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Sarcini actuale
ale tinerilor mecanizatori

socialistă !

NU SE POATE concepe bătălie pen
tru o producție agricolă ridicată 
fără ca tinerii mecanizatori de pe 

ogoare să-și aducă contribuția la izbîn- 
da ei. Nu există campanie agricolă în 
care tinerii mecanizatori să nu-și aibă 
rostui, în care să nu fie nevoie de forțele 
și priceperea lor.

Acum pe ogoarele patriei însămînțările 
de toamnă sînt pe terminate și se desfă
șoară din zi în zi mai intens bătălia ară
turilor adînci de toamnă. Terminarea ime
diată a însămînțărilor și realizarea în în
tregime a planului arăturilor adînci de 
toamnă sînt condiții de bază pentru ob
ținerea unor recolte sporite în anul viitor. 
Or, nu pretutindeni lucrările agricole de 
toamnă se desfășoară în bune condițiuni. 
In unele regiuni (Timișoara, Galați) în- 
sămînțătile și arăturile se execută încă în 
ritm nesatisfăcător, fiind rămase în urmă. 
Această situație pune în fața celor ce 
muncesc de la sate sarcina de a-și 
mobiliza toate forțele în scopul termi
nării cit mai de grabă a însămînțărilor, 
pentru a asigura obținerea unor recolte 
îmbelșugate în anul viitor, care să contri
buie la ridicarea bunei stări a întregului 
popor muncitor. Tinerii mecanizatori din 
stațiunile de mașini și tractoare și din 
gospodăriile agricole de stat sînt chemați 
ca, alături de toți oamenii muncii de pe 
ogoare, să aducă o contribuție de seamă 
la intensificarea ritmului însămînțărilor 
și arăturilor de toamnă, mai ales în re
giunile întîrziate. Aceasta este imediata 
și principala sarcină ce stă în fața tine
rilor mecanizatori de pe ogoare.

In multe stațiuni de mașini și trac
toare, tinerii mecanizatori, antrenați de 
organizațiile de bază U.T.M., și-au înțeles 
întru totul sarcinile ce le revin și, prin 
strădania lor susținută, le-au îndeplinit 
cu cinste.

Membrii gospodăriilor colective și ai 
întovărășirilor agricole deservite de sta
țiunile de mașini și tractoare din Hărman 
și Turnișor (regiunea® Stalin), Peciul 
Nou (regiunea Timișoara), Zănoaga, Șe- 
garcea, Plopșoru (regiunea Craiova) și 
altele sînt recunoscători față de mecani
zatori. Prin munca lor avîntată, ei i-au 
ajutat cu dragoste să cîștige bătălia tn- 
sămînțărilor, executînd Ia vremea potri
vită și în condițiuni agrotehnice cît mai 
bune însămînțările și arăturile, făcînd 
totodată lucrări de bună calitate. Faptul 
că pe ogoarele gospodăriei agricole co
lective „llie Pintilie” din comuna Gola
șei, regiunea Galați, griul a răsărit de 
mult iar acum este mare și frumos, se 
datorește, fără îndoială și muncii însufle
țite a harnicilor tractoriști de la S.M.T. 
Viziru, care deservește gospodăria.

Cu multă însuflețire au muncit și ti
nerii mecanizatori de la gospodăriile a- 
gricole de stat din Murgeni-Bîrlad, Se- 
cuieni-lași, Mediaș, Șercaia, regiunea 
Stalin, precum și de la cele din regiunile 
Suceava, Regiunea Autonomă Maghiară. 
Oradea, Pitești și altele Pe ogoarele a- 
cestor gospodării, ‘ ‘ 7 ,’
turile de toamnă au fost terminate la 
vreme datorită în mare măsură fap
tului că tinerii mecanizatori au luptat 
pentru folosirea din plin a timpului pri
elnic de lucru și a capacității de produc
ție a tractoarelor, aplicînd metode înain
tate de muncă.

Nu pretutindeni 
toate forțele, toate

însămînțările și ară-

însă au fost folosite 
posibilitățile pentru

--------------- w-n

succesul însămînțărilor și arăturilor de 
toamnă.

Tinerii mecanizatori de la S.M.T. Bog- 
dănești, regiunea Bîrlad, de pildă, au în- 
tîrziat executarea însămînțărilor și ară
turilor la gospodăriile colective din co
munele Peicani, Găgești, Șuletea și altele, 
precum și la unele întovărășiri agricole 
pe care le deservesc. Unii tractoriști de 
aici — cum ar fi, de pildă, utemiștii loan 
Smelelinte, Gheorghe Uja, Gheorghe 
loan și Gheorghe Proorocu — au lăsat 
tractoarele în cîmp, în plină bătălie a In- 
sămînțărilor și au plecat după diferite 
treburi personale.

De asemenea, în unele regiuni se des
fășoară cu multă încetineală și arăturile 
adînci de toamnă.

Această situație arată că organiza
țiile U.T.M. nu au mobilizat pretutindeni 
pe tinerii mecanizatori să depună toate 
forțele și să folosească din plin 
tățile existente pentru grăbirea însămîn
țărilor și arăturilor de toamnă.

Organizațiile de bază U.T.M. 
țiunile de mașini și tractoare și din gos
podăriile agricole de stat au sarcina de 
a-și îndrepta întreaga activitate către 
aceste importante probleme în lupta pen
tru obținerea de recolte bogate, antrenînd 
pe toți tinerii mecanizatori la rezolvarea 
lor cu succes.

Sînt numeroase mijToacele care stau Ia 
îndemînă organizațiilor U.T.M. în acest 
scop. Cel mai important dintre ele este 
desfășurarea tot mai largă a întrecerii 
pentru cucerirea titlului de cinste de „cel 
mai bun tractorist”. Aceasta va constitui 
un puternic îndemn pentru tinerii meca
nizatori să obțină realizări tot mai mari 
în executarea însămînțărilor și arăturilor 
de toamnă. Exemplul tînărului tractorist 
Erdei Carol de la S.M.T. Apa, regiunea 
Baia Mare, care și-a depășit sarcinile de 
plan ce-i reveneau în campania agricolă 
de toamnă cu peste 200 la sută, este 
vrednic de urmat și de alți tineri mecani
zatori.

Lupta pentru cucerirea titlului de sea
mă de „cel mai bun tractorist” va în
demna pe tinerii mecanizatori ca în stră
dania lpr pentru a obține realizări tot 
mai însemnate, să folosească metode îna
intate în muncă, care să ducă la sporirea 
productivității muncii. Organizațiile U.T.M 
sînt datoare să sprijine dorința tinerilor 
tractoriști de a folosi larg aceste metode, 
să le dea tot sprijinul pentru aplicarea 
lor în practică.

Pentru a folosi cît mai din plin capa
citatea de lucru a tractoarelor și timpul 
prielnic pentru arături, este necesar însă 
să se asigure o bună și continuă funcțio
nare a tractoarelor. Organizațiile U.T.M. 
să mobilizeze pe tineri pentru a res
pecta întocmai normativul de îngrijiri 
tehnice, să lupte pentru prelungirea func
ționării tractorului între două reparații 
Ele trebuie totodată să controleze felul 
în care tractoriștii își îngrijesc tractoarele 
și mașinile și să ia atitudine față de cei 
care, prin neglijența lor, strică tractoa
rele, aducînd prejudicii bunei desfășurări 
a campaniei agricole de toamnă.

Tineri mecanizatori I Depuneți toate 
eforturile pentru terminarea imediată a 
însămînțărilor I Desfășurați larg întrece
rea socialistă și folosiți metode înaintate 
pentru a asigura succesul campaniei 
agricole de toamnă, pentru a chezășui re
colte îmbelșugate în anul viitori
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Hei, pieptul ziarului nostru...
— Se poate 7

— Să nu vă mal mire; e drept: 
De vreme ce-ntr-însul 
înseamnă că este șl-un

o inimă bate 
piept..

posibili-

din sta-

CULES DE VII ÎN PANCIU
Gospodăria agricolă ds stat Panciu 

are 1.102 hectare viță ds vie pe rod. 
Maiștrii viticultori de aici sînt pricepuți 
în meșteșugul lor. In patru rinduri, la 
timpul cel mai potrivit, via a fost stro
pită și prășită în întregime. Alte lu
crări, cum sint îngrășatul suplimentar, 
tăiatul etc., au fost făcute de asemenea 
la timp, cu chibzuință. Datorită bune
lor îngrijiri, via a dat rod bogat, neaș
teptat: 7.000 kg. struguri la hectar, cu 
2.500 kg. mai mult decît planul.

Asigurarea în întregime a mijloace
lor de transport și depozitare asigură 
desfășurarea normală a muncii de vi- 
nlficare sau livrare a strugurilor, deși 
viteza medie zilnică este depășită cu 
5—6 vagoane. Pentru înmagazinarea 
mustului și vinului, cisternele și bazi
nele au fost reparate și curățate, bu
rlanele și butoaiele au fost în bună 
parte asigurate iar pentru surplusul de 
producție, dogarii repară butoaiele lă
sate în rezervă sau fac altele noi.

în întrecere nu-ți poți da încă seama 
care secție din cele patru este frun
tașă. Secția a patra a realizat 905 tone 
față de cele 790 tone planificate. Mîn- 
drilă Gheorghe, șeful brigăzii a 12-a 
nu se deslipește de locul de muncă, dă 
sfaturi și îndeamnă mereu pe cei ră
mași în urmă. Șefii de echipă Vodă 
Ion și Popovicl Mihai nu izbutesc s-o 
la unul înaintea celuilalt, iar căruțașii 
Albănași Constantin și Ilie Vasile sînt 
în frunte la transport.

Secția a doua și-a depășit planul cu 
43 tone numai la valorificări de stru
guri în stare proaspătă. La struguri 
pentru vin sarcinile de plan au fost 
depășite cu 130 tone. Brigada condusă 
de Tîtîrca Ion are un mare avantaj în 
întrecere, depăștndu-șl sarcinile de

plan cu 40 la sută. Urmează apoi bri
gada lui Dumitrașcu Constantin cu o 
depășire de 30 la sută. Viticultorii 
Veluca Gheorghe și David Ion se luptă 
mereu pentru a ocupa primul loc în 
întrecere.

Se presupune că datorită grijii șe
fului de secție, Topală Vasile, secția 
a treia are perspectiva să cucerească 
steagul de fruntașă pe gospodărie. Dar 
asta nu înseamnă că secția I-a a rămas 
în urmă; dimpotrivă, sarcinile de plan 
și le-a realizat încă din ziua de 22 oc
tombrie, iar in prezent dă bătălia pen
tru a termina strînsul strugurilor ce 
depășesc prevederile planului.

Avîntul muncii de recoltare și vîni- 
ficare schimbă de pe o zi pe alta ra
portul realizărilor brigăzilor și secții
lor și ori cît de iscusit ai fi, nu poți 
aprecia just meritele fiecăruia. Gos
podăria de stat Panciu mai are de re
coltat peste prevederile planului, circa 
130-140 vagoane struguri. Timpul este 
înaintat și orice schimbare a lui poate 
îngreuna procesul de producție șl 
atunci daunele sînt mari.

Se poate spune că directorul gospo
dăriei de stat Panciu, tovarășul Petrea 
Gheorghe și inginerul agronom șef 
Vin tea Constantin au organizat bine 
munca la recoltat. Prin sondajele fă
cute Ia secții și brigăzi, conducerea 
gospodăriei urmărește operativ culesul 
și poate îndrepta Ia timp deficiențele. 
S-au luat măsurile practice pentru în
magazinarea în bune condiții a vinului 
și livrarea către unitățile comerțului 
de stat a unor cantități de struguri ce 
depășesc posibilitățile de vinificare. De 
asemenea, sînt juste măsurile luate 
pentru stimularea brigadierilor, șefilor 
de echipă și muncitorilor fruntași. Exi
stă totuși un factor ce frînează uneori

Pe piept — decorația! De-azi
ne petrece. 

Adine la partid ne glndim.
Colecții de pagini, din scumpii ani 

— zece — 
Cu foșnet șoptesc: „MULȚUMIM"
Ecoul acestui cuvint e: -Nalnte I 
In luptă, cu tot mal iuți pași, 
Pe șase coloane de slovă fierbinte. 
-Nainte, voi paginl-ostașl!

Ca tot ce e suflet de tlnăr în țară 
Sorbind din cuvîntul de foc,
Pe propriul piept, înălțat în afară, 
Să facă distincției loc 1

ȘT. IUREȘ

Au primit Drapelul Roșu 
al Organizației U. T. M. 

din Forțele Armate ale R.P.R.
Cu prilejul sărbătoririi cele! de a 37-a 

aniversări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, militarii unității din care 
face parte ofițerul Stănescu Aurelian au 
trăit clipe de deosebită bucurie. în acea
stă zi, ei au primit Drapelul Roșu al Or
ganizației U.T.M. din Forțele Armate ale 
R.P.R.

înalta distincție a fost acordată milita
rilor acestei unități pentru merite deose
bite în pregătirea de luptă și politică, în 
întărirea disciplinei 
ței revoluționare.

La festivitate au I 
general maior Ion 
ministrului Forțelor niaiatr, 
Duca, membru în Biroul C.C. al 
generali, ofițeri, precum și reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
numeroși oameni ai muncii.

Obținînd Drapelul Roșu al 
U.T.M. din Forțele Armate 
militarii unității distinse și-au luat 
gajamentul să muncească cu 
spcrite pentru perfecționarea 
lor militare, pentru întărirea puterii 
luptă a subunităților și unităților 
care fac parte, pentru întărirea 
tății de apărare a patriei.

în biroul șefului sectoru
lui VII al fabricii de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Capitală, tînărul Șerbu 
Mircea, responsabilul bri
găzii utemiste nr. 154, po
vestea unui grup de tova
răși despre munca brigăzii, 
despre rezultatele ei obți
nută în întrecerea socia
listă în cinstea zilei de 7 
Noiembrie și în cele două 
zile de întrecere care au 
urmat marii sărbători. Dar 
iată că Șerbu este căutat 
de utemista Șeling Ioana.

— Am aflat că brigada 
ta, tovarășe Șerbu a obținut 
cele mai frumoase rezul
tate și că membrii brigăzii 
continuă să muncească tot 
atît de bine și acum — in
tră în vorbă cu el utemista 
Șeling Ioana. Te rog să 
scrii un articol la gazeta de 
perete centrală a organi
zației U.T.M.

Responsabilul brigăzii în
cuviință și își continuă po
vestirea.

—Cu citva timp înainte 
am avut o consfătuire în 
care a fost stabilit angaja
mentul brigăzii în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. în ur
ma angajamentelor indivi
duale a reieșit că noi vom 
confecționa peste plan 250 
paltoane. 7’ 
cuvintele tovarășilor mei 
care și-au 
sarcini destul de mari.

— Voi sprijini realizarea 
angajamentului luat — a 
spus utemistul Nedelcu Va- 
sile, care lucrează la rihtui- 
tul stofei. Nu era ușor ca 
utemistul Nedelcu să rihtu- 
iască stofa pentru încă 250 
de palt.oane.

— Mă angajez să ajut pe 
tovarășii care rămîn în ur
mă la anumite operații — a

Și nu pot uita
asumat atunci

spus apoi utemista Lăză- 
roiu Florica. Și mi-am zis 
atunci: este nevoie de așa 
ceva. Avem oameni care 
pleacă în concediu, care se 
invoiesc și banda nu poate 
sta pe loc.

Asemenea angajamente 
au fost luate și de alți ti
neri din brigadă. Zile au 
trecut multe de la consfă
tuirea noastră, dar fapte 
demne de laudă în munca 
tinerilor sînt și mai multe. 
Astfel, brigada a confec
ționat 582 paltoane peste 
plan în loc de 250 cît se an
gajase. S-ar putea spune că 
tinerii și-au călcat cuvîn- 
tul 7 întrebă zîmbind tî
nărul responsabil de bri
gadă și continuă să poves
tească. Da, utemistul Ne
delcu n-a rihtuit stofă pen
tru 250 de paltoane ci pen
tru 582 paltoane, utemista 
Lăzărescu Florica nu nu
mai că a ajutat pe tânăra 
Goangă Elena la executa
rea unor operații de ma
șină dar a lucrat perma
nent 2 zile la două operații. 
Am avut și unele greutăți 
dar ele au fost înlăturate 
la timp.

Odată cu îndeplinirea an
gajamentului luat adică a- 
tunci cînd au fost gata 250 
paltoane peste plan, bri
gada s-a întrunit din nou 
și și-a sporit angajamentul 
pe care-1 menține și azi: 
să dăm zilnic 8 paltoane 
peste plan. In numai 7 zile 
noi am realizat 106 pal
toane, dînd în felul acesta 
peste plan mai bine de 15 
paltoane zilnic, ceea ce în
seamnă o depășire a anga
jamentului luat cu aproape 
100 la sută. Eri ne-am rea
lizat angajamentul iar azi, 
9 noiembrie, avem peste

plan 20 paltoane. Mal se 
întîmplă că uneori nu avem 
tot ce ne trebuie. Iată azi 
de pildă, a lipsit în sector 
căptușală de culoare ma- 
ron. Este foarte important 
să ai la îndemînă tot ce-ți 
trebuie, să nu aștepți după 
materiaL De acest lucru se 
îngrijește însă chiar to
varășul Simtion Liviu, șe
ful sectorului.

N-aș vrea să scap un lu
cru foarte important pe 
care-1 realizează brigada : 
calitatea. A fost depășit 
procentul de calitate stabi
lit pentru brigada noastră. 
Cu 0,9 este mai mare. Me
toda sovietică de calitate a 
lui Alexandr Ciutchih ne 
ajută să sporim mereu ca
litatea produselor. Pe ban
dă avem mai multe puncte 
de control Astăzi, de pildă, 
utemistul Roman Ion, ma
șinist și care formează sin
gur un punct de control, a 
înapoiat tinerei Lixandru 
Elena unele operații cu
sute necorespunzător și a 
atras în același timp aten
ția tovarășei Băjenaru Ele
na că nu a semnalat de
fecțiunea chiar la călcat.

Șl utemistul Șerbu 
cea sfîrși povestirea 
pre brigada pe care 
conduce.

— Va să zică al ce
la gazeta de perete, tova
rășe Șerbu — îl întrebă 
cineva.

— Da, Am I Și n-am să 
uit să trec acolo că brigada 
a mal realizat și o econo
mie prin folosirea deșeuri
lor și prin consumarea aței 
în mod chibzuit...

N. COTIGA

Muncesc cu aceeași 
însuflețire

Dacă ai fi trecut prin secțiile fabricii 
„Țesătura" din Iași în preajma zilei de 
7 Noiembrie, te-ar fi impresionat ritmul 
susținut el muncii. S-au dat în acele zile 
peste plan mai mult de 3000 kg. fire șl 
mai mult de 10.000 m. țesături.

In zilele după 7 Noiembrie avlntul 
muncii nu a slăbit. Fișierele, lamlnoarelc, 
ringurile funcționează din plin.

Aici la filatură, majoritatea muncitori
lor sînt tineri. Filatura este sectorul tine
retului iar tineretul luptă pentru onoarea 
sectorului Iui. Mulți dintre tineri și-au de
pășit normele. Cosma Maria, Bocioacă 
Maria, Start Silvia, Filip Ana și Pavel 
Elena și-au depășit cu 8—27 procente sar
cinile de plan zilnice.

La ringuri Băjenaru Elena și-a întrecut 
cu 16 la sută norma, Lungu Elena cu 17 
la sută, iar Roșu Maria și Ursan Maria cu 
19 la sută.

Tinerii de aci sînt hotărîți ca succeselor 
trecute să li se adauge altele noi și mal 
importante.

Corespondent 
CORTEZ GEORGETA

militare și a vigilen-

luat parte tovarășii: 
Eremia, locțiitor al 

Armate, Dimitrie 
U.T.M.,

și de stat și

Organizației 
ale R.P.R., 

an- 
eforturi 

măiestriei 
de 

din 
capaci-

--•
Spectacolul Ansamblului de Stat 

al R S.S. Moldovenești
în continuarea turneului său prin țară, 

Ansamblul de Stat de dansuri populare 
al R.S.S. Moldovenești a sosit ieri la Rîm- 
nicu Vîlcea. După amiază, oaspeții au vi
zitat stațiunea de odihnă Călimănești. 
Seara, Ansamblul de stat al R.S.S. Mol
dovenești a dat un spectacol, în sala ci
nematografului „7 Noiembrie" din Rîm- 
nicu Vîlcea, fiind călduros aplaudat de 
cei peste 1000 de oameni ai muncii prezenți.

(Agerpres)

ln numai 4 ore de

socialistă pornită în cinstea 
Noiembrie a dus la creșterea 
fruntașilor în producție, prin

se numără și mulți dintre

PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Hotărîți să-și îndeplinească înainte de 

termen sarcinile de plan, muncitorii de Ia 
fabrica de textile „11 Iunie" din Pitești 
desfășoară tot mai larg întrecerea socia
listă în întîmpinarea Congresului parti
dului.

în fabrică este bine cunoscut faptul că 
întrecerea 
zilei de 7 
numărului 
tre care
utemiști. Rezultatele obținute de țesătoa
rele Olteanu Elena, Niță Ioana, Bădiță 
Floarea, Binișor Dragomira și Dumitrescu 
Floarea au convins mulți tineri că inten- 
sificînd întrecerea se poate obține o creș
tere continuă a productivității muncii lor. 
Aceste rezultate i-au hotărît ca pe viitor 
să muncească cu și mai mult spor. Hotă- 
rîrea lor este confirmată de rezultatele 
obținute de ele în prima zi de lucru după 
marea sărbătoare.

Controlîndu-și războaiele înainte de în
ceperea lucrului, țesătoarea Dumitrescu 
Floarea, numai în primele 4 ore de lucru, 
și-a depășit norma cu 34 la sută, iar țesă
toarea Bădiță Floarea a realizat o depă
șire de 26,7 la sută.

întotdeauna întrecerea este cîștigată de 
cel ce sînt pricepuți, hotărîți și care mun-

munca. Este vorba de cazarea munci
torilor în condiții cu totul necorespun
zătoare. Atitudinea față de această pro
blemă trebuie radical schimbată 
de conducerea gospodăriei cît și de 
ministratorii secțiilor.

Munca viticultorilor din Panciu 
vine din ce în ce mai complicată: 
ralel cu recoltatul și vinificarea se 
lucrările de descurcare și îngropare a 
viței; depozitarea vinului cere toată 
grija, ca și livrarea vinului către uni
tățile contractante.

Buna desfășurare a muncii, soluțio-

atit 
ad-
de- 
pa- 
fac

narea în chip favorabil a multiplelor 
sarcini depind de buna organizare și 
îndrumare practică a oamenilor, de fo
losirea rațională a atelajelor și mași
nilor, de eliminarea timpilor neproduc
tivi etc. Toate acestea cer ca și pe mai 
departe conducerea gospodăriei, maiș
trii viticultori, șefii de echipă și mun
citorii să dovedească un ridicat simt de 
răspundere. Succesele dobîndite pînâ 
acum să le înzecească eforturile, să le 
sporească realizările.

D, AVARVAREI

Mir- 
des- 
el o

scrie

lucru
cesc cu aceeași atenție de la început 
pînă la sfirșitul celor 8 ore de lucru — 
spun țesătorii mal vechi în meserie.

Justețea acestor cuvinte a fost pe de
plin confirmată de rezultatele întrecerii. 
După primele 4 ore de lucru, utemistul 
Oprea Ion și-a depășit sarcinile de plan 
cu 28 la sută, iar utemista Zamfir Gheor- 
ghița cu 18 la sută.

Dintre brigăzile care 
mai însemnate rezultate 
mără și aceea condusă
pescu Teodora care și-a depășit planul în 
proporție de 103,7 la sută. Urmînd exem
plul comuniștilor, tinerii de la fabrica de 
textile „11 Iunie" din Pitești continuă 
să desfășoare și să intensifice și mai mult 
întrecerea socialistă și întrecerea pentru 
titlul de „cel mai bun țesător".

Și

au obținut cele 
în acea zi se nu
de utemista Po-

Mal multe bunuri 
de larg consum

ORADEA (de la corespondentul nostru}.
Sînt mulți tineri In fabrica de produse 

metalice „Bernat Andrei" din Oradea. Ei 
constituie aproape jumătate din numărul 
total el muncitorilor din întreprindere. 
Cu prilejul celei de a 37-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
cele 14 brigăzi utemiste au obținut însem
nate realizări în producție. Astfel, brigada 
utemistă din secția articole de menaj, con
dusă de utemistul Sereș Ștefan, a realizat 
în cinstea măreței sărbători 225 bucăți 
bidoane de untură de cîte 10 kg. peste 
prevederile planului. Acest lucru a făcut, 
în mare parte, ca brigada să-și îndepli
nească plenul global pe luna octombrie în 
proporție de 226 la sută.

Rezultate însemnate a obtinut șî bri
gada tineretului din secția lacăte, condusă 
de utemistul Toth Iosif care a realizat 
planul pe luna octombrie tn proporție da 
276 la sută. Exemplul tinerilor din această 
brigadă a fost urmat și de tinerii din bri
gada utemistă de calitate din 
lărie care și-a realizat planul 
ție de 21 la sută.

în cinstea celui de al II-lea
P.M.R. întrecerea socialistă, continuă acum 
cu aceeași intensitate în toate secțiile fa
bricii. La sfîrșitul orelor de muncă în ziua 
de 8 noiembrie, de pildă, pe graficele mul
tora dintre tineri puteai să citești noile 
succese obținute în producție. Astfel ute
mistul Ioan Tolna din secția lacăte și-a 
realizat norma în această zi în proporție 
de 300 la sută. Strungarul utemist Lascu 
Petre, fruntaș în producție din secția 
prese și-a realizat norma în proporție de 
260 la șută, iar utemistul Sereș Ștefan 
care este și responsabilul brigăzii utemiste 
a realizat 2000 funduri pentru căni de 
lapte în loc de 960 bucăți cît ere norma 
zilnică.

secția scu- 
în propor-

Congres al

Iau ființă noi
De la început —

muncă după metode înaintate

Sub îndrumarea comitetului raional de 
partid, țăranii muncitori din satul Unimăt, 
comuna Acîș, regiunea Baia Mare, au dus 
o muncă susținută pentru crearea unei 
întovărășiri agricole.

Munca țăranilor muncitori în frunte cu 
comuniștii a fost încununată de succes. 
Astfel. 55 de familii au unit de bună voie 
72 hectare teren pentru a le lucra în co
mun cu tractoarele statului, pentru a 
aplica agrotehnica avansată în scopul ob
ținerii unor recolte sporite.

La 17 octombrie întovărășirea a fost 
inaugurată Sn cadrul festiv. La ședința 
festivă au luat parte mulți țărani mem
bri ai gospodăriilor colective din Acîș și 
din Supurul de Jos, precum și țăran! mun
citori din comunele Acîș, Mihăilenî, Se- 
cășeni etc.

Luînd cuvfntul la discuții tovarășul Pe- 
tran Mihai a arătat importanța întovără
șirii și a cerut să se organizeze de la 
început asolamente. După ce mai mulți 
membri ai tinerei întovărășiri și-au luat 
angajamente, s-a trecut la alegerea co
mitetului de conducere. în unanimitate a 
fost ales ca președinte comunistul Balint 
Mihai, ca secretar utemistul Marina loan, 
iar ca membri deputata comunistă Tar
tan Emilia, țăranul cu gospodărie mijlo
cie Sechei loan și Culiuc Victor.

După aceasta a urmat un bogat pro
gram artistic dat de elevii Școlii pedago
gice cu limba de predare romină din 
Cărei cu participarea fanfarei căminului 
cultural din Supurul de Jos.

Șase cereri noi la inaugurare

BÎRLAD (De la corespondentul nostru).
Zilele trecute, la Școala elementară din 

comuna Tecucelu, raionul Tecuci, se adu
naseră toți țăranii muncitori din această 
comună. Veniseră dealtfel să participe la 
adunare și țăranii muncitori cu gospodării 
individuale din satele vecine, Hănțești și 
Buciumeni. 15 familii din Tecucelu aveau 
făcute cereri pentru înființarea unei în
tovărășiri de lucrare în comun a pămîn- 
tului și acum avea loc inaugurarea.

Chiar în cadrul acestei adunări, țăra
nul muncitor Ghiță Tâmîceanu și după 
el alte cinci familii au făcut cereri de 
intrare în întovărășire. Cele 21 de fa
milii de noi întovărășiți au și început 
acum activitatea pentru terminarea grab
nică a lucrărilor agricole de toamnă.

întovărășîri
In ultimul timp în regiunea Bîrlad au 

luat ființă numeroase întovărășiri agri
cole care și-au început munca. Așa sînt, 
de pildă, cele două întovărășiri din co
muna Orbeni și una la Coțofănești, ra
ionul Adjud, la Cîrjoani. raionul Bîrlad, 
în satul Răzeșu, comuna Glăvănești, ra
ionul Zeletin și altele.

A 18-a din raion
ORADEA (De la corespondentul nostru). 
Comuna Vășad din raionul Săcuienî a 

îmbrăcat de curînd haină de sărbătoare. 
Treizeci de familii de țărani cu gospodării 
mici și mijlocii avînd circa 26 hectare 
de pămînt arabil, au format cea de a 
18-a întovărășire din acest raion.

Comitetul de inițiativă format din ță
ranii muncitori Vasile Raț, Traian Criș- 
mar și alții, sprijiniți de comuniștii și 
utemiștii din comună, a avut mult de 
luptat, demascînd zvonurile mincinoase 
ale chiaburilor Victor Jurcău și loan Der- 
șidan.

în ziua înființării, întovărășiți! au ho- 
tărit ca în consiliul de conducere să fie 
aleși țăranii muncitori Vasile Raț, Gheor
ghe Toth și Petre Derșidan, care s-au do
vedit a fi în fruntea luptei pentru în
ființarea întovărășirii și în același timp 
și gospodari harnici. Tot atunci s-a hotă
rît 
de

ca întovărășirea să poarte denumirea 
„Viață nouă".

Zile de sărbătoare
PLOEȘTI (De la corespondentul nostru).
In peste douăzeci și cinci de sate și co

mune din regiunea Ploești s-au înființat 
in ultimul timp noi Întovărășiri agricole. 
Convinși de avantajele lucrării pămîntu- 
lui pe tarlale mari, cu tractoarele și ma
șinile statului, peste 500 familii de țărani 
muncitori s-au hotărît ca începînd din 
această toamnă să lucreze aproximativ 
500 hectare de teren în comun, folosind 
ajutorul S.M.T.-urilor.

Printre țăranii muncitori care s-au unit 
pentru a lucra pămînturile in comun sint 
și cei din satele Burdușani și Ciocîrlia din 
raionul Buzău, Mărginenii de Jos, Cîm- 
pina, Cioranca și Voinești din raionul 
Mizil, Obidiți-Rîmnicu Sărat, Podenii Nol- 
Teleajen, Murgești, raionul Becenii, Co- 
torca, raionul Urziceni și altele.

Membrii întovărășirilor nou create au 
pornit cu avînt sporit la muncă pentru 
realizarea în întregime a lucrărilor agri
cole de toamnă. Ei folosesc din plin aju
torul acordat de stat prin mașinile agri
cole și tractoarele* S M.T.-urilor dir; re
giunea Ploești,



Figuri de luptători al mișcării muncitorești din țara noastră

ILIE PINTILIE—UN ÎNFLĂCĂRAT LUPTĂTOR 
PENTRU FERICIREA POPORULUI

,,'Aici a căzut la 10 noiembrie 1940 cefe
ristul Ilie Pintilie, luptător de frunte 
pentru cauza clasei muncitoare, membru 
al Comitetului Central al Partidului Co
munist din Romînia".

Aceste cuvinte sînt 
adincă emoție de miile 
ruinelor fostei închisori 
soare care a devenit un 
pentru fericirea poporului nostru.

în celulele ei umede au fost închiși și 
schingiuiți sute și sute de muncitori, ță
rani și intelectuali, luptători de frunte ai 
poporului nostru pentru libertate, inde
pendență și o viată mai bună.

In urma unui puternic cutremur de pă- 
mînt, în noaptea de 9 sure 10 noiembrie 
1940, zidurile Doftanei au smuls în pră- 
vălirea lor viețile a 13 luptători devotați 
poporului nostru muncitor. Atunci și-a 
găsit moartea și Il:e Pintilie, înflăcăratul 
luptător comunist, conducător al luptelor 
de la C.F.R. Nicolina-Iași dm 1933, membru 
al C.C. al P.C.R., revoluționar care și-a 
închinat întreaga sa viață luptei pentru 
apărarea intereselor clasei muncitoare.

★
In primul an al secolului nostru, într-o 

mahala a bătrînului Iași a văzut lumina 
zilei Ilie Pintilie. Rămas orfan de mic, 
este înfiat de un tăietor de lemne și o 
spălătoreasă. De copil se luptă cu greul, 
cu viața de mizerie. „De la abecedar am 
început munca în colectiv" își amintea 
mai tîrziu Ilie Pintilie, deoarece din lipsa 
de bani învăța la școală împreună 
alți 4 copii pe o singură carte. Din 
fragedă copilărie ucenic la atelierele 
C.F.R. Nicolina-Iași, el învață să toar
ne fonta. în același timp in orele libere 
sorbea cu nesaț cărțile ce-i cădeau în 
mînă. Ilie Pintilie a păstrat în întreaga 
sa viață o nemărginită dragoste față 
de Învățătură, față de lumina cărții. 
Ani de-a rîndul muncitorii ceferiști 
din mahalalele Nicolinei. țrecînd noap
tea tîrziu prin fața casei sale, îl ve
deau aplecat deasupra cărților.

Ilie Pintilie avea numai 17 ani cînd 
tunurile de pe „Aurora11 au vestit în
tregii lumi începutul unei ere noi în 
istoria omenirii, era dezrobirii popoa
relor de sub jugul exploatării, țra 
construcției unei vieți noi.
Anii ce au urmat Marii Revoluții So

cialiste din Octombrie au fost anii 
unor puternice lupte revoluționare în 
întreaga lume. Victoria revoluției so
cialiste în Rusia, răspîndirea în mase 
a lozincilor luptei pentru pace și îm
potriva războiului imperialist, pentru 
puterea muncitorească-țărănească șl 
pentru rezolvarea pe cale revoluțio
nară a problemei agrare în Rusia au 
dus la creșterea avîntului luptei re
voluționare din Romînia.

Clasa muncitoare din țara noastră 
pornit sub conducerea grupurilor comuni
ste la lupta împotriva mizeriei și foametei, 
împotriva măsurilor represive guverna
mentale și evacuărilor forțate de sedii 
muncitorești, demascînd totodată crimi
nalele planuri de intervenție împotriva ti
nerei Puteri Sovietice și planurile de 
transformare a Romîniei într-un pion al 
politicii antisovietice.

Sub semnul acestor lozinci de luptă 
grevele politice de masă din anii 1918—
1919 cresc în amploare și culminează cu 
greva 
greva 
tenia, 
grevă

La 
nărui 
tineri_ ._____ _________
1920 tînărul acesta cu graiul dulce mol
dovenesc, cu privirea limpede și dreaptă, 
iubit de tovarășii săi de muncă și luptă, 
primește botezul focului revoluționar lup- 
tînd împotriva spărgătorilor de grevă.

Experiența grevei generale din 1920 a 
arătat mai mult ca oricînd proletariatului 
din țara noastră necesitatea de a avea în 
fruntea sa un partid politic revoluționar 
marxist-leninist, capabil să-l conducă în 
lupta pentru răsturnarea puterii burghe
ziei și moșierimii. tn urma muncii de cla
rificare politică și ideologică dusă de gru
purile comuniste, majoritatea secțiilor 
partidului socialist aderă la ideea afilierii

a

generală din 1920. Cu o forță uriașă 
cuprinde întreprinderile din Mun- 
Ardeal, Moldova etc. Au intrat în 
peste 200.000 de lucrători, 
atelierele C.F.R. Nicolina-Iași, 
Ilie Pintilie conducea pichetele de 
ce păzeau atelierele. In greva din

tt-

Unul dintre clasicii literaturii univer
sale care se bucură de o largă populari
tate este scriitorul englez Charles Dic
kens. Romanul său în două volume „Do
cumentele postume ale clubului Pickwick" 
îl citim pe nerăsuflate, rizînd cu poftă de 
lumea pe care el a satirizat-o. Obiecti
vele satirei marelui scriitor sint axate pe 
viața societății în care a trăit și căreia 
i-a sezisat cu finețe și pătrundere raci
lele, neputința și ridicolul.

Gentlemenii englezi apar în „Documen
tele postume ale clubului Pickwick" cu 
adevăratul lor caracter Clubul Pickwick 
reprezintă, caricatural dar omenesc, clica 
celor ce nu muncesc și duc o viață de trin- 
dăvie încercînd să-și omoare eterna plic
tiseală prin felurite aventuri insipide, 
cum sînt de pildă, călătoriile prin Anglia 
descrise în această carte. Caracterele atît 
de bine conturate ale personajelor a- 
cestul roman constituie adevărate rechi
zitorii la adresa societății engleze din acel 
timp. Prezentîndu-l pe d. Pickwick — un 
burghez nespus de mulțumit de sine care 
nu-i în stare să facă nimic de folos și-și 
pierde vremea în călătorii inutile și ab
surde, sau pe D. Jingle — un adevărat 
scamator, capabil să născocească cele mai 
neprevăzute șiretlicuri pentru a obține 
tot ce vrea și atîtea alte personaje — 
Dickens pare a spune cu lacrimi în ochi 
printre hohotele de rîs : „Iată în mina 
cui se află bietul nostru popor" Căci ori
cine va recunoaște în panglicăriile lui 
Jingle imensa mascaradă a politicii en
gleze — o combinație obraznică de șarla
tanii, oricine va vedea în îngîmfații, dar 
stupizii membri ai clubului Pickwick pre
tențioasa și înfumurata elită engleză, care 
trăiește pe spinarea poporului și așteaptă 
să fie admirată de toți pentru grația cu 
care s-a cocoțat atît de sus.

Dickens a văzut gentlemenii englezi 
așa cum sînt: ridicoli în încercările lor 
de a-și polei sufletul găunos. Astfel, 
domnul Pickwick își spoiește incultura cu 
trîmbițarea unei erudiții, de fapt inexis
tentă. El emite o stupidă „teorie a mormolo
cilor" despre care e convins, alături de 
prietenii săi, că are o importanță cel pu
țin mondială, altă dată descoperă „o 
piatră din antichitate", dar descoperirea

astăzi citite cu 
de vizitatori ai 
Doftana, închi- 
simbol al luptei

cu

la Internaționala Comunistă și la princi
piile leninismului.

Crearea Partidului Comunist la Congre
sul din mai 1921 a constituit o victorie 
istorică a leninismului împotriva oportu
nismului în mișcarea muncitorească din 
Romînia.

Anii care au urmat sînt anii stabilizării 
relative a capitalismului, ani in care bur
ghezia și moșierimea trec la contraofen
sivă și reușesc cu sprijinul trădătorilor 
reformiști să stăvilească avîntul revolu
ționar al maselor muncitoare. Guvernele 
reacționare care se perindă la cîrma țării 
aruncă tînărul partid al comuniștilor în 
ilegalitate. în acești ani, Ilie Pintilie e 
primit în rîndurile partidului.

Criza economică care a început în 1929 
înrăutățește mai mult mizeria muncito
rilor. Scăderile de salarii, curbele de sa
crificiu, majorările de impozite, împru
muturile pentru războiul ce se pregătește, 
însoțite de o serie de măsuri represive ca 
starea de asediu, cenzura, suprimarea pre
sei muncitorești, prigoana sălbatică îm
potriva comuniștilor — erau măsuri prin 
care oligarhia romînească căuta să nimi
cească lupta clasei muncitoare condusă 
de Partidul Comunist

în această situație, partidul formează 
la Iași un comitet de acțiune care să ia 
legătură cu muncitorii ceferiști de la Paș
cani, Mărășești, Adjud, Birlad. Tecuci, 
Galați pentru unificarea mișcării ceferiș
tilor.

în fruntea Comitetului de acțiune din 
Iași se găsea Hie Pintilie, înconjurat de 
dragostea și stima muncitorilor din oraș.

Ilie Pintilie desfășoară acum o muncă in
tensă de organizare a muncitorimii cefe
riste, dăruindu-și toate forțele luptei pen
tru eliberarea poporului muncitor. Ales in 
comitetul de acțiune pe țară al sindicate
lor C.F.R.. care avea in frunte pe tovară
șul Gh. Gheorghiu-Dej. el ia parte activă 
la conferințele de la Iași, Galati și Bucu
rești.

Hotărirfle ședințelor plenare din aprihe 
și octombrie 1932 ale Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Romirua orien-

de Cor

tau partidul cu toate forțele spre organi
zarea și mobilizarea la lupU a muncito
rimii ceferiste, trasind linia de îmbinare 
a luptei penrru revendicările eeencțmee 
imediate cu lupta împotriva fasc_sm-_u_ 
războiului, precum șî tactica de realizare 
a frontului unic de joa și de alegere a co
mitetelor de acțiune, peste capul și împo
triva bonzilor reformiști. _ _ _

Aplicînd linia ela! 
Central, Partidul a 
marile lupte ale clasei muncitoare de ia 
începutul anului 1933. La Iași în fruntea 
greviștilor de la Nicolina se afla Ilie 
Pintilie.

La Grivîța ca și la Iași, jandarmii șf 
armata încep un groaznic măcel antimun- 
citoresc.

După sîngeroasele represiuni de la Gri- 
vița, Ilie Pintilie este aresta: și supus 
unui regim de exterminare, de Fintilie 
este adus în fața Consiliului de război. La 
proces eî nu se apără, ci acuză. Neuitată 
va rămîne atitudinea dirză, curajoasă.

| Cronica literară i C 11 8 T 1 C S D î C k C II S :
„Documentele postume ale clubului Pickwick“
prin care spera să revoluționeze știința nu 
era altceva decît o piatră funerară cu 
literele șterse de ploaie a unui onest cetă
țean englez.

Dickens a înțeles că gentlemenilor en
glezi le este proprie micimea ulterioară 
ascunsă sub politețe și amabilitate. Ridi
colul lor constă în faptul că sint convinși 
că ei și lumea lor sînt o culme a pro
gresului umanității. Din această reali
tate pe care Dickens a cunoscut-o în pro
funzime și și-a propus s-o reflecte, pro
vin particularitățile satirei sale.

Dickens reflectă societatea gentlemeni
lor sub variate aspecte redind artistic 
adevăratul lor chip odată cu aparența im
portantă pe care și-o dau.

Astfel prezintă romanul căsătoriile- 
negoț : farsorul Jingle face o curte înfo
cată bătrînei domnișoare Rachel Wardle, 
care fuge cu el, compromitindu-se cu acea 
ingenuitate și credulitate ce se cuvin unei 
domnișoare înamorate, chiar la 60 de ani. 
Dar Jingle știe că ea are mai mulți bani 
decît ani și asta desigur îl susține în dra
gostea lui cea „dezinteresată"

Nici justiția nu scapă satirei lui Dic
kens. Notarii Fogg și Dodson o apără cu 
strășnicie pe doamna Bardell — fosta fe
meie de servici a lui Pickwick — în pro
cesul intentat acestuia pentru nerespec- 
tarea promisiunii de a o lua în căsătorie 
(promisiune care fusese de fapt un simplu 
anunț că doamna Bardell nu va mai fi de 
acum singură, cu alte cuvinte că d. Pick
wick își va mai lua un servitor). Mobilul 
atît de stupid al procesului cît și cara
ghiosul formalism al desfășurării lui sînt 
adevărate lovituri de pumnal prin care 
Dickens rupe perdeaua de robe, peruci și 
paragrafe a justiției burgheze lăsînd să 
se vadă adevărata ei față, vîndută și 
inumană.

Timpul petrecut de d. Pickwick în în
chisoare pentru datorii, refuzînd de 
a plăti suma de bani la care fusese con
damnat, e un prilej de a arăta mizeria 
din închisori și felul cum această viață 
îi viciază pe oameni. însuși acest refuz al 
lui Pickwick de a se supune sentinței este 
deosebit de semnificativ, atît pentru ca

oțelită pe care a avut-o Ilie Pintilie la
proces.

„Ești comunist V — l-a întrebat pre
ședintele.

„Daca a lupta pentru clasa ta — i-a 
răspuns plin de curaj Ilie Pintilie — dacă 
a voi binele poporului căruia îi aparții, 
dacă a socoti acțiunea ca o lege firească 
în lupta pentru promovarea intereselor 
masei, dacă a voi să ridici poporul, dacă 
a socoti că interesele poporului muncitor 
ca atare trebuie să treacă înaintea inte
reselor unei clici reacționare, dacă toate 
acestea înseamnă a fi comunist, atunci, 
domnule președinte, eu sînt comunist".

La procasul conducătorilor grevei de la 
Grivița, Ilie Pintilie este adus ca martor. 
Plin de curaj, Ilie Pintilie arată situația 
mizerabilă în care se zbat masele munci
toare subliniind că „drepturile nu se cer
șesc, ele se cuceresc cu lupte și chiar cu 
sacrificii".

Condamnat la închisoare, Hie Pintilie 
îndură la Iași și la Jilava un regim groaz
nic. Imediat după ce a ieșit din închisoare, 
el își continuă lupta pentru întărirea miș
cării muncitorești, fiind ales organiza
torul Congresului de la Brașov al Uniu
nii Sindicatelor C.F.R.

în anii ce vin, pentru rodnica sa acti
vitate, partidul îi încredințează o muncă 
de mare încredere, aceea de membru ai 
Comitetului Central

Veșnic neobosit, plin de înflăcărare, 
devotat cu trup și suflet poporului mun
citor, Ilie Pintilie colindă țara organizând 
muncitorimea, ridicind-o la lupta împo
triva exploatării, împotriva pregătirii 
războiului antisovietic, popularizînd marea 
Tară a Socialismului în care muncitorii 
și țăranii sint stăpîni pe destinele lor.

Instaurarea dictaturii lui Carol al Il-lea, 
cu complicitatea conducătorilor partide
lor burgheze, este marcată de instaurarea 
unui crunt regim de teroare tipic fascistă.

Din însărcinarea partidului. Ilie Pinti
lie organizează puternica manifestație de 
la 1 Mai 1939 împotriva dictaturii regale 
și a fascismului, împotriva stării de ase
diu, pentru prietenie cu Țara Socialis
mului

După multe luni de urmărire, împreună 
cu alți tovarăși, Hie Pintilid este aresta: 
de Siguranță și întemnițat la Doftana.

Doftana, cetatea groazei cunoscută și 
peste hotare pentru trista faimă a secției 
„H“, fusese prefăcută de regimurile reac
ționare de la noi în temniță pentru deți- 
nuții politici.

între zidurile acestei închisori în care 
au fost înlănțuiți conducători de frunte 
ai partidului și poporului nostru, cruntul 
regim burghezo-moșieresc pune la ca’e 
cele mai odioase provocări în scopul lichi
dării și exterminării deținuților politici 
antifasciști

La Doftana. Ilie Pintilie, alături de «*i- 
lalți comuniști desfășoară o vie activi
tate. In ciuda teroare! și a provocărilor, 
conducerea de partid a deținuților de la 
Doftana a desfășurat o lupjă plină de 
curaj, reușind să transforme închisoarea 
într-o adevărată școală de căline revolu
ționară a cadrelor de partid, într-o uni
versitate marxist -leninistă.

în octombrie 1940 un cutremur «va
riază serios clădirea închisorii La repe
tatele cereri ale detmuțlor de a se veri
fica starea clădirii ccm_s.= de «experi- 
legionari ce vine de la Bueureșt: pune 
m-r’-ri- „IacAwoorea «e-i <*xresz< tară 
199 de Unul din —s-1-' comisiei
se adresează erer»-jni«riW: jCa ai cri- j 
poți e destul de buaă".

Urmează groaznica noaote de 9 spre 10 
noiembrie. Zidurile Doftanei se prăbu
șesc acoperind trupurile a 13 tovarăși tn 
secția „C“, iatr-o celulă din care n-a mai
rămas decît ușa. onA* n-a pă-——« n:ci- 
cind soarele, este găsit trupul neînsufle
țit al hz! Eie Pintilie.

*
Revoluționar înflăcărat, robind din toa

tă inima poporul muncitor. Use Pintilie a 
Întruchipat trăsăturile conducătorului co
munist. Viata și lupta lui sint pentru tine
retul și întregul nostru popor muncitor 
o minunată pildă de diraenie, curaj și de
votament față de cauza clasei muncitoare

IOSIF SAVA

racterul său, cît și pentru clasa socială 
pe care o reprezintă. Acest fapt dovedeș
te încrederea fără margini pe care bur
ghezia engleză o avea in ea însăși, în im
posibilitatea de a fi clătinată din locul 
călduț și agreabil în care se postase și de 
unde putea trăi bine, exploatind fără 
milă. Lui Pickwick și miilor de pickwi- 
ckieni din înalta societate engleză li se 
pare că ei nu datorează nimic nimănui, 
nici chiar propriilor lor legi, pentru că 
singura lege valabilă pentru ei e legea 
bunului lor plac.

Un alt aspect al falsității gentlemenilor 
este religia, cuvioșenia suprapămîntească 
afișată de „gentlemenul cu nas roșu" (nas 
roșu care trădează patima pentru băutură 
a evlaviosului pastor Stiggins) și de un 
cîrd de doamne din provincie care mă- 
nîncă fiecare cît zece și bîrfesc cît o 
sută, în timp ce-și purifică sufletul, pre- 
gătindu-se pentru viața de apoi. Cît de 
semnificativă este această mentalitate 
pentru clasa celor ce provoacă războaie, 
strigînd numele păcii, exploatează crunt, 
în timp ce propovăduiesc „democrația". 
Pentru ei și religia, ca și justiția și toate 
celelalte sînt doar chipul smerit și pre
făcut al mîrșăviei lor.

Politicianismul corupt, cu partide și 
ziare ce se războiesc ani de zile între ele 
pentru interesele lor egoiste, sînt demas
cate de Dickens prin descrierea alegerilor 
parlamentare din Eatanswill, cu certurile 
și scandalurile nelipsite în care atît „al
baștrii" cît șl „galbenii" își apără cu 
strașnică „principialitate" lipsa absolută 
de principii. Astfel este demascată politica 
burgheziei și cîrdășia între cei ce în
cercau să înșele poporul, fiecare cu mai 
multă dibăcie.

Dickens a reflectat in romanul „Do
cumentele postume ale clubului Pick
wick" o societate condusă de oameni inca
pabili, lipsiți de omenie, Inteligență și ta
lent, egoiști îngîmfați și mărunți, profitori 
meschini dar care sînt convinși că așa e fi
resc să fie totul și că personalitatea lor 
e deosebit de marcantă.

Mare artist, scriitorul clasic englez a ales 
acele procedee satirice în stare să oglin

r
Peste cîtăva vreme, pe poarta uzinelor de tractoare „Ernst Thaellman11 din 

Orașul Stalln va Ieși un nou tip de tractor, necesar pentru întreținerea culturilor 
prășitoare și pentru semănatul unor culturi în cuiburi așezate în pătrat.

La proiectarea lui lucrează utemiștii Dumitrache Caliopia și Barabas 
Alexandru.

Foto : RADU COSTIN

O nouă fabracă
producătoare de

Cu cîteva săptămîni în urmă încă o fa
brică a trecut să producă în serie un nou 
tip de aparat de radio.

Este vorba de întreprinderea „Electro
magnetica" din București, care și-a făcut 
intrarea în rîndul întreprinderilor produ
cătoare de obiecte de consum popular, cu 
un nou tip de aparat de radio, fabricat 
pentru prima dată în R.P.R.

Pină în luna august 1954, fabrica pro
ducea aparataj telefonic, centrale și stații 
de amplificare.

Producția fabricii „Radio Popular" cu 
greu putea satisface cerințele cumpără
torilor.

Serislnd acest fapt și cercetînd pe teren 
posibilitățile sporirii producției de aparate 
rcminești, Ministerul Energiei Electrice a 
trasat ca obiectiv întreprinderii „Electro
magnetica" construirea unui aparat de 
radio de calitate superioară, cu un aspect 
atrăgător, menit să satisfacă exigențele 
crescinde ale consumatorilor.

întreprinderea „Electromagnetica" s-a 
văzut atunci în fața unor noi sarcini : teh
nicieni de radio erau puțini în fabrică, iar 
pentru producția în serie erau necesari oa- 
~?n: numeroși. în fața greutăților ivite 
prin fabricarea unui nou produs, conduce
rea întreprinderii a promovat cu curaj în 
—un că pe tinerii elevi și absolvenți ai șco
lilor profesionale electrotehnice.

Ajutați de tovarăși cu experiență înde- 
. -r cată, ca tovarășii Anghel, șeful secției 
radio, Siovici, Guttman și de utemistul 
Sere.a Viorel, maiștri în această secție, 
ținuII s-an avtntat cu succes la construi
rea noului aparat

In cinstea zilei de 23 August au fost con- 
fec*,.:na:e primele 10 aparate de radio, așa 
- — m serie „O" a noului tip de aparat.

Oameni erau insă prea puțini in secția 
de radio Cu ajutorul metodei sovietice 
Koflear de calificare la locul de muncă, 
alp tineri au început să pătrundă tainele 
meseriei de radiofonist

La începutul urnii ortombrie, uiemistele 
Popescu Olga și Lungu Emilia, care pină 
atunci mdephr.tseră munci administrative, 
au cerut să fie încadrate in procesul de 
produepe. Alți utemișfi ca • Gheorghe Chi
rico, Cornearm Comel și Herșcu Rene stă- 
pînesc ari cu competență cunoștințele le
gate de construirea noului aparat

Tot în acest scop, utemiștii Șerbănescu 
Gheorghe. Bădescu Mircea și Negoiță Eu
gen au urmat cursurile de minim tehnic, 
iar utemiștii Eramian Virginia și Lupovici 
Iulian, cursurile școlii de calificare gradul 
I și IL

Dar nu numai în secția de asamblare 
sînt promovați tineri, ci și în ceea ce pri
vește subasamblele unde se pregătesc 
semifabricatele. Aici lucrează elevi din 
anii II și III ai școlilor profesionale care 
își capătă astfel primele cunoștințe prac
tice.

dească cu eficacitate fenomenul de viață 
pe care și-a propus să-l redea. Aspectele 
zugrăvite, sprijinindu-se pe un puternic 
contrast comic intre pretenția și emfaza 
în care se îmbracă mediocritatea crasă 
și viciuL dau operei o mare forță satirică, 
un comic superior. Trebuie remarcat fe
lul în care Dickens reușește să ne pro
voace mereu risul ce variază intre zimbet 
și hohot de la o pagină la alta.

In realizarea acestei tonalități comice 
un însemnat rol are seriozitatea uneori 
grotescă cu care sînt redate înt’m- 
plările, atitudinile, reflexiile cele mai ba
nale și minore. în felul acesta este satiri
zată caustic încrederea nemăsurată in sine 
a gentlemenului englez, care ia prostia 
drept cultură, lașitatea drept demnitate, 
lingușirea drept bună cuviință, fando
seala drept grație. Limba întrebuințată 
de Dickens parodiază cu un mare talent 
limbajul și felul de a fi și de a gindi al 
celor satirizați. Iată astfel cum se exprimă 
despre domnul Pott, corifeul partidului 
albastru, care a scris un articol întru 
totul stupid: „Trăsăturile domnului Pott 
străluciră la amintirea puterii de geniu și 
a comorilor de știință desfășurate în docta 
lucrare amintită".

Specificul gentlemenilor e batjocorit de 
marele Dickens și prin descrierea cu o 
exagerată gravitate ș1 minuțiozitate a 
gesturilor lor cele mai cotidiene și mai 
naturale. Comicul provine aici din serio
zitatea și chiar grandilocvența cu care 
descrie toate amănuntele, imitînd astfel 
atitudinea gravă pe care o iau persona
jele îndeplinind cele mai neînsemnate 
lucruri. Iată un exemplu: „Elocventul 
Pickwick, cu o mînă ascunsă grațios sub 
coada fracului săv și cu ceșlaltă flutu- 
rînd în aer, spre a întări arzătoarea sa 
declarație; înălțat astfel, poziția lui scotea 
în evidență pantalonii strîmți și ghetrele 
care, purtate de un om oarecare ar fi tre
cut neobservate, dar care, îmbrăcate de 
domnul Pickwick inspirau fără voie 
temere și respect" Remarcăm că toate 
procedeele satirice folosite de Dickens, pe 
lingă faptul că servesc zugrăvirii realiste 
a tipurilor create de el, dau o mare am

aparate de radio
Maistrul utemist Stroia Viorel a crescut 

odată cu fabrica. în anul 1940 cînd și-a 
început ucenicia în fabrică, el a cunoscut 
pe propria lui piele condițiile grele de în
vățătură de pe vremea regimului de 
cruntă exploatare.

Cînd fabrica a devenit un bun al po
porului, el a început să aprofundeze cu 
nesaț tehnica sovietică.

Părăsind fabrica pentru a-șl satisface 
serviciul militar, el nu uită să fie și în 
unitatea militară un exemplu demn de 
urmat. Pentru merite deosebite, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale l-a decorat cu 
Medalia Muncii.

întors în fabrică, la parte activă la con
struirea amplificatoarelor de 150 W. tip 
radioficare destinate cartierelor muncito
rești. La propunerea lui se înființează 
prima brigadă utemistă în fabrică, com
pusă din 34 tineri. Sub conducerea lui, în 
scurt timp cei 34 de tineri cîștigă drapelul 
de brigadă fruntașă pe fabrică.

Cînd întreprinderea „Electromagnetica" 
a trecut la fabricarea în serie a aparatului 
de radio tip E. M. 541, utemistul Stroia 
Viorel, acum maistru șef de bandă, îm
preună cu maiștrii Saiovlci șl Guttman 
împărtășesc din cunoștințele lor tinerilor 
noi veniți. Tinerii constructori de noi apa
rate de radio de la fabrica „Electromag
netica" antrenați de comitetul organizației 
de bază U.T.M., sub îndrumarea perma
nentă a organizației de partid, desfășoară 
tot mai larg steagul întrecerii socialiste. 
Ei își depășesc zilnic sarcinile de plan în 
proporție de 70 Ia sută.

Rezultatele obținute de tinerii radiofo- 
niști se datoresc în mare parte judicioasei 
organizări a muncii. Banda rulantă, de 
pildă, e deservită simultan de două echipe 
așezate paraleL în acest fel o echipă vede 
în permanență activitatea celeilalte, me
sele pe care se execută operațiuni iden
tice fiind paralele. Acest fapt duce la un 
ritm din ce în ce mai susținut al între
cerii iar rezultatele cresc neîncetat.

Pentru a sprijini și mai mult străduin
țele tinerilor constructori de aparate de 
radio, comitetul organizației de bază 
U.T.M. cu concursul șefului secției radio, 
a organizat in secție 4 brigăzi utemiste. 
Primele două brigăzi vor lucra în secția 
radioasamblare, iar celelalte două brigăzi 
vor lucra la secția subasamble.

încă din primele zile ale activității lor, 
cele 4 brigăzi utemiste și-au pus ca obiec
tiv confecționarea unui aparat la fiecare 
două minute și 10 secunde în loc de 3 mi
nute.

în întrecerea pornită de curînd între 
cele două fabrici de aparate de radio, 
„Electromagnetica" și „Radio Popular", 
va avea de ciștigat și o parte și cealaltă, 
dar in mod special cumpărătorii care în 
curînd vor putea asculta la noile aparate 
de radio emisiunile zilnice ale posturilor 
de radio.

Corespondent 
ADRIAN STELA

ploare generalizării făcută prin ele. De 
pildă, chiar această pretențioasă relatare 
a faptelor diverse demască respectul ri
dicol al unei clase meschine, viclene și 
lipsite de vizoare față de ea însăși, pom
poasa atitudine cu care. în trecut ca și 
azi. își prezintă lumii fața hidoasă, dar 
sulemenită.

Specificul satirei lui Dickens constă 
în permanentul contrast intre esență șl 
aparență ceea ce dă tonalitatea comică a 
romanului.

Felul de a vorbi al personajelor are un 
pronunțat specific, fiecare e unic prin 
graiul său. exagerindu-i-se particulari
tățile in direcția proprie caracterului său. 
Astfel cinicul aventurier Jingle, mereu 
grăbit de a pune la cale o nouă mîrșăvie, 
n-are timp nici să vorbească, frazele lui 
sint telegrafice: „-precauțiune extremă — 
lăsat caleașca — mers mai departe — 
luat o birjă — venit la Borough..."

Politicianul și ziaristul Pott emite o vor
bărie bombastică, plină de invective după 
cum se și cade unui ziarist inimos al pre
sei burgheze de scandal și calomnie. D. 
Pickwick vorbește impozant, amabil, ca un 
bătrînei venerabil dintr-o societate „a- 
leasă" căruia i se cade să debiteze cu 
prestanță cele mai plictisitoare banalități. 
Dar Sam Weller, simpaticul și destoinicul 
servitor al lui Pickwick întrebuințează 
mereu citații pline de duh și miez satiric, 
dovedind istețimea cunoscută a poporu
lui muncitor englez.

Romanul lui Dickens este deosebit de 
captivant; odată început nu mai poate fi 
lăsat din mînă.

întîmplările relevate de Dickens sînt 
interesante, ele nasc dileme care rămîn 
un timp nerezolvate, personajele revin 
neașteptat rezolvînd vechile încurcături 
și provocînd altele noi, astfel încit inte
resul cititorilor e permanent încordat. 
Surprizele ce le aduc personajele, intri
gile complicate ce se țes sînt determinate 
de caracterele originale și bine construite 
ce se ciocnesc Un vagabond detracat și 
șmecher ca Jingle provoacă, cum e firesc, 
o seamă de intrigi complicate, iar conflic
tul dintre el și un om stîngaci, credul și 
naiv ca Pickwick va lua de sigur cele mai 
variate întorsături.

Romanul „Documentele postume ale clu
bului Pickwick" e un model de satiră cu
prinzătoare. caustică. îndrăzneață, capa
bilă de a trezi un puternic ecou în cititor

GLORIA BARNA

PE URMELE MATERIALELOR PtiSUț 
CATE ÎN „SCÎNTEIA TINERETULUI"

O rezolvare birocratică
In ziarul „Scînteia tineretului* nr. 1574 

a fost publicat articolul „Ca frații".
In articol se arăta că în funcția de di

rector al Școlii elementare din satul 
Poieni, comuna Schitu Duca, raionul Iași, 
a fost numit Rotaru Gheorghe, element 
cu un trecut dubios, fost adept al dife
ritelor partide burghezo-moșierești din 
țara noastră. În funcția de director, Ro
taru a pus în practică vechile sale apu
cături. Dat fiind că o parte din local'll 
școlii era o locuință „vrednică de un di
rector", Rotaru a împărțit funcționarea 
școlii în case din sat.

În timp ce celorlalți învățători refuza 
să le plătească orele suplimentare, el a în
casat în mod fraudulos banii pentru 35 
ore suplimentare făcute de alți învăță
tori. în afară de aceasta, Rotaru obișnuia 
să sustragă elevii de la ore întrebuințîn- 
du-i în scopuri personale: să-i care apă, 
să-i spargă lemnele luate din magazia 
școlii etc.

Despre lipsurile directorului, tînărul 
Dulman Alfons a sezisat secția de învăță- 
mînt a sfatului popular raional. Tovară
șul Gherasim, șeful secției de învățămînt 
și vechi „prieten" cu Rotaru, a „instruit" șl 
trimis pe teren pentru „rezolvarea" sezi- 
sării pe inspectorul Lazariuc Pavel. Iată 
cum a procedat acesta:

Intr-o ședință cu cadrele didactice din 
Poieni l-a pus, deși nu avea dreptul, pe 
utemistul Dulman Alfons, care făcuse se- 
zisarea, s-o citească cu glas tare. Ca ur
mare inspectorul Lazariuc a cerut ca „ne
înțelegerile" să fie rezolvate pe loc, iar cei 
doi, Dulman Alfons și Rotaru Gheorghe, 
să se împace, căci „fiecare are lipsuri".

Articolul se încheia cu întrebarea : „Ce 
caută această „familie" în posturi de 
răspundere?"

★
în urma acestui material critic, sfatul 

popular regional Iași era obligat ca în 
termenul prevăzut de hotărîrile partidu
lui și guvernului pentru rezolvarea sezi- 
sărilor, să răspundă ziarului indicînd mă
surile ce au fost luate pentru îndreptarea 
situației. într-un mod inadmisibil, acest 
răspuns ne-a sosit însă la aproape trei luni 
după apariția articolului.

Iată ce ne comunică sfatul popular re
gional Iași.

„Referitor la cele semnalate în ziarul 
„Scînteia tineretului" vă facem cunoscut 
că în urma cercetărilor efectuate s-a con
statat că cele sezisate sînt reale și s-au 
luat următoarele măsuri: Rotaru Gheor
ghe a fost destituit din funcția de direc
tor și mutat la o altă școală din raion— 
Inspectorul Lazariuc a fost sancționat cu 
mustrare scrisă" etc.

★
După două luni de la primirea răspun

sului sfatului popular regional ne-am de
plasat pe teren în raionul Iași pentru a 
controla felul cum au fost aplicate hotărî
rile luate. Am constatat cu această ocazie 
că Rotaru Gheorghe se afla tot în funcția 
de director în satul Poieni iar sancțiunea 
se redusese doar la o simplă mustrare în
tr-o .consfătuire cu directorii școlilor din 
raion. Nici inspectorul Lazariuc n-a fost 
sancționat așa după cum hotărîse sfatul 
popular regional.

Intr-adevăr, conducerea sfatului popular 
regional a luat hdtărîrea de a aplica mă
surile mai sus amintite. Fără însă să mai 
controleze aplicarea lor, ea a informat în 
mod fals redacția ziarului nostru că ela 
au și fost aplicate.

Deci, în afară de faptul că tovarășii din 
conducerea sfatului popular regional Iași 
ne-au răspuns cu multă întîrziere, ei ne-au 
trimis și un răspuns care oglindește în 
fond o atitudine birocratică, lipsită de su
flet față de sezisările oamenilor muncit 

Este limpede că asemenea procedee n-au 
nimic comun cu practica sfaturilor popu
lare care sînt chemate să asculte neîn
cetat glasul celor ce muncesc și să ia mă
suri eficace de lichidare a lipsurilor sem
nalate.

Sfatul popular regional Iași trebuie să 
ia neîntîrziat asemenea măsuri ca respec- 
tînd prevederile legale cu privire la re
zolvarea sezisărilor oamenilor muncii, să 
treacă la o rezolvare justă și concretă 
a lor.

E necesară îndeplinirea hotărîrii da a 
scoate din funcție pe directorul necinstit 
și a sancționa pe inspectorul abuziv. Tot
odată trebuie sancționați aspru și acei to
varăși din aparatul sfatului popular, dato
rită cărora aplicarea acestor măsuri a fost 
tărăgănată.

M. CALIN

Fire de borangic
Munca de creștere a viermilor de mă

tase este o muncă migăloasă, dar cu toate 
acestea numeroși țărani muncitori din 
raionul Muscel o fac cu plăcere.

Dochița Moroacă din satul Slănic, co
muna Aninoasa, nu a mai crescut pină 
anul acesta viermi de mătase. Cînd s-a 
distribuit prin D.C.A. sămîntă în sat, a 
luat și ea 20 grame. Printr-o îngrijire a- 
tentă de zi cu zi a viermilor de mătase, 
a reușit să obțină 53 kg gogoși, depășind 
astfel producția medie cu 23 kg. Vinzînd 
această cantitate D C.A.-ului, a primit 
suma de 1513 lei din care și-a cumpărat 
prin comerțul de întîmpinare 11 kg. bum
bac și i-au mai rămas 1073 lei.

La fel au crescut viermi de mătase și 
Dorcioman Ion și Negoescu Ion din satul 
Cotești, comuna Godeni, care din 20 gr. 
sămînță au obținut 53 kg gogoși de bună 
calitate. Din banii rezultați prin vînza- 
rea gogoșilor, ei și-au putut cumpăra prin 
comerțul de întîmpinare 4,500 kg. bum
bac, 40 metri țesături și le-au mai rămas 
încă 846 lei.

Și elevii școlilor elementare de 7 ani 
din Schitu- Golești, din Cotești și elevii 
de la școala S.F.U, Schitu-Golești aq 
crescut viermi de mătase și au obținut re
zultate frumoase. Din fondurile obținute 
prin vînzarea gogoșilor s-a putut astfel 
cumpăra pînză pentru perdele, s-au fă
cut. unele reparații școlilor și s-a îmbu
nătățit masa la cantina elevilor.

Avantajele create prin creșterea vier
milor < e mătase au convins pe mulți alți 
țărani muncitori din Muscel să răspundă 
acum c emării organizațiilor de partid 
din raion pentru sădirea și aclimatizarea 
dudului pînă în nordul raionului.

în felul acesta în raionul Muscel se 
creează de pe acum condiții pentru ca în 
viitor să se poată crește aici cît mai mulți 
viermi de mătase, să se obțină cît mai 
mult fir de borangic.

Corespondent
ION DOBRESCU
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Viața U. T. M.

Uupă orele de producție
Hotărîrea Biroului Politic al C.C. al 

P.M.R. cu privire la activitatea U.T.M. a 
constituit un ajutor de neprețuit pentru 
munca comitetului organizației de bază 
U.T.M. de la combinatul siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara. Anali- 
zîndu-și activitatea în domeniul folosirii 
în mod educativ și atractiv al timpului li
ber al tinerilor, membrii comitetului 
U.T.M. și-au dat seama că formele și me
todele pe care le utilizează în acest scop 
sînt neinteresante, bătrînești și nu atrag 
tineretul. In mare parte, problema tim
pului liber al tinerilor era lăsată oe pla
nul al doilea. Trebuia deci, pus capăt 
acestei stări de lucruri. Tînărul e dornic 
de cunoștințe, de fapte interesante, de ac
țiuni frumoase care să-l cucerească, să-l 
pasioneze, să-1 educe în spiritul noului. 
Activiștii comitetului U.T.M. au început 
să gîndească serios la modul cum să or
ganizeze mai interesant timpul liber al 
tinerilor. Mulți dintre ei au studiat unele 
materiale din viața organizațiilor comso- 
moliste și astfel, în urma propunerilor și 
sugestiilor fiecăruia, comitetul U.T.M. și-a 
îmbunătățit serios planul de muncă la 
capitolul în care se vorbea despre timpul 
liber al tineretului.

Și dacă există frămîntare, apoi se gă
sesc și posibilități și mijloace destule prin 
care să se poată stîrni interesul tinerilor 
pentru citit, pentru activitatea cultu- 
ral-artistică, pentru învățătură etc. Dar să 
lăsăm să ne vorbească faptele.

într-o zi a apărut în combinat un 
anunț: „Tineri șl tinere, participați cu toții 
la „Joia tineretului", în program o con
ferință, film, dans..." Joi seara, sala clubu
lui, s-a umplut de tineri. După conferință, 
tinerii eu văzut un film frumos apoi au 
dansat. Acțiunea aceasta a stîmit intere
sul tinerilor pentru astfel de manifestații 
cultural-educative. In săptămina urmă
toare, numărul celor care au participat 
la „Joia tineretului" a fost cn mult mai 
mare.

Acesta a fost începutul. în altă zi a 
apărut un nou anunț: „Tineri și tinere, 
participați cu toții la serata închinată 
vieții și operei lui V. Maiakovski". Comi
tetul U.T.M. pregătise această serată cu 
multă grijă pentru a prezenta tinerilor 
pe marele poet sovietic în așa fel încît 
să-i atragă spre lectura operelor sale. 
Sala în care a avut loc serata a fost pa
voazată special, cu portrete și cu fragmen
te din poeziile lui Maiakovski adresate 
tineretului. In sală se amenajase și o vi
trină în care erau expuse volumele poetu
lui. După expunerea făcută asupra vieții 
marelui poet s-au recitat versuri pe care 
tinerii le-au ascultat cu mult interes.

De curînd s-au întors din Uniunea So
vietică mulți tineri care au studiat acolo. 
Unii dintre ei au venit să lucreze și la 
combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu- 
Daj". Observînd interesul cu care tițerii 
siderurgiști se strîngeau în jurul acestor 
studonți copleșindu-i cu tot felul. de în
trebări, comitetul U.T.M. s-a gîndit să or
ganizeze întîlniri între tinerii care au stu
diat în Uniunea Sovietică și tinerii din 
combinat.

La una din aceste întîlniri, studentul 
Marinescu Ion a vorbit tinerilor side- 
rurgiști despre organizarea brigăzilor 
comsomoliste de producție, a posturilor 
comsomoliste de control și despre felul 
cum folosesc comsomoliștii timpul lor li
ber. Tinerii siderurgiști au ascultat cu 
atenție cuvintele utemistului Marinescu, 
admirînd sistemul de muncă al comsomo- 
liștilor. interesul lor față de procesul de 
producție și înaltul lor nivel cultural-ar
tistic.

Ei au pus vorbitorului multe întrebări 
șl au discutat apoi despre munca lor în 
combinat făcînd totodată și propuneri 
practice, pe baza experienței comsomoliș- 
tilor, pentru îmbunătățirea muncii lor. 
După aceea, muzica a cîntat primul vals 
și tinerii au început să danseze înveseliți.

Un nou tip de biciclete
In unele magazine din Capitală a apă

rut un nou tip de biciclete de producție 
romînească care poartă marca „Victoria". 
Noile biciclete, apreciate mult de cumpă
rători pentru calitatea și aspectul lor fru
mos, sînt fabricate de către muncitorii 
uzinei „6 Martie". Proiectul de construcție 
a bicicletei și complexul pieselor meca
nice ca torpedoul complet, axele și an
grenajele au fost realizate în țara noastră 
de colectivul acestei uzine. în trimestrul

Astfel de întîlniri s-au organizat de 
multe ori. Una dintre ele, care a plăcut 
mult tinerilor, a fost și aceea la care stu
dentul Rusan a vorbit despre aspectul 
moral al oamenilor sovietici.

Pentru că în combinat sînt mulți tineri 
și nu pot fi adunați toți într-o singură 
sală, ei au propus ca asemenea setate și 
întîlniri să se organizeze și în secții. Cu 
sprijinul și îndrumarea comitetului de 
partid al combinatu’ui și cu ajutorul co
mitetului sindical s-au organizat multe 
întîlniri și serate pe secții. La oțelărie, 
de pildă, s-au organizat întîlniri ale tine
retului cu membrii de partid ilegaliști. 
S-au organizat apoi serate ale furnaliști- 
lor, ale oțelarilor, laminatorilor, turnăto
rilor etc.

Toate acestea au avut drept urmare o 
înviorare simțitoare a activității tinere
tului în producție și în munca cultural- 
artistică.

Iată un exemplu. Combinatul siderur
gic are un ansamblu artistic de 160 de 
persoane. Dar tinerii de la laborator și-au 
alcătuit și o echipă artistică proprie. 
Echipa lor a prezentat programe la „joile 
tineretului" și în cadrul diferitelor în
truniri tovărășești. Acest lucru a stirnit 
în rîndul celorlalți tineri un interes cres- 
cînd pentru activitatea artistică de ama
tori și multe organizații de secție U.T.M. 
din combinat s-au hotărît să urmeze 
exemplul celei de la laborator.

La propunerea comitetului U.T.M. ti
nerii au început să vizioneze filme șl 
spectacole în colectiv și pe brigăzi. Obi
ceiul acesta l-au îndrăgit mai cu seamă 
membrii brigăzii utemiste condusă de 
Sirețchi Vasile. După ce văd filmul, tine
rii simt nevoia de e discuta despre el. 
în felul acesta ei trag învățăminte. înțeleg 
mai bine ideile filmului, iar viața colec
tivă e brigăzii capătă și alte legături, în 
afara celor din producție.

Viața spirituală a tineretului din com
binat începe să devină din ce în ce mai 
bogată. Ea dezvoltă la tineri trăsăturile 
caracteristice omului nou al societății so
cialiste, cu o înaltă cultură.

Una din formele educative folosită de 
comitetul U.T.M. al combinatului în acest 
scop este și organizarea diferitelor 
excursii în care tinerii învață noțiuni de 
istorie, geografie etc. Asemenea excursii 
s-au făcut la Geoagiu, raionul Orăștie, o 
localitate climaterică pitorească, la Rîu 
de Mori, raionul Hațeg și în alte locuri. în 
luna septembrie s-a făcut o excursie cu 60 
de tineri la Alba Iulia. Aici, ei au vizitat 
cetatea în care au fost trași pe roată Ho- 
ria, Cloșca și Crișan, muzeul istoric și o 
gospodărie agricolă colectivă din raion. 
Pentru excursia aceasta s-au făcut pre
gătiri intense. Tinerii din Alba Iulia care 
au aflat de vizita tinerilor din com
binat eu organizat o serată la care au 
participat și oaspeții.

Drumul pe care a pornit comitetul 
U.T.M. al combfnatu'ji siderurgic „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Hunedoara pentru 
îmbunătățirea muncii de educație comu
nistă a tinerilor siderurgiști, se arată a fi 
rodnic.

Mergînd însă pe acest drum, se cere 
din partea comitetului U.T.M. al combi
natului o muncă și mai vioaie, lipsită de 
orice formalism sau birocratism. Membrii 
comitetului U.T.M. trebuie să înlăture din 
stilul lor de muncă slăbiciunile de pînă 
acum, să antreneze în această activitate 
cît mai mulți utemiști și tineri, să acorde 
o mai mare atenție conținutului confe
rințelor, programelor artistice și tuturor 
manifestărilor cultural-educative care au 
ca scop organizarea timpului liber al ti
neretului într-un mod cit mai plăcut și 
mai folositor.

MIHAI CARANFIL 
corespondentul „Sclnteil tineretului" 

pentru regiunea Hunedoara

de product^ romînească
II al anului 1954, muncitorii și tehnicienii 
uzinei, sprijiniți de colectivul fabricii de 
biciclete din București, au terminat în
tr-un timp record noul prototip.

Uzinele „6 Martie" au început produc
ția în serie a noului tip de biciclete. Acum, 
la această uzină se fac amenajări de noi 
secții, în așa fel încît în anul 1955 să se 
obțină o producție zilnică de 200 de bici
clete.

Datoria către popor
îmi vorbiseră în tren cîțiva călători 

despre președintele sfatului popular din 
Butoești, raionul Filiași, așa că aveam for
mată cît de cît o părere despre acest om 
plin de energie, care cu cîțiva ani în urmă 
muncise la Atelierele C.F.R. Turnu Se
verin.

L-am întîlnit puțin mai tîrziu în 
biroul său de lucru, înconjurat de cîțiva 
locuitori ai comunei.

Cînd am început» să vorbesc cu ei, tova
rășul Gheorghe Trușcă, președintele șfa- 
tului popular, m-a lămurit :

— Toți cei din Butoești au terminat re
coltatul porumbului. Treaba a fost sfîrșită 
înainte de venirea ploii și acum iată-neîn 
plină bătălie pentru organizarea predării 
cotelor. Cei ce sîntem aici de față, alcă
tuim comisiile care merg din casă în casă 
să îndemne oamenii să-și facă mai grab
nic datoria către popor.

Tovarășul Dumitru Ghebaură, secreta
rul organizației de partid din comună, care 
stătea lingă președinte și făcea însemnări 
într-un registru. S-a învoit cu cei de față 
să fie el acela care să-mi istorisească cum 
s-au organizat lucrurile pentru ca preda
rea cotelor de porumb să se facă grabnic.

De la tovarășul Dumitru Ghebaură ca și 
de la alți țărani muncitori am aflat lu
cruri care mă îndreptățesc să cred că cei 
din Butoești vor reuși să facă din comuna 
lor o comună fruntașă pe raion.

In vremea cînd culesul porumbului era 
în toi, din inițiativa organizației de bază 
s-a convocat o adunare în sala căminului 
cultural. Au venit la această adunare șî 
comuniștii Constantin Bălașa, Petre N. Făi- 
nuș, deputății comunali Vasile Turturea, 
Ion Bălășoiu, agentul agricol Ion Stănică, 
Ioana Mitran, Ioana Lăpădat, Constantin 
Bălășoiu și alții

Prtțedintele sfatului popular și apoi di
rectorul căminului cultural au vorbit 
oamenilor despre importanța predării co
telor către stat, le-au arătat că în ultima 
vreme muncitorii de la oraș au trimis 
prin cooperativa din comună o mulțime de 
mărfuri bune și că ei, la rîndul lor, au da
toria să asigure hrana muncitorilor.

Tot în ședința aceea, agentul agricol Ion 
Stănică a propus să se formeze trei co
misii din oamenii cei mai harnici din co
mună, care să meargă din casă-n casă și 
să îndemne oamenii să-și predea cotele.

— Eu, a propus agentul agricol, cred că 
e bine să se împartă comuna pe cele trei 
sate : Răduțești, Jugastru și Butoești. Fie
care comisie să răspundă de cite un sat.

Cu propunerea aceasta au fost toți de 
acord. In comisie au fost aleși Dumitru 
Ghebaură, Petre Dobrescu, Ion N. Făinuș, 
Gheorghe Smădoiu, Ion Stănică și Dumi
tru Ciobanu.

Cînd adunarea a luat sfîrșit, Dumitru 
Ghebaură s-a retras într-un colț cu cei din 
comisie și le-a spus:

— Socot că munca noastră trebuie să 
înceapă chiar de pe acum. No> trebuie 
înainte de toate să fim exemplu în fața 
celor pe care-i lămurim.

Și așa au procedat.
A doua zi. din fața sfatului popular 

comunal, au pornit spre baza de re
cepție șase care frumos împodobite cu 
drapele roșii și cu lozinci. In frunte cu 
comuniștii și deputății comunali, și-au 
transportat cotele la baza de recepție 
peste 20 de țărani muncitori din Butoești.

Acum, cei din comisiile alese în ședința 
de Ia căminul cultural au mai mult de 
lucru. Ei au socotit că e necesar să anunțe 
pe fiecare locuitor în parte cu trei zile 
înainte, cînd e programat să facă parte 
din convoi pentru ca în aceste zile să 
condiționeze porumbul.

De cînd s-a luat această hotărîre, Du
mitru Ghebaură trece în registru tot mai 
multe nume de țărani muncitori care își 
predau cotele de porumb către stat. Cite 
odată însă, atunci cînd cercetează scrip
tele comisiilor, avînd alături pe președin
tele sfatului, se întunecă la față și mur
mură cu obidă:

— Sînt tot mai veninoase viperele sa
tului. Nicoale Petculescu, Gheorghe Pet- 
culescu și Gheorghe Colțescu stau în bâr
logurile lor și plănuiesc cum să înșele sta
tul. Dar — și glasul lui Dumitru Ghebaură 
devine aspru — au să predea chiaburii 
cotele fiindcă avem noi ace de cojoa
cele lor.

Eram încă în sfatul popular din comuna 
Butoești cînd cineva de la raion îl chemă 
pe președinte la telefon. Cei de față se 
priviră mîndri cînd ceferistul cel scund 
și plin de vioiciune vorbi în pîlnia tele
fonului :

— Raportăm că în ultimile patru zile 
s-au predat din comuna noastră, drept 
cotă pentru stat, 15.000 kg. porumb!

Corespondent 
LUCIAN ZATTI

Școli serale pentru tineretul muncitoresc șl sătesc
Pentru a da posibilitate oamenilor 

muncii de la orașe și sate să-și continue 
studiile, fără scoaterea lor din producție 
sau întreruperea muncilor agricole, Con
siliul de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne a hotărît să se organizeze și 
să funcționeze, începînd cu anul școlar 
1954—1955, următoarele tipuri de școli:

a) școli serale pentru tineretul munci
toresc ;

b) școli serale pentru tineretul sătesc ;
c) secții serale pentru tineretul munci

toresc și sătesc, pe lîngă școli de 7 ani sau 
medii

La această formă de învățămînt se pot 
înscrie oameni ai muncii de la orașe și sate 
care doresc să-și continue studiile fără 
scoaterea lor din producție și fără între
ruperea muncilor agricole.

Elevii școlilor și secțiilor serale pentru 
tineretul muncitoresc și sătesc sînt scutiți 
de taxele școlare.

Școlile și secțiile serale pentru tinere
tul muncitoresc și sătesc sînt școli de stat, 
de cultură generală.

In școlile și secțiile pentru tineretul 
muncitoresc și sătesc studiul se desfășoară 
pe două etape, fiecare cu o durată de 4 
ani: etapa I cuprinde un an pregătitor 
și clasele V, VI și VII, iar etapa a II-a cu
prinde clasele VIII, IX, X și XI. Absol
venții clasei a Vil-a au aceleași drepturi 
ca și absolvenții școlilor de zi de 7 ani, iar 
absolvenții clasei a Xl-a au drepturile ab
solvenților școlilor medii.

Absolvenții clasei a Vil-a primesc cer

Impresiile oaspeților francezi despre voleibaliștii din R.P.R.
Echipele reprezentative de volei ale 

Franței, care au întîlnit luni la Bucu
rești echipele R.P.R., au părăsit marți 
dimineața Capitala, întorcîndu-se în pa
trie.

înaintea plecării, conducătorul delega
ției sportivilor din Franța, Julien Lenoir, 
secretar general al Federației internațio
nale de volei, a făcut următoarele decla
rații unui corespondent al Agenției de 
presă „Agerpres".

„Voleibaliștii francezi au răspuns cu 
bucurie invitației de a veni la București. 
Jocul dintre echipele Franței și ale R.P.R. 
sînt considerate de noi drept cele mai in
teresante întîlniri ale anului, deoarece am 
reușit întotdeauna partide frumoase în 
compania voleibaliștilor romîni. Faptul 
că am fost întrecuți cu regularitate nu 
ne face să disperăm, ci dimpotrivă să ne 
intensificăm pregătirile pentru a ajunge 
la un nivel cît mai ridicat. Dar întîlnirile 
dintre echipele noastre au reușit să 
creeze și o simpatie reciprocă între vo
leibaliștii francezi și romîni care acum se 
cunosc bine între ei, simpatie care se tra
duce în joc printr-o comportare corectă 
și prietenoasă.

Programul campionatului categoriei A de fotbal
Astăzi va avea loc o nouă etapă pen

tru campionatul categoriei A de fotbal. 
In Capitală, pe stadionul Republicii se. 
desfășoară cel mai important meci: jocul 
dintre echipele Dinamo București și Fla
mura Roșie Arad, fruntașa clasamentului. 
Jocul va începe la ora 14,45. Celelalte 4 
întîlniri programate în țară se vor des
fășura astfel: Timișoara: Știința — Loco
motiva Grivița Roșie; Hunedoara: Meta-

Intîlnirea prietenească de fotbal 
dintre „Torpedo" și selecționata Libanului

BEIRUT 9 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 8 noiembrie s-a disputat la Bei
rut intîlnirea internațională prietenească 
de fotbal dintre echipa sovietică „Tor
pedo" și echipa selecționată a Libanului.

Turneul internațional de șah de la Belgrad
BELGRAD 9 (Agerpres). — TASS 

transmite:
Turneul internațional de șah de la Bel

grad a continuat cu disputarea partidelor 
întrerupte în runda a 14-a.

Fără să mai reia jocul, Gligorici s-a re
cunoscut învins în partida cu Czerniak. 
Nievergelt a pierdut la Trifunovici, iar 
Karaklajici a cîștigat la Ianosevici. 

tificat de absolvire, iar ai clasei a Xl-a 
diplomă de maturitate, pe formulare sta
bilite de Ministerul învățământului.

Școlile serale pentru tineretul munci
toresc pot funcționa :

a) ca unități școlare de șine stătătoare 
pe lîngă întreprinderi și șantiere, sub con
ducerea administrativă a acestora ;

b) ca secții în cadrul școlilor de zi, de 
7 ani și medii, ce depind de sfaturile popu
lare.

Școlile serale pentru tineretul sătesc vor 
fi organizate în primul rînd în localități 
cu gospodării agricole de stat, S.M.T.-uri, 
gospodării agricole colective și în comune 
mari, de preferință ca secții al-ș școlilor de 
7 ani și medii.

Intr-o clasă vor fi școlarizați între 15 
și 30 elevi.

La școlile și secțiile serale pentru tine
retul muncitoresc, anul școlar începe la 1 
septembrie și se termină la 31 mai. Nu
mărul săptămînal al orelor de curs se sta
bilește la 20 (cîte 4 ore de curs în 4 zile 
din săptămînă și 4 ore consultații).

La școlile și secțiile serale pentru tine
retul sătesc, anul școlar începe la 15 oc
tombrie și se încheie la 30 aprilie. Numă
rul săptămînal al orelor de curs se stabi
lește la 20 (cîte 4 ore în 5 zile din săptă
mînă).

Comitetele executive ale sfaturilor popu
lare raionale sînt obligate să pună la dis
poziția școlilor și secțiilor pentru tineretul 
muncitoresc și sătesc localuri, mobilier,

Am rămas foarte plăcut impresionat 
de publicul romîn, bun cunoscător al jo
cului de volei și cu totul imparțial.

In ceea ce privește viitoarele campio
nate europene de volei, care după cum 
se știe vor avea loc la anul la Bucu
rești, pot spune încă de pe acum că eîe 
se vor bucura de un binemeritat succes.

Țin să exprim cu acest prilej cele mai 
sincere mulțumiri pentru ospitalitatea ou 
care am fost primiți în frumoasa dvs. 
capitală".

Căpitanul echipei masculine de volei a 
Franței, Francois Dujardin, a declarat 
următoarele :

„Găsesc că echipa de volei a R.P.R. a 
făcut progrese față de felul cum s-a pre
zentat în ultimul joc dintre țările noastre, 
disputat anul trecut la Paris. Se vede că 
jucătorii romîni au muncit mult și rezul
tatele nu s-au lăsat așteptate. Pot spune 
insă că și echipa Franței a progresat, dar 
nu în aceeași măsură ca voleibaliștii din 
R.P.R. Publicul spectator s-a dovedit a fi 
foarte sportiv și a devenit simpatic tutu
ror jucătorilor francezi".

Iul — Locomotiva Timișoara; Tg. Mureș: 
Locomotiva — Progresul Oradea; Cîmpia 
Turzii: Știința Cluj — Minerul Petroșani. 
(Acest meci are Ioc la Cîmpia Turzii, de
oarece terenul Științei din Cluj este sus
pendat).

Meciurile Flacăra Ploești — Dinamo 
Orașul Stalin și C.C.A. — Metalul Cîm
pia Turzii au fost aminate pentru 17 și 
respectiv 21 noiembrie.

Fotbaliștii sovietici au demonstrat o înal
tă măiestrie, obținînd victoria cu scorul 
de 6—0.

Publicul spectator a aplaudat cu căl
dură jocul fotbaliștilor sovietici.

In seara zilei de 7 Noiembrie s-au ju
cat partidele din runda a 15-a. Partidele 
Matanovici-Milici, Trifunovici-Gligorici, 
Petrosian-Pilnik. Wade-Ianosevici, Pirc- 
Karaklajici și Bronștein-Barcza s-au ter
minat remiză. Nievergelt a pierdut la Iv- 
kov, Rabar la Djurasevici și Porecca la 
Czerniak. Partida dintre Joppen și Nedel- 
kovici s-a întrerupt.

(Agerpres) 

combustibil șî sumele necesare pentrU 
alte cheltuieli administrativ-gospodărești.

întreprinderile în care se organizează 
școli serale pentru tineretul muncitorese 
sînt obligate să le asigure local, mobilier, 
combustibil și sumele necesare pentru 
cheltuielile administrativ-gospodărești.

Ministerele și instituțiile centrale de 
stat, întreprinderile și instituțiile care au 
muncitori înscriși ca elevi la școlile și sec
țiile serale pentru tineretul muncitoresc și 
sătesc au sarcina să le asigure acestora 
condițiile necesare pentru frecventarea re
gulată a cursurilor și pentru prezentarea 
la examene. In acest scop ele sînt obli
gate :

— să încadreze muncitorii-elevi în 
schimburi de producție care le permit 
frecventarea regulată a cursurilor ;

— să interzică folosirea elevilor la 
munci suplimentare în zilele de școală și 
trimiterea lor în deplasări care le-ar cauza 
absente de la cursuri:

— să acorde elevilor, Ia cerere, conce
diile de odihnă în perioada examenelor, 
sau concediu fără plată în această pe
rioadă :

— să acorde elevilor, în afara conce
diilor legale de odihnă, un concediu cu 
plată de 15 zile lucrătoare, pentru exame
nele de absolvire a clasei a VH-a și de 20 
zile lucrătoare pentru examenul de ma
turitate.

Sumele necesare pentru plata acestor 
concedii se vor calcula ca și cele pentru 
concediile de odihnă. (Agerpres)

Cursurile agrozootehnice 
de masa

La 15 noiembrie, se vor deschide în în
treaga țară cursurile agrozootehnice de 
masă. Aceste cursuri organizate de Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii in 
cadrul unităților socialiste din agricul
tură ri pe lîngă căminele culturale să
tești au drept scop ridicarea cunoștințe
lor tehnico-profesionale ale tuturor ce
lor ce lucrează în agricultură și silvi
cultură.

învățămîntul agrozootehnic de masă va 
lua anul acesta o largă extindere. Zeci 
de mii de oameni ai muncii de pe ogoare 
își vor însuși în acest an noi cunoștințe 
pentru a lucra mai bine pămîntul, pentru 
a-i smulge roade cît mai bogate. Cursuri 
agrozootehnice trienale, anul I, vor func
ționa anul acesta în 233 gospodării a~ •!- 
cole de stat și în 194 gospodării agricole 
colective la care vor lua parte aproape 
19.000 oameni al muncii. în gospodăriile 
agricole colective în care au funcționat 
anul trecut cursuri agrozootehnice trie
nale, absolvenții primului an tși vor con
tinua studiile în anul II Ministerul Agri
culturii și Silviculturii, prin direcția pro
pagandei agricole, a luat măsuri ca în 
acest an să funcționeze cursuri agrozoo
tehnice cu durata de trei luni în 1.756 
gospodării colective și în 565 întovărășiri.

(Agerpres)

SPECTACOLE
MIERCURI 10 NOIEMBRIE 1954

TEATRE: Teatrul de Opera șl Balet al R.P.R.: 
Fidellio; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsațl mă să 
cînt; National ,,1. L. Caragiale11 (Studio): Platon 
Crecet; National „1. L. Caragiale'* (Comedia): Mielul 
turbat (în sala C. C. S. din str. Lipscani 
nr. 53): Municipal: Afaceriștii; Tineretului: Drumul 
soarelui: Studioul Actorului de Film ,.C. Nottara’* • 
Mincinosul: Armatei (B-dul G-ral Magheru) : 
De partea cealaltă; Armatei (Calea 13 Septembrie): 
Vlaicu Vodă: Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Piatra 
din casă și Chirița în provincie; Ansamblul de 
Estradă al R.P.R.: Miniaturi pe portativ (în sala 
din Calea Victoriei).

CINEMATOGRAFE: Patria, I. C. Frimu, înfră
țirea Intre. popoare: Scanderbeg : Republica, Bucu
rești, Olga Bancic: Răsare soarele (Nepoții gornis
tului seria II-a); Maxim Gorki, Lumina, Munca: 
Cu Marincea... e ceva. Printre marinarii noștri. 
Oameni de pe Valea Bistriței, Fluerasul fermecat: 
Gh. Doja : Descoperire misterioasă ; Victoria, 
8 Martie, Volga, Rahova: Fanfan la Tulippe: Timpuri 
Noi: Campionatele europene de atletism de la 
Berna. Ultimul drum al lui Martin Andersen Nexd, 
Ulcica fermecată: Elena Pavel: Răzbunarea: Alex. 
Popov: Prieteni credincioși: Cultural: Femeia are 
cuvîntul: Constantin David : încărcătură pericu
loasă; Vasile Roaită: Școala curajului: Unirea : 
O noapte la Veneția; Tineretului; Tînăra gardă 
(Seria I-a): Alex. Sahla: Marile speranțe; Flacăra: 
Intr-un port îndepărtat; T. Vladimirescu: Căsătorie 
ciudată: Aurel Vlaicu: Cafeneaua de pe bulevard; 
Arta: Examen de maturitate: Popular: Campionii 
noștri, Ruslan și Ludmila; M Eminescu: Suflete 
zbuciumate: Miorița: Clochemerle; Moșilor, Gh. 
Cn$b-ic: In numele legii: 23 August: Nu-i pace sub 
măslini; Donca Simo: Prințesa trufașă; Iile Pinti- 

Ilie: Acontul nr. 13; 8 Mai: Un caz în taiga; 1 Mai: 
Asaltul fortului din munții: Libertății: Copiii străzii; 
N. Băicescu: Hamlet.

Sarcini de onoare ale tinerilor constructori 
de mașini agricole

Una dintre sarcinile principale trasate 
de plenara lărgită din august 1953 a C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn, în sco
pul ridicării bunăstării materiale și cultu
rale a poporului muncitor este ca, odată 
Cu dezvoltarea continuă a industriei 
grele, să fie lichidată rămînerea în urmă 
a agriculturii și să se organizeze o creș
tere puternică a producției agricole în așa 
măsură încît să se obțină o abundență de 
produse agricole.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, 
industriei constructoare de mașini șl uti
laje agricole îi revin sarcini de mare în
semnătate.

Făurită în întregime în anii puterii 
populare, industria constructoare de ma
șini și utilaj agricol este chemată să con
tribuie la lărgirea mecanizării agricul
turii, la ridicarea la un nivel agrotehnic 
înalt a muncilor agricole, la satisfacerea 
într-o măsură mai mare a cerințelor de 
unelte simple pentru gospodăriile indivi
duale ale țăranilor muncitori.

Numai un deceniu ne desparte de vre
mea cînd 78 la sută din numărul total 
al țăranilor foloseau un inventar de 
muncă cu totul primitiv. în agricultura 
noastră erau încă folosite zeci de mii de 
pluguri de lemn, iar sute de mii de gos
podării țărănești erau cu totul lipsite de 
vite de muncă sau de pluguri.

în multe regiuni ale țării’, ca de pildă, 
Dobrogea, sau nordul Moldovei, batoza 
de cereale aproape că nu exista pentru ță
ranii muncitori, care treierau cu ajuto
rul vitelor său cu bățul. ,

In anii puterii populare însă, baza ma
terială tehnică a agriculturii noastre a 
crescut la peste 25.000 tractoare conven
ționale, peste 13.000 pluguri de tractoare, 
peste 5.000 semănători cu tracțiune me
canică, peste 3.000 secerători-legători, care 
lucrează astăzi pe ogoarele patriei.

Proiectul de Directive ale Congresului 
al II-lea al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani. 
scoate în evidență cu putere rolul impor
tant ce revine industriei constructoare de

Ing. Stoian Petreicu 
locțiitor al ministrului Industriei 
Metalurgice și a Construcțiilor 

de mașini

mașini. Așa cum arată Proiectul de Di
rective, dotarea și aprovizionarea agricul
turii cu tractoare, mașini agricole, piese 
de schimb, utilaje de reparații etc. con
stituie o problemă hotărîtoare pentru dez
voltarea agriculturii. Potrivit prevederilor 
Proiectului, în anii 1955-1956, se vor li
vra agriculturii, în mare parte .din pro
ducția internă, 10.000 tractoare agricole, 
12.000 pluguri de tractoare, 6.000 cultiva
toare, 5.500 mașini de semănat și plantat 
de diferite tipuri, 3.200 secerători-legă- 
țori, 2.600 batoze, precum și o cantitate 
importantă de piese de schimb etc.

Constructorii de mașini și utilaje agri
cole alături de întreaga noastră clasă 
muncitoare au primit cu însuflețire Pro
iectul de Directive ale Congresului al 
II-lea al Partidului. Perspectivele mărețe 
ale dezvoltării agriculturii mobilizează ini
țiativa și elanul lor creator, indemnîndu-i 
să obțină noi realizări în lupta pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a a- 
griculturii.

De la publicarea Proiectului de Direc
tive, colectivele uzinelor constructoare de 
mașini au desfășurat o acțiune susținută 
în direcția îmbunătățirii calității și lărgi
rii sortimentelor utilajului agricol.

In uzinele constructoare de mașini a- 
gricole se elaborează planuri amănunțite 
în vederea definitivării măsurilor tehnico- 
organizatorice care să ducă la îmbunătă
țirea muncii în toate verigele producției 
la mobilizarea, descoperirea și folosirea 
rezervelor interne existente.

In planul de măsuri tehnico- organiza
torice al uzinelor „Semănătoarea" din Ca
pitală de pildă, s-a prevăzut mecanizarea 
și mărirea capacității de turnare la turnă
toria veche, introducerea unei noi tehno
logii și dezvoltarea utilajului tehnologic 
(scule, dispozitive, verificatoare).

In vederea creșterii și perfecționării 
producției, intr-o serie de uzine s-a ini
țiat introducerea și dezvoltarea aplicării 
proceselor tehnologice perfecționate. La 
uzinele „I C. Frimu", „Mathyas Rakosi" 
și altele se fac încercări promițătoare de 
aplicare a turnării de precizie și a forjării 
în matrițe.

In unele întreprinderi se realizează un 
program cuprinzător de măsuri, menit să 
asigure o organizare mai rațională a pro
ducției. Așa de exemplu, a fost organizată 
așezarea mașinilor în ordinea fluxului 
tehnologic, crearea de linii de mașini 
pentru fabricarea unui singur fel de pro
dus, s-au elaborat planuri de operații pen
tru fabricarea diferitelor sortimente. De 
exemplu, la întreprinderea „I. M. S“ 
Roman, pentru executarea în serie a seg- 
menților s-a organizat un flux tehnologic 
și o linie tehnologică pentru prelucrarea 
acestora. La uzinele „Semănătoarea" s-a 
creat o linie separată la montajul sece- 
rătorilor-legători.

De curînd au fost experimentate noile 
tipuri perfecționate de semănătoare, de 
pompe, de cositoare mecanice și de sece
rători-legători cu cadran.

Prin realizarea programului de mecani
zare complexă a agriculturii în următorii 
2—3 ani, stațiunile de mașini și tractoare 
și gospodăriile agricole de stat vor putea 
mări simțitor volumul de mecanizare al 
diferitelor munci agricole.

Capacitatea actuală de lucru a parcului 
de tractoare și mașini agricole din gospo
dăriile de stat permite să se mecanizeze 
în aceste gospodării agricole 70 Ia sută 
din lucrările de insămînțare a cerealelor, 
65 la sută din primul prășit, 86 la sută 
din lucrările de insămînțare a sfeclei, 25 
la sută din cositul finului și al ierburilor, 
33 la sută din lucrările de recoltare a 
cartofilor etc. Un nivel mai înalt de me
canizare este atins și în gospodăriile a- 
grlcole colective, unde sînt mecanizate 90 
la sută din lucrările de arătură, 43 la sută 
din dezmiriștit, 34 la sută din semănat 
etc.

Deși s-au obținut unele rezultate în di

recția mecanizării agriculturii, noi n-am 
acordat ataiția cuvenită mecanizării mun
cilor de pe ogoarele întovărășirilor agri
cole. In același timp, sînt insă slab meca
nizate lucrările de întreținere și recoltare 
a culturilor, lucrările de recoltare și pregă
tire a furajelor, precum și procesele grele 
de muncă din domeniul creșterii anima
lelor.

Pentru a lichida cît mai grabnic această 
rămînere în urmă, întreprinderile con
structoare de mașini agricole se preo
cupă nu numai de a obține o creștere 
cantitativă a producției de mașini agri
cole, ci și de problema construirii unor noi 
tipuri de mașini, care să facă posibilă in
troducerea și lărgirea mecanizării în sec
toarele rămase în urmă.

In acest scop, în prezent se elaborează 
proiectele și documentația și se fac pre
gătiri în vederea fabricării în cursul anu
lui 1955, a unor noi tipuri de mașini. Cul
tivatoare suspendate, mașini de împrăș
tiat îngrășăminte chimice, grape pentru 
pășuni și finețe, sistemul cuplat de gre
ble mecanice tractate, mașini de căpițat 
fin, mașini de decorticait semințe, mașini 
de plantat cartofi, pompe de stropit pomi 
și vii, acționate mecanic etc. sînt produse 
pe care industria noastră le va realiza 
în anii viitori.

La traducerea în viață a prevederilor 
proiectului de Directive ale Congresului al 
II-lea al partidului nostru un aport însem
nat este chemat să-1 dea tineretul.

Tinerii muncitori din fabricile și uzj- 
nele noastre dau dovadă de muncă entu
ziastă, creatoare.

La uzinele „I. C. Frimu" Sinaia, 
brigada condusă de utemistul Popîr- 
lan Ilie a reușit ca, prin perfecționarea 
făcută de membrii brigăzii la un dispo
zitiv pentru pompa K. D. 35, să realizeze 
economii în valoare de 26.327 lei. Aseme
nea exemple pot fi date și din alte nume
roase întreprinderi.

In focul luptei pentru mecanizarea a- 
griculturii se ridică tineri muncitori îna
intați mîndria colectivului din care fac 
parte. A devenit cunoscut dispozitivul 
confecționat de utemistul Bărbat Marin 
de la I.M.U. Medgidia, de prindere din 
plin mers a pieselor în strung. Aplicarea 
pe scară largă a acestei inovații prețioase 
va duce la o creștere simțitoare a produc
tivității muncii în întreprinderile cons
tructoare de mașini agricole și piese de 
schimb.

Este știut faptul că fără un înalt nivel 
al cunoștințelor profesionale tineretul nu 
poate obține realizări deosebite. Ridicarea 
nivelului pregătirii profesionale a tinere
tului cu ajutorul minimelor tehnice, prin 
calificarea la locul de muncă trebuie să 
stea în permanență în centrul atenției con
ducătorilor întreprinderilor constructoare 
de mașini și utilaj agricol. Paralel cu lupta 
pentru îmbunătățirea necontenită a calită
ții utilajului agricol trebuie să se desfă
șoare acțiunea de reducere a prețului de 
cost al acestora. Acțiuni patriotice ca cele 
ale tinerilor de la uzinele „Progresul" — 
Brăila, de a realiza economii echivalente 
cu prețul de cost al unor importante pro
duse finite sau ca aceea a tineretului de 
la uzinele „Clement Gottwald", din Ca
pitală, de a reduce consumul de metal la 
fiecare fabricat, trebuie să găsească tot 
sprijinul conducătorilor noștri de între
prinderi.

în unele uzine mal continuă încă prac
tica îndeplinirii neritmice a planului, a 
muncii în „asalt", care dezorganizează ac
tivitatea întreprinderilor, influențează 
negativ asupra indicilor de utilizare a ma
șinilor și agregatelor, provoacă rebuturi și 
înrăutățește calitatea produselor. Tocmai 
în această direcție posturile utemiste de. 
control sînt chemate să aducă un aport 
însemnat. în cadrul întrecerii socialiste, 
brigăzile utemiste și posturile utemiste de 
control, forme de muncă specific tine
rești, pot contribui din plin la îndeplini
rea întocmai și la timp a sarcinilor de 
plan.

Tineretul din întreprinderile construc
toare de mașini este chemat să lupte ală
turi de ceilalți muncitori și tehnicieni 
pentru introducerea unei discipline so
cialiste în muncă, la crearea unui decalaj 
necesar între secții, să lupte cu toate pu
terile pentru reducerea rebuturilor și res
pectarea disciplinei tehnologice, să lupte 
continuu pentru reducerea prețului de 
cost.

In uzinele noastre există însemnate re
zerve ale creșterii productivității muncii, 
nefolosite. Tineretul este dator să-și dea 
partea sa de contribuție în direcția îm
bunătățirii sistematice a folosirii utilaju
lui și a suprafețelor de producție, meca
nizării proceselor de muncă și în special 
micii mecanizări, care poate fi realizată 
cu cheltuieli minime, dar care are totuși 
o mare eficacitate economică.

Organizațiile de bază U.T.M. au datoria 

să ducă o muncă susținută și calificată 
pentru antrenarea tineretului la îmbună
tățirea calității produselor. Fiecare tînăr 
trebuie să înțeleagă că munca lui consti
tuie un aport la realizarea politicii parti
dului la sate, că de munca lui și a tutu
ror este condiționată obținerea într-un 
timp scurt a unei creșteri simțitoare a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Este o mare datorie a colectivelor în
treprinderilor constructoare de mașini și 
a tinerilor din aceste întreprinderi să 
lupte neobosit pentru îmbunătățirea cali
tății mașinilor și uneltelor fabricate, cre- 
înd mecanizatorilor astfel de condiții care 
să le permită să ridice productivitatea 
muncii, să sporească producția la hectar.

Trebuie să recunoaștem că unele mașini 
agricole și piese de schimb — datorită 
calității lor necorespunzătoare — au pre
zentat în trecut deficiențe în exploatare. 
De pildă, calitatea în exploatare a se- 
cerătorilor-legători fabricate de uzinele 
„Semănătoarea" și a batozelor fabricate 
de uzinele „Tudor • Vladimirescu" a fost 
în parte nesatisfăcătoare. Aceste lipsuri 
se datoresc și activității de campanie pe 
teme de producție, desfășurate de uneia 
organizații de bază U.T.M. Astfel, comi
tetul organizației de bază U.T.M. de la 
uzinele „Tudor Vladimirescu" din Capi
tală a subapreciat vreme îndelungată în
drumarea brigăzilor și posturilor utemista 
de control. Acest lucru a contribuit în 
parte la neîndeplinirea angajamentelor 
luate de întreprindere în vederea îmbu
nătățirii calității produselor.

Tineretul este chemat ca alături da 
muncitorii vîrstnicl să facă propuneri 
pentru îmbunătățirea calității diferitelor 
repere, să studieze experiența înaintată 
și să o aplice cu curaj în producție.

Sarcina de a pune la dispoziția agricul
turii mai multe mașini, mai bune și mai 
ieftine mobilizează inițiativa și avîntul 
în muncă al constructorilor de mașini. 
Constructorii de mașini vor trebui să nu 
precupețească nici un efort pentru a răs
punde chemării partidului și guvernului, 
pentru a aduce contribuția lor prețioasă 
la ridicarea nivelului de trai al poporu
lui muncitor.

„Scînteia tineretului"
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Sărbătorirea celei de a 37-a qnivT»ârl a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Manifestări ale dragostei 
față de marea Uniune Sovietică

R.P. Chineză R.D, Germană Danemarca

Ziua Mondială a Tineretului
TINEREI GENERAȚII

PEKIN 9, (Agerpres). - CHINA NOUA 
transmite: Oamenii muncii din orașele și 
satele Republicii . Populare Chineze au 
sărbătorit intr-un cadru festiv cea de a 
37-a aniversare a Revoluției din Octom
brie. La Pekin, Șanhai, Nankin, Sian, 
Uhan, Harbin, Anșan, Canton. Urumci și 
In alte orașe au avut loc adunări solemne, 
concerte și reuniuni festive consacrate 
celei de a 37-a aniversări a Marelui Oc
tombrie.

In aceste zile, festivalul filmului sovie
tic, spectacolele și concertele artiștilor 
Teatrului de Stat „K. S. Stanislavski și 
V. I. Nemirovici-Dancenko" din Moscova, 
care se află în prezent la Pekin, sînt vi
zionate de un mare număr de spectatori.

La adunarea solemnă din Canton con
sacrată celei de a 37-a aniversări a Ma
relui Octombrie, au participat peste o mie 
de persoane. La 7 Noiembrie în oraș au 
avut loc serbări populare ale oamenilor 
muncit

BERLIN 9 (Agerpres). — A. D. N trans
mite :

La 7 Noiembrie, oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană au sărbă
torit într-un cadru festiv cea de a 37-a 
aniversare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. In orașele și satele re
publicii au avut loc adunări și mitinguri 
festive consacrate acestei aniversări glo
rioase. In orașul Stalinstadt a avut loc 
un miting de masă al muncitorilor de Ia 
combinatul metalurgic „Stalin**, Ia care a 
rostit o cuvîntare Hans Albrecht, prim 
secretar al organizației regionale a 
P.S.U.G. La Karl-Marx-Stadt a avut loc 
la Teatrul de Operă o adunare fwtivă a 
organizației din această regiune a P.S.U.G. 
In cadrul acestei adunări a luat cuvîntul 
Walter Buchheim, membru al C. C al 
P.S.U.G. Adunarea s-a transformat intr-o 
demonstrație grăitoare a năzuinței po
porului german spre prietenia cu po
poarele marii Uniuni Sovietice.

COPENHAGA 9 Agerpres'. — TASS 
transmite: La 7 Noiembrie a avut loc la 
Copenhaga un mare mitmg consacrat celei 
de a 37-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Luind cuvîntul 
Ia miting. Axel Larsen, președintele Par
tidului Comunist din Danemarca, a subli
niat importanța mtemițiocală a Mar_ 
Revolup: Socialiste din Octombrie și a 
politicii de pace a statului sovietic

Japonia
SANHAI 9 (Agerpres). — CHINA 

NOUA transmite : După cum anunță agen
ția Kibdo Tușim la 7 Noiembrie, cu prile
jul celei de a 37-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, a avut 
loc la Tokio ua mire miting ia care au 
participat ÎJ MO perseane. La miting au 
luat cuvîntul Saț: Kasuga. președintele 
organului central de cnodueere al Parti
dului Comunist dm Japccia, și Ikt» 
Ovama.

Fiecare zl care trece ne aduce noi 
și noi vești despre acțiunile de luptă 
ale tinerilor apărători ai păcii din toate 
colțurile lumii. Tinerii noștri prieteni 
din țările capitaliste duc o luptă prea 
și plină de curaj împotriva pregătiri
lor de război care se desfășoară pe me
leagurile unde domnesc regii trusturi
lor. Prin demonstrații, prin puternice 
manifestații, tinerii își afirmă voința 
lor de s-și trăi tinerețea, de a-și în
făptui speranțele, de a-și făuri viitorul 
așa cum înțeleg ci că trebuie să fie : 
luminos, neumbrit de nicio pată. Ei își 
afirmă voința lor fermă: să înceteze 
cursa înarmărilor, să fie făeuți noi pași 
spre destinderea încordării internațio
nale, să fie consolidată pacea ! Fotogra
fiile pe care le publicăm alăturat ne 
redau cîteva aspecte din lupta tineri
lor apărători ai păcii din țările în care 
domnește capitalul.

Mesaje de salut adresate cu prilejul celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Ziarul 
„Pravda" a publicat mesaje de salut adre
sate cu prilejul celei de a 37-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Au fost publicate mesaje de salut adre
sate Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice de către Co
mitetul Central al Partidului Comunist 
Chinez, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Comitetul Cen
tral al Partidului Muncii din Albania, Co
mitetul Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Japonia și un 
mesaj de salut din partea Partidului Co
munist al Marii Britanii.

K. E. Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., G. M. 
Malenkov, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și V. M. Molotov, prim 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministru al Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
au primit o telegramă de felicitare din 
partea lui Mao Țze-dun, președintele Re
publicii Populare Chineze, și Ciu En-lai, 
premier al Consiliului de Stat și ministru 
al Aface-ilor Externe al Republicii Popu
lare Chi.ieze.

Comitetul Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au primit un 
mesaj de salut din partea Adunării so
lemne a reprezentanților organizațiilor de 
partid, de stat și obștești din Republica 
Populară Mongolă care a avut loc la Ulon- 
Bator. N. S. Hrușciov, prim secretar al Co
mitetului Central al P.C.U.S., a primit un 
mesaj de salut din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Italian.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Comenfariile presei internationa’e
în legătură cu raportul prezentat de M. Z. Saburov

PRAGA 9 (Agerpres). — Ziarul „Rude 
Pravo" din 8 noiembrie comentează in- 
țr-un articol de fond intitulat „Un exem
plu pentru popoare", raportul prezentat 
de M, Z. Saburov la ședința festivă a 
Sovietului Moscova. care a avut loc la 6 
noiembrie.

în fiecare an în ziua Marii Sărbători, 
scrie ziarul, poporul sovietic și întregul 
lagăr al păcii fac bilanțul succeselor mun
cii lor constructive. In fiecare an, acest 
bilanț dovedește cu o putere nouă supe
rioritatea Incontestabilă a sistemului so
cialist față de cel capitalist, constituie o 
mărturie a unei noi victorii a ideilor 
nemuritoare ale marxism-leninismului.

In timp ce din țările capitaliste sosesc 
știri care vorbesc despre declinul econo
miei naționale și scăderea permanentă a 
nivelului de trai al oamenilor muncii, con
tinuă ziarul, poporul sovietic, sub condu
cerea partidului și guvernului, obține noi 
victorii istorice mondiale.

Pentru interzicerea armelor atomică
STALINGRAD 9 (Agerpres). — TASS 

transmite :
La 9 noiembrie a avut loc la sediul So

vietului Orășenesc Stalingrad de deputați 
ai oamenilor muncii, solemnitatea semnă
rii apelului comun adresat de orașele 
Stalingrad (U.R.S.S.) și Coventry (Anglia) 
Organizației Națiunilor Unite in care se 
cere interzicerea fabricării și folosirii ar
melor atomică și cu hidrogen și scoate
rea complectă a acestor arme din arma
mentele statelor.

La semnarea apelului au fost de față :

Apalul comun al orașelor Coventry (Anglia) și Stalingrad (U.R.S.S.) 
către Organizația Națiunilor Unite

„Atragem atenția Organizației Națiuni
lor Unite asupra faptului că orașele Co
ventry și Stalingrad cărora in cursul ce
lui de al doilea război mondial dușmanul 
comun — fascismul german — le-a pro
vocat pierderi grele de vieți omenești și 
uriașe distrugeri materiale, constată cu 
adîncă neliniște câ pacea și securitatea 
popoarelor sînt din nou primejduite

O neliniște deosebită o stîrnește pri
mejdia folosirii armelor atomică și cu hi
drogen, care au o uriașă forță de dis
trugere

Noi considerăm ca fiind dreptul nostru 
și datoria noastră morală să ne adresăm 
Organizației Națiunilor Unite cu apelul 
de a lua măsurile necesare pentru inter
zicerea armelor atomică și cu hidrogen, 
pentru interzicerea fabricării lor și elimi
narea lor completă din armamentele sta
telor

O obligație sfîntâ a Organizației Națiu
nilor Unite, chemată să sprijine pacea și 
securitatea popoarelor, consta în a lua 
măsuri pentru ca omenirea să fie izbăvită 
de primejdia războiului atomic și pentru 
ca cea mai mare descoperire a geniului 
omenesc sâ fie folosită nu în scopuri de 
distrugere, ci în scopuri pașnice, spre bi
nele oamenilor

Sintem ferm convinși cd interzicerea ar

șl Consiliul de Miniștri al URS S. au pri
mit un mesaj semnat de Wilhelm P.eck. 
președintele Republicii Democrate Ger
mane, Johannes Keckmann. ia numele 
Prezidiului Camerei Populare a Republic.: 
Democrate Germane, și Otto Gtulaaoiil, 
în numele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Germane.

K. E. Voroșilov, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al UJLS S_ a pri
mit telegrame din partea lui Alexander 
Zawadzki, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone; Antonin 
Zapotocky, președintele Republici; Ceho
slovace ; Hadji leahi, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a Republic.. 
Populare Albania; Kim Du Boc, pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare a 
R.PD. Coreene; Sukarno, președintele 
Republicii Indonezia; Dr. Ba U. pre
ședintele Uniunii Birrr.ar.e ; Istvan 
Dobi, președintele Prezidiului Republicii 
Populare Ungare ; Gheorghi Damiancv. 
președintele Prezidiului Adunări: Popu
lare a Republicii Populare Bulgaria: Rad- 
jendra Prasad, președintele Indie: : Y. K. 
Paasikivi, președintele Republic.: Fnlan- 
deze; Iosif Broz-Tito, președintele Re
publicii Populare Federative Jugoslav» ; 
Rene Coty, președintele Republicii Fran
ceze ; Luigi Einaudi, președintele Repu
blicii Italiene ; Gelal Bayar. președintele 
Republicii Turce; generalul Mohamed 
Naghib președintele Republicii Egiptene ; 
Mohammed Zahir, regele Afganistanului; 
Mohammed Reza Pehlevi, șahul Iranu
lui ; Hașim Atasi, președintele Republicii 
Siriene: Cărnii Samun. președintele Re
publicii Libaneze ; FeisaL regele Iraku

PARIS 9 (Agerpres). — TASS trans
mite :

Ziarele pariziene au publicat In nume
rele lor de duminică cuprinsul pe scurt 
al cuvîntării rostite de M. Z. Saburov la 
ședința solemnă din 6 noiembrie a Sovie
tului din Moscova.

„Saburov confirmă din nou că UBS.1 
crede in posibilitatea coexistenței pașni
ce" — scrie in titlu ziarul J.'H'uman te 
Dimanche"; „Moscova subliniază posibili
tatea coexistenței pașnice" este titlul ar
ticolului publicat de „Journal du Di
manche" ; principala temă dezvoltată de 
vorbitor, scrie „Journal du Dimanche*. 
poate fi rezumată în felul următor: 
„Uniunea Sovietică promovează o politică 
în favoarea păcii internaționale și îmbu
nătățirii condițiilor de viață în țara sa*. 
Ziarul relevă pasajul din cuvintarea lui 

din partea engleză — membrii delegației 
din Coventry, din partea sovietică — 
memorii Comitetului Executiv al Sovie
tului Orășenesc Stalingrad, șef:: de secțd 
ai Sovietului Orășenesc, reprezentanți ai 
presei.

John Fennel, lordul primar al orașului 
Coventry și Serghei Șapurov, președintele 
Sovietului Orășenesc Stalingrad, au sem
nat de asemenea și o scrisoare adresată 
domnului Hammerskjoeld, secretarul gene
ral al Organizației Națiunilor Unite, in 
care se spune : „Trimițind secretariatului 

melor atomică și cu hidrogen ar contribui 
considerabil la pacea in lumea întreagă 
și ar duce imediat la slăbirea încordării 
în relațiile dintre state.

Cetățenii orașelor Coventry^ Stalingrad 
își exprimă speranța că acest apel ai lor 
va fi sprijinit de către Organizația Na
țiunilor Unite, a cărei datorie este să dea 
ascultare glasului oamenilor simpli, care 
manifestă îngrijorare pentru destinele lu
mii. în ceea ce privește Stalingradul șt 
Coventry, care totdeauna au fost și sînt 
pentru pace, ele vor continua și pe viitor 
această luptă pentru pace șt prietenie in
tre popoare pină la victoria deplină a for
țelor păcii.

Președintele Comitetului Executiv al So
vietului Orășenesc Stalingrad de deputați

SCURTE ȘTIRI
• La 8 noiembrie, orchestra de muzică 

populară românească condusă de Constan
tin Cirjan. care a sosit în R.P. Chineză 
la 22 august pentru a da o serie de con
certe în cadrul acordului de colaborare 
culturală intre R.P. Chineză și R.P. Ro- 
mină, a părăsit China îndreptîndu-se spre 
Uniunea Sovietică.

înainte de plecarea sa din China, an
samblul a vizitat R. P. D. Coreeană.

• La 5 noiembrie, nouă soldați cian- 
kaișiștl, venind dinspre insula Quemoy, cu 
o barcă cu motor, s-au predat unităților 
Armatei Populare Chineze de Eliberare. 

lui ; Adolfo Ruiz Cortine*, pceeedinteie 
Statelor Unite ale MexăcaM; tatata. 
regele Belgiei; Ju ana, reg-aa Olandei: 
Frederx. rejeie Danemirre ; Cnartotte 
marea ducesă de T.iir-hcrg; Biflvh* 
Rubattel. președmteâe Cadederape: El
vețiene ; Asgeir Asgesmc, Reședințele 
Islands:; rtn-a-a Mohammed- r--vmator 
general al Pakistanului; Hale Selassx. 
Împărat al Etiopiei.

G M. Malenkov a primit telegrame din 
partea Ini Josef Cy t anlue wicx, președin
tele Cons.l.utu: de Mr-.rștri «1 Repcb-bcH 
Populare Polone: Vuko Cerrenkor. pre- 
tateMa CaaaOMat de MMgtri al Bep*- 
blirii Populare Bulgara : Kun Ir Sen. 
-reședințele Cabcsetuîm de Miniștri zl 
RPDl Coreene: L Tedeubal. prun mi
nistru al Repet jet Populare Mongole ; 
Jmbarial Nehru prtm ministru al In
diei ; Vjem Strnky. președintele Consi
liului de Mmutrt a! Repofai:cu Cebo- 
atovace; Mehmet Sheta, pre*e*steie 
CoaaflMat de MIat|IH al BepaabHrt 
Populare Albarra ; Imre Nagy. președin
tele CaoriRaM de M
Populare Ungare; AE Sastroarnădjojc, 
primul ministru al Republici: Irdmez.:

- li•: ■■ • -- o e Z :* • _ 1.
de Miniștri al Finlande-.: Mosbe Shares, 
7 7 — _--- s -- r- ■ ,l' ’ ■
Externe a! Statului Israel.

V. M. Mclocov a primit o telegramă dtn 
partea lui Stanislav Sauzeszearstoi. mi
nistru al Afacerilor Externe al Republic_i 
Populare Polone șt o «crjoare din partea 
ambasadorului Statelor Unite. Charles E. 
Bohlen. in care transmite presedinteLui 
Prezid.ulu: Sovietului Suprem al UJi-SS. 
un mesaj din partea guveznuiui SUA.

M. Z. Sabursr unde re verbejte despre 
'.-nbunitlprea reiat—=r intre U3.S.A F 
Iugoslavia.

*
LONDRA • Cmnnirt — Barg JBm- I 

day Express* a publmaț pe prma pagmă 
știrea cu privire li raportul prezentat la 
C n xembr.e ax. de M. Z. Saburov la șe
dința sole-rnă a Sorjet-la: dm Moacora. 
Ziarul citează in special pasatul de ra
port în care Sabur: r menpmeaaă Incer- I 
cărtle uocr perscnajîâti <tn Statele Unite 
ale Amerini de a vortri c= Uni-mea So
vietică de pe asa-zisa -ponpe de tortă*. 
, Sunday Express* de aseme-
nea cuvintele tat Sad—-ir despre mări
rea recoltelor de culturi cgreal ere.

„Sunday T_-.ys* relevă de asemenea 
pașajul din cuvintarea iui Saburov !□ ■ 
care re rrrtxste despre poirbea Uniuni: | 
Sov.euce hi rată pe -xxa lemx stă ca pri- , 
vire Ia posibclrtatea eoeri«terțe: pașnice 
a stemelor tncal st g cap tai-rt.

$i cu hidrogen
General al Organ izațar: Națiunilor Unite 
apelul oraseirr Coventry (AagLa) s Stai.n- 
grad (U RAS), cu pnv_re ia interzxe- 
rea armelor atocn.rt k cu hidrogen, vă 
rugăm Keen' »ă-I mui:.pjcați cit mai 
repede pokbC. zk-1 înminați membrilor 
Organ.zat.ei Natiunjor Unite și să-l pre- 
dați organelor corespsmzătoare ale Orga
nizației NațiunLcr Unite rpre exam-nare.

Sperăm In concursul dv. în ceea ce pri
vește predarea cit cai grabnică a acestui 
document și vă expr.-năm cu anticipație 
mulțumirje noastre sincere.

ai ocmenilor mncil, Serghei Șapurov, 
Konttantin Mehroov. Andrei Zemuanski, 
Ghcorghi ilaiinin, M«ri« Sovtora, Anatoli 
Jdaniuk, membri e* ComUetuisă Executiv 
al Sovietului O^âre^ese Stalingrad de 
deputați ai oamenilor mnen; John Fen
nel lord-primar al orașului Coventry, Sid
ney Stringer, Arthur James Waugh, Eric 
James Wxlhams, EUie Jones, Edward 
McGarry, membri ci Conciliului munici
pal al orașului Coventry.

9 noiembrie Z1S4. Stalingrad."
După semnarea apelului, John Fennel 

și Serghei Șapurov au rostit cu vin țări in 
care și-au exprimat speranța în întări
rea continuă a prieteniei intre popoarele 
englez și sovietic.

• Agenția France Presse anunță că 
guvernul Mendăs-France a obținut votul 
de încredere în problema bugetului cu 
321 voturi contra 297 și 90 abțineri.

• Un mare grup de oameni de știință 
și cultură vest-germani au adresat din 
nou miniștrilor Afacerilor Externe ai ce
lor patru puteri o scrisoare în care se sub
liniază necesitatea unor tratative în 
scopul rezolvării cit mai grabnice a pro
blemei germane. Scrisoarea este semnată 
de 245 de persoane.

Ia fotografia de sas pmess 
vedea aa aspect de la • *e- 
■ s—rape dl» Laadra. Partiad 
pjezrde pe care stă scris de- 
zretirea capitalelor crier riad 
■ari pateri, dcnaarrsața ce» 
rearitarea pe calea tratat!-, e-

FccograCa ta nedalioa re- 
preztsU na aspect de la a ■»- 
aifesuue a -.merilor anstriacl 
taapetrtra faseiSBolai șl ■31- 
mrîcaala!.

Priaa fotografie de jos (cea 
■tel) a fost laată pe »Ba dia

Trecerea în revistă
a forțelor tinerilor apărători ai păcii

La 19 noiembrie, tinerii din toate ță
rile sărbătsreac Ziua Mondială a Tinere
tului.

In această zi, la prima Conferință Mon- 
dtala a Tineretului care s-a ținut la Lon
dra in anul 1945, a fost creată Federația 
Mentală a Tineretului Democrat. Scopul 
aceste. org=nxa’:; este lupta pentru drep
turile tineretului, pentru menținerea și 
consolidarea păcii, pentru un viitor fe
ricit al unere: generații.

De la prima Conferință Mondială a Ti- 
neretMni |i pină în prezent. E.M.T.D. a 
crescut fi s-a întărit In 1945, Federația 
nip—un număr de 30 milioane de ti
neri din S3 de țări. Acum F M.T.D. are 
83 mJ-cane de membri din 93 țări.

In decursul celor 9 ani de activitate, 
FM.TJX ■ luptat ctaperseverență și con
secvență pe»tra apărarea drepturilor și 
intereselor tineeetala:, pentru pace. La 
multe conferințe, festivaluri și alte întil- 
airi ale tineretului. F.M.TJJ. a luat in 
discuție problema situației și drepturilor 
tineretului. Comisii speciale ale F M.T.D. 
au fost formate pentru studierea condi
țiilor de trai ale tinerei generații din dife
rite țări. La Varșovia a fost convocată în 
1948, Conferința Internațională a Tinere
tului Muncitor, care a discutat cele mai 
arzătoare probleme ale tineretului — 
dreptul la muncă, la învățătură și odihnă, 
în 1952. ia Viena. a avut loc Conferința 
Internațională pentru Apărarea Dreptu
rilor TmeretuluL F M T.D. a organizat de 
asemenea patru Festivaluri Mondiale ale 
Tineretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie. De trei ori s-au întrunit re
prezentanții tineretului din diferite țări 
la Congresele mondiale ale tineretului

Din inițiativa F.M.T.D. și UXS. tinerii 
din toate țările sărbătoresc la 21 februa
rie Ziua luptei împotriva regimului co
lonial și a solidarității cu tineretul din 
toate țările coloniale și dependente. An 
de an. la 14 aprilie, se sărbătorește Ziua 
solidarității cu tineretul sp3n-oL în fie
care an, de la 21—28 martie se sărbăto
rește Sâptămîna Mondială a Tineretului, 
în ultimul an. activitatea F.M.T.D. a fost 
deosebit de rodnică. Cu sprijinul F.M.T.D., 
in multe țări s-au desfășurat intilniri și 
festivaluri regionale, conferințe, au fost 
organizate tabere internaționale ale stu
denților în timpul vacanței, concursuri 
artistice internaționale, raionale și locale 
și intilniri sportive. Astfel, la sfirșitul 
anului trecut a avut loc primul festival 
al tineretului pentru pace și prietenie din 
Transval, la care au luat parte 1500 de 
tineri. La Viena. a avut loc conferința 
națională pentru apărarea drepturilor ti
neretului din Austria. Timp de 16 zile 
s-a desfășurat la Calcutta festivalul ti
neretului din India. In timpul Săptămi- 
nii Mondiale a Tineretului, la Sidney s-a 
ținut festivalul tinerilor muncitori din 
Australia. în diferite regiuni ale Africii 
de Sud au avut loc festivaluri. S a desfă
șurat cu succes festivalul anual al tine-

străzile Toklo-ului Ua grup 
<te taeri japonezi string sem- 
sătxri pe apelul pentru inter
zicerea tuturor armelor de ex
terminare la masă.

A dooa fotografie de jos 
(cea aura) reprezintă o» as
pect de la demonstrațiile antl- 
taper-ailste ale studenților 
■rxteaaL La aceste de- 
■oastrațll desfășurate In capi
tala Mexicului atunci dnd mi
liardarii americani au pornit 
agresiunea Împotriva poporu
lui guatemalei au luat parte 
peste 25.000 studențl.

P. Iurov

rilor din Anglia, Walles șl Irlanda de 
Nord. Au avut loc de asemenea festiva
luri naționale în Canada, Belgia, Olanda, 
Ecuador, Bolivia. La Oslo a fost organi
zată in luna iulie tabăra prieteniei a ti
neretului din țările nordice.

La întîlnirile care au avut loc, tinerii 
au luat în discuție problema situației ti
neretului, și-au manifestat indignarea 
față de situația grea a tinerei generații 
din țările capitaliste, coloniale și depen
dente. In Pakistanul d® vest, de pildă, în 
fabricile de iută, copii in virstâ de 7—10 
ani îndeplinesc o muncă istovitoare. In 
tipografiile din Iran, copii în virstă de 
12 ani muncesc de dimineață pină la ora 
6 seara, căpâtind pentru munca lor un sa
lariu de mizerie. Și azi se mal obișnu
iește in Iran ca fetele de măritat să fie 
schimbate pe vite. Pentru munca lor isto
vitoare, tinerii din Nigeria primesc 6—8 
franpi pe oră, deși minimul de existență 
este de 500 franci pe zi. în Canada sînt 
600.000 șomeri, majoritatea tineri. In 
S.U-A- jumătate din armata șomerilor este 
formată din tineret. Cu fiecare an crește 
șomajul in Italia.

Lupta pentru drepturile tineretului este 
strins legată cu lupta pentru pace și 
rec-uritatea popoarelor. Laolaltă cu toți 
oamer.:: iubitori de pace din întreaga lu
me, tinerii au cerut să se pună capăt 
războiul::: din Coreea și Indochina. îm
preună cu toate popoarele, tineretul luptă 
pentru reglementarea pașnică a tuturor 
problemelor litigioase, împotriva «milita
rizării Germaniei occidentale, împotriva 
pactelor militare din Asia care duc 
la creșterea încordării In relațiile inter
naționale. Se poate spune că nu a exis
tat nici o acțiune a partizanilor păcii care 
să nu fi fost susținută sau la care să nu 
fi luat parte tineretuL

împreună cu toți oamenii cinstiți, tine
retul se pronunță pentru interzicerea ar
mei atomice și a tuturor armelor de ex
terminare in masă, pentru reducerea înar
mărilor. In numele celor 83 de milioane 
de tineri, F.M.T.D., în apelul său către 
tinerii din întreaga lume cere imediata 
interzicere a tuturor genurilor de arme 
de exterminare in masă. Aceste cereri 
ale F.M.T.D. au fost susținute de toți ti
nerii progresiști.

Tinerii din toate țările Europei au res
pins „Comunitatea defensivă europeană". 
La Conferința tineretului din Europa care 
s-a ținut la Berlin. în luna mai a acestui 
an, au participat reprezentanți ai tinere
tului din 23 de țări. Toți au exprimat a- 
ceeași idee : „Comunitatea defensivă eu
ropeană" amenință pacea și independența 
popoarelor: este necesar să se lupte îm
potriva planurilor de creare a c.de, îm
potriva «militarizării Germaniei occiden

tale". Tineretul a adus o prețioasă con
tribuție la lupta popoarelor care a deter
minat falimentul rușinos al c.d.e.

în luna iunie, a avut loc la Berlin, 
Congresul tineretului german pentru 
pace, unitate și libertate. La acest Con
gres tineretul german a arătat că este 
ferm hotărît să lupte împotriva renaște
rii Wehrmachtului, pentru unitatea Ger
maniei pentru crearea unui stat german 
unit, democrat și iubitor de pace. 700.000 
de tineri au luat parte la cea de a doua 
Întîlnire a tineretului din întreaga Ger
manie, care a avut loc imediat după Con
gresul tineretului. Aici tineretul german a 
jurat să nu precupețească forțele în lupta 
sa pentru încheierea unui tratat de pace 
cu Germania și retragerea trupelor de 
ocupație. Reprezentanții tineretului din 28 
de țări au fost martori la jurămîntul ti
neretului german.

La lupta pentru pace Ia parte activă 
tineretul din Orientul îndepărtat, din 
Asia de sud-est și Oceania. Aproape în 
toate țările din Asia au avut loc demon
strații de protest împotriva pactului agre
siv militar al Asiei de sud-est, S.E.A.T.O., 
și a acordului americano-pachistanez și 
împotriva renașterii militarismului japo
nez.

Reprezentanții tinerel generații din ță
rile asiatice care au participat anul acesta 
în august la lucrările sesiunii Consiliului 
F.M.T.D. de la Pekin au exprimat din 
nou cu hotărîre dorința de pace a tinere
tului. Ei au arătat că tinerii sînt hotărîți 
să nu permită ațîțătorilor la război să 
încalce pacea în Asia.

Consiliul F.M.T.D. de la Pekin a luat 
în discuție problemele care frămîhtă pe 
tinerii din întreaga lume. Participanții la 
sesiune au adoptat în unanimitate rezolu
ția cu privire la problema mișcării de 
tineret din țările coloniale și dependente, 
cu privire la participarea F.M.T.D. și a 
organizațiilor afiliate la ea Ia pregătirea 
Intîlniril Internaționale a Tineretului Să
tesc, rezoluția cu privire la desfășurarea 
celui de al V-lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților pentru Pace și 
Prietenie la Varșovia precum și textul 
declarației Consiliului F.M.T.D. în legă
tură cu acordurile de la Geneva cu pri
vire la încetarea operațiunilor militare 
in Indochina. Sesiunea Consiliului a sub
liniat faptul că una din sarcinile prin
cipale legate de pregătirea Intîlnirii In
ternaționale a Tineretului Sătesc și a 
Festivalului Mondial este întărirea con
tinuă a unității tineretului în lupta pen
tru drepturile sale, pentru pace și inde
pendență națională.

Tineretul sovietic sărbătorește cu en
tuziasm, alături de toți tinerii democrați 
din întreaga lume Ziua Mondială a Tine
retului. Tineretul Uniunii Sovietice și Îm
preună cu el tinerii din țările lagărului 
democratic participă activ la acțiunile 
Federației, stă vigilent de strajă păcii șl 
securității popoarelor.
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