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Să contractăm cit
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Ascultînd de sfaturile deputaților șl tovarășilor de la 
cooperativă în legătură cu avantajele de care ne vom bu
cura, dacă vom contracta animale sau produse lactate cu 
statul, în anul ce a trecut, am contractat și eu un porc gras. 
La predare — porcul a cîntărlt 185 de kg. Pentru el am 
primit suma de 2220 lei.

De asemenea, mi s-a făcut reducere la cotele datorate 
statului: am fost scutit de 363 kg. porumb și 37 kg. carne 
de porc. Tot în anul ce a trecut eu am contractat și dat 
centrului de strîngere a laptelui prin I.S.P.L. cantitatea de 
800 litri lapte pentru care am primit 0 importantă sumă de 
bani.

Am citit de curînd Hotărîrea Consiliului de Miniștri și 
a C.C. al P.M.R. cu privire la îmbunătățirea sistemului de

mai multe animale.........
contractare șl achiziții de animale, păsări șl produse ani
male. Din ea se desprinde grija permanentă pe care o poartă 
partidul nostru țăranilor muncitori. Avantajele despre care 
se vorbește acolo, sînt multe. Astfel, citind Hotărîrea, 
m-am oprit în mod special la punctul 15, aliniatul E.. ho- 
tărîndu-mă să împrumut bani prin Banca Agricolă pentru 
a-mi cumpăra încă o vacă — în condițiile prevăzute în Ho- 
tărîre. '

Tot în acest an, voi contracta cu statul doi porci grași, 
iar pînă la 1 martie a.c. voi preda 400 litri de lapte cen
trului I.S.P.L. din comună. Contractînd aceste produse cu 
statul sînt conștient că contribui și eu la ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc, iar venitul gospodăriei mele 
va crește simțitor.

CRIȘAN PETRE 
țăran muncitor cu gospodărie individuală 

din comuna Nojorld, regiunea Oradea
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CUCERITORII
PĂMÎNTURILOR ÎNȚELENITE

VREM ȘI NOI SA FIM acolo unde 
e greu, unde sînt mai necesare bra- 
5’ țele noastre tinere. Chiar dacă ne va 

bate vîntul, iar soarele ne va arde mîinile, 
chiar dacă nu vom dormi de ajuns în 
timpul semănatului sau al recoltării, noi 
rem să lucrăm ca tractoriste sau com- 

bineri. Făgăduim să ne însușim repede 
și bine noile profesii”. Rîndurile acestea 
din scrisoarea a două tinere muncitoare 
vorbesc grăitor despre elanul cu care 
mii de tineri sovietici răspund chemării 
Partidului Comunist de a da viață pămîn- 
turilor înțelenite.

Despre dorința lor de a-și aduce apor
tul la această măreață operă au vorbit 
comsomoliștii și tinerii din Moscova și 
regiunea Moscova la o mare adunare care 
a avut loc zilele --
comsomoliștii și 
Uniune Sovietică

Cu bucurie și 
nerii participant 
primului secretar al C. C. al P.C.U.S., 
tovarășul N. S. Hrușciov. încrederea Par
tidului în vigoarea morală a tineretului 
sovietic, înalta apreciere dată muncii sale 
pe pămînturile înțelenite aprind și mai 
puternic în sufletele tinerilor patrioți, ho
tărîrea de a nu-și cruța forțele în acea
stă muncă nobilă care contribuie la ridi
carea bunei stări a poporului sovietic, la 
întărirea puterii statului sovietic.

Viața oamenilor sovietici devine din an 
în an mai îmbelșugată, cerințele lor cresc 
necontenit. Pentru ca oamenii muncii să 
poată cumpăra mărfuri tot mai multe, 
mai variate și mai bune trebuie să se 
dezvolte larg producția cerealelor — mi
nunat izvor de belșug al Țării Sovietice. 
De aceea, Partidul Comunist și Guver
nul Sovietic au trasat sarcina valorifi
cării uriașelor întinderi de țelină, de o 
neobișnuită rodnicie, din Kazahstan și 
Siberia. In anul 1956, suprafețele însă- 

. mînțate de pe pămînturile'valorificate vâr 
ajunge la 28-30 milioane hectare. De pe 
această întindere uriașă, poporul sovie
tic va primi cel puțin 300 milioane chin
tale de cereale.

Nu a trecut nici un an de cînd primii 
entuziaști au pornit spre stepele necunos
cute din Kazahstan și Altai. Dar cît de 
bogate sînt rezultatele muncii lor : peste 
17 milioane de hectare de pămînturi noi 
arate în cursul anului 1954, milioane de 

. puduri de grîne dăruite patriei.
Pe harta Uniunii Sovietice există în 

prezent noi puncte — mici orășele care 
vorbesc despre munca entuziastă a celor 
peste 100.000 de tineri plecați în primă
vara trecută, cu foi de drum primite de 
la Comsomol. 124 sovhozuri au apărut 
în stepa, de curînd încă pustie. In noile 
orășele, viața se desfășoară din plin. 
Oamenii locuiesc acum în case bine ame
najate, fac cumpărături la magazine noi, 
iau masa la cantină, își petrec timpul li
ber lp club. Ei se bucură că toate acestea 
au fost înălțate de mîinile lor, că ținutul 
pe care l-au îndrăgit înflorește pe zi ce 
trece. Asemenea înaintașilor lor care odi
nioară au plecat să construiască în taiga 
orașul tinereții — Comsomolsc-pe'-Amur 
— ei nu se vor mai despărți niciodată 
de acest ținut — o parte a aceluiași ne
mărginit pămînt sovietic — ținutul de 
care îi leagă fericirea marilor victorii do
bîndite în muncă, primele amintiri ale ti
nerelor familii întemeiate aci.

Nu a fost ușoară munca tinerilor cute
zători. Au avut 
gerului și arșița 
— profesiunile 
viața în corturi, 
rii deprinși cu condițiile vieții de la oraș.

trecute. Ei au chemat 
tineretul din întreaga 

să le urmeze exemplul, 
mîndrie au ascultat fi
la adunare cuvîntarea

de înfruntat și asprimea 
și greutățile începutului, 
noi pentru mulți din ei, 
neobișnuită pentru tine-

Dar nici o greutate n-a putut birui avîn- 
tul comsomoliștilor și al celorlalți tineri 
sovietici. Tineretul sovietic este mîndru 
că lui i-a fost încredințată sarcina de a 
trezi la viață aceste ținuturi, de a-și 
aduce aportul la creșterea bunei stări a 
oamenilor sovietici.

Alături de el erau noii prieteni — lo
calnicii care l-au primit cu dragoste, care 
s-au străduit să-l ajute, să-i împărtășeas
că experiența lor de muncă. Tinerii 
plecați să muncească pe pămînturile înțe
lenite simțeau alături de ei pe tovarășii 
rămași la sute de kilometri depărtare, în 
Ucraina sau la Moscova, la Leningrad 
sau în Estonia, de la care soseau scrisori 
pline de căldură și nenumărate daruri : 
aparate de radio și schiuri, cărți și instru
mente muzicale, jucării pentru micuții 
din primele creșe și grădinițe, pentru cei 
care abia aveau să se nască. Ei au simțit 
necontenit grija părintească a partidului 
și a guvernului care le trimiteau zeci de 
mii de mașini pentru ca munca lor să fie 
mai ușoară și mai spornică, sute de mii 
de tone de mărfuri pentru ca în noile 
locuri să nu ducă lipsă de nimic.

Anul acesta, munca de valorificare a 
noilor 'pămînturi va lua o amploare și 
mai mare.

Minunate perspective deschide cuvînta
rea tovarășului N. Si Hrușciov în fața 
tinerilor dornici să supună noi și noi pă
mînturi nefolosite pentru înflorirea Pa
triei lor. In viitor,-întinderi mănoase dar 
lăsate în paragină de dincolo de Altai, 
din Krasnoiarsk, Habarovsk și Sahalin, 
lucrate de mîini harnice, vor putea da 
recolte bogate.

Comsomoliștii, tinerii sovietici, au răs
puns cu înflăcărare hotărîrii partidului 
de a spori întinderea suprafețelor însă- 
mînțate de pe pămînturile valorificata. 
Mii și mii de tineri cer să fie trimiși la 
muncă pe pămînturile înțelenite și virgine. 
Numai în cîteva zile, organizațiile com- 
somoliste din .Moscova și regiunea Mos
cova au primit 3000 de cereți în acest 
sens din partea tinerilor patrioți. Comso
moliștii A. Lobanov, A. Gnatko, B. Mar- 
tînenko 'și I. Zaloznîi, membri ai unei 
brigăzi de lăcătuși-montori de la uzina 
„Moskabel" din Moscova au trimis co
mitetului raional de comsomol o scrisoare 
scurtă dar semnificativă : Trimiteți în
treaga noastră brigadă pe pămînturile 
înțelenite" — au scris ei.

In curînd se vor îndrepta spre ținutu
rile din estul Uniunii Sovietice cu pămîn- 
turi nefolosite, noi detașamente de tineri 
entuziaști. Le vor urma exemplul nenu- 
mărați tovarăși de ai lor din toate colțu
rile marii Țări h Socialismului, însuflețiți 
de victoriile dobîndite, hotărîți să lupte 
cu tot ațîta dîrzenie ca și primii voluntari, 
pentru a merita astfel pe deplin marea 
încredere pe care le-o acordă partidul.

Eroismul de care dau dovadă comso
moliștii și tinerii sovietici în măreața 
operă de valorificare a noilor pămînturi, 
dîrzenia cu care biruie ei toate greutățile, 
umplu de admirație tineretul din țara 
noastră. Tinerii noștri țărani muncitori 
și tractoriști se străduiesc să contribuie 
cît mai din plin la ridicarea nivelului 
agriculturii noastre, la înfăptuirea sar
cinii trasate de'paYt4d cu privire la spori
rea producției cerealiere astfel ca în anul 
1955 să se ajungă la 10 milioane tone 
de grîu și porumb. Un puternic imbold 
în această muncă de seamă îl constituie 
minunatul exemplu al comsomoliștilor 
care valorifică pămînturile nefolosite pen
tru ca belșugul să domnească și mai mult 
în viața poporului sovietic.

Acum cîtva timp muncitorii, tehni
cienii și inginerii fabricii „SOLIDA- 
RITĂTEA“ din Satu-Mare, tineri și 
vîrstnici, au obținut o însemnată 
victorie. Ei și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile de plan la toți indicii pe anul 1954. La 
consfătuirea ce a avut loc cu ocazia începerii producției pe 
1955 a reieșit că întreprinderea, poate și trebuie să producă 
mai multe produse în noul an. Dăm mai jos cuvîntul cîtorva 
din muncitorii acestei întreprinderi.

Putem depăși propriile noastre realizări

Productivitatea muncii poate fi sporita
Cit de plăcută este o casă ale cărei fe

restre sînt împodobite cu perdele lungi, 
dantelate ! Și cît de bine te simți cînd la 
vitrinele magazinelor textile apar pulo
vere, rochii, pantaloni, tricouri și altele, 
lucrate cu panglici de diferite culori.

Nu mai puțin îți crește mîndria,. cînd 
din magazine gospodinele cumpără fitil® 
pentru lămpi de gătit cu petrol și spun :

— Să ne mai dați încă două bucăți din 
astea, pentru că sînt foarte bune.

Cumpărătorii n-au de unde să știe că 
fitilele de lămpi, perdelele, dantelele, 
elasticul și panglicile de culori diferite 
de la diferite confecții, sînt lucrate la fa
brica ..Solidaritatea".

Noi însă care vedem toate acestea, .în
țelegem bine feluț în care muncim. A fost 
însă o vreme cînd în activitatea noastră 
se manifestau mari lipsuri.

De pildă, în primul și al doilea trimestru 
al anului care a trecut, ne mulțumeam 
doar cu îndeplinirea planului. Nu ne pre
ocupa îndeajuns, reducerea prețului de 
cost al produselor, iar planul pe sorti
mente nu îl îndeplineam întotdeauna.

în această problemă a intervenit în 
r.îndurile tineretului comitetul organiza
ției de bază U.T.M. sub îndrumarea or
ganizației de partid. în darea de seamă 
pe trimestrul al doilea, s-a analizat de ce 
este «importantă reducerea prețului de 
cost.

In toiul discuțiilor s-au făcut o serie de 
propuneri însemnate care au dus la în
tocmirea unui plan de măsuri concrete. 
Printre acestea putem aminti cîteva din 
cele mai semnificative :

— Pentru creșterea continuă a produc
tivității muncii, s-a hotărît să se caute 
noi căi pentru descoperirea rezervelor in
terne ale fabricii. Aceste căi, sprijineau 
de fapt și îndeplinirea planului la toți 
indicii. Pentru extinderea metodelor so
vietice Covaliov, Jandarova, marșrut, 
Ciutchih și Baschirov cît și inițiativa tine
rei Popa Maria din București, s-a hotărît 
mobilizarea tinerilor la cursurile de mi
nim tehnic din fabrică.

S-a mai hotărît de asemenea și popu
larizarea și intensificarea mișcării inova
torilor, factor de seamă în sporirea pro
ductivității muncii.

încă din primele zile, muncitorii vârst
nici și tineri au dovedit că știu nu numai 
să vorbească, dar să și traducă în fapte 
propriile lor propuneri, prin aplicarea că
rora în viață erau convinși că vor ajunge 
în fruntea întrecerii. Preocupări de sea
mă au început să-i frămînte pe o serie 
de utemiști printre care și 1 Erdei Iosif, 
Popa Ioan, apoi mai mulți .tineri de felul 
Măriei Mundrinek. Cercetînd biblioteca 
fabricii, cu sprijinul 
cabinetului tehnic, ei 
au realizat ajutați 
de inovatorii mai 
vîrstnici, o serie de 
inovații și mici me
canizări, care au 
adus fabricii noa
stre — pe anul ca 
s-a scurs — nu nu
mai o creștere a 
productivității mun
cii, ci și o 
de 181.000

Inovația 
Mundrinek 
Erdei Iosif 
sită astăzi 
ces în toată fabrica 
noastră la mașinile 
de țesătorje.

Prin aplicarea u- 
nor arcuri de sigu
ranță pentru evita
rea căderii canetelor 

• din mașina de țesut 
panglici, cei doi ti- 

. neri au făcut ca fa- 
’brica să obțină noi

succese. Avantajele 
acestei inovații sînt 
prețioase. In primul 
rînd reduce ruperea 
dinților la roțile de 
angrenaje, cu care 
înainte aveam mari 
dificultăți la căderea 
canetelor și face ca 
produsele să fie de 
o calitate superioară. 
Totodată productivi
tatea muncii crește 
cu 7 la sută. De 
asemenea tînărul 
Iacob Vladimir a 
construit un dispozi_ 
tiv pentru aplicarea 
păpușilor de rezervă 
bitat. Aceasta sporește productivitatea 
muncii cu peste 15 la sută.

Un merit deosebit de important îl are 
în toate acestea și comitetul organizației 
de bază U.T.M. Fiecare membru din co
mitet a mobilizat o serie de tineri la 
cursurile de minim tehnic, la cursurile 
organizate în vederea obținerii de econo
mii și în vederea descoperirii a noi re
zerve interne.

Propunerea .tinerilor Judianu Emil și 
Fiilop Ion pentru construirea de cărucioare 
la transportul materialelor în secțiile de 
bază, a fost apreciată mult de noi. Acum 
în loc de 2—3 muncitori, care cărau cu
tiile cu canete și bobine pe brațe, este 
folosit unul singur.

De asemenea la secția finisaj unde îna
inte fitilele pentru lămpile de gătit, dan
telele și panglicile trebuiau tăiate și mă
surate cu mina, acum toate acestea se 
efectuează automat. Acesta este tot me
ritul tinerilor Judianu și Fiilop care au 
confecționat un dispozitiv acționat de un 
motoraș ce execută automat toate aceste 
operații. In acest fel randamentul este 
aproape dublu, iar calitatea s-a îmbună
tățit mult.

, Datorită măsurilor tehnico-organizato- 
rice, precum și inovațiilor, în cel de al 
doilea semestru al anului 1954 am' reușit 
nu numai să ne realizăm planul global 
la toți indicii, dar chiar să-1 și depășim. 
De alunei a trecut mult timp, iar succe
sele noastre au crescut și ele. La data de < 
6 noiembrie ne-am îndeplinit planul glo- ’ 
bal pe acest an la toți indicii. Dar nu I 
ne vom opri aici. Experiența ne-a arătat 
că fabrica noastră poate produce mai 
mult.

„Să lucrez din zi în zi mai bine“ — iată preocuparea 
principală a fiecărui muncitor din fabrică. Tînără Reghina 
Hășmășan se califică la locul de muncă, învățînd meseria 
de țesătoare de ' 
Hunyady.

la fruntașa în întrecerea socialistă Maria

* *

la mașinile de de- La nivelul fruntașilor
Cu cîtva timp în urmă unele tinere din 

brigada pe care o conduc lipseau nemoti
vat, iar altele nu munceau cu tragere de 
inimă, ceea ce făcea ca mașinile să stea, 
sau produsele să aibă defecte.

încet, încet însă, lucrurile s-au schimbat. 
Tovarășul Rapolti Țiberiu, membru în co
mitetul organizației de bază U.T.M., a stat 
de vorbă cu mine și a trasat sarcină ute- 
mistei Gergely Iran să mă învețe cum se 
aplică corect metoda sovietică marșrut.

— Ce o să mă învețe ? Oare nu știu eu 
și singură să mă descurc ? îmi ziceam eu, 
crezînd că mașinile sînt de vină. Dar nu 
aveam dreptate. Cînd Iren mi-a arătat 
cum muncesc tinerele din brigada ei am 
văzut și mai bine că n-aveam dreptate. 
Atît Iren, cît și celelalte tovarășe de 
muncă ale sale lucrează la mașinile de 
dantelat cu două fire, mai operativ.

Intr-adevăr, metoda sovietică marșrut 
cere operativitate și o organizare mai 
perfectă a muncii. Schimbarea păpușilor 
de rezervă la mașini de. către tinerele 
Farkas Magda și Berek Rozalia se făcea 
defectuos. Parcă în mîinile lor se găseau 
sticle de lămpi, nu păpuși. O. altă cauză 
care făcea ca noi să nu avem rezultatele 

organizarea defectuoasă a 
drumului printre mașini, 
se opreau mai multe mașini

Izvoare nesecate

HEIN PAUL 
tehnician
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? Reducerea prețului de cost - în primul rîndl 
a . »8 Brigada uternistă nr. 5 de la secția preparație, a cărei g 
8 responsabilă sînt, pe lingă îndatoririle ce îi reveneau din 8 
8 plenul de muncă, și-a propus în mod deosebit, reducerea § 
g prețului de cost. |
3 Ajutați de comuniștii Iosif Crișan și Moratan Ion am? 
8 trecut la fapte. Aplicînd înaintatele metode sovietice, fo- i 
g Ieșind timpul la maximum și acordând o mai mare atenție g 

—----- — — - w ’ --- -- ’------ X44. XÂAXV,— 6
lei. i șoram procentul de deșeuri admis. 8

tinerilor g măiestria muncii, toată silința și-au dat-o membrele g
Maria și 8 brigăzii și în deosebi tinerele Pușcaș Ecaterina, Saroși Ve- 8 

este folo- | ronica și Silagy Maria. 8
cu suc-

economie 8 îmbunătățirii calității firelor, am început zi de zi să mic-8

- AVÂXAvci mana. 8

g La data de 1 decembrie, am ajuns să lichidăm complet | 
8 cu deșeurile. Zilnic dăm producției cu cîte 4—5 kg. mai 8 
| multe fire. Așa se face că numai pe prima decadă a lunii | 
g decembrie am economisit 70 kg. fire. Din ele s-au lucrat g 
3 10.000 metri de dantelă cu modele noi 8
° - g

3
3

8 Firele,,noastre au fost socotite ca avînd o calitate supe-
g rioară. o
8 Și totuși, sîntem convinși că mai sînt mari posibilități 8 
S pentru reducerea și mai mult a prețului de cost al pro- ’ 
g duselor noastre.
8 A.I *
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responsabila brigăzii nr. 5 — secția

Hotărîrea C. C. al P. C. U. S«. 
cu privire ia ziua amintirii lui V. I. Denin

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite • „Pravda" 
și alte ziare centrale publică textul integral al Hotărîrii C.C. 
ai P.C.U.S. cu privire la ziua amintirii lui V. I. Lemn, sem
nată de N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.':

După moartea lui V. I. Lenin s-a statornicit tradiția de a 
cinsti*  memoria lui V. I. Lenln — marele întemeietor și înțe
leptul conducător al partidului comunist și al statului sovietic 
— în ziua încetării sale din viață — 21 ianuarie.

In primii ani după încetarea din viață a lui V. I. Lenin, 
n conștiința poporului sovietic și a partidului comunist această 

zi a fost legată direct de evenimentul dureros al încetării din 
viață a marelui conducător V. I. Lenln; aceasta explică carac
terul solemn de doliu al măsurilor pentru cinstirea memoriei 
luminoase a lui V. I. Lenin.

In cei 30 de ani care au trecut de la moartea lui V. 1. Lenin, 
în țara noastră au avut loc gigantice transformări socialiste. 
Călăuzindu-se după învățătura nemuritoare a marxism-len nis- 
mului, Partidul Comunist al Uniunii Sovietice a însuflețit și 
organizat poporul sovietic în vederea înfăptuirii planului leni
nist de construire a socialismului în țara noastră. Intr-un timp 
i'toric scurt, patria noastră s-a transformat dintr-o țară agrară 
Înapoiată intr-un puternic stat socialist industrial-colhoznic.

Urmînd calea indicată de Lenin, sub conducerea Comite
tului Central, în frunte cu I. V. Stalin, partidul a dus popoa
rele patriei noastre la victoria socialismului. în prezent, se 
îndeplinește sarcina dezvoltării puternice șl continue a for
țelor de producție ale societății socialiste, a ridicării nivelului 
■aterlal și cultural de trai al poporului sovietic, se traduc în 

viață măsuri pentru trecerea treptată de la socialism la co- 
nunlsm.

Leninismul este o mare învățătură dătătoare de viață, care 
■jminează calea construirii comunismului. Lenln trăiește în

mărețele opere ale Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
în noile succese ale patriei noastre sovietice, care pășește cu 
încredere pe calea spre comunism.

Ideile lui Lenin exercită o puternică influență asupra între- 
mers al istoriei mondiale. Ideile lui Lenin trăiesc și in

ele oamenilor muncii din lagărul păcii, democra- 
ului, în mișcarea internațională pentru pace și 

ntre popoare, pentru democrație și socialism, mlș- 
ește și se întărește continuu.

Știința popoarelor din țara noastră șl a oamenilor 
n întreaga lume, de numele lui V. I. Lenln, de în- 

lui sînt legate marile victorii ale oamenilor sovietici 
uirea societății comuniste. De aceea, astăzi este mai 

să Se cinstească memoria lui V. I Lenln nu în ziua

mtwic 
vățăt 
în con 
indicat 
încetării sal? din viață, ceea ce imprimă acestei zile un ca
racter de doliu și durere, ci în ziua nașterii lui V. I. Lenin — 
22 aprilie, atribulndu-se acestei date un caracter de sărbătoare, 
ceea ce va corespunde mal bine întregului spirit al leninis
mului — învățătură veșnic vie, dătătoare de viață.

C.C. al P.C.U.S. HOTĂRĂȘTE :
Ziua comemorării lui V. 1. Lenin, marele conducător al 

oamenilor ■ muncii șl întemeietor al statului sovietic socialist, 
va fi sărbătorită în mod solemn în ziua nașterii lui V. I. Lenin 
— 22 aprilie In această zi se va expune pe larg importanța 
ideilor atotbiruitoare ale marxism-lenlnismului și succesele ob
ținute în construcția comunismului. In ajunul sărbătorii vor 
fi organizate adunări solemne ale organizațiilor de partid, so
vietice și obștești, precum și conferințe și convorbiri în între
prinderi, instituții, colhozuri și sovhozuri, despre viața și acti
vitatea lui V. I. Lenln șl despre Importanța ideilor leninismului 
în construirea societății comuniste.

Roadele cursurilor 
agrotehnice

PITEȘTI 11 (Agerpres). — Studiind la 
cursurile învățămîntului agricol de masă 
metodele agrotehnice înaintate, colecti
viștii din comuna Văleni-Podgoria, raionul 
Topoloveni, au semănat porumbul în cui
buri așezate în pătrat și au recoltat 3.500 
kg. la hectar. De asemenea, ei au făcut 
arături adînci, au iarevizaț cartofii înainte 
de însămînțat și au înlocuit rărițatul prin 
prașilă, obținînd astfel o recoltă de 20.000 
kg. de cartofi la hectar. Și țăranii munci
tori cu gospodării individuale Marin 
Oprea și Mîndruță- Dumitru din comuna 
Călinești au aplicat metode agrotehnice 
înaintate. La culturile de porumb,, ei au 
înlocuit rărițatul cu prașila și au recol
tat 3.500 kg. la hectar.

Anul acesta, secția agricolă a sfatului 
popular raional s-a preocupat din vreme 
de buna organizare și funcționare a învă- 
țămîntului agricol de masă în sectorul so
cialist ca și în cele 16 cămine culturale. 
Printre lecțiile predate pînă acum au fost 
și „Tipurile de sol și procedeul de îmbu
nătățire a structurii lui", '
grășămintelor organice”, 
pezii

La 
riile 
Teiu 
fac întotdeauna și aplicații practice.

', „Folosirea în- 
„Reținerea ză- 

pe ogoare” și altele.
cursurile ce se predau la gospodă- 
agricole colective din Călinești și 
din Vale, după ținerea lecțiilor se

dorite era 
parcurgerii 
Atunci cînd 
deodată, nu știam unde, să fug mai întîi. 
Pentru a da drumul mai repede la mașini, 

‘făceam nodurile mari, necorespunzătoare, 
din care cauză calitatea era slabă. Pe 
lingă aceasta, pierdeam minute prețioase 
care influențau simțitor prețul de cost al 
produselor.

Organizîndu-ne temeinic munca și apli- 
cînd corect metodele sovietice astăzi bri
gada pe care o conduc obține zilnic depă
șiri de plan în proporție de 20—25 la 
sută, iar uneori chiar 30 la sută.

Acum, cînd ne-am ridicat și noi la înăl
țimea celor ce ne-au ajutat, sîhtem con
vinși că vom putea produce în acest an, 
mult mai mult decît pînă acum.

MARIA MIRCEA 
responsabilii de brigadă

UN NOU TIP

con-

Una din importantele construcții ridi
cate în anii regimului de democrație 
populară în orașul Craiova este și fabrica 
de mașini și utilaj electrotehnic „Electro- 
putere”. An de an, înzestrată cu utilaj nou 
și tehnicieni pricepuți, fabrica s-a dezvol
tat tot mai puternic. Dacă la început
struirea unui motoraș constituia o pro
blemă, astăzi, aici se fabrică mari 
toare electrice, transformatori de 
kw A, locomotive electrice de mină și 
altele.

. Pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953, colectivul de muncitorii ingi
neri și tehnicieni al fabricii „Electropu- 
tere“, a început în cursul anului 1954 con
strucția unui nou tip de vagon de tram
vai.

La 8 ianuarie 1955, orele 12 și 30 de mi
nute, sirena fabricii a sunat prelung.

Primul vagon de tramvai a fost scos din 
hala de montaj, gata pentru a fi dat în 
exploatare. Pe linia transbordorului s-au 
adunat muncitorii, fericiți de noua lor 
izbîndă.

în cuvîntul său, la mitingul fulger care 
a avut loc, tovarășul Toma Dumitru, di
rectorul fabricii, a arătat dorința munci
torilor de a lupta pentru a obține noi rea
lizări. In același timp, 
el a arătat că la con_ 
strucția noului tip de 
tramvai, care are o 
capacitate de peste 
100 locuri și o viteză 
pînă la 70 km. pe 
oră, au contribuit din 
plin și colectivele 
uzinelor „Clement 
Gotwald" _ București, 
„Electro - aparataj"- 
București, „Electro- 
Banat“ _ Timișoara, 
I.T.B. și „Indepen-. 
dența“ Sibiu.

In întreprinderea 
constructoare a nou
lui tip de tramvai un 
aport deosebit au a- 
dus secțiile: mecanic 
șef, aprovizionare, 
mecanică sculărie și 
colectivul de proec- —

mo-
5600

Analizînd într-una din ședințele orga
nizației noastre posibilitățile sporirii pro
ducției și productivității muncii ne-am 
dat seama că în fabrica noastră se pot 
obține succese și mai mari.

Un scaun, un birou, nepuse la locul lor, 
te împiedică să ajungi la mașina pe care 
o supravegheri, cu cel puțin un minut.

Da, un minut! Cite nu se pot face oare 
în toate aceste minute pierdute zadarnic 
în timpul celor 8 ore cît are o zi de 
lucru ?

Despre aceste probleme am discutat cu 
comitetul organizației de bază U.T.M. și 
cu cele nouă responsabile de brigăzi ute- 
miste.

Fiecare tânăr și tînără înțelege că oa
menii muncii au mare nevoie de produsele 
fabricii noastre.

In luna noiembrie în urma angajamen
tului întregului nostru colectiv, cînd s-a 
pus problema, dacă vom putea da într-a- 
devăr peste plan 1.150.000 de metri de 
diferite produse, tinerii au afirmat că nu 
trebuie să existe îndoieli în această pri
vință. Aceste spuse nu au fost doar vorbe 
goale, ci posibilități la care tinerii noș
tri năzuiau încă de cînd au aflat de la 
cursurile de minim tehnic, ceea ce se 
poate produce intr-o întreprindere, folo- 
sindu-se toate căile posibile.

Comitetul organizației de bază U.T.M. a 
luat din timp o serie de măsuri. Cele 
mai principale au fost însă, înlăturarea 
lipsurilor și întârzierilor de la lucru, 
aplicarea metodelor înaintate de lucru și 
întărirea muncii în fiecare secție, prin 
participarea permanentă a unuia dintre 
membrii comitetului care să sa ocupe de 
brigăzi, să le ajute și să le îndrume.

Tinerele Muller Eva și Gaiger Emilia 
aveau obiceiul să lipsească și să întîrzie 
de la muncă. Acest lucru nu i-a scăpat 
din vedere tinerei Schwartz Maria — 
membră în comitetul organizației de bază 
U.T.M. Ea le-a criticat aspru și a reușit 
să le convingă, explicîndu-le concret ce 
se putea face în timpul pe care l-au pier
dut. De atunci, tinerele n-au mai lipsit și 
nici n-au mai întîrziat niciodată.

Pornind in întrecerea socialistă, fiecare 
tînără a hotărît să realizeze mai mult 
dec.it realizase cu o să.ptămînă în urmă. 
Metodele sovietice, cursurile de minim 
tehnic, cît și buna organizare a locului de 
muncă au făcut ca tinere de felul lui 
Gergely Iren, Mircea Maria și Kovari 
Elisabeta să treacă să lucreze de la 12-14 
mașini de dantelat, la 17-18.

In cadrul consfătuirilor de producție pe 
secție și la adunările de organizație, ase
menea utemiști, ca tovarășele indicate 
mai sus au fost evidențiați, iar fotogra
fiile multora din ei sînt astăzi pe panoul 
de onoare al fabricii.

Izvoarele spre progres, sînt ^nesecate. 
Nu de multă vreme am realizat și eu ală
turi de alți muncitori o inovație. Aceasta 
ajută secția electrică a fabricii în execu
tarea rapidă a unor operații care înainte 
se făceau greoi.

Iată de ce fabrica noastră poate să rea
lizeze mai mult în noul an în care am 
pășit.

POP IOAN
secretarul organizației de bază U.T.M.

DE TRAMVAI
tanți în frunte cu inginerul Cernăuțeanu. 
Dintre muncitori s-au evidențiat în mod 
deosebit Mânu Mihai, Pavel Manda, Ion 
Păun și Nicolae Voica. Sub îndrumarea 
comuniștilor, utemiștii și tinerii au con
tribuit din plin la construcția noului va
gon }de tramvai. Printre aceștia se numără 
și utemiștii Gheorghe Frunză și Florea 
Langa. Acum colectivul fabricii se stră
duiește să livreze înainte de termen pri
mul, lot de vagoane de tramvai.

Pînă în prezent, pentru încă 18 va
goane s-a executat construcția metalică 
în proporție de peste 90 la sută ; la 5 
vagoane se execută acum tîmplăria, iar 
alte 20 sînt în faza de pregătire.

După terminarea mitingului noul tram
vai cu inscripția „Electroputere“ avînd 
instalat pe un vagon remorcă propria sa 
uzină electrică (baterii) a părăsit fabrica 
cu o viteză de aproape 70 km. pe oră și 
s-a oprit în gara Craiova, de unde apoi 
a luat drumul Capitalei.

La intrarea în gară a noului tip de 
tramvai, ceferiștii au făcut o caldă primire 
constructorilor acestuia, înmînîndu-le 
flori.

SIRBU OPREA 
corespondentul „Scînteli tineretului'1 

pentru regiunea Craiova



artiști. Arta unor muzicieni prieteni
în viața noastră muzicală tot mai bo

gată, se bucură de o caldă primire vizi
tele marilor colective artistice de peste 
hotare. Iată că acum avem ca oaspeți un 
colectiv simfonic de valoare din R. P. 
Bulgaria: orchestra Filarmonica de stat 
din Sofia condusă de dirijorul Sașa Po- 
pov, artist al poporului din R. P. Bulga
ria, laureat al Premiului „Dimitrov".

Primele două concerte date de Filarmo
nica din Sofia au fost în multe privințe 
pline de învățăminte. Se cuvine a subli
nia, în primul rând, alcătuirea programe- 

7 ianuarie a fost con- 
muzidi contemporane

lor. Concertul din 
sacrat exclusiv 
bulgare.

Dintre lucrările 
s-a bucurat de i 
partea publicului Simfonia I-a de Liu- 
bomir Pipcov.

Scrisă în 1940, simfonia lui L. Pipcov
— unul -dintre cei mai de seamă compo- __________ ______
zitori .bulgari — este legată de pierderea Liuba Enceva au dovedit 
unui tovarăș drag în războiul antifascist 
din Spania. Dar acest eveniment a trezit 
în mintea compozitorului gînduri și sen
timente de o semnificație mult mai mare, 
concretizate în imagini artistice convin
gătoare. în întreaga simfonie putem găsi 
evocarea eroismului și tragismului luptei 
antifasciștilor spanioli și de peste hotare, 
în Spania.

Partea a II-a, un lento cu caracter de 
jale, în care răzbat și accente de răs
coală, este singura mișcare la care com
pozitorul a precizat programul arătînd că 
este o evocare a pieirii celui drag. Dacă 
în această parte pot fi observate urmele 
unui anumit academism, în schimb par
tea a IÎI-a, Scherzo, este întru totul ori
ginală. „Scherzo" înseamnă glumă, con
cepția programatică a autorului a 
terminat însă ca acest scherzo 
un caracter aparte.

Glumele, umorul, elanurile, 
oglindite în el sînt neîmplinite, 
resc, ceea ce dă uneori un caracter sta
tic muzicii. Aceasta este o trăsătură a 
primelor trei părți ale simfoniei; se face 
simțit un element de opresiune, de încor
dare, elanurile sînt tăiate, bucuriile ră
sar dar se șterg curînd. Forma s-a supus 
exprimării conținutului atît în părțile vii 
(tratate orchestral cu sugestivitate) cît și 
în cele două momente emoționante de 
durere, de profundă turburare ale Scherzo- 

' ului în care răzbat ecouri ale Lento-ului 
funebru.

Finalul este străbătut de chemări eroi- 
co-dramatice de corn (interpretate cu o 
remarcabilă puritate și sensibilitate). Este 
un final viguros, optimist. Optimismul lui 
nu este superficial, de paradă, ci ap-are 
din afirmarea tot mai puternică a moti
velor luptei, fiind organic legat de cele
lalte părți și, prin aceasta, cu atît mai 
convingător.

Interpretarea simfoniei a fost pildui
toare prin grija, elanul, profunzimea cu 
care orchestra. îndrumată de dirijor, a 
redat lucrarea compozitorului bulgar.

Marele compozitor Pancio Vladigherov 
a vădit de-a lungul carierei sale creatoare 
deosebită dragoste față de muzica noastră 
populară. Orchestrarea cu măestrie a 
„Horei staccato" de Grigoraș Dinicu a 
contribuit mult la faima mondială a a- 
cestei piese. Vladigherov este și autorul 
unor „Schițe simfonice românești" și a 
„Patru dansuri simfonice romînești". A- 
propiindu-se de temele populare romî
nești, ei nu caută să se substituie unui 
compozitor român, ci le privește și le tra
tează prin prizma sa personală de com-

compozitorilor bulgari 
un interes deosebit din

de-
să capete

bucuriile 
nu înflo-

__ _____________ NOTA BlBLIOGRAFICĂ _ ________ ___

[ O povestire despre „Duminica sîngeroasă“ *)
( Marele Gorki a imortalizat în poves- 
{tirea „9 Ianuarie" evenimentele petre- 
(cute în „Duminica sângeroasă", ziua în 
[oare s-a petrecut unul din cele mai 
(dramatice episoade ale mișcării revo- 
[ luționare din Rusia țaristă. Cu puterea
f de evocare care-1 caracterizează, înte- 
(meietorul realismului socialist ne in
troduce în atmosfera fierbinte a acelei 
încleștări ce avea să fie preludiul pri
mei revoluții burghezo-democratice din 
Rusia — repetiția generală, cum o nu
mea Lenin, a Marei Revoluții Socialiste 

(din Octombrie. Adevăratul eroU al 
[acestei^ povestiri este masa, mulțimea 
enormă de oameni care ieșise să mani- 

. festeze pașnic, să implore „mila" țaru
lui pentru starea de mizerie cruntă în 
care se zbatea. Gorki aduce în fața ci- 

: titorului crâmpeie din gândurile și dis
cuțiile eroilor săi anonimi, dîndu-i ast
fel posibilitatea acestuia să seziseze sta
rea de spirit a masei, încrederea naivă 
a multor muncitori induși în eroare de 
demagogia social-religioasă a provoca-

Klosz Hilda, secretara organizației de 
bază U.T.M. de la întreprinderea „Lăzăr 
Odon" din Tg. Mureș deschise ședința co
mitetului.

— Tovarăși, primul punct la ordinea de 
zi va fi raportul tovarășei Moldovan Ilona, 
despre munca culturală și sportivă, apoi 
vom discuta despre munca organizatorică, 
despre educația politică, despre proble
mele producției și calificării și... probleme 
diverse. Dacă va fi nevoie vom face și 
discuții.

Tovarășa Moldovan scoase câteva notițe 
și începu să vorbească.

— Echipa noastră de gimnastică a par
ticipat astă vară la competițiile sportive 
organizate în oraș, dar acum și-a încetat 
activitatea din lipsă de sală ; echipele de 
baschet și volei mai fac antrenamente. 
Mulți dintre utemiștii noștri au par
ticipat și la crosul „Să întâmpinăm 7 
Noiembrie". Nu de mult, chiar și acum 
două luni, echipele noastre de dansuri au 
dat frumoase programe artistice în satele 
și comunele de prin împrejurimi. Dar 
acum nu mai avem sală pentru repetiții 
și deci, activitatea lor nu mai poate con
tinua. Cam acesta a fost raportul meu.

Tovarășa Galfi, care a urmat apoi la cu- 
vînt, a „1 . “ -
bază sînt trei cercuri politice, articolele 
la gazeta de perete se schimbă de două 
ori pe lună și uneori săptămânal, că s-au 
făcut fotomontaje și lozinci.

Lukâcs Băla, adjunctul cu munca orga
nizatorică în comitet, și-a început „rapor
tul" printr-o adevărată trecere în revistă 
a evenimentelor interne și internaționale 
și s-a avîntat atît de mult, de părea că nu 
mai termină. Cînd ajunse însă la ra
portul propriu zis, se dovedi mai zgârcit

la vorbă. Aminti în treacăt că „a mobili
zat utemiștii la diferitele ședințe și adu
nări, precum și la mitingul de 7 Noiem
brie" ; bineînțeles n-a uitat să adauge că 
„la miting s-a făcut agitație și s-au stri
gat lozinci" și ca „e mulțumit de parti
ciparea utemiștilor la aceste acțiuni".

S-a întîmplat ca la această ședință de 
comitet să lipsească responsabilul cu pro
ducția și calificarea. De aceea tov. Klosz 
Hilda a socotit că e bine să raporteze ea 
„pe scurt" despre munca tinerilor în pro
ducție : că există opt brigăzi de tineret 
și un post utemist de control și că tinerii 
aduc un aport serios în munca întreprin
derii. La sfîrșit a recunoscut că nu poate 
vorbi prea mult despre activitatea în pro
ducție, fiindcă nu o cunoaște destul de 
bine și că „nici nu-i necesar, deoarece 
membrii comitetului cunosc starea de lu
cruri din producție".

De obicei, după rapoarte urmează dis
cuții. Dar probabil că rapoartele au cla
rificat așa de bine toate problemele că 
membrii comitetului nu mai aveau ce 

.raportat" că în organizația de ■ adăuga.
— Dacă n-aveți ce spune, vă voi pune 

întrebări — zise secretara. Să spună to
varășul Lukacs : cum stăm cu disciplina 
la fabrica de produse de came 7 Tinerii 
nu sînt obraznici ?

Tov. Lukacs parcă anume se pregătise.
— în secolul al XX-lea — se miră el — 

să mai fie tineri obraznici, indisciplinați ? ! 
Și mai ales la noi, la fabrica de produse 
de carne ? Păi la noi tinerii s'nt deosebi' 
de vigilenți! •'

— Bine ! — zise secretara mulțumită 
de un răspuns atît de prompt și categoric 
— Ce părere ai despre munca noastră, a 
comitetului și a mea personal ’ Poți să mă 
și critici !

— O, dar tovarășa Klosz a muncit foarte 
bine — răspunse cu înaintare Lukacs —

„Scînteia tineretului"
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pozițor bulgar. De la Allegro-ul inițial, 
trecînd prin „Doina" (foarte frumos cîn- 
tată de prima vioară a orchestrei) pînă 
la ultimele două dansuri s-a vădit măies
tria în dezvoltare a orchestrației precum 
și înțelegerea profundă a muzicii româ
nești.

Publicul spectator a acordat o deosebit 
de caldă apreciere acestei lucrări, măr
turie a prieteniei strînse a celor două 
popoare frățești.

Filarmonica de stat din Sofia ne-a a- 
du's și două lucrări concertistice remarca
bile ale compozitorilor bulgari: concertul 
pentru vioară și orchestră de Veselin Sto. 
ianov și Concertul pentru pian nr. 3 de 
Pancio Vladigherov. Ambele lucrări în care 
virtuozitatea solistică și orchestrală se 
îmbină cu o largă și generoasă melodici- 
tate, sînt piese greu de interpretat dar 
foarte ușor de ascultat.
_ .Violonistul Vasil Cernaev și pianista 
." - __----- remarcabilele
lor calități. Interpreții au dezvăluit în
totdeauna Spiritul muzicii, chiar dacă u- 
neori litera nu era pe deplin respectată.

Ceea ce caracterizează. în schimb, in
terpretarea lui Sașa Po-pov, este un res
pect mare față de text — condiție primă 
a pătrunderii și dezvăluirii conținutului. 
Și acest conținut Sașa Popov îl redă cu 
multă pregnanță. Interpretarea pe care 
el a dat-o simfoniei a Vil-a de Beethoven 
a fost poate lipsită de „inovații" cu orice 
preț, dar contururile imaginilor au fost 
foarte plastice. Remarcabilă a fost tălmă
cirea părții a II-a precum și aceea a fi
nalului. în legătură cu finalul există di
ferite concepții. Unii îl socot ca Wagner 
„o apoteoză a dansului" (întreaga simfo
nie o denumește el așa), alții o bachanală. 
Sașa Popov pare a înclina spre o concep
ție eroico-revoluționară în această miș
care ; ea corespunde cu unele cercetări 
care leagă această simfonie de înfrîngerea 
lui Napoleon în Rusia și de chemarea lui 
Beethoven la răsturnarea jugului bona- 
partist de către poporul german.

Fandată și îndrumată de peste două de
cenii de Sașa Popov, orchestra realizează 
sub bagheta lui cele mai fine nuanțe și 
redă cu măiestrie concepția dirijorului. 
Aceasta este posibil, datorită remarcabile
lor calități tehnico-muzicale ale orches
trei. Ea este un colectiv de o excepțio
nală coeziune : coeziune în sînul partizilor 
de instrumente, coeziune între partizi. 
Corzile au un acordaj perfect (ca de alt
fel întreaga orchestră), intonația de o 
precizie de invidiat, calitatea sunetului 
înaltă. De asemenea, alămurile și în 
sfîrșit lemnele, au o remarcabilă siguran
ță în interpretare. Trebuie menționate și 
instrumentele de percuție (deosebit de su
gestiv a apărut cîntatul „la patru mîini" 
la clopote în „Marea -poartă a Kievului,, 
din lucrarea „Tablouri dintr-o expoziție" 
de Musorgski).

Toate acestea sînt dublate de o înaltă 
muzicalitate, ceea ce duce la realizările 
valoroase ale orchestrei. Acestea au fost 
călduros aplaudate de publicul nostru 
oare așteaptă cu mult interes șî nerăb
dare viitorul concert, în care orchestra 
va interpreta muzică rusă și sovietică.

Pînă atunci orchestra Filarmonică de 
Stat din Sofia va da mai multe concerte 
în țară, unde va avea, desigur, din nou 
prilejul să vadă exprimată dragostea po
porului nostru pentru 6Olii poporului prie
ten bulgar.

C. TEODORIU
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torului popa Gapon, în mărinimia „tă- j 
tucului țar".

Descriind în culori aspre sălbăticia j 
și cruzimea ofițerilor care au condus j 
masacrul, împușcarea atîtor oameni) 
fără altă vină decît aceea de a fi cerut j 
de lucru și pîine, Maxim Gorki ilus- j 
trează caracterul dușmănos față de) 
popor al armatei țariste, al întregului] 
aparat de stat în frunte cu țarul, lucru J 
de care se conving în cele din urmă ' 
manitestanții ce au plătit cu un greu 
tribut de sînge naivitatea lor și care au 
înțeles odată pentru totdeauna că îm
potriva exploatatorilor nu există altă 
cale decît lupte.

Povestirea lui Maxim Gorki consti
tuie un document de o mare valoare 
artistică și Istorică despre lupta dusă 
de clasa muncitoare din Rusia 
doborârea absolutismului țarist 
rirea vieții fericite, socialiste.

♦) Maxim Gorki — „9 Ianuarie", 
Cartea Rusă, Colecția Lectura.

I J J ) J. J ) i ) ] 

pentru ] 
și fău- j
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CEREMONIA LAUDELOR

Elevul 
o serie de _ 
rugat să-l prezentăm cititorilor.

Cojocaru Stan de la Școala medie de comerț-cooperatist din Sibiu, are 
purtări necorespunzătoare. Colectivul gazetei de perete „Flacăra" ne-a

E Ia noi în -internat
Unul săritor și tare
Chiar și cînd s-a înnoptat, 
Ia priviți-I cum mai sare...

Concerte’e orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat din Sofia

Marți dimineața, membri ai orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de Stat din So
fia, în frunte cu dirijorul Sașa Popov, 
artist al poporului din R. P. Bulgaria, 
laureat al Premiului „Dimitrov", au făcut 
o vizită la Ministerul Culturii.

După amiază, orchestra simfonică a Fi
larmonicii de Stat din Sofia dirijată de 
Sașa Popov a dat un concert în sala de 
festivități a Atelierelor C.F.R. „Grivița 
Roșie" din Capitală.

La sfârșitul concertului, într-o atmosfe
ră de caldă prietenie au fost oferite 
tîștilor bulgari buchete de flori.

Seara, oaspeții au făcut o vizită 
Uniunea Compozitorilor.

Marți noaptea, orchestra simfonică 
Filarmonicii de Stat din Sofia condusă 
Sașa Popov a părăsit Capitala plecînd 
tr-un turneu în țară, unde va da 
certe în localitățile: Orașul Stalin, Tg. 
Mureș, Cluj, Iași, Constanța și Giurgiu.

(Agerpres)
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inaugurat la Ploești 
istorie. Amenajat în 
funcționat cartierul

Inaugurarea unui muzeu 
de istorie la Ploești

Duminică a fost 
Muzeul regional de 
clădirea în care a 
general al trupelor rusești care ne-au aju
tat ân anul 1877 să ne eliberăm țara de 
sub jugul turcesc, muzeul cuprinde peste 
1.800 de documente și piese din diferite 
perioade de dezvoltare istorică a poporu
lui nostru.

Sînt expuse, printre altele, tezaurul de 
la Săhăteni, compus din 180 de dinari de 
argint din epoca romană, de la Vespasian 
pînă la Alexandru Sever, documente din 
timpul domnitorilor țării romînești Radu 
Leon, Radu Șerban, Mihai Racoviță, Ma
tei Basarab, Constantin Brîncoveanu, Ma
nifestul de la 6 Iulie 1848 al guvernului 
provizoriu și altele. Numeroase documente 
din epoca contemporană scot în evidență 
profiturile fabuloase realizate de capita
liștii străini și români, prin exploatarea 
sălbatică a muncitorilor. Alte documente 
vorbesc despre luptele din anul 1933 ale 
petroliștilor.

(Agerpres)

Cicluri de conferințe cu tema 
.Viața și cultura in U.R.S.S."
La Casa Prieteniei Romîno-Sovietice 

A.R.L.U.S. din Capitală vor avea loc pa
tru cicluri de conferințe cu tema „Viața 
și cultura în U.R.S.S.”.

Primul ciclu, care cuprinde 12 confe
rințe, intitulat: „Privind harta U.R.S.S.” 
se va deschide la 24 ianuarie, iar cel de 
al doilea ciclu, care cuprinde tot 12 confe
rințe, cu tema „Din istoria popoarelor 
U.R.S.S.” va începe la 26 ianuarie. Tot 
în luna ianuarie, în ziua de 31, va fi inau
gurat un ciclu de 14 conferințe intitulat 
„Republicile U.R.S.S.”. La 2 februarie va 
avea loc deschiderea ciclului „Marii scrii
tori ruși” care va cuprinde 11 conferințe.

Conferințele fiecărui ciclu vor avea loc 
bilunar, fiind urmate de filme artistice și 
documentare.

înscrierile pentru audierea acestor con
ferințe se fac pînă la 24 ianuarie 1955 
prin cercurile șl raioanele A.R.L.U.S., 
precum și la Casa Prieteniei Romîno-So
vietice A.R.L.U.S. din str. Batiștei nr. 14.

(Agerpres)

pe mine m-a ajutat totdeauna în muncă, 
eu sînt mîndru de ea. Dabă toate organi
zațiile ar avea secretari ca ea ! Dar... mai 
are și o lipsă : în ultima vreme nu s-a 
interesat de munca culturală. Dar sînt si
gur că și-o va îndrepta !

Ceilalți membri ai comitetului s-au 
asociat acestei păreri.

— Permiteți-mi să trag concluziile — 
zise tov. Klosz. Eu sînt mulțumită cum 
v-ați achitat de sarcini. Dacă munca orga
nizației noastre a slăbit în ultima vreme, 
nu sîntem noi de vină. Știți că n-am avut 
sală de repetiții. Apoi și zilele sînt acum 
mai scurte ca vara. Totuși, vă promit că 
sală vom găsi și atunci toate vor merge 
ca înainte..

Ședința, care a durat o oră și jumătate, 
a luat sfîrșit. Ca și o morișcă de hîrtie, 
care se învârtește dar macină doar vânt — 
și această ședință „a avut loc", a „discutat 
probleme", dar n-a adus nici un folos real 
muncii organizației. Nu pentru că ședința 
de comitet n-ar fi fost necesară, ci pen
tru că înșiși membrii comitetului n-au dat 
atenție acestei ședințe, nu s-au pre
gătit pentru ea. Ar fi fost, de pildă, cu 
mult mai bine dacă ședința avea ca 
scop să analizeze nu toate problemele or
ganizației, Ci una singură, — de pildă, 
starea muncii culturale, a învățământului 
politic sau a activității tineretului în pro
ducție Și să stabilească cele mai potrivite 
măsuri pentru 
munci.

Rapoartele în 
să înfățișeze nu 
află munca-organizației, ci să și analizeze 
cauzele Succeselor sau insucceselor, să pro
pună soluții pentru îndreptarea lipsurilor. 
Or, tocmai acest lucru nu s-a făcut la 
această ședință. Ea n-a fost decît o foto
grafie (și încă prost reușită) a situației 
din organizație.

acestorîmbunătățirea
orice ședință au 
numai starea în

ca scop 
care se

— Vai, dar ce-a pățit Stănică? 
Și-a scrîntit vreo mină, gamba ?
— Nu vă temeți, n-ave ți frică 
El dansează-acuma!... Samba !

Ostenit ? Ași! Nu contează ! 
Și pe bulevard e-activ.
Mai ales cînd „studiază"
Cu întregul... „colectiv".

Dar Ia școală-i liniștit, 
Parcă n-a fost el la bal ; 
Colectivu-a părăsit, 
Doarme... individual.

După o scrisoare în versuri trimisă de corespondenții noștri voluntari: MARCEL SCHWARTZ, PETRU LELEA șl ARSEN IE PITIȘ

Difuzarea presei în raionul R. Vîlcea
între Comitetul raional U.T.M. Rîmnicu 

Vîlcea și centrul de difuzare a presei, 
există de multă vreme o strînsă colabo
rare, fapt ce a făcut ca în ultimele luni, 
abonamentele la presa de tineret să 
crească simțitor.

în luna octombrie, a anului trecut, de 
pildă, pe întreg raionul au fost făcute 
1222 abonamente la „Scânteia tineretului", 
26 abonamente la „Tînărul leninist", 53 
abonamente la „Tineretul lumii", 780 la 
„Scânteia pionierului", 66 abonamente la 
„Instructorul de pionieri", 194 la „Știință 
și tehnică", 238 la „Luminița" și 122 la 
„Cravata roșie". Și in luna noiembrie la 
majoritatea publicațiilor, numărul abo
namentelor a crescut față de lunile tre
cute. Numai la „Scânteia tineretului", de 
exemplu, au fost făcute 1650 abonamente, 
iar la „Scânteia pionierului" 1237.

Datorită preocupării activului comitetu
lui raional U.T.M. presa de tineret, in ul
timele trei luni, a pătruns in peste 75 la 
sută din organizațiile din raion. La cea 
mai mare parte din organizații, numărul 
abonamentelor a crescut de fiecare dată 
și noi organizații au devenit fruntașe în 
difuzarea presei de tineret. De pildă, 
în luna octombrie au devenit fruntașe or
ganizațiile: Școala metal-lemn, Liceul de 
fete, Școala pedagogică, Fabrica de pie
lărie și încălțăminte „11 Iunie”.

Un alt fapt care a dus la mărirea numă
rului de abonamente a fost și acela că 
centrul de difuzare a presei, a asigurat tri
miterea la timp a ziarelor. în toate orga
nizațiile.

Una dintre măsurile bune a fost și aceea 
că lunar, comitetul raional U.T.M. împre
ună cu secretarii organizațiilor de bază 
au analizat munca de difuzare a presei 
de tineret și copii în aceste organizații.

Cu toate aceste rezultate bune, nu se 
poate totuși vorbi că în raionul Rîmnicu 
Vîlcea au fost înlăturate complet lipsurile 
din munca pentru difuzarea și folosirea 
presei de tineret, 
sânt încă destule 
Căzănești, Ocnele 
din lună în lună 
în loc să crească, 
mare de utemiști și tineri care sînt în ra-

Și în acest raion mai 
organizații ca : Blidari, 
Mari, și altele în care 

numărul abonamentelor 
scade. Față de numărul

Excursii în munți
Vara ca și iarna, munții noștri sînt cu

treierați de numeroși muncitori, intelec
tuali, sbudenți, elevi, pionieri, amatori de 
excursii frumoase.

Numai în anul 1954, peste două mi
lioane de oameni ai muncii au luat parte 
la diferitele forme de activitate turistică 
organizate de către sindicate.

Pe lingă excursiile organizate de C.C.S., 
la sfîrșit de săptămînă, și excursiile în 
grupuri organizate de întreprinderi, insti
tuții sau asociații, au fost manifestări în 
care aspectul turistic s-a îmbinat cu cel 
sportiv și educativ. Astfel, tinerii trftiști 
au participat la „excursii în formă de 
stea" care constau în pornirea echipelor 
de turiști din 5 puncte diferite pentru a 
se întâlni într-un loc fixat, 
excursii s-au organizat la 
Mare, în Paring, la Semenic (lîngă Reșița), 
pe Omul etc.

S-au organizat de asemenea concursuri 
turistice de orientare, cu probe variate de 
zl și de noapte (ascensiuni, coborîri, uti
lizarea funicularului etc.). Cele trei con
cursuri republicane de acest fel, organi
zate în munții Vrancei, Cibinului și Cea
hlăului, au fost precedate de concursuri

Astfel de 
Cristianul

întreprinderea „Lâzâr Odon" — care 
produce cele mai diferite mărfuri de larg 
consum are un tineret minunat. Numeroși 
tineri ca Ugran Maria, Buzâș Paula, Fiilop 
Elisabeta și mulți alții au obținut succese 
însemnate în producție.

Asta nu înseamnă că totul merge bine, 
că în această privință nu mai este nimic 
de făcut. Să luăm un singur caz. Utemiste 
Bortek Elena, organizatoarea grupei ute
miste de la „secția tineretului" (Fabrica 
de tricotaje) este și responsabila unei bri
găzi utemiste. Fiind întrebată dacă poate 
îndeplini ambele sarcini și dacă n-ar 
fi mai bine să propună o altă utemistă ca 
responsabilă de brigadă, ea a dat un răs
puns foarte semnificativ.

— Nu e nimeni în brigadă care să cores
pundă. Fetele nu muncesc rău, dar nici 
prea bine. Mai mult mediocru.

Acest lucru îl știe, probabil și tov. Mol
dovan, membră a comitetului, care mun
cește în aceeași secție. Oare analiza unei 
asemenea probleme — cum să ridicăm pe 
cei „mediocri" la nivelul fruntașilor, cum 
să răspîndlm experiența în muncă a bri
găzilor fruntașe — n-ar fi fost 
decît o discuție generală despre 
"n producție ?

Tov. Moldovan, la rîndul ei, 
vorbească despre ce ar trebui 
munca culturală și sportivă să 
neze, chiar în lipsa unei săli. De pildă, să 
fi povestit despre experiența grupei ute
miste de la „secția tineretului” în pre
gătirea recenziilor, pentru ca ele să fie 
organizate și în cadrul altor grupe, despre 
posibilitatea vizionării colective a unor 

teatrale etc. și instruirea 
de grupe în legătură cu

mai utilă 
succesele

putea să 
făcut ca 
nu stag-

filme, spectacole 
organizatoarelor 
aceste probleme.

Organizatoarea 
fabrica de sobe 
Maria, ar avea nevoie de o asemenea in-

grupei utemiste de Ia 
de teracotă, tov. Hodza 

ionul Rîmnicu Vîlcea, numărul abona
mentelor este încă mic.

Dacă comitetul raional s-a străduit să 
asigure pătrunderea presei de tineret și 
copii în cît mai multe organizații, nu se 
poate spune că au făcut același lucru și pen
tru citirea ei cu regularitate. In raion sînt 
foarte mulți utemiști, ca cei din organi
zațiile Blidari, Căzănești, întreprinderea 
„11 Iunie", Fabrica de placaj, întreprin
derea „23 August", și altele care nu ci
tesc ou regularitate ziarul.

Difuzarea presei mai are de Suferit și 
din cauza lipsurilor oficiului de ex
pediere a presei din București, care 
începînd cu Ziua de 12 noiembrie a tri
mis ziarele cu o zi și cu două zile întîr- 
ziere. După sezisările făcute, centrul de 
.difuzare din Rîmnicu Vîlcea a primit un 
răspuns trimis de serviciul de exploatare 
al oficiului de expediere a presei Bucu
rești, în care se arată că din „motive teh
nice” începînd cu ziua de 12 noiembrie, 
ziarele se expediază cu trenul numărul 205.

în aceeași adresă se arată însă, că cu 
trenul numărul 105 care pleacă din Bucu
rești la ora 7,48 și care are legătura cu 
trenul nr. 2033, ce pleacă din Piatra Olt 
spre Sibiu la ora 12,36, se trimit ziarele 
numai pentru Govora, Olănești, Horezu și 
alte oficii deservite tot de oficiul Rîmnicu 
Vîlcea, iar pentru cei din Rîmnicu Vîl
cea, din „motive tehnice” nu se trimit 
ziarele cu același tren. Care este motivul 
tehnic invocat de oficiul special al expe
dierii presei ? La această întrebare, nu
mai conducerea oficiului de expediere a 
presei București va putea să răspundă, dar 
nu printr-o nouă adresă, ci prin trimite
rea ziarelor regulat, așa cum au făcut 
înainte de 12 noiembrie, lucru care îl va 
putea realiza numai înlăturînd birocrati
cele „motive tehnice”.

Cu mai multă străduință, comitetul ra
ional U.T.M., centrul de difuzare a presei 
și organele P.T.T.R pot și trebuie să în
lăture lipsurile existente și să asigure în 
acest an pătrunderea cu regularitate a 
presei de tineret și copii în toate orga
nizațiile U.T.M. și de pionieri.

SOCOTEANU GHEORGHE 
corespondentul „Scînteii tineretului” 

pentru regiunea Pitești

cele
gru- 
oare

pe regiuni în care s-au selecționat 
mai bune echipe.

în excursiile organizate de C.C.S. 
purile sînt însoțite de îndrumători 
dau lămuriri în legătură cu geografia 
locurilor, cu flora și fauna, cu istoricul 
unor așezări și monumente etc.

Anul acesta, în toate regiunile continuă 
să funcționeze cursuri serale de pregătire 
a conducătorilor de excursii. în orașe ca 
Arad, Cluj, Timișoara, s-au organizat clu
buri turistice, unde amatorii de excursii 
se întâlnesc, întocmesc itinerarii noi, fac 
schimb de experiență.

în cursul acestui an se va da o și mai 
mare extindere turismului în jurul orașe
lor, în scopul cunoașterii ținutului natal, 
dezvoltării gustului pentru turism în rîn
dul tineretului și atragerii în grupurile 
de excursioniști a profesorilor de geo
grafie, de științe naturale, de istorie.

O atenție deosebită s-a dat amenajării, 
înmulțirii și măririi capacității cabanelor, 
în cursul anului trecut, peste 200.000 de 
turiști au fost găzduiți în cabanele de 
munte ale. C.C.S., a căror capacitate a 
cresctit în ultimul an la 8.000 de locuri.

(Agerpres)

tov.

lor. Totodată 
merge totul 
se închine o 
reciproce, 
scopul o do-

struire. Faptul că utemjștii din această 
grupă nu duc nici o activitate culturală 
se poate explica și prin faptul că 
Hodza crede că aceste lucruri nu intră în 
atribuțiile ei.

Și asemenea probleme sânt mai multe 
și merită să fie analizate (pe rând și nu 
neapărat deodată) în ședințele comitetu
lui. Pentru aceasta însă, membrii comite
tului trebuie să cunoască viața de organi
zație, dar nu din auzite, ci printr-un con
tact viu cu tineretul. în acest fel comite
tul ar fi aflat și de ce nu vin toți ute
miștii la adunările organizației, și de ce 
iau cuvîntul la aceste adunări doar 2-3 
tineri. Ar fi aflat că vinovați pentru 
această stare de lucruri sânt tocmai ei, 
pentru că au șablonat adunările generale, 
fixînd mereu aceeași ordine de zi : 
„munca în producție", „primirea de noi 
membri”; ar fi aflat ce doresc utemiștii 
să se discute la adunările 
și-ar fi dat seama că nu 
chiar așa de bine încît să 
ședință de comitet laudelor

Că ședința nu și-a atins 
vedesc și hotărârile adoptate : procurarea 
unei săli pentru repetiții și numirea ute- 
mistului Sândor Lajos în munca de „aju
tor al tov. Lakâcs". Această din urmă ho- 
tărîre are scopul, așa cum s-a arătat în 
ședință, „de a ține o mai strînsă legă
tură cu grupele utemiste", pentru că ,,toy. 
Sândor, fiind șofer, merge mal des în di
feritele unități ale întreprinderii și poate 
controla munca".

Membrii comitetului ■ U.T.M. de la în
treprinderea „Lâzâr Od5n“ trebuie să știe 
că o ședință de comitet nu-1 un prilej de 
ceremonie a laudelor ci un m'. ’oc de ana
liză a muncii, de rezolvare a unor pro
bleme ce frăm’ntă tineretul, iar pentru 
aceasta ei au datoria să-și aducă din plin 
contribuția la reușita ședinței, să vină cu 
observații critice, cu propuneri pentru îm
bunătățirea muncii.

IZSAK ȘARA

Și cînd el ia drept „răsplată",
Nota meritată — 2
Ca profesorul de-c.lată
Notă ptcastă îi clăm și noi.

Scrisori către redacție

Cu cîntec...
Nu aș mai vrea să mal vorbesc despre 

importanța unui aparat de radio în stare 
de funcționare în cadrul căminului cultu
ral. Importanța lui este bine cunoscută și 
de ea și-au dat seama și tovarășii de la 
secția culturală a Sfatului popular raional 
Tîmăveni. Să intru direct în problemă. Pe 
la începutul anului 1953, din dispoziția 
tovarășului Petho Ștefan, șeful secțiunii 
culturale pe timpul acela, s-au strâns toate 
aparatele de radio defecte din cadrul că
minelor culturale, pentru a fi date la re
parat.

Inițiativă lăudabilă. Satisfacție deplină 
și bucurie în rîndul sătenilor pentru vii
toarele emisiuni ce le vor asculta la radio.

Dar...
După ce aparatele de radio și-au făcut 

un stagiu de cîteva luni pri r toate col
țurile secției Culturale, au fost însfîrșit 
expediate la P.T T.R. Orașul Stalin pentru 
a fi reparate

Au urmat după aceasta noi luni de aș
teptare. Și, însfîrșit, cum răbdarea tova
rășilor de la secția culturală s-a dovedit a 
fi fără sfîrșit, aparatele de radio au soco
tit că este timpul să mai vina și pe acasă. 
Și astfel au început să sosească. Cîte unul, 
cîte două, pe rînd, ca să existe probabil 
posibilitatea de a fi „verificate".

Se pare însă că tovarășii de la atelierele 
P.T.T.R.-Orașul Stalin, doresc a avea 
cît mai multe aparate de radio în atelierul 
lor de reparații. De aceea probabil după 
2—3 zile de funcționare, majoritatea apa
ratelor au intrait din nou în „împărăția 
tăcerii" (două dintre ele își fac un stagiu 
de mai bine de nouă luni în biblioteca 
raională). Restul aparatelor, cu vechile răni 
redeschise, așteaptă un nou act de curaj, 
de data aceasta din partea tov. Spineanu 
Tudor, actualul șef al secției culturale, în 
vederea unei noi intervenții radiofonice.

Țăranii muncitori din comunele raionului 
doresc să aiudă cîntece din aparatul de 
radio și nu făgăduielile deșarte ale tova
rășilor , din secția culturală a sfatului 
popular raional. '

Corespondent
IOAN TĂRÎȚA

Măscăricii și ocrotitorii lor
încă de la începutul noului an școlar, 

anul IV A s-a menținut pe un plan me
diocru la învățătură. Deși condițiile de 
muncă și posibilitățile de care dispun 
elevii acestei clase sînt corespunzătoare, 
ei nu se străduesc suficient. Aproape în
treg colectivul învață doar atît cît să 
treacă clasa, să termine școala și apoi să 
plece în producție, mentalitate cît se 
poate de greșită. Deși sînt unii elevi cate 
vor să învețe mai mult, nu pot, din cauza 
unora care în loc să studieze fac gălăgie 
în timpul meditației, discută între ei, 
desenează pe tablă diferite lucruri care să 
provoace rîsul colegilor. Asemenea elevi 
sînt Covaci Vasile, Ungur Gheorghe, Ru.su. 
Avram și alții. Tovarășul Ungur Gheor-\ 
ghe, deși e în biroul U. T. M. al clasei 
și ar trebui să dea un exemplu bun ce
lorlalți elevi, privește această situație ca 
fiind firească și este de acord cu tot ce 
se petrece. Dacă-i atragem atenția cînd 
face gălăgie, se supără. De asemenea, cei
lalți membri ai biroului U.T.M. pe clasă 
nu iau nici o măsură contra indisciplina- 
ților, pe motiv că aceștia sînt „oameni în 
toată firea".

Comitetul nu e în stare să-șt creeze o 
deplină autoritate în fața clasei și aceasta 
pentru că a manifestat îngăduință față de 
cei certați cu disciplina, dîndu-le astfel 
curaj și pe mai departe în provocarea 
dezordinei. Biroul nostru U.T.M. pe 
de mult timp dă dovadă că nu-i în 
să ia măsuri împotriva celor care 
jenesc bunul mers al învățăturii.

Cred că lucrurile nu mai 
Noi avem nevoie de cadre 
de oameni cu cunoștințe 
aceea se impune cu toată 
membrii biroului U.T.M. al 
și noi, toți ceilalți elevi, 

'școlar tehnic agricol din Șimleul Silvaniei 
să luăm atitudine hotărîtă împotriva ce
lor ce stînjenesc buna desfășurare a ac
tivității școlare, împotriva celor ce ne
glijează învățătura.

clasă 
stare 
stîn-

pot merge așa. 
bine pregătite, 
temeinice. De 

seriozitatea ca 
clasei, precum 

de la Centrul

Corespondent 
S. CALUGARU

——•-----

Activitatea rodnică 
a vînătoriior hunedoreni

Sezonul de iarnă s-a arătat a fi rndnic 
pentru vînătorii din regiunea Hunedoara. 
8.319 kg. came de iepure și peste 1.500 
de kg. came de mistreț, valorificate pen
tru comerț, sânt numai o parte din rezul
tatul vânătorilor colective organizate pe 
cuprinsul regiunii Vînătorii din regiune 
au mai vânat pentru consumul propriu 
11.160 de iepuri și opt mistreți.

Și rezultatul vânătorilor organizate pen
tru stîrpirea răpitoarelor a fost bun. Ast
fel, în urma celor 166 de vânători colec
tive organizate, s-au împușcat 129 de lupi 
și alte 1.600 de răpitoare. Numai anul 
trecut, vînătorii din regiune au stîrpit 
8.300 de ulii, ciori și alte răpitoare ari
pate.

(Agerpres)

Ru.su


Ieri—stepă pustie, azi —grînar îmbelșugat

■

Pe întinderile nemărginite ale Uniunii Sovietice, alături de suprafețele imense 
ale colhozurilor și sovhozurilor, în raioanele de est se află mari suprafețe de 
stepă nevalorificate încă. Răspunzînd la chemarea Partidului Comunist și a Gu
vernului Sovietic, oamenii sovietici au pornit la valorificarea acestor bogății na
turale. Peste 150.000 muncitori calificați din industrie, S.M.T.-uri și sovhozuri, 
ingineri, agronomi și alți specialiști, majoritatea comsomoliști și tineri, au ple
cat voluntar în primăvara anului trecut în Kazahstan și Siberia pentru a lua 
parte la valorificarea pămînturilor înțelenite, pentru a construi noi sovhozuri 
și S.M.T.-uri. Intr-un scurt interval de timp s-au construit 124 noi sovhozuri 
cerealiere, au fost arate pentru prima dată milioane de hectare de pămînturi în
țelenite.

Valorificarea pămînturilor înțelenite a devenit astăzi o cauză a întregului 
popor sovietic. Anul acesta valorificarea pămînturilor înțelenite va lua o am
ploare și mai mare, se vor construi sute de noi sovhozuri. Uzinele sovietice vor 
trimite mii de tractoare, automobile și mașini agricole pe pămînturile înțele
nite, noi mii tfe tineri patrioți vor pleca voluntar să muncească în raioanele de 
est ale Patriei Sovietice. Anul acesta pe pămînturile desțelenite se vor ara și 
semăna aproape 20 milioane hectare cu plante cerealiere și alte culturi.

In această pagină, redăm impresii ale participanților la valorificarea pă- 
mfnturilor înțelenite și scrisori despre munca lor.

Forța întrecerii

în Donbas ne-am întâlnit cu părinții ti
nerilor care plecaseră în ajun cu foi de 
drum comsomoliste, spre noi, în Kazah
stan, pentru a participa la valorificarea de 
pămînturi înțelenite. Am început să ne 
amintim de primăvară, de ziua în care s-a 
răspândit în toată țara vestea despre ofen
siva asupra țelinei. Cîte inimi n-au fost 
atunci răscolite, în cîte case mamele n-au 
spus la fel, privindu-și fiii duși pe gân
duri: „Spune-mi drept, vrei să te pregă
tesc de drum ? Parcă poate cineva să vă 
rețină... „Și aceleași drumuri oare au dus 
tineretul cazah la marile șantiere de la 
Stalingrad, la Kahovka, la Țimleanskaia, 
i-au adus pe tovarășii acestora la noi, în 
Kazahstan...

Prima primăvară a venit târziu și a fost 
rece. Tractoriștii au umblat ore întregi pe 
ogoare, căutînd un loc de unde să înceapă 
a tăia prima braadă. Pămîntul ânțelenit 
s-a opus cu îndârjire. în acele luni s-au 
format caracterele noii generații de kor- 
ceaghini.

Ca să aducă o cisternă pentru combus
tibil de la o distanță de 200 kilometri pen
tru sovhozul lor ,,Krasnopresnenski‘‘ mos- 
coviții Mihail Șavlenkov și Sașa Gladâșev 
au trecut Tobolul cu sania, ca pe o plută. 
Ei au fost prinși și duși de curent. Dar 
Șavlenkov și Gladiîșev și-au îndeplinit 
sarcina. Ea le fusese încredințată de to
varășul Nijegorodțev, organizatorul de 
partid, același care a participat la con-

Roade bogate
’ și satele se aflau sute de căruțe și mașini. 

Fiecare își transporta prisosul de cereale 
la hambarele statului. Mulți au primit 
atâția bani, îneît nici nu le încăpeau în 
buzunare, îi duceau în pachete. Și toți 
discutau despre asta.

— Am obținut împreună cu Esenjol și 
cu Nikolai aproape cîte cinci tone.

— Asta mulțumită celor din Stavropol 
care ne-au arătat cum să cosim eu me
toda în grup.

— Am auzit că la raion s-au adus 20 de 
„Pobede**,  50 de „Moskvici**,  motociclete...

— Eu am nevoie de o ,,Pobedă“. Neapă
rat „Pobeda**.  Pentru nuntă !

— Dar ce va fi în anul în care tot pă
mîntul acesta va fi semănat ? Și cînd se 
vor mai adăuga încă trei sute de noi sov
hozuri !

— Vreau să fac o livadă. Am adus 
deja și puieți...

La conducerile colhozu
rilor, contabilii, țăcănind <” 
din numărătoare; obțin nu- i 
mere neobișnuite, de cîte î 
șapte cifre, și rămîn uimiți. • 
Milioane... în regiunea Pav- | 
lodar, de pildă, 150 din • 
184 colhozuri au obținut • 
astă toamnă un veniit de î 
cîte 1-7 milioane ruble. Ini 
adunările lor, colhoznicii • 
cer tot mai insistent să se | 
construiască fără întîr- ; 
ziere ferme complet mec a- ; 
nizate, centrale electrice, i 
stații de radioficare, du- • 
buri frumoase. |

Pînă în iama viitoare, • 
suprafața de țelină arată, • 
va crește cu zece milioane • 
de hectare. Așa prevede 
planul. în realitate va fi 
și mai mult. în loc de cele 
nouă milioane de hectare 
de suprafață arabilă din 
anul 1953, suprafața ara
bilă va fi în anul 1956 de 
28,5 milioane de hectare. 
Și nu este departe acea 
toamnă, cînd republica 

, noastră va da tot atâtea ce
reale cît Ucraina, iar pro
duse animale și mai multe. 
Pămîntul nostru oazah se 
înfrumusețează pe zi ce 
trece.

JUMAGALI SAIN

(însemnările unui scriitor)

văzut cît 
uriașe le

schimbat

struirea cuptorului comsomolist din Mag
nitogorsk.

în acele luni comsomoâiștii au 
de mult pot să facă ei, cît de 
sânt forțele.

Aspectul ținutului nostru s-a
mult în decursul marii ofensive împotriva 
țelinei. Acum, în aceste locuri au răsărit 
vreo sută de așezări sovhoznice cu case 
mari, școli, cantine, cluburi ; s-au arat 
peste opt milioane de hectare de pămînt 
fertil, se construiesc căi ferate și șosele.

Nici o toamnă n-a fost în Kazahstan atît 
de bogată ca toamna anului 1954. Aproape 
toate republicile âu ajutat Kazahstanul să 
strîngă prima recoltă cultivată pe pămân
turile desțelenite. Duduitul motoarelor 
autocamioanelor răsuna ziua și noaptea 
pe traseele de transportare a cerealelor. 
Combinerii au dat un randament nemat- 
întîlnit. Cînd simțeau că nu vor reuși să 
strângă la timp recolta îmbelșugată, mun
ceau și noaptea. în astfel de zile chiar și 
cei mai de seamă maiștri ai recoltelor 
bogate Piotr Muzîka și Amangheldî Isa
kov, care au stat ani de-a rândul în frun
tea întrecerii, s-au bucurat că tineretul 
le-a luat o înainte. Munții de grîne de pe 
arii creșteau cu repeziciune. Colhoznicii 
curățau în grabă grăunțele, încărcau ma-

Pînă în primăvara anului trecut eu și 
tovarășii mei nu cunoșteam decât din 
manuale stepele de lîngă Orenburg. Dar 
cînd le vezi cu ochii tăi și simți din tot 
sufletul măreția lor, te gîndești: ce bo
găție !

Cîte gânduri felurite îmi treceau prin 
minte atunci cînd așteptam cu nerăbdare 
hotărârea cdknisiei : Sînt oare apt ? Mă vor 
primi ? Dar dacă voi fi respins ? Comisie 
se interesează de toate — dacă nu le va fi 
greu părinților fără tine, dacă îi vei ajuta 
și dacă vei menține legătura cu uzina.

Toți eram animați de aceeași dorință : 
să începem mai repede munca. Și iată că, 
în sfîrșit, a rămas în urmă și drumul. 
Stepa ne-a întâmpinat cam neprietenos; 
soarele de aprilie transformase zăpada 
într-un terci apos. Dar pentru puterni
cele mașini „ZIS-131” nu are importanță 
noroiul. După 15-20 minute ne și aflam 
cu toții în centrul raional unde se găsea 
biroul provizoriu al sovhozului nostru 
„Iriklinski**.  în scurt timp au și, fost or
ganizate trei brigăzi de cîte 15-20 oameni 
care au plecat la gară pentru descărcarea 
pieselor pentru casele prefabricate. 
Ajunși aici s-a organizat pe loc o între
cere : cine va aranja în stivă maj multe 
piese într-o zi și cine își va termina mal 
repede sarcina.

Se apropiau zilele însămînțărilor. La 
sfîrșitul lui aprilie a sosit în gară o gar
nitură întreagă cu tractoare „DT-54“ și 
„S-80", noi-nouțe.

în primele zile ale lunii mai a început 
mutarea în noile clădiri ale sovhozului. 
Locul pentru clădirile sovhozului fusese 
bine ales: pe un deal nu prea înalt în 
jurul căruia curge râul Djusa. Terenurile 
sovhozului sânt vaste: peste 33 mii hec
tare de pămînt înțelenit. Potrivit planu
lui, în anul 1954 trebuiau să fie desțele
nite 1500 hectare. O sarcină tot atît de 
importantă le revenea constructorilor : să 
construiască pînă la venirea iernii 43 case 
de locuit, 3 cămine, o cantină, o brutărie, 
o baie, un magazin, hambare pentru ce
reale și legume.

Trebuia să facem într-un termen scurt 
săpături de fundație pentru 43 de case.

Munca în aer liber făcea minuni, trupu
rile noastre deveniseră deosebit de vân- 
joase. Seara jucam câte o oră, două, volei 
și fotbal, sau organizam o seară de dans 
în aer liber. Cu organizarea acestor seri

se ocupau comsomolistele Valentina Laza
reva și Maria Klimkina din Moscova, 

întrecerea între brigăzile noastre a dat 
roade. Sarcina pe două luni am îndepli
nit-o în două săptămâni. Dar ori cît 
ne-am dat silința, victoria i-a revenit 
brigăzii lui Serghei Agrutenkov. încă nu 
se terminaseră săpăturile de fundație, iar 
brigada de zidari a lui Vladimir Samso
nov a și pus prima temelie. Montarea pri
mei case a fost încredințată brigăzii de 
tineret a lui Anatoli Agașkov. Casa a fost 
gata înainte de termenul stabilit. După în
ceputul făcut de brigada lui Agașkov, ca
sele începură să crească, una după alta. 

Sovhozul avea trei brigăzi de tractoare, 
formate din comsomoliști din Letonia, 
din Voronej, Moscova și Odesa. Brigada 
întîia condusă de comsomolistul leton Al
bert Gurski s-a menținut mult timp frun
tașă, dar n-a rezistat pînă la urmă. I-a 
luat-o înainte brigada a treia de tractoare 
condusă de Alexei Zaharenko.

La sfîrșitul lui august, brigada a doua 
a obținut de astă dată primul loc pe 
care apoi nu l-a mai cedat nimănui. Da
torită întrecerii socialiste între brigăzi, 
sovhozul și-a îndeplinit planul de desțe
lenire ou o lună înainte de termen.

în primăvara acestui an trebuie să în- 
sămînțăm 20.000 hectare de pămînt des
țelenit cu grâu de prima calitate. Comite
tul de comsomol al sovhozului i-a chemat 
pe toți tinerii mecanizatori să repare bine 
tractoarele. E drept că n-avem încă ga
raj, umbrare pentru uneltele agricole, 
în anul acesta vom construi însă toate 
acestea. Le vom construi, nu din lemn, ei 
din piatră.

în sovhozul 
Tot tineretul 
de tractoare,
agricole se strînge în centrul sovhozului, 
în fiecare seară cântăm, dansăm, vedem 
filme.

Succesele noastre se vor vedea anul 
acesta pe ogoare. Nu există o fericire mai 
mare pentru noi, decât munca pentru bi
nele patriei iubite. Un țel înalt ne unește 
pe toți: ruși, ucrainieni, letoni, lituanieni, 
moldoveni și cazahi, fii și fiice ai Marii 
Patrii Sovietic®.
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Zorm au colorat cerul în trandafiriu. 
Copacii acoperiți de chiciură par poleiți 
cu aur. Lacul e străveziu de parcă nici 
n-ar fi înghețat. Pare că în apele lui 
liniștite se oglindesc nourași pufoși.

Deasupra caselor noi se ridică fumul 
din hornuri. Ușile încep să se deschidă 
și pe străzi apar primii trecători — Co
piii care se grăbesc spre școală.

Nu e mult de cînd pe aceste locuri 
era pustiu, o stepă tăcută Unde ierbu
rile se legănau în bătaia vîntului... Nu
mai în primăvara trecută, poate pentru 
prima oară, buruienile de pe malul la
cului au fost călcate de picior de om. 
Sosiseră trimișii Comsomolului, cons
tructorii unui nou sovhoz cerealier pe 
pămînturile înțelenite.

Noii veniți au ridicat corturi. Oțelul 
plugurilor a străpuns pămîntul neatins 
timp de veâcuri. Oamenii făceau săpă
turile de fundație pentru primele case.

AcUm, în sovhoz a sosit prima iarnă. 
E plăcut să respiri aerul rece, proas
păt. Pe stradă trec Nina Abramova, 
Ivan Karpov, Serghei Ratnikov și alți 
tovarăși de-ai lor care se duc la muncă. 
Toți poartă pufoaice călduroase, au fe
țele vesele, roșii de ger. Un glas voios 
spune tare :

— Inchipuiți-vă, au venit de la cen
trul regional cînd se crăpa de ziuă și au 
întrebat: „Acesta este sovhozul Umek- 
ski ?” Le-am răspuns că intr-adevăr 
aici e și le-am arătat drumul spre bi
rou. Au umblat, au umblat, dar n-au 
reușit să-l găsească. Tractoriștii le-au 
explicat: „Drept 
dreapta, la 
în dreapta

înainte, apoi la 
stingă, din nou pe stradă, 
clubului". Ce minune! In
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PE SCURT

nostru este multă veselie, 
care lucrează In brigăzile 
după ce termină muncile

In 
hozul

Școala

L SOSIN
șeful brigăzii de constructori 

a sovhozului „Irlklinski**  
regiunea Cikalov

La construcția unui nou S.M.T. tinerii muncesc plini 
de voie bună.

fru-
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Terezia s-a hotărât să plece. Are în 
mînă foaia comsomolistă de drum și iată 
că a ajuns în gară. Prietenele glumesc cu 
veselie. Și totuși îi vine greu să se des
partă de ținutul natal, de colectivul ei, de 
tovarăși. Aici fiecare copac, flecare tufiș 
parcă ți-e prieten.

Acum, Terezia lucrează ca tencuitor ta 
noul sovhoz-cerealier „Stepnoi**.  în scurt 
timp, ea s-a obișnuit cu noile condiții de 
trai, a căpătat o specialitate, s-a legat 
strîns de sovhoz, de tovarășii de muncă.

— Priviți cît de plăcut este la noi — ne 
spune ea. M-am hotărât să rămân pentru 
totdeauna în Kazahstan.

Pentru fiecare nou sosit în sovhoz s-a 
găsit o muncă atrăgătoare. Cei care doresc 
pot lucra la cîmp, pe tractor sau pe com
bină. Dacă vrei să construiești, te faci dul
gher, zidar, tencuitor. Dacă îți place lăcă- 
tușeria mergi la fierărie sau la atelierul 
mecanic.

în sovhozul „Stepnoi**  mulți muncitori 
care au venit de cutând din uzină, au de
venit tractoriști sau combineri experi
mentați, constructori, șoferi.

în fața noastră se află statele de salarii 
ale tractoriștilor pe ultimele două luni. 
Șefii brigăzilor de tractoare Gridniov și 
Sarîcev au cîștigat fiecare peste 6500 ro-

recol- 
făcut la 

Multă vreme

șinile și cercetau ce
rul să vadă dacă 
nu-i vor ajunge din 
urmă ploile de toam
nă. Dar toamna a fost 
deosebit de 
moașă.

Strângerea
tei s-a 
timp,
a curs torentul de 
grîne. In toate aulele 

r 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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.os mit în ultimele două 
luni aproape 10.000 

de ruble, iar zidarul Mosolov — 5.028.
Secretarul organizației de comsomol din 

sovhoz, Iuri Diatlov, ne spune i
— Cu toate că locuim departe, simțim 

necontenit o grijă deosebită față de noi... 
In magazin se găsește tot timpul slănină, 
zahăr, unt, conserve, crupe, macaroane. 
La cantină, ni se servește carne proaspătă. 
Am dus o vreme lipsa legumelor, dar 
acum aprovizionarea s-a îmbunătățit.

Sovhozul „Stepnoi**  s-a înființat numai 
de cîteva luni, dar cîte s-au schimbat în 
aceste locuri înainte pustii. Pe o rază de 
mulți kilometri în jur, pe o suprafață de 
douăzeci de mii de hectare s-au făcut noi 
arături. Anul acesta, de pe pămînturile 
desțelenite, sovhozul va da patriei nu mai 
puțin de două milioane puduri de grâu.

Multe lucruri au avut de rezolvat în 
acest timp activiștii de comsomol. La în
ceputul lunii mai a avut loc prima adu
nare de comsomol care a durat pînă noap
tea tîrziu. Șeful brigăzii a IlI-a, Luka- 
șevici a chemat la întrecere pe mecani
zatorii din brigada a IV-a.

în brigada a IlI-a, în frunte era tracto
ristul Alexei Denisenko. Pe un tractor 
„DT-54“, el lucra într-un schimb cîte 7—8 
hectare. Și aceasta numai pentru că Ale
xei prețuiește fiecare minut din timpul

*In anul 1954, peste 150.000 de muncitori din 
industrie, S.M.T.-uri și sovhozuri, ingineri 
tehnicieni, agronomi și alți specialiști din 
agricultură au plecat voluntar și s-au în 
cadrat activ în acțiunea de valorificare 
pămînturilor înțelenite și virgine. Printre 
aceștia se numără peste 100.000 de tineri ș 
tinere din diferite regiuni ale țării veniți 
cu foi de drum comsomoliste. In total, comi
tetele de comsomol au primit din partea ti 
neretului 500.000 de cereri.

* Sovhozurile și S.M.T.-urile de pe țelină vo 
primi în acest an, 98.000 tractoare, un mare 
număr de pluguri, semănătoare, discuitoare 
cultivatoare, iar la începerea recoltării — 
26.000 combine.

De curînd, cele mai noi sovhozuri din Ka 
zahstan au primit primele transporturi d 
mașini. Din Gorki au sosit 300 de autoturis 
me, din Moscova și Gorki 600 autocamioane 
In următoarele trei luni, sovhozurile repu 
blicii vor primi mai multe tractoare deci 
au primit în tot anul trecut.

» Muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcțio 
narii sovhozurilor și S.M.T.-urilor din raioa 
nele pămînturilor virgine și înțelenite vo 
primi în acest an pentru construirea de Io 
cuințe credite pînă la 12.000 ruble pe termen 
de 10 ani, vor putea cumpăra materiale d 
construcții și case prefabricate cu o suprafaț 
totală de 60.000 m.p.

* Ținutul Altai, în care se valorifică inten 
noi pămînturi, șl-a sporit anul trecut d 
patru ori recolta de cereale.

Ce mi-a adus 
anul trecut ?

Acest an nu-1 
voi uita niciodată. 
Acum zece luni, 
eu și alți tovarăși 
tractoriști • din 
Kuban am sosit, 
în Altai. Aici am 
fost numit șef al 
brigăzii de trac
toare din S.M.T. 
Bulanihinsk. Era 
o primăvară rece 
și ploioasă. Locu
iam în vagoanele- 
dormitor ale trac
toriștilor, situate 
la vreo 10 km. de 
sat. Mașinile bri
găzii noastre erau 
bune, totuși la .în
ceput lucrurile nu 
mergeau prea 
bine. Ne era greu, 
atât prietenilor 
mei, cît și mie. In 
Kuban eu eram 
un simplu tracto
rist, lucram îm
preună cu meca
nizatori 
mentați,
noul loc de muncă 
trebuia să ajut pe 
tractoriști, să în
lătur diferite de
fecțiuni tehnice, 
să conduc munca 
în stepă. Ce-i

experi- 
iar în

timpul liber, tinerilor din sov- 
„Polevol” le place să schieze.

orășelul nostru poți deja să te rătă
cești !

Nina, Serghei, Ivan și tovarășii lor 
ca și întregul colectiv de tineret vor 
avea mult de muncă toată iarna. Tre
buie să se pregătească bine pentru pri
măvară.

In zilele din urmă, două brigăzi au 
terminat montarea noilor semănătoare, 
a plugurilor de dezmiriștire și a altor 
mașini agricole. Mecanizatorii A. Boiko, 
I. Garifulin, N. Makarov au fost pri
mii care au terminat repararea trac
toarelor și acum sînt ocupați cu munca 
de construcție.

De curînd, tinerii au terminat de 
construit o cantină și clubul. Clădirea 
clubului este una din cele mai fru
moase din orășel. Nai 
prin muncă voluntară, 
sală cu 180 de locuri și 
fost dată în folosință și 

i locuri pentru cămin.
Cînd a venit iarna, în sovhoz nu exis- 

l tau clădiri pentru stațiunea electrică și 
I atelier. Gerurile ajungeau pînă la mi- 
[ nus 20—25 grade, totuși comsomoliștii 
l conduși de brigadierul Poliakov nu au 
I dat înapoi. După 8 zile, comsomoliștii 
I au raportat că sarcina a fost jndepli- 
I nită. Acesta a fost un adevărat act de 
l eroism.
J Acum e timpul cel mai bun pentru 
I pregătirea materialelor de construcție. 
j La o adunare comsomolistă am hotărît 
I să tăiem în timpul acestei ierni 5000 m. 
) cubi de stuf pentru plăci de stufit. Pen- 
] tru aceasta am creat două brigăzi de 
I tineret. Pînă acum au fost tăiați peste 
I 1000 m. cubi de stuf. De asemenea 
• ne-am luat angajamentul să pregătim 
> pentru muncitoni sovhozului, 3000 m. 
j cubi de lemne. Munca se desfășoară cu 
I succes.

... Ziua scurtă de iarnă se termină re- 
I pede. Dar mult timp încă după aceea 
I nu încetează zgomotul topoarelor, scîr- 
I țîitul fierăstraielor, duduitul motoare- 
l lor. Pînă tîrziu se mai aud loviturile de 
I ciocan—se fac patine pentru patinatorii 
[ noștri. Secția de patinaj e destul de nu- 
' meroasă: 50 de oameni. Avem și o 
l echipă de hochei. Tinerii au amenajat 
1 un patinoar minunat, electrificat și ra- 
I dioficat. Noi dorim ca totul să fie ca 
I într-un adevărat oraș.
j Secția de schi are acum 50 de 
membri.

Seara se aprind luminile la ferestrele 
clubului. Acolo are loc repetiția cercu
lui dramatic și a corului. In bibliotecă, 
turburînd liniștea tradițională, tinerii 
cimentează evenimentele internațio
nale. Nina Abramova vine și ea la club. 
Ea privește cu entuziasm sala scăldată 
în lumina candelabrelor, ascultă mu
zica și se bucură că aici se află și o 
parte din munca ei. închide ochii, as
cultă melodiile lui Ceaikovski și i se 
pare că vede o rochie albă lunecînd în 
vîrtejul balului.

De fapt, un asemenea bal a avut loc 
și la noi de Anul Nou.

Și cît de plăcut este să petreci cu to
varășii de muncă în clubul înălțat de 
mîinile tale 1

V. FOMICEV
secretarul comitetului de comsomol 

al sovhozului „Urnekski**  
raionul Karabalîk, regiunea Kustanai 

R.S.S. Kazahă

vieții
colectare, dar colhozul nu avea suficiente 
tripare. Ne-am strâns noi, mecanizatorii 
din Kuban, împreună cu colhoznicii, ne-am 
sfătuit și am hotărît să instalăm un agre
gat de triorat. Am mers la directorul 
S.M.T.-ului și i-am vorbit despre iniția
tiva brigăzii. Directorul nu părea prea în
cântat de inițiativa noastră dar pînă la 
urmă ne-a dat aprobarea. Timp de aproa
pe o săptămână, eu cu încă doi ajutori, 
mergeam dimineața în brigadă, iar res
tul timpului eram ia S.M.T. Aveam multe 
griji, dar am reușit să facem agregatul de 
triorat și pentru acest lucru colhoznicii 
ne-au fost foarte recunoscători.

Nu au fost ușoare pentru noi nici ulti
mele lucrări agricole din acest an — de 
la dezmiriștit. Nu a fost ușor pentru că 
din cauza timpului nefavorabil noi a tre
buit să întârziem cu recoltarea, iar aratul 
l-am început tot foarte tîrziu, cam cu 
două săptămâni înainte de primele geruri 
de toamnă. Dar brigada a făcut față și 
în acest caz.

Acest an petrecut pe pămînturile înțe
lenite a fost pentru noi o școală a bărbă
ției. Aici, pe întinderile nesfîrșite ale ste
pei, noi am crescut, ne-am călit. Și tot 
ceea ce pînă nu de mult ni se părea greu, 
acum a devenit ceva obișnuit. Noi am în
drăgit Altaiul ou holdele sale întinse de 
grîne și verile încinse de soare, ca și geru
rile și viscolele iernii, parcă ne-am fi născut 
în acest ținut. Aici e acum casa noastră, 
o casă plină de belșug. In acest an eu am 
primit peste 200 de puduri de grîne și 
peste 10.000 ruble. Astfel de câștiguri mari 
au obținut și ceilalți prieteni ai mei. Unii 
din ei și-au cumpărat din acești bani cos
tume noi, paltoane, pîslari. au trimis pă
rinților multe daruri. Alții și-au strîns 
bani; vor să-și cumpere motociclete, apa
rate de radio, schiuri, cărți noi. In.tr-un 
cuvânt, ne cumpărăm tot ce dorim.

Eu, din priema războiului nu am putut 
să termin școala medie. Acum am hotărât, 
împreună cu soția mea, să plecăm în Ku
ban, să ne aducem băiețașul aici și să ne 
apucăm de învățătură. Școala de 7 ani e 
aproape, iar dacă vrei să înveți, timp poți 
găsi .întotdeauna. Tovarășii mei vor învăța 
de asemenea la școala serală.

In toamna trecută brigada noastră de 
tractoriști a desțelenit în colhozul „Molo
tov” sute de hectare de pământ. Vom ara 
Și ,v<țn semăna astfel de pămînturi și la 
primăvară. Noi pregătim acum cu grijă 
mașinile pentru muncile care trebuiesc fă
cute din timp. Avem încredere în forțele 
noastre, iar de greutăți nu ne speriem. 
Doar numai în luptă crește omul, se întă
rește și devine un adevărat luptător pen
tru măreață cauză, în numele căreia lup
tăm cu toții. Am reușit să înțelegem mai 
profund toate aceste lucruri, datorită 
muncii depuse în acest an pe pămînturile 
înțelenite.

MIHAIL LISIȚA 
șeful brigăzii conisomoliste de tractoare 

din S.M.T. Bulanihinsk, ținutul Altai

l-am construit
o 
A 
75

Clubul are 
o bibliotecă, 
o clădire cu

8
8 drept, nu mi-a fost rușine să cer ajutor 
| mecanizatorilor localnici care au mai 
8 multă experiență.

de lutru. Pentru alimentarea și îngrijirea | Noi nu ne-am făcut de rușine nici în 
mașinii, altora le trebuie o oră sau chiar 8 primăvară cînd am desțelenit și am se- 
o oră și jumătate, pe când lui îi ajung de- § mănat, nici toamna cînd am strîns recolte 
obicei 30_ 40 minute. 8 hogate și am desmiriștit. In întrecerile

, . , , . , 8 socialiste ale tractoriștilor din raion,
ln scurt timp, pe Alexei l-a întrecut g comsomolistul Mihail Bahmetiev a fost pe 

Mihail Postolenko. într-un schimb el a g locul întîi din primele zile ale primăverii 
început să îndeplinească pînă la două și ’ Și pînă la sfîrșitul anului. Muncind pe un 
chiar peste două norme. Lista fruntașilor 8 tractor >,D-T-7'54” îndeplinea zilnic„ . , , , , . — . , „ 8 norma de peste doua on. Nu ramineau cus-a completat cu numele lui Lweșko, Ne- g mult în urma lui Bahmetiev nici ceilalți 
șadima și ale altor tractoriști. | tractoriști din brigada noastră : Grigori

Cînd comsomoliștii din sectorul II și-au 8 Igolkin, Alexei Gagauzov, Ivan Demcen- 
ținut adunarea de comsomol, situația în | -^®X€i Vendin și alții,
brigăzile de tractoare era deja cu totul § Acasă, în Kuban, noi, tinerii tractoriști 

. 8 nu am avut posibilitatea sa participam laalta. Sectorul lor cucerise steagul de pro- 8 meoanizarea diferitelor procese, la strîn- 
ducție al sovhozului, ei depășiseră cu mult g gerea recoltelor. In colhozul nostru din 
planul de valorificare a pămînturilor în- | Kuban, — colhozul „Stalin” din raionul 
țelenite. 8 T®niirgoevsk — toste acestea fuseseră fă-

. ' . . ,. 8 cute înainte de venirea noastră. Aici însăAcum nici nu recunoști sovhozul. Pe în- 8 trebuia să facem și aceste lucruri. Odată,

In sovhozul „Stepnoi"
ble, tractoristul Ko- 
vriga — 5701 ruble, 
Denisenko — 5.324, 
Kașnikov — 5.046.

Cîștigă bine și ti
nerii constructori. 
Brigadierul dulgheri
lor, Sergheev a pri-

g imunii, — wuiiutauz „obctiid.1 uaii l aiviiui 
g Temirgoevsk — toate acestea fuseseră fă- 
8 cute înainte de venirea noastră. Aici însă 

tinderea de pămînt, înainte pustie, a eres- g la începutul strângerii recoltelor, de pe 
cut un frumos orășel muncitoresc. Multe 8 ariile colhozului ,,Molotov”, care era de- 
din greutăți au rămas în urmă. în sovhoz | î?™*  noastră, s-au adunaț8 mu de chintale de cereale. Era necesar sa 
e pe terminate construcția de locuințe și % se dea mai repede grînele la centrele de
alte clădiri. în partea de nord a orășelului | 
s-a construit un lung șir de case indivi- 8 
duale acoperite cu țiglă. S-au mai con- | 
struit: o cantină, 'o brutărie, o baie și se 8 
termină acum construcția unui magazin. 8 

In sovhoz există cinematograf și insta- | 
lății de radio. în bibliotecă găsești întot- £ 
deauna cărți bune, ziare proaspete, revi- 8 
ste, jocuri de șah. Acum e iarnă. In scurt g 
timp tineretul sovhozului va construi cu | 
forțe proprii un club. Munca înaintează 8 
repede. Va mai trece puțin timp și tinerii | 
se vor aduna cu toții la inaugurarea fes-1 
........................ 8 ? 4
tivă a clubului.

F. PETRENKO 
raionul Kzîl-Tuzsk 

regiunea Kokeetav 
Kazahstan Orășelul sovhozului .Polevoi** din regiunea Cikalov,

Pagină alcătuită pe baza măte- 
g rialelor primite de la ziarul „Corn- 
h somolscaia Pravda**.



„Al doilea front" al Wall-Street-ului
în timpul ultimului război mondial

Undeva în interiorul clădirii regelui 
german al oțelului, Thyssen, într-unul din 
Baloanele capitonate ale patronilor lui 
„Vereinigte Stahlwerke” se ținea în cel 
inai strict secret, o „reuniune de afaceri", 
ale cărei semnificații și consecințe aveau 
Bă se facă simțite abia atunci cînd hoar
dele Waffen-ss-ului au pornit să pârjo
lească Europa.

în noaptea de 27 ianuarie 1932, „Con
siliul zeilor" se întrunise la „Casa oțelu
lui" pentru a-1 asculta pe Adolf Hitler. 
Nu lipsea de la reuniunea ocultă din „a- 
partamentele lui Thyssen" nici unul dintre 
reprezentanții marilor trusturi și concer
ne germane, de la Krupp și I. G. Farben- 
industrie pînă la Klockner, A.E.G., Ha- 
aiiel, Hoesch, Manesmann etc. Printre in
vitați se afla însă și o figură necunoscută, 
care atrăgea în mod deosebit atenția ce
lor prezenți. Nimeni nu punea întrebări 
în legătură cu acesta, dar toți își dădeau 
teama că e vorba de un „aliat" și încă 
de unul de seamă. Da-abia mai tîrziu, 
acele ziare germane, care au aflat unele 
amănunte despre ședința aceasta a „Con
siliului zeilor", au pomenit și de „un par
ticipant misterios, care s-ar putea să aibă 
numele cu inițialele A. D.“. Nici pînă 
azi nu se știe dacă „invitatul necu
noscut la reuniunea de la Stahlhaus” 
a fost sau nu faimosul agent al Wail- 
Street-ului, Allan Dulles, fratele actualu-, 
lui ministru de externe al S.U.A., John 
Foster Dulles. Oricum însă, împuternicitul 
monopolurilor americane, care pe vremea 
aceea era directorul centralei new-yor- 
keze a băncii americano-germane Schro
der, a putut prezenta, la înapoierea în 
S.U.A., un raport detailat asupra planuri
lor agresive ale lui Hitler, care au fost 
aprobate apoi de Wall-Street.

Cine l-a finanțat pe Hitler
La vremea lui, Fritz Thyssen, patronul 

Iui „Vereinigte Stahlwerke" a fost atît de 
înfierbîntat de planurile expansioniste ale 
naziștilor încît nu numai că a spri
jinit fățiș partidul hitlerist, dar a 
ținut ca acest lucru să fie cunos
cut... Iată de ce el s-a grăbit să-și 
trîmbițeze isprava, scriind cartea: „Eu 
l-am finanțat pe Hitler”. Lăudăroșenia 
ridicolă a lui Thyssen n-a întîmpinat de- 
6igur nici un protest din partea altor fi
nanțatori germani ai lui Hitler și cu atît 
mai puțin din partea monopoliștilor ame
ricani. Nici un businessman yankeu nu a 
arătat bunăoară că pînă și mărcile, cu 
care se lăuda Thyssen că l-a finanțat pe 
Hitler, nu erau decît echivalentul în mo
nedă germană al dolarilor primiți de 
acesta din Wall-Street. Dar în legătură 
cu aceasta iată ce afirmă Direcția guver
namentală economică a S.U.A. pentru 
străinătate, într-o dare de seamă pe 1945: 
Este neîndoielnic faptul că, acest trust 
(trustul oțelului condus de Thyssen) n-ar 
fi fost în măsură să-și îndeplinească pro
gramul de lărgire și modernizare fără 
sprijinul capitalului american". Așa dar, 
Thyssen îl finanța pe Hitler, iar Wall- 
Street-ul pe amîndoi.

Documente care demască 

Tratativele lui Mendes-France în Italia

blice — N.R.) să devieze și pînă la urmă 
să i se piardă firul".

John Foster Dulles nu putea renunța la 
cîștigurile fabuloase pe care el și trustul 
pe care îl reprezenta le obțineau de pe 
urma acordului încheiat, imediat după ve
nirea lui Hitler la putere, între „Interna
tional Nickel Co" și „I. G. Farbenindu
strie", mai ales că atît' el cit și fratele 
său Allan erau în măsură să știe că sfînta 
alianță secretă dintre monopolurile ame- 
ricano-engleze și germane viza țeluri mult 
mai îndepărtate...

In culisele marelui complot
Trecuseră aproape șase ani de la me

morabila reuniune din 1932 de la „Casa 
Oțelului" din Diisseldorf, unde Hitler își 
oferise serviciile Wall-Street-Ului.

într-una din zilele lui noiembrie 1937, 
„undeva în America" se ținea, în cel mai 
mare secret, o nouă „reuniune de afa
ceri" americano-germană. De astă dată 
Wall-Street-ul era acela care-și oferea 
serviciile... în 1932, la „Stahlhaus", un 
emisar al monopolurilor americane îl as
culta .pe Hitler expunîndu-și programul, 
în 1937, doi emisari ai lui Hitler îi as
cultau pe bossii americani, expunîndu-și 
țelurile. Spre deosebire de „invitatul mis
terios" de la Diisseldorf, numele celor doi 
reprezentanți ai lui Hitler erau cunoscute: 
baronul von Tippelskirch și baronul von 
Killinger (fostul ambasador hitlerist pe 
lingă guvernul fascist al lui Antonescu).

Șapte miliardari americani, în cap cu 
patronii lui „Dupont" și „General Motors" 
aiu luat parte la această reuniune, în ca
drul căreia Alfred Slawn, președintele 
concernului „General Motors" și Lammot 
Dupont, conducătorul trustului „Dupont" 
s-au angajat să susțină „pe toate căile po
sibile politica germană", de pregătire și 
dezlănțuire a agresiunii împotriva Uniunii 
Sovietice.

Protocolul încheiat la terminarea reu
niunii consemnează angajamentul miliar
darilor americani: „Vom fi recunos
cători pentru fiecare serviciu pe care 
ni-l pot face în această privință, prietenii 
noștri germani".

în cartea sa „Patente pentru Hitler", 
economistul german Gunther Reimann 
arată că tocmai tranzacțiile colosale în
cheiate între concernele industriale ger
mane și monopolurile americane, consti
tuiau „arma secretă" a celui de al treilea 
Reich.

„In fond — scrie Reimann — Hitler 
privea pe industriașii americani, legați de 
el în acest mod, ca pe aliații săi". Și alia- 
ții americani ai clicii hitleriste nu s-au 
dezmințit. Astfel, în timp ce marile bănci 
americane „Chase National", „I. G. Schro
der", „Dillon, Read & Co.“ și altele nu 
pridideau cu împrumuturile acordate 
trusturilor germane, 60 de uzine ameri
cane produceau cu întreaga lor capacitate 
armament modern pentru Germania. Nu
mai uzinele „Opel” ale lui „General-Mo
tors" au produs mai mult de ju
mătate din numărul de automobile nece
sare armatelor lui Hitler. Pentru ca legă
turile de afaceri americano-germane să 
fie și mai cordiale, miliardarul Karl 
Bosch, fostul președinte al lui I. G. 
Farbenindustrie a fost cooptat în con
siliul de administrație a lui „Ford- 
werke Companie" din Germania, iar 
magnatul american Edsel Ford (fiul lui 
Henry Ford), a devenit unul din condu
cătorii principali ai filialei americane a 
lui „I. G. Farben” — „American Che
mical Corporation".

Nici răposatul James Forrestal, pe atun
ci președinte al băncii „Dillon, Read and 
Co.“ nu s-a sfiit să figureze printre con
ducătorii lui „General Aniline and Film 
Corporation", cea mai mare întreprindere 
a concernului german I. G. Farben pe te
ritoriul S.U.A.

Și lista acestor înrudiri complotiste se 
poate prelungi pe zeci de pagini...

„Al doilea front" 
al Wall-Street-ului

Războiul pe care îl visaseră să-1 pre
gătească monopoliștii americano-germani 
se afla în plină desfășurare. în timp ce 
Armata Sovietică dădea lupte^crîncene cu 
hoardele hitleriste, .la Washington și la 
Londra nici măcar nu se lua cu seriozi
tate în considerare problema deschiderii 
celui de al doilea front care ar fi grăbit 
terminarea războiului silind armata hitle- 
ristă să-și fărâmițeze forțele.

Gînd însă în 1942 pînă și senatorul ame
rican Harry Truman (care a devenit apoi 
președintele S.U.A.), a fost silit să acuze 
în mod public trustul american „Standard 
Oii" de înaltă trădare, arătînd că cel mai 
mare trust american a livrat Germaniei, 
chiar după intrarea S.U.A. în război, ma
teriale de război, atunci a devenit mai 
limpede pentru opinia publică mondială 
că Wall-Street-ul lupta de fapt pe două 
fronturi; împotriva Germaniei fasciste 
și... în favoarea acesteia.

Publicistul american Allan White a scris 
în această privință: Puternicele corpo
rații acționează pe ambele părți ale fron
tului. Familia Dupont, principala asociată 
a morganilor, împarte controlul produc
ției mondiale a fabricatelor chimice cu 
„Imperial Chemical" și „I. G. Farben
industrie" din Germania și trimite Berli
nului arme de contrabandă prin Olanda".

încă din 1938, „Standard Oii" predase 
concernului german „I. G. Farbenindus
trie", cu care întreținea strânse legături, 
secretul producerii cauciucului sintetic — 
Butii. După intrarea S.U.A. în război, 
agenții lui Rockefeller au ajutat pe re
prezentanții lui I. G. Farben să procure 
benzină pentru aviația hitleristă. Mai 
mult, trădând fără scrupule interesele 
propriei lor țări, patronii lui „Standard 
Oii" au refuzat să producă gazolină 
pentru aviația americană, vânzând în 
schimb lui I. G. Farben, secretul pro
ducerii Isooctanului și al altor produse 
chimice strategice.

Intr-un raport din 1943, descoperit în

Aproape îri același timp cu Mendds- 
France a sosit la Roma o delegație a in
dustriașilor francezi condusă de preșe
dintele Consiliului național al industria
șilor francezi, Villier. Delegația se va 
întîlni cu industriașii italieni în vederea 
discutării problemelor legate de tratati
vele pe care le duce Mendes-France cu 
reprezentanții guvernului italian. 

arhivele concernului „I. G. Farbenindus
trie", se pot citi următoarele rânduri con
cludente ; „Guvernul german a întrebat 
I. G. („I. G. Farbenindustrie" — n. r.) 
dacă nu i-ar fi posibil ca pe baza rela
țiilor sale prietenești cu Standard Oii 
(sublinierea noastră — n. r.), să cumpere 
benzină și uleiuri de aviație în valoare de 
20 milioane dolari pe numele său propriu, 
dar, dei fapt, ca mandatar al guvernului 
german. Faptul că am reușit într-adevăr... 
a fost cu putință numai grație concursu
lui dat de „Standard Oii".

Operînd astfel pe două fronturi, lucrînd 
în strînsă cîrdășie cu inamicul propriei 
lor țări, înainte și în timpul celui de al 
doilea război mondial, monopoliștii ame
ricani ca șî complicii lor englezi și fran
cezi poartă în mare parte răspunderea 
pentru cele 50 de milioane de victime 
omenești pe care le-a făcut ultimul mă
cel.

Că această din urmă vărsare de sînge 
a fost pentru Wall-Street una din cele 
mai bănoase afaceri o dovedește limpede 
următorul grafic al creșterii venitului net 
în milioane de dolari al concernelor din 
S.U.A. în anii 1938—1945, grafic întoc
mit de însăși Banca Federală de Rezerve 
din S.U.A.
1938 . . . 1700
1939 . . . 4200
1940 . . . 5800
1941 . . . 8500

1942 < . . 8700
1943 . . . 9800
1944 . . . 9900
1945 . . . 9000

Există însă o cifră și mai concludentă : 
53 miliarde dolari au cîștigat de pe urma 
celui de al doilea război mondial poten
tații Wall-Street-ului.

Unde reapare Allan Dulles
Februarie 1943.
Pe toate fronturile, eroicele armate so

vietice lovesc fără cruțare pe cotropitori. 
Unul după altul sînt respinse atacurile 
disperate ale trupelor S.S. Zeci de „Pan- 
zerdivisionen" sînt nimicite prin lovituri 
năpraznice. Cotitura de la Stalingrad a 
pecetluit soarta războiului; este limpede 
acum: Hitler a pierdut...

Undeva în Elveția „neutră" sînt oameni 
care nu-și găsesc astîmpăr. Țăcănitul apa
ratelor telegrafice le comunică situația de 
pe frontul de răsărit în ultima jumătate 
de oră sau chiar în ultimul minut dacă 
se poate. Legătura cu New-Yorkul și 
Washington-ul nu este întreruptă nici o 
clipă. Și acolo, oameni cu sufletul la gură, 
bancheri, afaceriști, politicieni și generali 
cuprinși de deznădejde invocă pînă și aju
torul providenței pentru a stăvili „tăvălu
gul rusesc" care înaintează vertiginos spre 
apus... Conspiratorii americani sînt bui
măciți ; nu-și pot explica „miracolul so
vietic". Dar nu se poate sta cu brațele în
crucișate în asemenea momente grele. In
teresele Wall-Street-ului trebuie să fie 
asigurate ; începe noua conspirație : sal
varea aliatului german, chiar cu prețul sa
crificării aliatului sovietic.

★

Pe șoseaua în serpentină ce traversează 
acea localitate elvețiană dominată de 
munții înzăpeziți gonesc cu viteză neobiș
nuită două limuzine „Mercedes". Curînd 
ambele mașini pătrund în parcul unui cas
tel vînătoresc. în întîmpinarea celor ve- 
niți ies cîțiva oameni cu înfățișare foarte 
puțin... elvețiană. După saluturile da ri
goare, musafirii sînt poftiți în... sala de 
așteptare. După cîteva clipe, într-una din 
încăperile castelului doi oameni cam de 
aceeași vîrstă își dau mîna. Primul se 
prezintă energic: „Paulus". Al doilea 
pronunță asemenea unui consemn : „Bull". 
Discuția care urmează n-are nimic comun 
nici cu vînătoarea și nici cu alpinismul.

Paulus discută în calitate de reprezen
tant al guvernului hitlerist. Bull are în
sărcinări și puteri directe din partea Casei 
Albe. Cel ce dă tonul discuție, este firește 
americanul, care, după ce-și exprimă de
zolarea pentru dezastrul militar al Ger
maniei hitleriste, propune să se ia în dis
cuție posibilitatea unei păci separate în
tre Germania hitleristă și puterile occi
dentale, în spatele Uniunii Sovietice.

In timpul convorbirii se pomenește din 
nou de un așa zis cordon sanitar împo
triva bolșevismului și a panslavismului, se 
fac modificări pe hartă, se ciopârțesc țări, 
se crează „federații", „blocuri", dar mai 
ales se vorbește despre o Germanie mare 
sau cum spune americanul amfitrion ; „O 
Germanie mare asemănătoare Statelor 
Unite".

★

Au trecut cîțiva ani de la aceste stranii 
convorbiri. Germania hitleristă a fost 
zdrobită în războiul pe care ea însăși l-a 
dezlănțuit, cu sprijinul camuflat și ne
camuflat al monopolurilor anglo-ameri- 
cane. Gdată cu visurile prădalnice ale că
lăilor naziști s-au spulberat și cele ale 
bancherilor militariști din Wall-Street și 
City. Și într-una din zilele anului 1948 
Biroul Sovietic de Informațiuni -a publicat 
nota istorică „Falsificatorii Istoriei" care, 
după ce demască rolul nefast al mono
polurilor americano-engleze în pregătirea 
și dezlănțuirea celui de al doilea război 
mondial, înfierează josnicele încercări 
americane de a încheia o pace separată 
cu Germania lui Hitler în spatele Uniunii 
Sovietice.

Cine era principalul protagonist ăl 
acestei perfide trădări: nimeni altul de
cît același Allan Dulles, care la castelul 
vînătoresc din Elveția se prezentase sub 
numele Bull, pentru a purta tratativele 
secrete cu emisarul hitlerist, prințul Ho- 
henlohe ce purta la rîndul lui numele 
conspirativ Paulus.

Dulesii nu reprezintă o dinastie de mari 
monopoliști, cum sînt bunăoară morganii, 
duponții, melonii. Dar dulesii americani 
ca și thyssenii germani au multe pe con
știință. De numele lor sînt legate multe 
din crimele săvîrșite în ultimele cîteva 
decenii de imperialismul american și 
unealta sa de război militarismul revan
șard german.

D. BABOIAN

Scurte știri
★ între Olanda și R.P. Chineză au fost 

încheiate contracte comerciale privind 
schimbul de mărfuri, în valoare de 
650.000.000 franci francezi. Aceste prime 
contracte prevăd că Olanda va livra în
deosebi produse farmaceutice, iar R.P. 
Chineză mătăsuri și ceai.

* La 10 ianuarie, trei grupuri de avioa
ne ale forțelor militare aeriene ale Arma
tei Populare Chineze au efectuat un raid 
asupra insulei Dacen și au distrus și ava
riat patru vase de război ale ciankai- 
șiștilor.

Conferința națională
a Partidului Comunist Italian
ROMA 11 (Agerpres). — TASS trans

mite : La 10 ianuarie, cea de a 4-a confe
rință națională a Partidului Comunist 
Italian și-a continuat lucrările. La dis
cuții pe marginea raportului prezentat de 
Togliatti au luat cuvîntuț o serie de par
ticipant la conferință.

Luigi Longo, secretar general adjunct 
al partidului, a subliniat că în prezent 
linia politică a Italiei este determinată 
de Confederația italiană a industriașilor, 
care împiedică o dezvoltare democratică 
a Italiei. Partidul democrat-creștin, a de
clarat Longo, s-a pus la dispoziția mono
polurilor, adică a acelor forțe care în tre
cut au creat fascismul.

Longo a expus apoi programul partidu
lui comunist în domeniul economiei:

Pessi, secretar al organizației din Ligu
ria a partidului comunist, a arătat că mo
nopolurile intensifică ofensiva împotriva 
nivelului de trai al oamenilor muncii.

Giacomo Pellegrini, secretar al organi
zației din Venetto a partidului comunist, 
a vorbit despre sarcinile partidului ân 
munca dusă în rîndul maselor catolice, 
subliniind necesitatea întăririi și lărgirii 
legăturilor cu acestea.

Telegrama adresată lai Cia En-lai de Dag Hammarskjoeld
PEKIN 11 (Agerpres). — China Nouă 

transmite: La 11 ianuarie. Ciu En-lai, 
Premierul Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Chineze și ministru al 
Afacerilor Externe, a primit următoarea 
telegramă de mulțumiri adresată de Dgg 
Hammarskjoeld, secretar general al Or
ganizației Națiunilor Unite, în momentul 
plecării sale din China:

„Părăsind țara dumneavoastră doresc 
ca în numele colegilor mei și în numele

Mesajul lui Elsenhower cu privire la poJitlaa economică a S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — In ziua 

de 10 ianuarie a. c. a fost prezentat Con
gresului S.U.A. mesajul președintelui 
S.U.A. cu privire la politica economică 
externă a Statelor Unite.

Una din problemele de care Eisenhower 
s-a ocupat pe larg în acest mesaj este 
aceea a investițiilor de capital american 
în străinătate. Președintele S.U.A. a sub
liniat că în această privință, accentul tre
buie pus în special pe stimularea investi
țiilor particulare.

O altă parte a mesajului este consacrată 
problemei reducerii tarifelor vamale. Pen
tru a doua oară în decurs de zece luni,

Complot armat împotriva republicii Costa-Rica
SAN JOSE (Costa-Rica) 11 (Agerpres).— 

Postul de radio din San Jose, capitala Re
publicii Costa-Rica, a transmis un comu
nicat anunțând că un grup înarmat, ve
nind probabil din Nicaragua, a ocupat lo- 
calitatea Villa Quesada, situată în nordul 
țării. Această știre a provocat o vie agi
tație în întreaga țară. Guvernul costari- 
can a declarat pe însărcinatul de afaceri 
al Republicii Nicaragua persona non grata 
invitîndu-1 să părăsească țara în termen 
de 24 ore pentru faptul că s-a amestecat 
în treburile interne ele acestei țări. La 
San Jose circulă zvonul că toate comuni
cațiile aeriene în țară și cu străinătatea 
au fost suspendate.

Costa-Rica nu dispune de o armată ci 
numai de o mică forță polițienească.

B

împotriva refinerii studenților chinezi de către guvernul S. U. A.
PEKIN 11 (Agerpres). — China Nouă 

transmite : Un grup de studenți chinezi 
înapoiați recent în patrie din Statele 
Unite, a dat publicității o scrisoare des
chisă în care protestează împotriva reți
nerii studenților chinezi de către guver
nul Statelor Unite. în scrisoare se spune 
printre altele:

„Sîntem dintre aceia care au fost re
ținuți timp îndelungat în S.U.A. deoa
rece guvernul american nu ne-a permis 
să ne înapoiem în patrie.

Tratativele duse la Geneva de guvernul 
nostru și de guvernul S.U.A. au făcut ca 
în cele din urmă unii dintre noi să pu
tem pleca spre patrie.

Dar cei mai mulți dintre studenții chi
nezi continuă să fie reținuți în S. U. A. 
nepermițîndu-li-se să se întoarcă la fa
milie tor.

Noi afilieri la F. M. T. D.
BUDAPESTA 11 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite : Serviciul de presă al Federa
ției Mondiale a Tineretului Democrat 
anunță că noi organizații s-au afiliat la 
F.M.T.D. Recent, Uniunea Tineretului din 
Marbang (Coasta de Aur) a cerut să fie

Infîlnirea tineretului din
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — P. A. P. 

transmite: La 9 ianuarie a avut loc in 
orașul polonez Bielsko-Biala o întâlnire a 
tineretului polonez și cehoslovac, care s-a 
desfășurat sub lozinca intensificării luptei 
împotriva «militarizării Germaniei occi
dentale, împotriva reînvierii wehnmachtu- 
lui hitlerist, în sprijinul hotărîrilor con
ferinței de la Moscova a țărilor europene 
cu privire la asigurarea păcii și securi
tății în Europa.

împotriva
Pentru pace șl 

unitatea țării sale, 
tineretul german 
luptă cu avînt îm
potriva uneltirilor 
războinice ale gu
vernului de la 
Bonn, Împotriva 
planurilor aventu
riste ale imperia
lismului ameri
can.

In fotografie: e 
demonstrație de 
protest împotriva 
«militarizării ia 
Hamburg. Pe una 
din pancarde se 
poate citi: „Sin- 
tem împotriva re
crutării’’.

militarizării tinerelului vestgerman

r’r

Emilio Sereni, membfu în Prezidiul Co
mitetului național al partizanilor păcii, 
și-a consacrat cuvîntarea mișcării parti
zanilor păcii din Italia. El a subliniat ne
cesitatea de a intensifica lupta împotriva 
acordurilor de la Paris.

Arturo Colombi, secretar al organiza
ției din Lombardia a partidului comunist, 
a vorbit despre lupta curajoasă a clasei 
muncitoare italiene pentru drepturile ei.

La discuții au mai luat cuvîntul Gio
vanni Micheletto, muncitor din Turin, 
Lina Fibbi, activistă a C.C. al Partidului 
Comunist, Julio Cerretti, secretar al Ligii 
naționale a cooperativelor, Carlo Salinari, 
șeful secției culturale a C.C. al Partidului 
Comunist și alții.

Participanțij la conferință au fost salu
tați dg reprezentanții partidelor frățești 
din Ungaria și Germania.

în cadrul conferinței s-a dat citire de 
asemenea mesajelor de salut din partea 
secretarului general al Partidului Co
munist din India, A. Ghosh, din partea 
Partidului Comunist din Australia și a 
Partidului Muncii din Coreea.

meu personal să vă transmit mulțumiri 
pentru primirea cordială pe care ne-ați 
făcut-o. Amabilitatea, ospitalitatea și bu
năvoința de care au dat dovadă toți acei 
cu care am venit in contact, au făcut ca 
vizita noastră să fie de. neuitat, fapt pen
tru care vă sîntem cu toții recunoscători. 
Vă rog să primiți sincerele mele mulțu
miri și să transmiteți recunoștința noa
stră tuturor colegilor dumneavoastră".

președintele S.U.A. supune Congresului 
un program așa-zis de „liberalizare mode
rată" a comerțului exterior al S.U.A. în 
cadrul acestui program el a propus o re
ducere a tarifelor vamale de 15 la sută, 
eșalonată pe o perioadă de trei ani.

Trebuie însă subliniat că această așa- 
zisă liberalizare nu înseamnă nici decum 
ca Statele Unite ar fi dispuse să renunțe 
și la restricțiile pe care încearcă să le im
pună comerțului dintre Est și Vest. Cercu
rile oficiale americane nu intenționează să 
renunțe la politica de embargou ca mij
loc de presiune politică și economică.

în cadrul unei sesiuni extraordinare a 
consiliului Organizației Statelor Ameri
cane (O.A.S.), convocată la cererea guver
nului Republicii Costa-Rica, Antonio Fa- 
cio, ambasadorul acestei țări în S.U.A., a 
arătat că guvernul Republicii Nicaragua 
a creat o armată de aventurieri pe care o 
antrenează în vederea invadării țării și 
răsturnării guvernului ei Importul de 
arme efectuat de Nicaragua — a spus 
Facio — fapt recunoscut de guvernul ace
stei țări, constituie o amenințare la adre
sa păcii și securității în emisfera occiden
tală. El a susținut că situația actuală se 
aseamănă cu aceea care s-a prezentat la 
începutul verii trecute în Guatemala cînd 
guvernul legal al acestei țări a fost răs
turnat în urma unei agresiuni organizate 
din afară,

■a sn w

„Nu există nici o justificare legală sau 
morală a faptului că guvernul Statelor 
Unite îi reține pe acești studenți refu- 
zînd să le permită întoarcerea în patrie. 
Acești studenți nu au comis niciun fel de 
crime în Statele Unite. Potrivit dreptului 
internațional, guvernul Statelor Unite nu 
poate împiedica pe studenții chinezi să 
părăsească Statele Unite".

In încheierea scrisorii se spune: „Ce
rem guvernului Statelor Unite să pună 
capăt imediat acțiunii abuzive de reținere 
cu forța a studenților chinezi în S.U.A. 
Cerem opiniei publice mondiale să con
damne cu hotărîre aceste acțiuni ale gu
vernului S.U.A. pentruca dorința studen
ților chinezi de a se înapoia în patria lor 
să poată fi îndeplinită cît mai curînd po
sibil".

admisă în organizația mondială. Organi
zația artiștilor din Bombay și clubul spor
tiv „Progres” din Bruxelles și-au expri
mat, de asemenea, dorința de a adera la 
Federația Mondială a Tineretului Demo
crat.

R. P. Polonă și R. Cehoslovacă
Participant!! la întâlnire au condamnat 

în unanimitate acordurile de la Paria și 
au chemat tineretul din toate țările Euro
pei să lupte cu hotănîre împotriva înar
mării Germaniei occidentale.

Participanții la întâlnire au adoptat o 
rezoluție în care sprijină poziția Uniunii 
Sovietice în problema creării unui sistem 
de securitate colectivă în Europa.

Poporul chinez esîe hotârtt 
să elibereze Taivanul

PEKIN 11 (Agerpres). — TASS trans
mite : In întreaga țară se desfășoară o 
largă campanie populară de protest împo
triva ocupării ilegale de către Statele 
Unite a insulei Taivan — teritoriu chi
nez. Oamenii muncii condamnă tratatul 
militar americano-ciankaișist și își iau 
angajamentul să contribuie prin toate 
mijloacele la eliberarea Taivanului.

Mitinguri de masă au avut loc la Șan- 
hai, Șenian (Mukden). Uhan, Dalnîi, Han- 
cijou, Kanton, Fucijou și în alte orașa 
mari ale țării. La adunările reprezentan
ților' populației din regiunile de pe litoral 
ale provinciilor Fuțzian și Cijetzian, unde 
bandele gomindaniste au făcut incursiuni, 
au fost adoptate rezoluții în care se sub
liniază că numai eliberarea Taivanului și 
nimicirea clicii corupte a Iu, Cian kai-și 
pot asigura poporului chinez o viață paș
nică.

în vederea sprijinirii eliberării Taivanu
lui, colectivele de la numeroase între
prinderi din Pekin, Harbin, Ciur.ț'n și 
alte orașe își iau angajamente sporite-

Metalurgiștii de la furnalele Nr. 6 și 
Nr. 7 ale combinatului metalurgc din An- 
șan, care au îndeplinit înainte de termen 
planul pe anul 1954, declară in raportul 
lor: „Colectivul nostru nu se mulțumește 
cu rezultatele obținute. Noi vom da țării 
mai multă fontă, vom lupta cu hotărîre 
împotriva tratatului militar americano- 
ciankaișist, ne vom consacra toate forțele 
cauzei eliberării Taivanului".

Cultură fizică și sport

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Franței
PARIS 11 (Agerpres) prin telefon: în 

sala „Coubertin" din Pariș, au început 
luni campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Franței, competiție la care 
participă cei mai valoroși jucători din 
Austria, Anglia, Belgia, Iugoslavia, Olan
da. R.P.R., Saar și Franța.

în prima zi s-au desfășurat întreceri 
pentru toate cele cinci probe. Jucătorii 
români au înregistrat performanțe bune, 
obținînd frumoase victorii asupra jucăto
rilor francezi, olandezi, austriaci și en
glezi.

în probă de simplu fete, campioana 
mondială Angelica Rozeanu a eliminat pe 
Van Kenten (Belgia) cu 3—0 și pe fran
ceza Jeanonten cu același scor. în sfer
turile de finală, reprezentanta noastră va 
juca cu Isaacs (Anglia). Două victorii a 
realizat și maestra sportului Sari Szasz. 
Ea a eliminat mai întîi pe Vias (Franța) 
cu 3—9 și apoi pe cunoscuta jucătoare 
Haydon (Anglia) cu scorul de 3—2. După 
ce a eliminat pe Beolet (Franța) cu 3—0, 
tânăra Ella Zeller a fost întrecută de 
Diana Rcwe (Anglia) cu 3—2 într-un meci 
foarte disputat.

Dintre băieți, rezultate remarcabile au 
obținut M. Gantnar, T. Reiter și T. Ha- 
rasztasi. în primul joc, Gantner l-a eli
minat pe francezul Huy cu 3—0 ca apoi 
să se afirme în fața cunoscutului jucător 
francez Cafiero pe care l-a învins cu 3—2. 
Maestrul sportului Toma Reiter a obținut 
trei victorii cu scorul de 3—0 în fața jucă
torilor Lerou (Franța), Totman (Saar) și 
Cor du Buy (Olanda). Tînărul nostru ju
cător T. Harasztasi a eliminat din con
curs pe Bujen (Franța), Demoulin (Fran
ța) și Agopoff (Franța). Peach a cîștigat 
la Saul șț Jonton, ambii din Franța și a 
pierdut la Erlich cu 3—0.

în urma acestor rezultate în sferturile 
de finală la băieți s-au calificat 3 jucă
tori romîni și 5 jucători francezi.

Un rezultat deosebit a înregistrat cu
plul S. Szasz (R.P.R.) — Detoumay (Fran
ța) care a eliminat redutabilul cuplu 
Wertl — Pritzi din competiția de dublu 
fete cu scorul de 3—1. Fostul campion 
mondial englezul Leach a fost învins de 
francezul Lanskoy cu 3—1.

Iată alte rezultate tehnice întregistrate: 
dublu mixt: Wertl (Austria), Cafiero 
(Franța) — Szasz, Reiter (R. P. R.) 3—0; 
Rozeanu-I-Iarasztasi (R.P.R.) — Schneider, 
Peferbach (Saar) 3—0 ; dublu fete : Ro
zeanu, Zeller (R.P.R.) — Manigan, Schan 
(Saar) 3—0 ; Rozeanu, Zeller ’ — VZatel, 
Rougagncu (Franța) 3—0 ; dublu băieți: 
Genton, Huy (Franța) — Reiter, Harasz- 
tasi 3—2 ; Pesch, Gantner — Demoulin 
(Franța), Gherghevici (Iugoslavia) 3—0.

Campionatele internaționale de tenis de 
masă ale Franței vor lua sfirșit miercuri 
seara.

Un grup de schiori din R.PT 
se va antrena în U.R.S.S.

La invitația Comitetului pentru cultură 
fizică și sport de pe lîngă Consiliul da 
Miniștri al U.R.S.Ș., marți dimineața a 
părăsit Capitala, plecând la Moscova, un 
grup de schiori din R.P.R., care va par
ticipa la o serie de antrenamente în co
mun ou cei mai buni schiori sovietici.

Din delegația schiorilor romîni fac parte 
M. Aldescu, C. Enache, M. Crăciun, C. 
Crăciun, I. Sumedrea, I. Cimpoia, Gh. Ol- 
teanu și alții.

(Agerpres)
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SPECTACOLE
MIERCURI 12 IANUARIE 1955

TEATRE: Teatrul de Operă și Balet al R.P.R : 
Rigoletto; Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu 
trei fete; National „I. L. Caraglale" (Studio) : 
Nunta lui Krecinski ; National „1. L. Caragiale" 
(Comedia): Matei Millo sau Căruța cu paiațe : 
Municipal: Arcul de Triumf; Tineretului : David 
Copperfield (ora 19) ; Studioul actorului de film 
„C. Nottara": Mincinosul; Armatei (B-dul G-ral 
Magheru): De partea cealaltă; Armatei (Calea 13 
Septembrie): Jucătorii de căr(l și Căsătoria; Mun
citoresc C.F.R. (Giulești): Tania; Ansamblul de 
Estradă al R.P.R.: Fără mănuși (ora 20, tn sala 
din Calea Victoriei).

CINEMATOGRAFE : Patria, 1. C. Frimu : Mal 
tare ca noaptea; Republica: Bănuțul ; București, 
Tineretului, Alex. Sabia : Copiii partizanului: Înfră
țirea Intre popoare, Gh. Do/a, Libertății: Stele 
vesele: Maxim Gorki: Antilopa de aur, Valsul pe 
gheată. Zmeul cel rău; Timpuri noi: in munții 
Krasnoiaisk, Valea trandafirilor. Sport sovietic nr. 
8; Elena Pavel: Alarmă la circ; Lumina: Chibri
tul suedez, Turnul fecioarei ; Victoria: Misterul 
lacului din munți ; Alex. Popov, Arta: Caut o 
nevastă; 8 Martie, Munca : Furtună pe Nipru; 
Vasile Roaită : Locotenentul lui Rckoczi ; Unirea: 
Slugă la doi stăpîni ; Cultural : Campionii noștri; 
Constantin David : Suflete zbuciumate ; Flacăra : 
Circul ; Ț. Vladimirescu, N .Bălcescu : Clochemerle; 
Aurel Vlaicu : Ordinul Anna ; Popular: Povestea 
micului cocoșat ; M. Eminescu : Asaltul fortului 
din munți ; Miorița: De doi bani speranță; Mo
șilor : Campionatul mondial de fotbal; 23 Auguit: 
Circul Slavia; Donca Simo: Primăvara pe gheață; 
Iile Pintilie: Documentul misterios; 8 Mai: Maeș
trii baletului rus; Volga: Destinul Marinei Vla
senko; 1 Mal: Copilul Dunării; Gh. Coșbuc: 
Epava din largul mării; Rahova: Poemul dra
gostei; Olga Banele: Zilele mtniei.
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Cînd în 1944 senatul american a deschis 
o anchetă asupra activității cîtorva con
cerne americane pentru a stabili în ce 
măsură Wall-Street-ul a contribuit la 
'narmarea Germaniei, au ieșit la iveală 
asemenea documente și cifre revelatoare, 
incit cercurile monopoliste din S.U.A. au 
lost cuprinse de o panică de nedescris.

Iată bunăoară unul din documentele 
țăsite în arhivele concernului american 
,Dupont". Este stenograma unei convor
biri care a avut loc în 1925 între colonelul 
Simons și consilierul guvernamental ame
rican de atunci Allan Dulles. în cursul 
acestei convorbiri Dulles a explicat in
terlocutorului său că cercurile conducă
toare americane nu pot admite să fie date 
publicității cifrele pe care le posedă cu 
privire la reînarmarea secretă a Germa- 
riei, „deoarece — a afirmat textual Allan 
Dulles — acest lucru ar dăuna intereselor 
Americii", adică intereselor marelui ca
pital american.

Tot pentru a nu „dăuna" probabil inte
reselor... Americii ,unul din cei mai apro
bați colaboratori ai dullesilor, afaceris- 
ul William Draper, reprezentantul băncii 
Dillon Read and Company" lucrase mînă 
n mînă cu trustul lui Thyssen. Comisia 
enatului american a găsit și în această 
irivință un document care vorbește de la 
ine și anume o scrisoare prin care, încă 
n 1930, Draper promitea fără înconjur 
nportante subvenții în dolari trustului 
erman „Vereinigte Stahlwerke".
Și acum, încă un document care de- 

tiască : poartă numărul N. J. 9836 și dă 
a vileag legăturile secrete dintre cei doi 
iganți ai capitalului americanc-german : 
International Nickel Trust" care contro- 
jază 85 la sută din producția de nichel 
țărilor capitaliste și I. G. Farbenindus- 

rie, concernul fără de care Germania hit- 
;ristă n-ar fi putut să dezlănțuie cel 
e-al doilea război mondial. Directorul și 
rocuristul marelui trust american al ni
velului și deci organizatorul principal al 
gâturilor acestuia cu concernul chimic 
itlerist, înaintea celui de al doilea 
izboi mondial nu era altul decît același 
lister John Foster Dulles.
Dar să revenim la documentul N. J. 

536, care poartă data de 19 octombrie 1939 
l se referă la comportarea „loială" a 
•ustului reprezentat de Dulles față de „I. 
. Farben". „Trustul nichelului își dă 
esigur toată silința pentru a nu 
igădui desconspirarea poziției sale" —
• spune în documentul întocmit chiar 
e unul din directorii lui I. G. Farben, 
aul Hăfliger. Și mai departe : „Trus- 
il s-a priceput în acea perioadă 
ritică (cînd în S.U.A. și în alte țări 
liate izbucnise scandalul exportului clan- 
estin de armament și materii prime stra- 
jgice americane către Germania hitle- 
stă — N.R.) să manevreze între culise, 
șa încît prin declarații mincinoase 
:eastă acțiune (protestul opiniei pu

ROMA 11 (Agerpres). — La 11 ianuarie 
i început la Roma tratative între pre- 
ierul francez Mendăs-France și mini- 
rul italian al bugetului, Vanoni. După 
seea, Mendes-France a avut întrevederi 
i ministrul Afacerilor Externe, Martino, 
i președintele Consiliului de Miniștri, 
:elba, și cu vicepreședintele Consiliului 
i Miniștri, Saragat. La 12 ianuarie Men- 
ts-France va fi primit de Papa.

J. ».


