiile sanitare și 
medicamentele sînt cu to
tul insuficiente. Sifilisul și 
alte boli sînt lucruri cu
rente.

Iată numai cîteva as
pecte din viața noastră. 
Noi nu vrem să rămînem 
insă totdeauna exploatați. 
Am început lupta...

Au fost înființate peste 
150 comitete de luptă pen
tru dobindirea pămintului, 
comitete care grupează 
15.000 de țărani, dintre care 
majoritatea o formează ti
nerii.

Sintem siguri că rezul
tatele întîlnirii internațio
nale a tineretului sătesc 
ne vor ajuta în lupta noas
tră și în cunoașterea expe
rienței fraților noștri din 
alte țări.

(Din scrisoarea de răs
puns a tinerilor țărani 
dintr-o regiune a- 
gricolă a Mexicului 
la apelul lansat de ti
nerii din San Alberto 
di Ravenna).

Locuința mea se găsește 
în inima junglei, în can
tonul Ndu-Libi Sang-Me- 
lima regiunea Dja-Lobo 
din Camerun, depărtată 
colonie franceză din Afri
ca Ecuatorială.

Am venit la Ndu-Libi 
acum cîțiva ani, împins de 
foame, împreună cu cei 7 
frați ai mei, după trei ani 
de șomaj, lipsiți de orice 
venituri și după ce cău
tasem zadarnic de lucru. A 
trebuit să muncim pină 
ce ne sîngerau degetele 
pentru ca să defrișăm pe
tecul de pămînt care ne 
hrănește acum. Inchipui- 
ți-vă ce muncă ! Să do
bori cu securea sau cu to
porul arbori ale căror 
trunchiuri abia pot fi înlăn
țuite cu brațele a șase oa
meni! Să cari toți arbuștii 
ai căror spini îți singerea- 
ză miinile. Să tai lianele 
inlănțuite, care tremură la 
fiecare lovitură de topor 
— să tai fără nici un spor. 
Muncim din zorii zilei și 
pină în amurg, cu o în
trerupere de 2-3 ore Ia 
prinz, cind nu se mai poate 
lucra din cauza razelor ar
zătoare, ucigătoare ale soa
relui ecuatorial și cînd ne 
pregătim turtele de ma
nioc, singura noastră hra
nă.

Trăim viața unui om din 
epoca de piatră. Bem apă 
din izvor și ne adăpostim 
intr-o colibă de lut aco
perită cu paie. Nu am vă
zut niciodată un tractor 
sau o combină. Trăim 
afundați in acest colț al 
pădurii, pradă fiarelor săl
batice. Unicul spital din 
regiune se află la 50 km. 
depărtare. Trăim astfel 
izolați de lumea exterioa
ră. Nu ajunge pină la noi 
nici un ziar, nici măcar

/n preajma deschiderii sezonului 
sportiv de iarnă

Se apropie Iarna!
Sportivii — mai ales ce! care îndrăgesc 

sporturile de lamă — așteaptă cu nespusă 
bucurie deschiderea sezonului sportiv de 
iamL

Regiunea Stalin este una din regiunile 
cele ma-l favorizate in ceea ce privește 
competițiile sportive de iarnă. Atât condi
țiile naturale (munții) cit și cele mate
riale (pirti: amenajate, trambuline. Com
binatul Poiana Stalm. numeroase cabane) 
atrag în fieon iarnă sute și sute de spor
tivi fruntaș; sau începători, dm regiune 
sau dm întreaga țară E firesc deci ca aci 
să existe e intensă activitate sportivă de 
iarnă, preocupare.

Firește că aceste probleme, de regulă, 
trebuie să fie feme cunoscute de activiștii 
utemiși: care muncesc in domeniul cul
turii și sportului. D-m păcate părerea
tovarășului MtâT — activist al comite
tului rrfmal U TM. Stalin care se ocupă 
de problemele culturii fizice și sportului 
— in legătură cu «porturile de iarnă, eu 
antrenarea xo»—-ș- fa aceasta dî- 
recrie este decseh.t de ciudată L în pri- 
=ml rind esoe prea de1, cerne pentru a se 
’-.-«pe pregărir. în șederea deschiderii se- 
zucul— spccriv de lamă 2. U T M mi tre- 
boe S- c - poate ajuta rrwc" reie sport.re.

Drept u-rare. la cacsfiecul reg ocal 
U.TX sa »-a -urt axe o miruri 
pen-T-a Începerea pregiterurr necesare 
mir a-me desfășurări a crxsperițzmr spor- 
tcw de urnă Ș. coocbBaa sovarisumi Mâ- 
-Î T- ăne proOme =.a_ impnr-
X»»1»». la xiva a;leu Nu mă poc ocupa 
de albe pe x.~re dorit după ce Je voi 
mdep_c_ pe aresta"-

Care-. s~aapa pe teren ?
SI dăm e rană prin cîteva colective 

sperri-p» tm Orașul Stalin și firește prin 
Cneboarul șpcrtrv din Poiana At*t  în 
cadrul cnuerii;wl-ar. dar mai ales Ia Csm- 
•vMSTi spomv dm Poiana Stalin, o seamă 
de prefă— în vederea deschiderii «ezr- 
nuiui spuri» de iarnă sint destul de 
avansate

Pregăurea materialelor necesare repa- 
s*(S  deflsc^Mflar din sezonul trecut — 
.mferise unelte, furtune, cherestea etc.) a 
fost prima necesitate pentru ca lucrările 
de reamenajare să înceapă.

Tot în dementul pregătirilor necesare 
deschideri; sezonului sportiv de iarnă, 
intră si procurarea echipamentului spor
tiv (schiuri, hanorace, bocanci etc.) pentru 
care colectivele sportive Metalul, Voința, 
Spartan etc. acordă atenție. De curlnd. ti
nerii de la colectivul sportiv Metalul din 
Orașul Stalm, mobilizați de organizațiile 
de bază U.TJ4. respective, au terminat o 
nouă și frumoasă construcție: sala de 
gimnastică pentru iarnă. Colectivele Vo
ința și Spart ac. în colaborare, vor în
cepe in curlnd amenajarea unui nou pati
noar la poalele Tîmpei.

Dar nu numai în Orașul Stalin se fac 
astfel de pregătiri. în Sighișoara, Tîrnă- 
veni, Făgăraș, sute de tineri și vîrstnici, 
sportivi, au muncit entuziast pentru con
struirea unor noi baze sportive printre 
care și terenuri de hochei

Firește, mai sint multe de făcut în a- 
ceastă privință O serie de colective spor
tive n-au început încă să repare bazele 
sportive proprii, mai sînt activiști ai unor 
colective sportive pe care vremea răco
roasă n-a început încă să-L„ scuture.

In concluzie : în regiune există preocu
pare pentru pregătirile în vederea des
chiderii sezonului sportiv de iarnă, există 
și unele realizări. Tovarășul Mihăilă tre
buie să fie de acord cu această realitate. 
N-ai ce să-i faci I Aceste realizări se dato- 

dintre cele ale colonialiș
tilor. Ne gîndim la cine
ma, teatru, bibliotecă ca la 
niște lucruri de basm. Ne 
e greu să facem și o vi
zită unui prieten. Cheltuie
lile de călătorie sînt ex
trem de mari. In majori
tatea cazurilor nu există 
nici mijloace de comuni
cație. S-au construit dru
muri, dar numai acelea 
care deservesc companiile 

monopoliste sau necesită
țile militare ale colonialiș
tilor. Și doar aceste dru
muri au fost construite cu 
singele nostru. Bugetul 
destinat acestor lucrări 
umflă buzunarele adminis
tratorilor, în timp ce pen
tru întreținerea drumuri
lor poliția ne gonește cu 
lovituri de bici spre șan
tierele pe care trebuie să 
muncim fără plată. Fie
care om trebuie să mun
cească o lună. în acest 
timp bananele coapte pu
trezesc, buruienile ne dis
trug recoltele. Administra
torii colonialiști și slugile 
lor profită de ocazie pen
tru a ne obliga să muncim 
pentru ei: la construcția 
locuințelor lor, la repara
rea bucătăriilor lor, la cu- 

.rățenia plantațiilor lor.
Cei ce nu se supun sînt 
pedepsiți cu lovituri de 
bici. De pe urma bătăilor 
mulți au devenit infirmi, 
iar un mare număr de 
oameni mor ca urmare a 
lipsurilor și istovitoarei 
munci forțate. Din cele 28 
de sate ale cantonului în 
care locuiesc, 4 au fost in 
întregime decimate de re
gimul muncii forțate.

Iată citeva aspecte din 
viața mea. Aceasta este 
viața tuturor tinerilor din 
țara mea. Am auzit vor- 
bindu-se despre ideea 
unei intîlniri internațio
nale a tineretului sătesc.

Ne vom strădui din toate 
puterile pentru ca tinere
tul nostru să fie reprezen
tat la această întîlnire.

(Din scrisoarea unui 
tinăr țăran

din Camerun) 

resc însă mal mult acțiunilor întreprinse 
pe linie de colectiv sportiv. In ceea ce 
privește însă aportul organizațiilor U.T.M. 
in această problemă, nu pot fi spuse cu
vinte bune.

Este potrivit să fie din nou amintite cu
vintele tovarășului Mihăilă, în legătură 
cu pregătirile în vederea deschiderii sezo
nului sportiv de iarnă : „U.T.M. nu poate 
ajuta colectivele sportive". Faptele, acti
vitatea practică dovedesc însă (mai ales 
acolo unde activitatea sportivă se desfă
șoară in bune condițiuni, unde organiza
țiile U.T.M. și colectivele sportive colabo
rează, se sprijină reciproc) că acest luc/-u 
este pe deplin posibil, constituie o condi- 
t e a bunei organizări a activității spor
tive.

Cum ar putea de pildă, utemiștii din 
unele întreprinderi din Orașul Stalin să 
s;ute colectivele sportive Flamura Roșie 
ș; Metalul Steagul Roșu 7

Este cunoscut faptul că colectivul spor- 
tv Flamura Roșie a avut ca sarcină în 
seztnul sportiv din iarna trecută să ame
najeze terenul de hochei de sub Tîmpa, 
Ia vederea desfășurării campionatului re- 
publicaa de hochei — faza pe regiune. 
Terenul a fost necorespunzător, fapt care 
a influențat și unele jocuri. Instalația 
electric i se defecta foarte des, mantinele 
erau de proastă calitate incit deseori se 
rugeau, lipseau vestiare corespunzătoare 
etc. A trecut de atunci aproape un an. Cu 
toate acestea, colectivul sportiv Flamura 
Roșie nici pină in prezent nu lasă să se 
întrevadă că va începe vreo acțiune. Lu
crurile stau la fel ca și anul trecut

O asemenea situație există și la colec
tivul Metalul Steagul Roșu eu toate că și 
acest colectiv are multe posibilități ma- 
ter.ale. Fără îndoială că aportul organi
za tril or de bază U.T.M. din cadrul acestor 
colecăve sportive poate Ii hotăritor.

Faptul că unele colective sportive din 
Orașul f. repunea Stalin nu-și desfășoară 
munca ta mod satisfăcător se datorește și 
automulțumlriî ce se manifestă Ia unii 
activiști din cadrul C.CJ S. regional în 
frunte eu președintele acestuia, tovarășul 
Popescu.

..Ia noi, lucrurile merg bine", afirmă 
plin de încredere tovarășul Popescu. Cu 
toate astea, lipsurile semnalate mai sus 
și care sint cunoscute dealtfel de tovară
șul președinte al C.C.F.S. regional — con
trazic afirmațiile ultra optimiste ale aces
tuia.

Asigurind sportivilor condiții din cele 
mai bune, pregătindu-ne din vreme, în- 
timpinăm așa cum trebuie sezonul spor
tiv din iarna aceasta.

R. CALARAȘANU

C. C. A. — Dinamo Praga 8-8
Cei peste 3.000 de spectatori care au 

înfruntat ieri vremea ploioasă pentru a 
urmări desfășurarea întîlnirii internațio
nale de rugbi dintre echipa campioană a 
tării C.C.A. ți valoroasa formație Dinamo- 
Praga, de pe stadionul Republicii, au 
avut prilejul de a urmări un joe specta
culos și dîrz în care rugbiștii cehoslovaci 
s-au arătat în mare progres. Formația 
oaspete a arătat o excepțională condiție 
fizică și o concepție de joc modernă, reu
șind să termine la egalitate : 8—8 cu cea 
mai bună echipă din țara noastră.

NOI VICTORII
ALE ȘAHIȘTILOR SOVIETICI
BELGRAD 28 (Agerpres). — TASS 

transmite !
în dimineața zilei de 27 octombrie s-au 

jucat partidele întrerupte din cadrul tur
neului internațional de șah de la Belgrad.

Spectatorii au avut prilejul să asiste la 
continuări foarte interesante.

Partida Ivkov-Czerniak s-a întrerupt 
pentru a treia oară, dar probabil că ea se 
va termina printr-o remiză.

In partida cu Bronștein, Pilnik șl-a re
cunoscut înfringerea.

Astfel, după cinci runde în primele 
locuri ale clasamentului nu s-a produs 
nici o schimbare. Marii maeștri sovietici 
Bronștein și Petrosian continuă să fie în 
frunte, avînd fiecare cîte 41/s puncte. Pe 
locul trei se află Matanovici (Iugoslavia) 
— 4 puncte, iar pe locurile 4-5 Barcza.(R, 
P. Ungară) și Gligorici (Iugoslavia) cu cite 
3*/i  puncte fiecare.

Prof. univ. Aurel lonescu 
a încetat din viată

Colectivele Filialei Cluj e Academici 
R.P.R. și ale universităților „V. Babeș" și 
,,Bolyai", anunță moartea prof. univ. Au
rel lonescu, cercetător științific de mare 
valoare în domeniul fizicii, laureat al 
Premiului de Stat.

★

Membrii Secției l-a, de științe matema
tice și fizice a Academiei R.P.R. și cerce
tătorii științifici ai Institutului de fizică 
din București al Academiei R.P.R. expri
mă la moartea fizicianului prof. Aurel Io- 
nescu, laureat al Premiului de Stat, pro
funda lor durere pentru pierderea suferită 
de știința țării noastre.

SPECTACOLE
VINERI 29 OCTOMBRIE 1954

TEATRE: Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu 
trei fete; National „I. L. Caragiale" (Studio) : 
Ultima oră; Național „I. L. Caragiale'*  (Comedia): 
Fata fără zestre: Studioul Actorului de Film ,,C. 
Nottara**:  Familia; Armatei (B-dul G-ral Magheru): 
Furtuni de primăvară; Armatei (Calea 13 Septem
brie): Pîrjolul: Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Piatra 
din casă, Chirița in provincie: Teatrul „Țăndărică"; 
Gîscănelul (ora 10); și Umor pe sfori (ora 20, In 
sala Baruh Berea), Artiștii pădurii (ora 10, în sala 
din B-dul Dinicu Golescu nr. 45); Ansamblul de 
păpuși al Teatrului Armatei: Capra cu trei iezi 
(B-dul 6 Martie nr. 2).

CINEMATOGRAFE: Patria, București: Descoperire 
misterioasă : Republica, I. C. Frimu, înfrățirea intre 
popoare: Școala curajului; Maxim Gorki: In numele 
omului, Plante entero-uleioase. Circul vesel ; Tine
retului, Elena Pavel: Inimă tînără: Timpuri Noi: 
Pictor Perov, Sportul nautic — sport popular. Claca, 
Pisoftil neascultător; Lumina, Libertății: Examen de 
maturitate: Victoria: Intr-un port îndepărtat; Gli. 
Doja: Mitrea Cocor; Alex. Popov: Centru înaintaș ; 
8 Martie: Omul cu 1000 de fete; Vasile Roaită: in sat 
la noi: Unirea: Tînăra gardă (ambele serii); Cultu
ral, Ilie Pintilie: Arena celor curajoși; Constantin 
David: Brigada lui Ionuț; Alex Sahia: Agentul nr. 
13; Flacăra: Keto și Kote; T. Vladimlrescu: Agentul 
secret; Aurel Vlalcu: Uzbekistanul sov.etic; Munca; 
Cîntărețul stepelor; Arta: Poemul dragostei. Popular; 
Documentul misterios: Al. Eminescu: Aleko, Frații 
Liu; Miorița: Inima noastră. Moșilor: Campionii 
noștri: 23 August: Un caz în taiga; Donca Slmo; 
Slugă la doi stăpîni; 8 Mai: Revizorul; Volga: 
Curcubeul; I Mal: Colt alb; N. Bălcescu; Prieteni 
credincioși: Rahova; Alișer Navoi; Olga Bancici 
Sevastopol km. 4.
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