
Proletari din toate țârile, uniți-vă!

cîntaiaIneretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XII, Seria Il-a, Nr. 2432 4 PAGINI — 20 BANI

„IOTUL FESTIVALULUI 
o minunată inițiativă

) 
) 
)
>

t
1

Entuziasmul cu care în
tregul tineret muncitor 
din orașele și satele 

patriei noastre întîmpină Fes
tivalul Mondial al Tineretului 
și Studenților, care se va ține 
în acest an la Moscova, a îm
bogățit zilele trecute cu o nouă 
și însemnată inițiativă seria 
pregătirilor: tinerii din comu
na Siliștea, raionul Lehliu, 
au chemat toate organizațiile 
U.T.M. sătești din țară să 
cultive cu porumb loturi de 
teren din rezervele de stat, fo
losind sămînță și atelaje pro
prii. Ei înșiși și-au luat an
gajamentul să însămințeze 
2.5 hectare cu porumb hibrid 
irigat și alte 2,5 hectare cu 
porumb hibrid neirigat. In a- 
ceastă inițiativă, tinerii sili;- 
teni au primit un sprijin în
semnat de la organizația de 
partid iar sfatul popular 
comunal a repartizat tine
rilor suprafața de 5 hectare din 
rezervele statului. Tinerii și-au 
luat angajamentul ca, apli- 
cind cele mai înaintate metode 
agrotehnice, să obțină de pe 
întreaga suprafață o recoltă 
de 20.000 kg. porumb pe care 
o vor valorifica prin organe
le de stat cu sarcini de ach - 
ziții, iar suma astfel obținută 
va fi vărsată în fondul Festi
valului.

Fără îndoială că această i- 
nițiativă va găsi un larg ecou 
în masa tinerilor țărani mun
citori. Chemarea tinerilor si
lișteni către toate organiza
țiile de bază U.T.M., către toți 
tinerii din satele patriei noas
tre — publicată miercuri, 27 
februarie, în „Scînteia tinere
tului" — a ajuns deja în toa
te colțurile țării. De cum o 
citești, deslușești în ea esența 
inițiativei: Festivalul este o 
sărbătoare a păcii — o intîm- 
pinăm printr-o luptă pașn că, 
pentru rodnicia ogoarelor. 
Festivalul este o sărbătoare a 
tinereții — noi, tinerii, mun
cim pentru deplinul ei succes.

Inițiativa aceasta dovedește 
| un âînalt nivel al conștiinței 
F politice și cetățenești al tine

retului muncitor de la sate, 
crescut și educat de partid.

Chiar la începutul chemării, 
tinerii din Siliștea arată că au 
ajuns la hotărîrea lor în urma

porumb, pe 
va obține o 
de mare de

a fi contrî- 
fondului Primele realizări

și alții.

Corespondent
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Angajamente 
și succese 

i cinstea lui 1 Mai
Muncitorii, inginerii și tehni- 
•.mi de la minele de fier Te- 
c și Ghelar au discutat în con- 
ituirile de producție care au 
ut loc în zilele de 26 și 27 fe- 
aarie posibilitatea de a spri- 
i mai mult lupta Jurnaliștilor 

La Hunedoara și Calan în în- 
cerea care se desfășoară cu 
înt sporit î,n întîmpinarea zilei 
i 1 Mai. Minerii de la Ghelar au 
tărît să livreze peste plan în 
rioada 1 martie—1 mai, 2.300 
ie minereu de fier, iar cei de 
Teliuc 3.000 de tone minereu 
Angajamentele minerilor de la 
?ste exploatări prevăd de ase- 
•nea sporirea productivității 
ncii cu 1,5 la sută, reducerea 
ițului de cost cu 1 la sută, îm- 
lătățirea calității minereului 
fier etc.

★
Dțelarii de la uzinele „Oțelul 
șu“ care au depășit planul în 
mele două luni din acest an 
404 tone de oțel și-au luat 

jajamente sporite în cinstea 
îi de 1 Mai. Ei au hotărît să 
i peste plan pînă la marea 
bătoare a oamenilor muncii 
00 tone de oțel. Tot pînă la 

Mai, oțelarii de la u</ 
țelul Roșu44 s-au angajat 
boreze 400 șarje rapide.

uzinele 
să

G. A. S. livrează 
mportante cantității 

de produse 
agro-alimentare 

iospodăriile agricole de stat 
rin puternice unități producă- 
re de cereale-marfă și de pro- 
>e animale. In ultimii ani in 
ste mari unități agricole au 
l dezvoltate cu precădere ra 
rile de bază agricole — pro 
:ția cerealieră și zootehnică, 
mul acesta gospodăriile agri 
; de stat au continuat să tri 
ă spre consum mari cantități 
produse agro alimentare. Pînă 
20 februarie ele au livrat pes 
2091 tone de carne, mai mult 
23 000 porci, peste 55.000 hi. 
te, peste 1.059.000 ouă și al- 
. Aceste cantități depășesc cu 
It planul stabilit pentru acea 

perioadă.

dezbaterii sarcinilor puse prin 
Rezoluția plenarei C.C. al 
P.M.R, din 27-29 decembrie 
1956 și prin hotărîrile plenarei 
a II_a a C.C. al U.T.M. Dis- 
cutînd partea lor de contribu
ție la îndeplinirea acestor sar
cini, tinerii silișteni au plecat 
și de la ideea că, pe calea 
valorificării, recolta va intra 
în fondul central de produse 
agrico-le al statului. Munca ti
neretului se alătură astfel 
luptei generale pentru îndepli
nirea unei sarcini economice 
deosebit de importante, puse 
de partid : aceea de a produce, 
pentru nevoile oamen.lor 
muncii, mai multe cereale, 
carne, lapte, ouă etc., de a a- 
sigura aprovizionarea orașu
lui și a industriei socialiste. 
Muncind cu hărnicie pentru 
recolte mari de porumb pe 
„Loturile Festivalului44, tine
retul de la sate duce o acți
une patriotică importantă, 
care va avea și urmări eco
nomice pozitive, care se în
cadrează în lupta genera’ă 
pentru ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Nu 
e lipsit de interes să facem, 
în această direcție, o mică so
coteală : dacă în fiecare comu
nă tineretul va cultiva numai 
cîte 2 hectare de 
întreaga țară se 
cantitate deosebit 
porumb.

Mulțumirea de 
buit la formarea 
central al statului de produse 
agricole, va fi dublată astfel 
pentru tinerii care vor munci 
pe „Loturile Festivalului0 și 
de ceea ce vor dobîndi ei per
sonal în această vreme. Bucu- 
rîndu-se de îndrumarea atentă 
a tinerilor ingineri și tehni
cieni agronomi, munca pe

In ajutorul grupelor de lectori și referenji ale U.T.M

Despre trecut și prezent
în marea carte a cîntecului popular

Știut este că pentru a asigura eficacitatea unei conferințe 
pentru tineret, este necesar ca expunerea să fie cît mai vie și 
mai colorată, bogată în exemplificări, cu referiri diverse la li
teratură, artă, știință, la personalități ale vieții sociale și cul
turale, intr-un cuvînt totul să fie exprimat plastic și atrăgător. 
Desigur, în elaborarea unor astfel de conferințe, care — prin 
tematica lor variată și cuprinzătoare ca și prin caracterul lor 
tineresc, interesant — contribuie la educarea comunistă a tine
rei generații, se cere un efort creator din partea grupelor de 
lectori și referenți ale U.T M Dar satisfacția de a ști că acest* 
conferințe au un efect educativ, că sint ascultate cu interes și 
plăcere, răsplătește din plin strădaniile în căutarea unui mod 
de tratare cît mai accesibil șl neșablon.

Pentru a oferi cadrelor utemiste care activează în domeniul 
propagandei un exemplu dintre numeroasele posibilități ce 1? 
stau la îndemînă în alcătuirea Unor conferințe interesante pen
tru tineret, publicăm astăzi acest material, sugerîndu-le să-1 fo
losească creator în munca lor.

Cîntecul popular 
cele mai nobile 
te ale poporului

exprimă 
sentimen- 
care l-a 

născut, dragostea pentru liberta
te și frumos, ura neîmpăcată îm- 
Sotriva a tot ce este împilare, ne- 
reptate, minciună. Cîntecul 

popular este însăși inima poporu
lui, o carte uriașă la care s-au 
trudit să scrie milioane de oa
meni încă de pe vremea cînd nici 
nu se visa bucoavna tipărită și 
pînă în mărețele zile pe care le 
trăim și le făurim azi. Cîntecul a 
însoțit poporul de-a lungul veacu
rilor ca un cronicar care a îm
prospătat în memoria lui tot ceea 
ce nu trebuie uitat.

„Loturile Festivalului" va fi o 
adevărată școală pentru tine
rii țărani muncitori care vor 
invăța cu această ocazie „tai
nele" cultivării științifice a 
porumbului, metodele agroteț^ 
nice cele mai potrivite pentru 
obținerea de recolte bogate. 
Pe baza acestei experiențe, ti
nerii țărani muncitori vor ob
ține, în gospodăriile colective, 
in cooperativele de producție, 
în întovărășirile și in gospo
dăriile lor personale, recolte 
mari de porumb în anul aces
ta și in anii viitori, ceea ce le 
va înlesni îmbunătățirea pro
priului lor trai. De asemenea, 
la această școală tinerii ti
rani muncitori cu gospodării 
individuale vor invăța că 
munca in comun, pe baze 
științifice, dă rezultate cu 
mult superioare muncii indivi
duale. dusă cu metode înve
chite.

Această frumoasă inițiativă, 
această manifestare a patrio
tismului tineretului nostru, a 
răspunderii colective pentru a- 
tingerea unui țel comun, se 
Înscrie pe linia celor mai fru
moase tradiții atomiste, re
flectă cu putere spiritul revo
luționar al organizației noas
tre. caracterul său entuziast, 
mobilizator.

Organele regionale, raiona
le. precum și toate organiza
țiile de bază U.T.M. de la sate 
trebuie să asigure toate con
dițiile materiale pentru duce
rea la bun sflrșit a acestei va-

„Scînteia tineretului*

Să răsfoim împreună paginile 
acestei cărți, începînd cu file mai 
vechi, de demult, pline de obidă 
și durere, pe care nu trebuie să 
le uităm niciodată, pentru a ști să 
prețuim mai mult minunatul rod 
al anilor de acum :

rod

Gîndule, pasăre rară,
Zboară peste vreme, zboară, 
Peste vremea dinapoi
Cînd n-aveam nici plug, nici 
Numa secera din cui
Și puterea brațului
Și eram al nimănui...

boi,

celor
„vreme dinapoi" ;

Trist și amar era traiul 
mulți în acea

Vineri 1 martie 1957

Boierule, mi-e vatra pustie și-nghețată ; 
Boierule, vechilii m-alungă ca pe-an cine ! 
Boierule, mi-e carnea pe trup însingurată!

Boierule, mi-e foame L. Boierule, mi-e tete!
Boierule, mâ doare adine în măruntaie !— 
..-Boierule, prin minte <e-nvolbur sâ mâ-nbete, 
Mii de luciri de coasă și limbi de vîh'âtaie L.

Cu forțe sporite pentru noua recoltă
Vremea bună a permis mem

brilor gospodăriei colective „Pro
gresul" din comuna Făcăeni, ra
ionul Fetești, să se pregătească 
bine pentru începerea lucrărilor 
de primăvară.

Din vreme au fost reparate 
uneltele și atelajele agricole, au 
fost împrăștiate pe cîmp peste 
1.200 tone gunoi de grajd, s-au 

In vederea ridi
cării calificării ca
drelor din agricul
tură pe lingă In
stitutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu** 
din Capitală, func
ționează un curs de 
calificare a preșe
dinților din G.A.C. 
și a activiștilor 
pe tărim agricol. 
Cursul are o dura
tă de 2 ani, timp 
în care elevii stu
diază și aplică prac
tic pe timpurile ex- ( .
perimentale cele i goarele 
mai noi metode a- , ” . . L* 
grozootehnice.

In fotografie : 
ing. Alexandru Dan 
d|nd explicații ele
vilor din anul II 
asupra funcționării 
combinei de recol
tat în.

Vrem să fim primii 
pe raion

LEHLIU (de la coresp. nos
tru). — Pe drumurile Bărăga
nului mă însoțește tovarășul 
Constantin Andrei, activist al 
Comitetului raional U.T.M. Leh- 
liu, regiunea București. Străba
tem drumul de la un sat la a^tul 
și oriunde întîlnim oameni care 

I insămînțează ne oprim și discu- 
tăm cu ei. Așa se întîmplă și a- 
cum, cînd pătrundem pe o- 

* 5 gospodăriei de stat 
1 „I. L. Caragiale". O luăm 
' printre brazdele fragede pînă la 
oamenii care se zăresc departe. 
Brigadierul Petre Nicolae ne în
tîmpină bucuros. Secretarul orga
nizației de partid a gospodăriei, 
Ion Ungureanu. ne întinde mîna. 
El a venit la cîmp să vadă cum 
merg treburile. II întrebăm de 
noutăți. Scoate un carnețel și ne 
oferă date îmbucurătoare.

ne-o spun elocvent mărturiile pă
rinților și străbunilor noștri, tur
nate în tezaurul folcloric.

...Acum 50 de ani, în iama a- 
nului 1907, o țărancă dintr-un sat 
moldovean, înnebunită de durere 
că i-a murit și al zecelea copil 
în mai puțin de un an, din pri
cina cîinoșiei boierului care n-a 
vrut să-i împrumute o traistă de 
mălai să le poată potoli foamea, 
cutreiera în noaptea de bobotea
ză satul înzăpezit, cu pruncul 
mort în brațe, cîntîndu-i un sfî- 
șietor cîntec de leagăn, de fapt 
bocet:

un

Nani, puiul mamii, nani, 
în pămînt îți legăn anii 
C-așa vrură bogătanii... 
Ne-au luat totul din ogradă, 
Tu te stingi sub țol de zadă, 
Dumnezeu nu poa’ să vadă, 
Că în geamul lui cît cerul 
A suflat cu ger boierul... 
Nani, puiul mamii, nani, 
Chinuiți, cum dorm țăranii... 
Zece-ați fost și-ați adormit 
Cu trupșorul hămesit, 
Somnu-i lung, mai lung ca 
Nani, puii mamii, nani... *

Aceasta era pe atunci soarta co- 
f)iilor țăranilor săraci: veneau pe 
urne în mizerie, trăiau roși de 

mizerie și de foame, ca și părin
ții lor, și se stingeau chinuiți, 
cei mai mulți înainte de a fi pu

tut să-și trăiască copilăria.

anii,

Muncitoarele de 
Ia Industria Bum
bacului A, din Ca
pitala Intlmpinâ 
Ziua Internațio
nală a femeii cu 
noi succese In muncă. FUa- 
toarea Ioana Florescu este 
fruntașă. Organlzlndu-șl bine 
locul de muncă, ea reușește 
să depășească planul zilnic 
in medie cu S la sută.

In fotografie : utemlsta 
Ioana Florescu la locul său 
do muncă.

Foto: AGERPRES 

selecționat 20.000 tone de semin
țe iar zilele trecute s-a putut tre
ce cu toate forțele la Insămințat.

In răstimp de numai două zile, 
colectiviștii, organizați pe bri
găzi și echipe au însămînțaț o su
prafață de 38 hectare cu orz. 
Succesul acesta se datorește în 
bună parte și aportului adus de 
tinerii colectiviști: Ion Cățălan, 
S. Nicolae, Ion Burciu, Nicolae 
Bîrsan

Iar cei care scăpau cu 
bolnavi, slăbiți de mizerie și slu
gărit, duceau o viață de cîrtiță în 
Dordeie îngropate pe jumătate în 
pămînt, în timp ce, la cîteva sute 
de metri. mai departe, se ridicau, 
din truda furată a celor mulți, 
conacele boierești. Mizeria și îm
buibarea stăteau față în față, 
dușmănindu-se și înfruntîndu-se 
deschis în anii de răzvrătire. Așa 
a fost acel viforos 1907 cînd ță
ranii, cu inimile pîrjolite de ne
voia seculară de pămînt, au a- 
prins conacele boierești de-a lun
gul și de-a latul țării. Din pri
măvară pînă în toamna anului 
1907 țăranii răsculați au plătit cu 
dreaptă mînie pentru tot ce în
duraseră de la boieri și ciocoi:

Alelei pui de ciocoi!
De te-aș prinde la zăvoi
Să-ți dau măciuci, să te moi, 
De piele să te despoi.

Reacțiunea burghezo - moșie
rească a reprimat fără milă pe ță
rani, a pus să se tragă cu tunu
rile în bordeie, a ras de pe fața 
pămintului sate întregi, schin- 
giuind și omorînd peste 11.000 de 
oameni care ceruseră dreptate. 
Aceeași viață întunecat? de 

mizerie și suferință o tră
iau, sub jugul exploatării 

capitaliste, și cei ce munceau în 
orașe, în fabricile lipsite de cea 
mai elementară protecție a mun
cii, în atelierele învechite și dă
răpănate. Teroarea, foamea și mi
zeria domneau și în cazărmile 
unde ostașii — fii de muncitori 1 
și țărani muncitori — erau siliți 
să slujească, fără a crîcni, interese 
străine, ale celui mai mare moșier 
— regele — și ale stăpînilor ne- : 
trebnici cocoțați pe acea vreme 

la cîrma țării. în zilele războiului

Propunerile tinerilor
PRIND VIAȚA

Anul acesta numeroase între
prinderi ale industriei ușoare au 
primit sarcini sporite de plan. 
Fabrica de tricotaje ,.Moldova* 
din Iași trebuie să producă !n 
1957 cu 15 la sută mai multe tri
cotaje.

Muncitorii, tehnicienii, ingine
rii și funcționarii, însuflețiți de 
hotărîrEe plenarei C.C. al P.M.R.

Pînă la 27 februarie gospodă
ria a realizat lucruri frumoase. 
S.au insămințat 68 hectare cu 
ovăz, 46 cu orz, iar acum se sea
mănă mazăre pe 30 de hectare. 
Datorită faptului că reparatul 
mașinilor gospodăriei s-a ternii, 
nat pînă la 10 februarie, condu
cerea a luat măsuri să se por
nească neintirziat la lucrările de 
primăvară.

Cînd plecăm mai departe, to
varășul Ungureanu nu uită să 
ne amintească :

— Vrem să fim primii pe ra
ion. Timpul e favorabil și nu văd 
de ce nu i-arn da pămintului ce 
i se cuvine: sămînța belșugului 
acestui an.

UTEMJȘT.I Șj TINERII 
SIMT FAULTAȘI

Timpul continuă să se mențină 
frumos, ceea ce prilejuiește des
fășurarea lucrărilor agricole de 
primăvară In cele mai bune con- 
dițiuni. Colectiviștii din comuna 
Bîrza, raionul Segarcea, și-au 
propus să nu scape nici una din 
zilele bune de arat și însămin- 
jat. Pînă acum ei au . însămlntat 
șase hectare cu arpagic și usturoi 
și au început însămîntatul celor
lalte culturi din prima epocă. 
Exemplu tn această privință sînt 
tinerii colectiviști Marcel Olaru, 
secretarul organizației U.T.M., 
Laura Ungureanu, Lucian Zamfi- 
rache și alții.

Corespondent 
ION DUMITRESCU

zile, din 1916—1918, printre ostași um- 
• bla acest clntec :

Lua-i-ar dracu pe ciocoi 
Că ei au stîrnit război, 
în luptă ne trimit pe noi, 
Iar ei fug tot înapoi.

nuConștiința necesității de a_
se mai supune celor care-i tîrau 
pe front, într-un război nedrept, 
contrar intereselor celor mulți,pă
trundea tot mai adine în rîndul 
soldaților:

D-acum avem și noi cuvînt
De la ciocoi să luăm pămînt, 
De scurteici îi vom lua I
Și pe Ruși vom imita.

Ecoul Marii Revoluții Socialiste 
a răzbătut, după cum se vede, și 
în cin tecul popular.

împotriva mizeriei și a întu
nericului, poporul a fost chemat 
la luptă de către Partidul Comu
nist din Romînia. Și roadele aces
tei lupte, în fruntea căreia au stat 
întotdeauna neînfricați comu
niștii, le cunoaștem astăzi, cînd 
vechea societate a fost spulberată, 
cînd pe stema țării luminează 
peste munții și pădurile patriei 
luceafărul roșu al unei ere noi, 
era socialistă.

Să întoarcem mai departe fi
lele cele noi din cartea vie 
a cîntecului popular : 

Cîte zile-s intr-un an 
Eu atîtea doruri am, 
Pe toate să le-mplinesc 
Că-n Republică trăiesc 
Și-odată cu dînsa cresc.

Este cuprins în versurile de 
mai sus un mare adevăr al zile
lor noastre : în patria noastră li- 

(Continuare tn pag. 2-a)

din decembrie 1956 au propus și 
adoptat la începutul anului, în 
cadrul consfătuirilor de .produc
ție, măsurile tehnico.organizato. 
rice menite să contribuie la rea
lizarea și depășirea planului

In urma propunerilor făcute de 
tinerele lucrătoare Elena Serghie, 
Silvia Pipa și altele, conducerea 
întreprinderii a instalat o bandă 
transportoare care aprovizionează 
secția tricotaje cu bobinele ce se 
pregătesc la secția depănat. Prin 
aplicarea acestei măsuri, munci
torii din secția tricotaje nu mal 
sint nevoiți să părăsească mași
nile și să se deplaseze pînă la 
secția depănat. Pentru o mai bu
nă aprovizionare cu bobine, tine
rele lucrătoare Elena Rădulescu, 
Fany Belzer și altele au propus 
mărirea turațiilor la mașinile de 
depănat, măsură care—adoptată— 
a sporit rajidamentuJ întregii sec
ții. cu 10 la sută. Printre măsu
rile mai importante care au fost 
realizate se numără și înlocuirea 
lacătelor de croșetare la mașinile 
rundstuhl, precum și aplicarea 
unui dispozitiv (șaneză) care 
permite confecționarea stofelor 
groase de tricotat.

O altă măsură deosebit de fo
lositoare aplicată în urma pro
punerilor făcute de un grup de 
utemiste din secția confecții a 
fost aceea de a se repara mași
nile de cusut de rezervă, evitîn- 
du-se în felul acesta golurile de 
producție.

O singură propunere n-a fost 
rezolvată. Ea se referă la con
fecționarea unor lădițe la secția 
de depănat pentru depozitarea 
firelor de bumbac. Conducerea 
fabricii n-a fost de acord, deoa
rece se crea primejdia încărcării 
spațiului secției. Am amintit acest 
amănunt pentru a sublinia că 
pînă și, această propunere, mai 
puțin însemnată, a dat prilejul 
unor vii discuții.

Succesele tineretului sînt cît 
se poate de frumoase. Brigada 

Telegramă

Către cel de al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist din Norvegia

Oslo

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin trimite 
celui de.al IX-lea Congres al Partidului Comunist din Norvegia 
un salut frățesc și urează întregului partid succes deplin fn lupta 
pentru unitatea clasei muncitoare, pentru Interesele vitale ale oa
menilor muncii din Norvegia, pentru pace, democrație $1 socia. 
lism,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMIN

La Institutul de cercetare a metalelor de pe lingă 
Academia R P.R., colectivul de ingineri și tehnicieni 
execută cele mai complicate analize fizice și chi
mice asupra metalelor.

In fotografie: cercetătorul Fokt Emeric, inginer, din cadrul 
laboratorului de metalurgie și fizică, executind la microscopul 
metalurgic o analiză metalografică a unei probe de otel.

£

IX-a de la secția de tricotat a 
dat peste plan 1.540 kg. tricotaje, 
iar brigada I-a de la secția con
fecții a dat peste plan 850 costu
me treninguri.

Am constatat Insă cu surprin
dere că fn ciuda faptului că ti
nerii propun măsuri de îmbună
tățirea muncii, nu toate brigăzile 
se pot mindri ou succesele ob
ținute, deoarece organizația ' de 
bază U.T.M. — responsabilă cu 
producția și calificarea tov. Lu- 
creția Cazaciuc — nu s-a ocupat 
cu grijă de Îndeplinirea îndatori
rilor ce-i reveneau. Nu este deci 
de mirare că brigăzile n-au ținut 
cu regularitate consfătuirile, n-au 
discutaț măsurile concrete privind 
organizarea locului de muncă și 
aplicarea unor metode Înaintate.

★
Consfătuirile de producție, fn 

care s-a discutat plainul de pro
ducție pe anul 1957. au fost de
osebit de fructuoase' La plecarea 
din fabrică l-am întrebat pe to
varășul N. David, directorul În
treprinderii, ce a’.te măsuri mai 
sînt prevăzute pentru viitorul a- 
propiat. Proiectele mi s-au pă
rut deosebit de interesante:

— utilarea întreprinderii cu noi 
mașini în care intră și Înlocuirea 
mașinilor de la secția depănat cu 
alte'.e noi, care vor spori produc
tivitatea cu sută la sută ;

— parchetarea sălilor de pro
ducție.

★
Fabrica de trico-taje „Moldova" 

este întreprindere fruntașă pe re- 
giune. Cu asemenea oameni care 
au dat și dau dovadă de mult 
spir-it gospodăresc, de dragoste 
și interes deplin față de proble
mele producției, întreprinderea 
are toate șansele să mențină a- 
cest titlu.

I. AGHINEI 
corespondentul „Stinteil ti

neretului" pentru regiunea lași



TI ERI,
ȘANTIERELE

VAAȘTEAPTÂ! 1
Viața plină, clocotitoare

CONSTRUCTORILOR
120 de ani 

de la nașterea 
lui Ion Creangă

Poetul basmelor
și al amintirilor

doi ta«i“. „Soacra cu trei nu-
:ru a ou aminti decît

La Galați s-a deschis, încă de anul trecut, un vast șantier. 
Tineri din toate colțurile țării au venit aici să contribuie, 
prin munca lor, la vindecarea rănilor pricinuite de dis

trugerile făcute de fasciștii hitleriști în timpul războiului. De 
curind, șantierul a devenit fruntaș între celelalte șantiere de 
tineret din țară. In mijlocul orașului se văd deja primele blocuri 
ridicate de mîinile harnicilor brigadieri.

Șantierul este pentru ei nu numai locul unde au venit să-și 
arate dragostea față de construcția noastră socialistă, contri
buind cu propriile lor mîini la înflorirea patriei, ci și o școala. 

* Pe șantier tinerii se califică în diferite meserii — zidari, dul
gheri, fierari-betoniști etc. — duc o activitate cultural-spor, 
tivă, învață să muncească și să trăiască în comun, lată mai 
jos ctteva aspecte din activitatea brigadierilor de pe șantierul 
„Reconstrucția orașului Galați".

Frumusețea
MUNCII DE

...In centrul orașului Galați, 
acolo unde armatete fasciste au 
distrus fără milă clădirile lăstnd 
in urma lor ruine, In fața vizita
torului se deschide astăzi prive
liștea unui vast șantier, pe care 
lucrează sute de ‘ 
dieri.

Orașul Galați 
iește.

Dacă ne uităm 
șutai zărim 
„c ■ ■ -■

harnici briga-

se reconstru-

In valea ora- 
_ silueta uzinelor 

„Cristea Nicolae", a fabricii de 
vieze de schimb și multe altele. 
Construim cum n-am mai con
struit niciodată și in această o- 
peră de construcție tineretul a- 
duce o mare contribuție.

Și aici, ca de altfel pe toate 
traseele marilor șantiere, tinerii 
înalță In bătaia vlntutui purpura 
drapelelor roșii.

Tineri din toate colțurile pa
triei, adunați laolaltă, la chema, 
rea Comitetului Central al U.T.M., 
pe șantierul național ,,Recon, 
strucția orașului Galați" contri. 
Puie cu munca lor la refacerea 
bătrinului oraș dunărean.

In centrul orașului s-a termi
nat deja construcția la roșu a 
patru mari blocuri de locuințe și 
s-a început construcția altor două 
blocuri. Chiar și un necunoscător 
tsi dă seama de uriașa munci 
ce s-a depus aici pentru evacua
rea molozului orovenit de la dă. 
rimături, pentru săparea funda, 
țiilor in cimentul vechilor clădiri.

Orașul Galați se reconstruiește 
pe baza unui grandios plan de 
perspectivă. Numai in anul acesta 
se vor da tn folosință circa XO a- 
partamente fi magazinele din 
parterul celor 6 blocuri începute 
încă in anul trecut. Ia curtnd va 
începe construirea a patru noi 
blocuri de locuit, a unui hotel si 
a unui bloc administrativ cu 
magazin universal. In cadrul a. 
cestui ansamblu este prevăzut să 
se realizeze circa 1.500 aparta
mente, diverse magazine, un ho
tel cu un elegant restaurant, un 
cinematograf și două clădiri ad
ministrative. Totodată, se va a- 
menața faleza spre Dunăre și 
port. $i toate acestea vor fi 
realizate de miinile harnice ale 
tinerilor brigadieri.

Ion Bungă este mlndru de nu- 
mele de brigadier pe care-l poar
tă. A venit pe șantier încă de la 
primele începuturi. Deși nu cu
noștea prea multe lucruri despre 
guinea pe șantier, viața de ta. 
bără l-a legat așa de mult de 
colectiv, de tovarășii din briga
da pe care o conduce. Incit i-ar 
veni greu să se mai despartă de 
ei. Pe șantier, împreună cu cei 
cincisprezece băieți din brigadă, 
s-a calificat tn meseria de beto- 
nist. Deși la început membrii 
brigăzii dădeau multă bătaie de 
cav conducerii brigadierilor, as
tăzi toți slnt unul și unul, parcă 
aleși, iar brigada a ajuns frun
tașă pe șantier. Nu e zi tn care 
să nu realizeze cite două norme...

...Undeva, lntr.o clădire la 
marginea șantierului, tntllneștl 
un țtnăr de 21 ani, puțintel la 
trup, cu salopeta căztnd in cute 
largi, un copil aproape: Aurel Mo. 
canu. El are o singură dorință: 
să participe cu tot sufletul la 
realizarea marilor construcții și 
să fie întotdeauna printre cei

cu______ ______ ___
rori", pentru a nu aminti decît 
cireva diBtre cel* mai renumite 
— stnt adevărat» valori ale rea- 
1 Lanului romineac Prin ele, după 
cum spue «a Han> Cristian An
dersen, Creangă a găsit drumul

R.PR
in aceate zile de început de primăvară . _

contenește nici o clipă. Brigadierii se întrec pestr» ale n» 
bune realizări. Reporterul nostru fotografic * sarprias brigada 
lui Ion Bungă — brigadă fruntașă pe șantier — geagnrind d- 
mentul pentru fundațiile unui nou bloc.

*• <

BRIGADIER
dinții. Despre viața lui pe șan
tier, despre munca lui, îți vor
bește ou multă seriozitate.

...Cînd a pășit prima oară pe 
șantier era in vara anului 1953 
în vremea aceea tinerii și-au dat 
mina la București, unde au con
struit stadionul „23 August". $i 
atunci s-a aflat tot printre cei 
dinții la muncă. Pentru strădania 
și munca neobosită pe care a 
depus-o — deși In vtrstă de nu
mai 17 ani, a fost decorat cu 
Medalia Muncii. In 1953 a ple
cat la Cerna Jiu, unde a pus u- 
mărut la construirea liniei fo
restiere Ttrgu Jiu Tlvnana. 
Cînd s-a terminat lucrarea, Au
rel, acum fiu de colectivist, a 
plecat la Bicaz, iar astăzi el s-a 
întîlnit cu alți brigadieri pe șan
tierul „Reconstrucția 
Galați".

Străbătlnd șantierele, 
Aurel Mocanu, astăzi 
de partid, a avut multe 
țat. Mai întii s-a calificat, 
noaște trei meserii: dulgher, fie- 
rar-betonist și lucrător la pre
fabricate. In oricare din această 
muncă se descurcă cu multă ușu
rință.

Și ca Aurel Mocanu, îndrăgos
tiți de viața de brigadier 
mulți tineri pe șantier.

în aceste zile, cind razele 
relui strălucesc binevoitoare, 
tierul freamătă de muncă parcă 
mai însuflețit ca aricind. Cinstea 
care s-a făcut brigadierilor de 
la Galați de a deține Drapelul 
roșu de șantier fruntaș pe (ară 
le sporește și mai mult entuzias
mul. Un glnd, o hotărire fierbin
te le umple inima : să reconstrui 
iască cit mai repede — și să ri
dice la o nouă strălucire bătrînul 
oraș de pe malul Dunării.

orațului

tlnărul 
candidat 
de invă 

Uu-

gini

saa- 
ș an

§ ...tinerii de pe șantierul na- 
? țional „Reconstrucția orașului 
| Calați“ și-au amenajat prin 
; muncă voluntară un club? Aici, 
3 în afară de faptul că pot vi- 

ziona spectacole, ei practică 
? diferite sporturi ca : tenis de 

masă. șah. volei, box. gimnas- 
' tică ete.
? .„de curind brigadierii de la 

Galați au lucrat un schimb de 
; onoare ? In această zi fruntașă

3 ieșit brigada lui Bungă Ion.
7 care a realizat 3 norme. După 
j ea au urmat brigăzile lui Ion 
î Conduraru, Șerban Marin și 
g Manea Vasile.
| „jcu cimentul folosit pînă 
J acum da constructorii de la
8 Galați se poate construi un zid 
\ lung de 5.100 m„ înalt de 4 m. 
| și gros de 25 cm. ?
8 ...din economiile realizate în 
j trim—trul IV 1956 — vor eon- 
j rtrui 2 apartamente ?
8 —in trimestrul IV al anului 
: trecut an fort edificați pe șan- 
\ tier ia diferite meserii 154 6- 
i neri ?

...te spartachiada de iarnă au 
participat 86 de tineri ?

rQ X 90 90 OC 9C4C 3C ococ ac;

RESPONSABILUL
de Ia PREFABRICATE

ce ±jce la toate mi ml le. Adică 
dt d* deopotrivă copiilor și 
Tîrsuridlor.

Ekwmkd lor fantastic r aso- 
etexă organic unei viziuni rea- 

«te asupra aspaeelor vieții de

toate zilele Antagonismul dinți 
principiul binelui și răului, ii 
bînda primului-asupra celui di 

* — constituie esența bajurmă ________
melor sale, ca, de altfel a future 
basmelor populare.

Marele merît al lui Creang 
este de a fi folosit tn scrieri 
sale limba vie a poporului, dh 
du-i măreția unui monumei 
desăvîrși-t, ridieînd-o la un ni 
mai întîlnit potențial artiști 
Creangă a evitat artificiile d 
stil, folosind cu îndemînare i 
meșteșug grahrt popular ora 
pre să rind u-1 cu -proverbe, zică 
tori și metafore populare. L 
mor, duicșie, putere de evocai 
a locurilor și oamenilor, forț 
descriptivă și narativă — iată ( 

, caracterizează „Basmele" și „A 
nuntirile din copilărie" ale mart 
lui ecriitor moldovean. Prin ai 
tenticul lor, prin forța lor artw 
ti-că populară, prin firescul c 
care sînt înfățișate aspecte di 
viață, scrierile sale își păstreaz 
neștirbită valoarea și puterea d 
a impresiona inima și cugetu 
Lectura lor oferă fri astăzi sati: 
facții la fel de proaspete ca î 
urmă cu decenii, ceea ce exp^ 
prețuirea mereu vie de car» 
bucură în rîndurite tineret^ 
opera lui Creangă.

I. MIHUȚ

Despre trecut și prezen 
in marea carte a clntecului popula

DUPĂ MUNCA
Șl RASPLATA

Munca este azi răsplătit! $ 
brigadierii fruntași au fost răs
plătiți pentru strădania depusă 
la reconș;ruclia orașului G»U;i. 
Odată eu decernare» Dmodahu 
roșu de producție. Mit sterul 
Construcțiilor șl Comitetul Cas
trai al sindicatului munctx.lor 
din construcții au acordat briga. 
dierilor fruntași premii tn obeec- 
te, bani și diplome. Au fost astfel

Mama n-are,
Ce mă jac că-s fată mare! 
Dar să vadă lumea toată, 
Nu-g săraci, sînt bogată, 
Colectiva-mi dă de toate: 
Îmi dă cinste, omenie, 
Zestre cită-mi trebuie mie 
Și-oi trăi cu bucurie. 
Și cu drag am să muncesc 
Cu cine mă potrivesc, 
Viața cu drag să-mi trăiesc, 
Colectiva să- nfloresc. I

Fericirea personală este stm 
legată de fericirea colectivității î 
mijlocul căreia viețuiești și eu aji 
torul căreia îți realizezi visuril 
Aceasta este esența care se de 
prinde din noile rfaduieli ce s 
creează șl se consolidează In satel 
patriei noastre.

In vremea cîrmuirii burghi 
ziei și moșierimil, Romîn

_ _______ ___ .se afla printre țările cu o 
mai mulți analfabeți din lum 
Această rușine a vremurilor c 
năplstuire și jaf a . fost azi apro; 
pe complect înlăturată.

In cîntecul populai cei cai 
și-au limpezit ochii și au deprji 
mînuirea condeiului dau gl< 
bucuriei de a ști să citească, mu 
țumind partidului care ka călăuz 
spre lumina științei de carte :

li *

Frunză verde argint viu, 
Am învățat ca să scriu 
Și-n ziar să citesc știu.
Și-om să scriu și la parfd 
C-am citit „pace" pe zid. 
Vreau pace și bună voie 
Sd nu mi-ntarc la nevoia.

<
ACȚIUNI

TINEREȘTI

pre.

a-

In timpul libermunci! 
lui 

pri-

aveau nevoi*, 
necesar să in-
După amiază.

m a

a ie <-l

tfwrf e» e

SE CER APLICATEIDEI CE

colectivă. Căsnicia ei va fi 
ritoare ca și colectiva din 
face parte :

w :a
GJCX

C TM.

Cu un an în urmă, 
utemistul Ion Condu
raru era oficiant 
sanitar în comuna 
Suvorov. La chema
rea Comitetului Cen. 
trai al U.T.M., el a 
venit împreună cu 
alți zece tineri din 
comună, pe șantierul 
„Reconstrucția ora
șului Galați". Cînd a 
luat ființă aici o 
secție de prefabrica
te, Conduraru a fost 
ales responsabilul 
brigăzii de tineret 
din această secție. 
Nu era o treabă u- 
șoară. A fi respon
sabil înseamnă a fi 
un bun organizator, 
un bun cunoscător al 
procesului de produc
ție. Pentru a-i în
druma pe ceilalți, 
trebuie să ai presti
giu în fața tinerilor, 
și acest prestigiu nu 
ți-1 poți cîștiga de- 
cft prin exemplul pe 
care-l dai în muncă.

A urmat o perioa-

dă grea. Ion Condu- 
raru a muncit cu 
riYnă cot la cot cu 
tovarășii săi, pentru 
a asigura constructo
rilor prefabricatele de 
care 
Era

, vețe. 
după lăsarea lucru, 
iui, a început să stu
dieze „Călăuza cons
tructorului" De aid 
și-a însușit muhe lu
cruri: cum se folose
ște fierul pe calități, 
cum se fac săpături 
și compactări la a- 
dîncimi, și multe ah 
tele.

Ceea ce învăța se 
străduia să i 
și așa, azi 
mîine mai 
Conduraru a i 
să învețe trei 
serii. Brigada 
care o conduce con
fecționează aproape 
toate prefabricatele 
necesare celor șase 
blocuri la car» lu
crează. La suprave
gherea lucrărilor, el

aplioe, 
pufin, 
mult 

izbutit 
i me- 

pe

ține și locul maistru
lui.

Odată cu Condu, 
rant și alți tineri 
s-au calificat la lo
cul de muncă in me
seriile de dulgher, 
fierar-betonist șt la 
confecționarea 
fabricatelor.

Nu ie-a trebuit roit 
ca brigada de la 
prefabricate să 
jungă fruntașă, A- 
nu! trecut, in cinstea 
zilei de 23 August 
ea a ciștigat Întrece
rea dintre brigăzi 
pe regiune. Atunci 
In ziua schimbului 
de onoare, tinerii au 
realizat 4 norme.

In urma 
depuse, băieții 
Conduraru au 
mit in dar un apa
rat de radio.

Dar brigadierii de 
la prefabricate nu 
sint fruntași nuna: 
in producție. Ei sint 
fruntași și tn activi
tatea culturai-artis.

oferire tinerilor fruntași ciad a- 
parate de fotografiat trei cea
suri de mină și trei bicidete. A 
fon acordat de asemenea un 
premiu ooiectiv format ăin două 
murg, de .ornai, pan mingi de 
voie: o masă de tenis de masă 
complectă ca 20 de smgi. un 
edupameot oxnp.er. de volei și 
diferite cărți. Touxiată la 10

— mij-

Cartea care odinioară era 
lux, fiind accesibilă numai 
înstăriți, în anii 1951—55 a 
impresionantul tiraj de 228.000 
exemplare. Poporului îniptat d 
cultură i se dă hrana neprețuită 
inimii și minții.

In marea carte a cîntecuh 
popular «e înscriu toate acest 
prefaceri structurale owe duc p< 
porul nostru muncitor către cu 
mile unei vieți noi, fericite și h 
minoase, alături de recunoștinț 
celor ce muncesc față de pârtii 
înțeleptul și încercatul nostr 
conducător pe drumul spre soeiî 
lism :

Piriiaș de lingă moară 
Face-te-ai neagră cerneală 
Ca sa-i scriu o carte lui, 
Dragului, partidului, 
Lui, conducătorului.
Să*i spun traiul ce-l trăiesc, 
Sporul cu care muncesc, 
Pentru care-i mulțumesc 
Din adîncul inimii,
Ci-s in rind cu oamenii..

Printre locuitorii orașului Galați, care studiază' macheta ce înfățișează orașul lor după re. 
construcție, se află și mulți copii. Cînd ei vor fi mari, orașul lor așa va arăta.

Conductrut lațtrifriadarf 
„Răscoala di.-. I3C> șc cc- 
mitetul de tnz-egnadere aa 
răspuns la critica aăcsi In 
materialul CC 1? :er
aplicate^, apâri.: U nr. 2411 
al ziarului n&stru„ Tn râapuns 
se spune:

,£ulnd cunoștință de con
ținutul articolului, considerăm 
cd apariția lui In coloanele 
ziarului constituie pentru noi 
un ajutor important in desfă
șurarea activității viitoare

Ca primă măsură luată de 
către conducere și comitetul 
de întreprindere a fost dez
baterea acestui articol lnlr-np 
colectiv lărgit cu cadre de 
conducere. Din această ana
liză, a reieșit că toate proble
mele sezisate în articol stnt 
juste.

C BKMZILA 
r t cosnw

Pevfira raw, ro^oxuerea F 
.nw-tefa* xz . Iși

rej a prspsLoeri-
tor jdate ie muncitori U 

de grupă șt aji- 
șa-ea termenelor pină cind vor 
fi propuneri le făcute
la local de producție in timp 
de 5 zile de la consfătuire

Pentru lichidarea lipsurilor 
sezisate am mai iuat urmă
toarele măsuri concrete:

S-a pus in funcțiune cen- 
trulțțde distribuit bătătură In 
secția a Ill-a. S-au luat mă
suri tehnice pentru îmbu
nătățirea procesului de pro
ducție din preparație ca: res
pectarea strictă a rețetelor 
tehnologice de fabricație, repa
rarea spetelor, a ițelor, inten
sificarea controlului tehnic de

calitate ta fatala < 
pe oî* arewi*,

Peaz-a .z.e.tarea și ti- 
aaraa estdașe-or la zi a g'o. 
fuaior de smdrire « produc
ției și cabUfi, uoas xeuroU 
zsDâc afișaree iaz. criglzid ia 
’dspuadfe pe ;â cure au sar. 
a-ia urasdrvii și asmpiectA- 
rii laz.

Sub indru-aree organiza 
pai de pertid, wwi cdaia co 
fi pe viitor șd ne însușim și 
sd aplicăm propunerile utile 
cernu din rândurile muncito
rilor oencru o dt mai bună 
organizare și gospodărire a 
întreprinderii noastre, pentru 
traducerea in practică a ho- 
tăririlor Rezoluției plenarei 
C.C. al P.M.R. din decembrie 
1956“.

Marea atncțăe pe care o 
extă asepra maselor de 
■MBCrtori feciorul socialist 
gpcultuii se oglindește atît tn 

Icifraie coMeomind creșterea con- 
tÎBBă a ■OBăralui gospodăriilor 
agricoie colective și întovărășiri- 

rkr agricole care a ajuns la 1 de- 
fifhrii 1956 la 10.442, cît și tn

* versurile minunatului nostru fol- 
J clar, care se Inoiește și se îmbo-
* gătește pe zi ce trece. Noile re- 
? tețri de familie care încep să se 
’• statcroiceaaed la sate, pe temeiul 
.*. muncii libere, în comun, au fă- 
1 cut sâ se nască o întreagă serie

de noi cintece populare. Fata de 
' te țară, care odinioară nu se pu- 
‘ tea mărita fără să aibă măcar un 

petec de pămînt ca zestre, astăzi 
nu mai poartă această grijă cînd 

;* muncește în gospodăria agricolă 
• • “• înflo-

care

exer-

u 
eejt 
ații

Totodată, în filele uriașei căr 
pe care am răsfoit-o, găsim expr 
mată toată dragostea poporali 
nostru față de prietenii noștri d 
nădejde, eliberatorii noștri — os 
menii sovietici. Versuri impresie 
nante cîntă vitejia ostașului sovie 
tic care și-a vărsat sîngele pentr 
a aduce libertatea și pe pămîntu 
rile noastre:

Si iar verde viorea, 
îmi șoptește inima 
Cind m-așez la sfat cu ea: 
— Treci de-a lungul cîmptdui 
Și la umbra rugului, 
în marginea satului, 
Ai să vezi o crucișoară 
Cioplită din bărdișoară.. 
Lingă ea, fecior tn groapă 
Doarme afundat de-o șchioapă 
Cu țarina peste pleoapă... 
A fost rus voinic ca bradul, 
Nemții l-au culcat cu brandiu 
A fost om de omenie, 
Doarme aici pentru vecie, 
Doarme, somnul lin să-i fie, 
Că din viața-i dăruită 
Crește grîu și facem pită...

Frunză verde de molid, 
Io-s fată din colectiv 
Și-n trei zile mă mărit... 
Toată lumea se mira, 
Toată lumea se-ntreba 
Mie zestre cin mi-o da P 
Tata n-are,

Dacă pînă acum un deceniu ș 
mai bine, poporul cînta cu amă 
răciune cîntecul săracului în țari 
bogată, cîntecul pribeagului ir 
propria lui țară : „Munții noștri 
aur poartă / Noi cerșim din poar- 
ti-n poartă...", astăzi, sub soare, 
le regimului de democrație popu
lară, cînd oamenii muncii de la 
orașe și sate tși făuresc viața lor 
nouă, s-a ivit cîntecul încrederii 
în sine a celor mulți care, sub 
conducerea partidului, pășesc 
demni și hotarîți spre socialism;

/
Partidul pe noi ne poartă 
Să umblăm stăpîni pe soartă.



Informarea politică în școală
- în pas cu actualitatea

IN INTIMPINAREA CONFERINȚEI 
pe tară a asociațiilor studențești

La Școala medie nr. 3 Ba
cău, informările politice au în
ceput să se tină tn ultimul timp 
cu regularitate. Spun in ul
timul timp, pentru că înainte 
ele erau confundate cu orele de 
dirigenție. Practic se proceda 
așa: la începutul orei de diri- 
genție, profesorul sau un elev 
trecea sumar tn revistă ulti
mele evenimente și astfel infor
marea elevilor era considerată 
încheiată. Acest procedeu — 
cum era șt firesc —. nu a dai 
rezultate, tn urma unui control 
(care de altfel a fost exercitat 
cu destulă întlrziere) făcut de 
comitetul orășenesc U.T.M. lu- 
orurile s-au îndreptat. Infor
mările politice se fin regulat 
tn fiecare clasă și birourile 
U.T.M. primesc sprijin efectiv 
din partea diriginților In a- 
ceastă problemă. Temele ce 
s-au dezbătut plnă acum s-au 
referit îndeosebi la evenimen
tele internaționale, așa cum au 
fost de pildă evenimentele din 
Ungaria și cete din Egipt.

Clnd am intrai tn clasa a X-a 
D. elevele se pregăteau pentru 
discuții. Toate aveau In față 
broșura ou raportul tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej ținut la plenara 
din 37-29 decembrie 1956 și 
caiete ou notițe.

— La informarea politică de 
data trecută, m-a informat se
cretara clasei, tov. lordache 
Smaranda, am prezentat un re
ferat despre documentele plena
rei C.C. al P.M.R din decem
brie. tntrudt plenara ridică 
multe probleme care trebuie 
cunoscute de elevi, s-a hotărti 
ca In cadrul informării de azi 
să purtăm discuții In jurul a- 
ceste: teme. Elevele au studiat 
raportul pe bază de conspect.

In cuvintul lor, elevele Ele
na Cojocaru. Delia Crivăț, Lu
cia Dumitri u și Irina Premin- 
gher au vorbit despre proble
mele ridicate de plenară. Cu 
ajutorul dirigintelui clasei, tn 
cadrul discuțiilor s-au lămurit 
o serie de probleme cum ar fi 
venitul national, salariul tari
far, normarea pe baze științifi
ce, căile de ridicare a producti
vității muncii și reducere a pre
țului de cost, lărgirea atribu
țiilor conducătorilor de între
prinderi și sfaturilor populare.

Elevele Moțet Georgeta, Nl- 
eolau Taisia, Sarea Maria șt 
Cojocaru Elena au vorbit tn 
continuare de atenția ce o a- 
cordi partidul transformării so
cialiste a agriculturii.

După fiecare problemă dis
cutată și la sfirșitul dezbateri
lor, dirigintele clasei a sinteti
zat principalele probleme care 
trebuiau reținute de elevi dig 
documentele plenarei.

La clasa a X-a E. informarea 
politică a avut aceeași temă, 
numai că aici attt referatul cit 
șl discuțiile s-au făcut deodată. 
Utemista Vellsar Marla, secre
tara biroului U.T.M., a reușit 
In bună măsură să întocmească 
un referat documentat. Din pi

cate referatul In loc să se o- 
cupe de sarcinile concrete ce 
revin tineretului a vorbit de 
sarcinile generale. Dacă refe
ratul ar fi fost consultat din 
timp de diriginta clasei, biroul 
U.T.M, ar fi putut să înlăture 
asemenea lipsuri.

Diriginta clasei, profesoara 
utemistă Sonia Vlad, a concen
trat dezbaterile In jurul celor 
mai importante probleme. Dis
cuțiile ar fi fost și mai fruc
tuoase dacă toți elevii se pre
găteau și studiau dinainte do
cumentele plenarei.

In vizita făcută la Școala medie 
nr. 2 am avut prilejul si parti
cip la ora de informare politică 

ta clasa a VII l-a. Aici refe
ratul a avut ca temă: ,,Direc
tivele celui de al Il-lea plan 

cincinal". Eleva Bulboacă Teo
dora, nefiind îndrumată, a în
tocmit un referat sec, neintere
sant. Discuțiile n-au reușit să 
limpezească problemele. In ge
neral discuțiile s-au purtat pe 
un ton școlăresc, fără o legătură 
logică Intre probleme și fără 
a se da exemple din viața prac
tică.

■k
După prezentarea acestor 

fapte se impune o scurtă con
cluzie. Faptul că-n ultimul timp 
la Școala medie nr. 3 infor
mările politice au început să 
se țină regulat, de două ori pe 
lună, iar elevii slnt anunțați 
din timp asupra temei refera
tului spre a se pregăti să par
ticipe la discuții, constituie un 
lucru pozitiv. Din exemplele 
date mai sus reiese ci la sta

bilirea temelor pentru referate 
trebuie să se acorde mai multă 
atenție pentru ca ele să fie a- 
xaie pe cele mai actuale pro
bleme interne și internaționale.

Referatele care s-au prezen
tat nu au fost actualizate cu 
realizările de pe plan local și 
cu sarcinile ce revin utemiștilor 
și elevilor. Nu Inttmplător, a- 
tunci clnd unii elevi au fost 
întrebați despre obiectivele 
industriale ce se construiesc tn 
regiune, au fost puși tn în
curcătură. Multe din birourile 
U.T.M. pe clase cit șl comite
tul U.T.M. pe școală manifestă 
tendința de a lăsa problema 
informărilor politice mai mult 
pe seama diriginților, ulttnd că 
organizația U.T.M. din școală 
răspunde tn aceeași măsură ca 
și diriginta de felul cum sînt 
organizate și se desfășoară in
formările politice. Se cere mai 
multă exigență atunci clnd se 
întocmesc referatele; ele tre
buie mai mult legate de exem
plele locale și de sarcinile prac
tice imediate ce stau tn fața 
elevilor.

Tinerea la curent a elevilor cu 
evenimentele de seamă din via
ța interni și internațională și 
clarificarea acestora cu compe
tență se poate realiza numai 
prin organizarea temeinică a 
informărilor politice.

Numai astfel acestea pot 
contribui activ la tmbunătățirea 
muncii de educație comunistă 
tn școală.

C. ANDREESCU 
corespondentul „Scînteii tine- 

retului" pentru regiunea 
Bacău

fi Străduindu-se din zi în zi, folosind cu pricepere experiența 
> avicultorilor vîrstnici, punind suflet și pasiune în meseria 
/ aleasă. Eugenia Gheorghe de la Combinatul agro-alimentar 
fi . 30 Decembrie" din Vidra, regiunea București, a ajuns stă. 
y ptna unui vis vechi: crescătoare a unui număr mare de pă-
&fi tn fotografia noastră v.o prezentăm în timpul cind hră- 
5 nește cele 530 de găini din rasa Sussex

NO M OflUctov™.?
Despre o autobază, cîteva mașini

Șl... MULT NOROI
Cine a fost prin Hunedoara 

acum 3-4 ani, tși amintește cu 
siguranță de noroaiele prover
biale ce existau aci și care au 
impresionat intr-atita un cari
caturist incit a lăsat, spre a- 
mintire, o epocală caricaturi: 
un om, cocoțat pe două picio
roange de vreo ctțtva metri 
înălțime, traoersa străzile și nu 
se murdărea de noroi dacii plnă 
la genunchi. Caricatura a avut 
pe-atuncea hazul ei.

Hunedoara de azi este de ne
recunoscut. Străzlte-i asfaltate 
dau oricărui cetățean o Impre
sie plăcută, mașinile nu-și mai 
pierd motorul pe undeva prln- 
i'-o băltoacă, iar șoferii care 
nu știu să tnoate. nu.Și mai iau 
cu ei colacele de salvare. Este 
totuși un loc viran tn spatele 
fabricii de pline unde s-a adu
nai tot noroiul Hunedoarei și 
care te face să-ți aduci aminte 
din nou de caricatura aceea cu 
picioroangele.

Și, pentru că tot veni vorba de 
amintiri, am să vă povestesc o 
altă tntimplare. Mă dusese tata 
lntr-o zi la tirg. Aveam vreo 
5 anișori pe atunci. Asta se pe
trecea Intr-o vară secetoasă 
clnd si fi vrut să te tnămolești 
și n-aveai unde. Mă încălțare 
tata Intr-o pereche de nantofi 
noi-nnuți Mîndrețe de băiat și 
de pantofi, nu alta I Șl m-am 
pierdut prin ttrg, printre lume 
șl tarabe cu dulciuri șl zahari
cale. Nu știu cum s-a tnttmplat, 
dar eu tot am găsit o băltoacă. 
Poate era singura din tot tlr- 
gul: principalul Insă era ci eu 
eăteasem tn ea si mă afunda
sem ntnă la glezne t

Cam tot așa a făcut șt face 
șl Sfatul popular al orașului 
Hunedoara. Unde-i noroiul cel 
mai mare ? In spatele fabricii 
de ntine. El bine, acolo au fixat 
tovarășii din conducerea Sfatu
lui stația de rmrr.are a noilor 
autobuse M.T.D.. care circulă 
exclusiv pentru oraș Și. ți se 
rupe inima, nu alta, văzlnd 
cum niște autobuse noi-nouțe 
stau acolo, tn noroiul acela ne
suferit. ca niște eonii vitregi, 
părăsiți de... Sfatul popular al 
orașului Hunedoara I

Cu toate acestea ar fi păcat 
să spunem că Sfatul popular al 
orașului Hunedoara nu dă do
vadă de mărinimie. Tn Hune
doara. pentru satisfacerea trans
portului de călători și mărfuri, 
a luat ființă, la 1 ianuarie 
1957, o autobază, repartizin- 
du-i-se numărul necesar de au
tobuse și camioane cu capaci
tatea necesară acoperirii cerin
țelor Mărinimia constă insă 
din următoarele: pentru au
tobază s-au dai intr-o ba
racă, doar... două camere, in 
care slnt instalate birourile ad
ministrative, magazia de mate
riale, carburanți, labrefianți 
și... dormitorul pentru perso
nal. încolo — nimic. Apoi știut 
este că autobusețe mai au din 
clnd în clnd, nevoie șl de re
parații, de revizii. Unde să le 
faci ? In noroi 2 Nu merge i — 
Șoferii au descoperit că pe 
străzi se poate lucra tn condiții 
nespus de „avantajoase", In- 
curctnd circulația Dar organele

milifiei, după cum era și 
normal, le-au dejucat planurile. 
Atunci șoferii au apelat la stră
zile lăturalnice. Dar au fost 
găsiți și acolo. Ei, acum e a- 
cum I Ce-i de făcut ?

Cind $e va hotărî oare Sfatul 
popular al orașului Hunedoara 
să repartizeze un teren, îm
prejmuit și amenajat, care să 
servească pentru parcarea vehi- 
cotelor? Ș-apoi ce-ar mai zice 
tovarășii de la sfatul popular 
daci pe birourile lor, pe lingă 
călimară, tampon și ștampile, 
ar mai fi instalat șl un butoi 
cu motorină: dacă ar fi nevoifi 
să stea pe scaunele pe care s-ar 
găsi de obicei și o roată umflată 
de autobus, ori dacă șoferii 
care au făcut serviciul de noap
te ar dormi sforăind tot în bi
rourile dumnealor? Dar să spe
răm că lucrurile se vor îndrepta 
cit mal urgent.

Corespondent
P. ANATOLIE

: „Mica publicitate66
PIERDERI I CUMPĂRĂRI

S-a găsit., un cui ruginit, 
lung de trei centimetri, intr-o 
pline neagră produsă de fabri
ca „Constantin Davidu Bucu
rești, cumpărată de la centrul 
,,Plinea** din Calea Pleunei.

Păgubașul poate intra in po
sesia obiectului pierdut adre- 
sindu-se găsitorului

RECTIFICARE
De peste șase luni secția Pre

vederi Sociale a raionului Tur
da, regiunea Cluj, confundtn- 
d-o pe văduva Iude Veronica 
din comuna Podeni cu dece
data Jude Victoria, i.a sistat 
pensia.

Anunțăm pe această cale că 
Jude Veronica trăiește și aș
teaptă nerăbdătoare ca cei tn 
cauză sd facă rectificarea cu
venită. __________________

Cetățenii din comuna Mălini, 
raionul Fălticeni, slnt amatori 
să cumpere încălțăminte pentru 
copii și bărbați, sticle de lămpi 
nr. 5, săpun de rufe și alte ar
ticole de menaj care... lipsesc 
din rafturile cooperativei comu
nale. 

F

„Lotul Festii)alului“
o minunată inițiativă

Prea multe zile pină la înce
perea conferinței pe tară a aso
ciațiilor studențești nu sînt. Și 
nici nu a trecut prea mult timp 
de la crearea asociațiilor studen
țești din institute. Cu toate aces
tea delegații la conferință vor 
putea vorbi și raporta despre 
multe lucruri frumoase din acti
vitatea asociațiilor...

Să ne oprim puțin la Institutul 
politehnic unde acest eveniment 
a stirnit un viu interes printre 
studenfl. Activitatea asociației pe 
institut pină Ia 8 Martie — ziua

in care începe conferința — s-a 
împărțit pe resoarte, fiecare a- 
vindu-și planul său bine stabilit. 
Astfel pe plan sportiv, institutul 
participă la „Cupa Conferinței" 
la proba de atletism, baschet, vo
lei, natație, șah, tir etc. In ziua 
conferinței se va organiza o șta
fetă tn formă de stea din diferite 
puncte ale Capitalei care va duce 
mesajul său, delegațllor conferin
ței. Cit privește resortul cultural, 
de ctteva zile s-a inaugurat tn. 
tr-o sală a cantinei Buzești un 
club înzestrat cu mese de șah, 
tenis de masă, cărți, reviste etc.

Clubul are un bogat program de 
activitate.

In fotografie : studentul Iulian 
Mușat, anul III mecanică, unul 
din delegații la conferință, discută 
cu un grup de colegi despre pro
punerile pe care le va face Ia 
Conferință.

(Urmare din pag. I-a) 
loroase initiative, pentru atin
gerea scopurilor sale. Ele stnt 
datoare să ceară sprijinul 
sfaturilor populare pentru a 
obține suprafețe de teren din 
rezervele statului, suprafețe 
ears vor deveni „Loturi ale 
Festivalului". De asemenea, 
ele au sarcina de a mobiliza 
pe toți tinerii ingineri și teh
nicieni agronomi la ajutora
rea tinerilor, pentru ca ei să 
lucreze după cele mai bune și 
mai potrivite metode, în vede
rea obținerii de producții cit 
mai mari pe „Loturile Festiva
lului".

Comitetul Central ai U.T.M. 
apreciază mult initiative tine
retului din Siliștea și reco
mandă tuturor organizațiilor 
U.T.M. sătești s-o aplice pe 
scară cit mai largă.

Răspindirea largă a noii 
acțiuni initiate in cinstea Fes. 
rivalului, creează noi obligații, 
aduce noi sarcini pentru orga
nizațiile U.T.M. sătești, pentru 
organizațiile noastre raionale 
și regionale. Ele au datoria 
să popularizeze neintirziat și 
cît mai temeinic chemarea ti
nerilor țărani muncitori din 
Siliștea in rindurile întregului 
tineret, explicind pe larg în

ce constă această inițiativă, 1 
care este esența și care slnt 1 
scopurile ei. In același timp, 1 
sub conducerea organizațiilor 1 
de partid șl cu ajutorul stătu- ' 
rilor populare, organizațiile 1 
U.T.M. să treacă la organiza- 1 
rea practică In fiecare comu- 1 
nă, tn fiecare sat, a muncii pe’ 
„Loturile Festivalului", să 1 
ducă o intensă activitate pen- 1 
tru mobilizarea întregului ti
neret muncitor de la sate la ' 
lupta pentru bogăția recoltei ' 
pe aceste loturi.

Tinerii țărani muncitori care 
lucrează pe „Loturile Festiva- 1 
lului" așteaptă ca pe un aju. 1 
tor de preț sfaturile șl indru- 1 
mările competente ale ingine- 1 
rilor și tehnicienilor. E de da- ' 
torla acestora, in special a ' 
celor tineri, să acorde cea mai 1 
mare atenție muncii tineretu- 1 
lui pe aceste loturi, să facă 1 
totul pentru a garanta recolte 1 
mari șl succesul deplin al ac- 1 
țiunii.

Munca tnsuf1e(ită pe „Lotu- 1 
rile Festivalului" tn fiecare j 
sat, tn fiecare comună, este o 
dovadă a dragostei tineretului 
fată de partid șl guvern, a 
atașamentului fată de ideile 
de pace șl prietenie ale Festi
valului, scumpe tinerilor tnaln- j 
tați din tntreaga lume.

O sarcină importantă
Un ansamblu al Teatrului de Stat de Operetă 
din București in turneu In Uniunea Sovietică

Joi dimineața un ansamblu al 
Teatrului de Stat de Operetă din 
București, sub conducerea artis
tului emerit Constantin Radules
cu, director al Direcției muzicii 
din Ministerul Culturii și a ma. 
estrului emerit al artei Sandu 
Eliad, directorul Teatrului de stat 
de Operetă din București, a pă
răsit capitala plecînd tntr-un tur
neu de o lună de zile în Uniunea 
Sovietică.

Ansamblul va da Spectacole în 
orașele Moscova, Gorki și Odesa 
cu operetele romînețti ,J.ăsați-

mă să cînt" de Gherase Dendrino, 
„Plutașul de pe Bistrița" de Fila
ret Barbu și „Colomba" de Elly 
Roman, precum și „Vtnzătorul de 
păsări" de Zeller.

La plecare, în gara Băneasa. 
ansamblul Teatrului de Stat de 
Operetă a fost condus de repre
zentanți ai Ministerului Culturii 
și de numeroși oameni de cultu
ră și artă.

Au fost de fată reprezentanți 
_1 Uniunii Sovieticeai Ambasadei 
la București.

(Agerpreș)

INFORMAȚII
Sub auspiciile Comitetului Na

țional de Geodezie și Geofizică al 
Academiei R.P.R. și Facultății 
de matematică și fizică a Uni. 
versității „C. I. Parhon", joi 
după-amiază a avut loc în amfi
teatrul „Em. Bacaloglu" de la 
Facultatea de matematică și fizi
că din str. Academiei, conferința 
Intitulată „Furtuni magnetice și 
ionosferice" pe care a flnut-o dr. 
Natalia Benlkova. șeful secțiunii 
de cercetări ionosferice din Insti
tutul de magnetism terestru al 
U.R.S.S., președintele grupului 
de lucru pentru ionosferă din 
Comitetul Anului Geoflzlc Inter
national din U.R.S.S.

♦
In sala Ateneului R.P.R. a 

avut loc joi seara primul concert 
al orchestrei Studioului de Tea
tru și Operă de pe lingă Insti
tutul de artă teatrală și cinema
tografică ,1, L. Caragiale* și 
Conservatorul de muzică „Ciprian 
Porumbescu". A dirijat prof. Jean 
Bobescu, maestru emerit al artei 
din R.P.R.

*
In ciclul de conferințe și con

sultații organizat de Uniunea 
Ziariștilor pe marginea Rezolu
ției plenarei C.C. al P.M.R. din 
decembrie 1956, tov. Gh. Vasili- 
chi, președintele Uniunii Centra
le a Cooperativelor Meșteșugă
rești a vorbit joi seara la Casa

Ziariștilor din 
„Sarcinile ce ___
meșteșugărești din tara noastră 
pentru înfăptuirea hotăririlor ple
narei din 27—29 decembrie 1956".

Au participat redactori ai ziare
lor și revistelor centrale, ai A- 
gentiei Romine de Presă „Ager- 
preș" și ai Radiodifuziunii.

*
Joi 28 februarie a avut loc în 

sala A.S.I.T., o ședință de comu
nicări științifice organizată de 
Institutul de mecanică aplicată 
„Traian Vuia" al Academiei 
R.P.R. La ședință au participat 
cercetători științifici, ingineri, 
tehnicieni, din cadrul Institutului 
de mecanică aplicată și altor in
stitute de cercetări științifice, re
prezentanți ai unor institute de 
tnvățămînt superior, ai unor mari 
întreprinderi din Capitală etc.

Capitală despre 
revin cooperației

IN EDITURA DE STAT 
PENTRU LITERATURA 

POLITICA 
au apărut: 

DEREK KARTUN - 
Britanie 1956. — O 
răscruce 
136 pag.

P. DINESCU — 
mult țiței I 
72 pag.

Trecuseră aproape 30 de minute de ctod 
răsfoiam registrul de sancțiuni de la comi
sia centrală de rugbi șt mai că nu-mi ve
nea să cred că pot exista atîtea abateri 
disciplinare tntr-un singur an.

Printre cei sancționați am întîlnit și nu
mele tînărulul Culea Ioan de la Progresul- 
Finanțe Bănci, care a fost suspendat 6 
etape pentru insultarea arbitrului. Am ales 
intenționat această abatere, intracît e des
tul de frecventă în registru șt., pe teren. 
Să intrăm în amănunte

Marea
(ară la

3 lei 
Patriei mai

90 bani |

consolidarea gospodăriilor colective
Consfătuirea președinților gos

podăriilor agricole colective din 
regiunea Constanța, la care au 
fost invitați conducătorii institu
țiilor și întreprinderilor de stat 
agricole, a dezbătut două zile pro
blemele întăririi economico-orga- 
nizatorice a gospodăriilor colec
tive. Cifrele și faptele prezentate 
în referate cît și discuțiile parti- 
cipanților au oglindit dezvoltarea 
considerabilă a sectorului coope
ratist din regiune. In anul 1949 
existau în regiune doar trei gos
podării colective și nici o întovă
rășire, iar in 1967 un număr de 
72.185 familii de țărani muncitori 
iși desfășoară activitatea in cele 
325 gospodării colective și 259 
întovărășiri agricole. Numărul 
mare de familii care s-au în
scris de bună voie în formele 
cooperatiste ale agriculturii re
prezintă peste 77 la sută din nu
mărul total de gospodării țără
nești și peste 76 la sută din su
prafața agricolă a regiunii. Gos
podăriile vechi dt și cele nou în
ființate au obținut din primele 
zile ale muncii in comun produc
ții medii care au întrecut cu 25 
pină la 40 la sută pe cele din sec
torul individual. Creditele pentru 
investiții au depășit în 1956, 82 
milioane lei, iar suprafața ocu
pată de noi construcții depășește 
537.000 metri pătrați. Dezvoltarea 
șepteluluj și producția fermelor 
zootehnice a depășit cu mult ni
velul anilor 1950—1952

De asemenea, a crescut în mod 
simțitor și nivelul de trai ai co
lectiviștilor. După un an de mun
că colectiviștii au primit impor
tante cantități de cereale, brinze- 
turi, furaj pentru vite, bani și 
altele.

In gospodăriile colective lucrea
ză un număr însemnat de tineri. 
Vorbitorii au scos tn evidență 
participarea tinerilor la muncă, 
realizările echipelor de tineret 
care au luat sub patronajul lor 
sectoare de muncă, ajutorul dat 
de inginerii agronomi, de trac
toriști. Succesele obținute trebuie 
să mobilizeze tineretul să între
prindă noi acțiuni care să ducă 
la întărirea economico-organiza- 
torică a gospodăriilor colective. 
Există posibilități ca tn raionul 
Fetești să fie redate agriculturii

peste 3000 hectare pămtnt tn 
baltă. Tinerii pot lua inițiativa 
înființării unui șantier local pen
tru ca pe această suprafață să 
se cultive porumb irigat. Exem
plul colectiviștilor din comuna 
Cocargeaua, care au luat vite de la 
ORACA și le-au îngrășat păseîn. 
du-le în baltă, aducînd gospodă
riei prin aceasta un venit de pe
ste 40.000 lei, poate fi împărtășit 
și de tinerii din gospodăriile cu 
aceeași poziție geografică. Unele 
sectoare, chiar dintre cele mal 
grele, pot fi luate sub patrona
jul tineretului. De exemplu, lotu
rile semincere pot fi încredințate 
tineretului. Inginerul Dumitru 
Năstăsoiu din gospodăria colec
tivă Băltăgești, raionul Hîrșova, 
a arătat că tinerii au obținut a- 
nul trecut o producție de 3.160 
kg. porumb (hibrid) boabe la 
hectar pe terenurile care le-au 
fost repartizate, depășind cu 
mult producția medie pe gospo
dărie. Mare ar fi contribuția ti
nerilor dacă ar lua sub patro- 
naj — parțial sau total — secio- 
rul zootehnic, dacă s-ar ocupa — 
așa cum fac cei din gospodăriile 
colective din Făcăeni, Săveni, 
Bărăganu, Tartoman — de crește
rea animalelor, a păsărilor sau 
de albinărit. Insilozarea nutre
țului poate fi, de asemenea. în
credințată tineretului. Condițiile 
climaterice și geografice ale Do. 
brogei oferă posibilitatea asigu. 
rării furajelor în cantități mari. 
In gospodăria colectivă Sinoie 
au fost tnsilozate acum un an 
două vagoane de stuf verde cu 
lucerna. Randamentul a fost a- 
semănător cu acel 
cultivate.

Prin cultivarea și 
orezului, colectiviștii __________
Platonești au obținut un venit de 
peste 600.000 lei. Mari venituri 
pot obține colectiviștii cultivind 
in, cînepă, muștar, ricin, floarea 
soarelui și altele. Stnt multe preo. 
cupările tinerilor șl Inițiativele 
lor trebuie stimulate, susținute 
imediat ce adunările utemiștilor 
au luat hotărtri.

în gospodăria colectivă „Vasile 
Roaita" din raionul Fetești nu 
stnt puțuri pentru apă, la gospo
dăria colectivă Viile Noi au fost 
compromise 16 hectare de vie da-

al furajelor

valorificarea 
din comuna

torită unei slabe organizări a 
muncii, numeroase gospodării co
lective nu valorifică peștele băl
ților din apropiere, nu amena
jează grădini de zarzavat, nu 
plantează suficienti pomi fructi
feri și perdele de protecție. De 
ce tinerii nu vin cu initiative in 
aceste sectoare ?

O vină însemnată o poartă or
ganele și organizațiile U.T.M. 
care nu se preocupă suficient de 
canalizarea energie! tinerilor că
tre sectoarele râmase în urmă. 
Comitetul regional U.T.M. Con
stanța (prim secretar Teodor Co- 
man, își rezumă activitatea la 
organizarea unor chemări și con
sfătuiri la centru, negiijtnd în
drumarea continuă a tinerilor co
lectiviști direct tn gospodărie, a- 
colo unde se desfășoară munca 
zilnică. Chemarea adresată de 
consfătuire colectiviștilor din re
giune stabilește printre altele ca 
anul acesta producția Ia hectar 
In gospodăriile colective să fie 
de (.450 kg. grtu ia hectar. 2.Î50 
kg. porumb la hectar, să fie iri
gate 60.000 hectare cu porumb, 
să se însflozeze 90.000 tone furaj 
pentru ca producția de lapte de 
vacă să sporească, să se împartă 
colectiviștilor 1n urma veniturilor 
cel puțin 12 lei la ziua-muncă. 
Pentru traducerea In fapte a 
acestor măsuri stabilite de con
sfătuire și sprijinite de comitetul 
regional de partid, se cere o 
muncă perseverentă activă din 
partea tuturor colectiviștilor, din 
partea tuturor tinerilor colecti
viști. Toate sectoarele de muncă 
slnt importante, frontul luptei 
pentru producții mari este larg 
și tn el slnt chemați să intre ti
nerii colectiviști.

Pentru ca activitatea lor să 
pornească pe baze temeinice, este 
nevoie însă ea toate organele și 
organizațiile U.T.M. din regiune 
lncepfnd de la biroul comitetului 
regional' și plnă la organizațiile 
de bază, să mobilizeze tineretul, 
să-i canalizeze energia, elanul, 
spiritul creator pe drumul conso. 
Udării gospodăriilor agricole co
lective.

A. CONSTANTINESCU 
corespondentul „Scînteii ti
neretului" pentru regiunea 

Constanța

'oferta.
Cine dorește să-și procure un 

tractor K.D stricat, „uitat" de 
trei săptămtnl In gara Tg. 
Ocna, să se adreseze conduce
rii gospodăriei anexe din sa
tul Bogdănești a Intreprin- 
derij carbonifere Comănești.

(După scrisorile trimise de 
corespondenții voluntari E 
Ștefănescu (casnică), A. Pu- | 
stai (funcționar). V. Nicu- 
lescu și Chiriac Apos tu (tă. | 
răni muncitori).

SCANDALAGIUL

Scorul continua să fie alb. Atît rugbiș- 
tii de la Progresul F. B., cît și cei de in 
Energia Mine luptau din răsputeri pentru 
victorie.

La o minge jucată la tușe, arbitrul Ion 
Oncescu lăsă ca jocul să continuie mai 
departe. In același timp se apropie de el 
— roșu de mînie — tinăruf Ion Culea, 
care fără să mai țină seama de felul 
cum trebuie să se adreseze unui arbitru, 
ti zise :

— Bă... (urmează un nume zoologic) nu 
mai vezi ? De ce nu acorzi lovitură de pe
deapsă ?

Pentru o clipă arbitrul avu impresia că 
jucătorul nu i se adresează lui, îl desme- 
ticîră însă cîteva înjurături care îi erau 
adresate mult mai direct Poftindu-l afară 
de pe teren, jucătorul continuă să în
jure. Spectatorii nu întîrziarâ să ia atitu
dine față de comportarea lui Culea. Hui
duielile lor însemnau același lucru. „Ieși 
afară!“... Publicul protesta pe deplin jus
tificat.

♦
Mulți dintre cei care au fost martorii 

unei asemenea abateri, se simt parcă ru
șinați că mai există asemenea sportivi cu 
apucături huliganice. Au condamnat atunci 
pe antrenorul echipei care nu i-a făcut o 
educație sănătoasă lui Culea, pe colegii 
săi care nu l-au ajutat să devină un spor

tiv integru, pe arbitrul care nu e în stare bistul Culea era rodul muncii mele de ani 
să țină jocul în „mînă“ etc. de zile. Fiecare progres al său era o nouă

In cazul de față sînt ei oare vinovați ? mulțumire pentru mine. Și dacă rugbistul 
Să-i consultăm! despre care e vorba este rodul muncii

mele, atunci și abaterea, care face parte 
PÂREREA ARBITRULUI ^nuta mora^ă a sportivului, în mare

măsură îmi aparține.
Cu un an în urmă, Culea mai fusese 

îmi amintesc foarte bine despre abate- suspendat două etape. De atunci, în echipă 
rea lui Culea. Să nu credeți că am cerut nu se mai manifestase nici o abatere. Am 
sancționarea lui numai pentru insulta a- crezut că tînărul s-a îndreptat, 
dusă mie ; am cerut sancționarea în pri- N-aș putea spune că munca educativă 
mul rînd pentru indisciplină. Nu vă puteți a încetat ci, mai curînd, că a fost insufi- 
închipui cîtă bucurie simte un arbitru a- cientă pentru Culea, de vreme ce s-a ma- 

Un act de indisciplină 
și cîteva cimănuule

tunci cind conduce două echipe care luptă 
cinstit pentru victorie.

Cred că anul trecut au fost atîtea aba
teri, inclusiv a lui Culea, pentru că noi, 
arbitrii și comisia centrală abia în partea 
doua a campionatului am aplicat sanc
țiuni mai severe. De asemenea, majorita
tea colectivelor au loturi de rugbiști foarte 
restrinse, iar jucătorii cred că sînt de ne
înlocuit Mai sînt însă și unele cazuri cînd 
unii tineri, mai mult sau mai puțin talen- 
tați, sînt puși să joace în divizii supe
rioare fără să aibă o educație corespun
zătoare. E clar că în cazul de fața, de 
cele mai multe ori, avem de-a face cu ju
cători încrezuți care comentează chiar și 
cea mai obiectivă decizie dată împotriva 
echipei sale.

-A ANTRENORULUI
Țineam mult la Culea — spune antre

norul Ștefan Bîrsan — nu pentru că ar 
fi fost un mare talent ci pentru că rug-

nifestat din nou. Mi-am dat seama că ele
vul meu trebuie să trăiască mai mult în 
mijlocul colectivului, că secția de rugbi 
trebuie să discute probleme de educație 
morală a sportivilor. De atunci am ho- 
tărît ca Ion Culea să nu mai fie titular 
în echipa noastră și asta cred că-1 va face 
să înțeleagă gravitatea abaterii sale. Va 
înțelege că putem juca $i fără el.

Ne vom strădui din nou să facem din ol 
un adevărat rugbist cu înalte calități mo
rale.

■■■Șl A UNOR COECHIPIERI
Rugbistul Dan Constantinescu mi-a po

vestit cum s-a desfășurat ședința de ana
liza meciului cu Energia Mine, unde abia 
reușiseră să realizeze un meci nul.

Parcă-1 aud și acum pe nea Fănică (an
trenorul) spunînd : „Băieți... dacă cuceream

victoria în acest meci, drumul nostru spre 
categoria A era mult mai sigur, acum însă 
va fi mult mai greu... Din cauza lui Culea 
va trebui să muncim înzecit, să cîștigăm 
ceea ce am pierdut. Aceasta nu ar fi ni
mic, dar de acum se va vorbi peste tot 
că la noi e indisciplină și manifestări hu- 
liganice".

Cînd am fost întrebați care e părerea 
noastră, i-am spus lui Culea că atitudinea 
lui nu numai că nu ne-a ajutat cu nimic, 
dar ne-a și făcut de rîs. Dacă ne iubea pe 
noi, colectivul nostru, n-ar fi săvîrșit ase
menea abatere.

„Ești suspendat tocmai acum, la sfîr- 
șitul campionatului — spunea Tănase Ion. 
căpitanul echipei — cînd trebuia să fi 
alături de noi. Vom fi în stare să jucăm 
și fără tine. De-am ști că jucăm în 14, 
13, 12 oameni, dar nu vom admite să fie 
călcată în picioare onoarea noastră și a 
colec tivului".

Dan Constantinescu a continuat să po
vestească : Fiecare dintre noi avea cîte un 
cuvînt de spus. Epureanu, Popovăț, Țăranu 
nu au pierdut prilejul să-i arate lui Cu
lea că a trăit în mijlocul nostru 6 ani de 
zile și nu a reușit să învețe un lucru prin
cipal pentru un rugbist — să fie discipli
nat. Cu capul plecat, Culea asculta mus
trările noastre, recunoscând că e vinovat... 
De acum, trebuie să muncească mult, ca 
să ne recapete încrederea.

• *
Am ridicat această problemă pentru 

faptul că rugbiul a cunoscut o largă dez
voltare în țara noastră. Selecționata țării 
noastre a obținut succese de răsunet inter
național. Tot mai mulți sînt spectatorii 
care sînt atrași de acest joc vioi, dinamic, 
bărbătesc. Față de dezvoltarea sa, rug
biul are încă prea puțini spectatori. A- 
ceasta poate și din cauza, uneori, a unui 
joc prea brutal și a unor atitudini huli
ganice manifestate de jucători cum este și 
Culea.

GH. NEAGU



Popoarele arabe luptă 
pentru libertate, 

unitate și progres
CAIRO 28 (Agerpres). — La 

27 februarie a luat sfîrșit confe
rința șefilor a patru state arabe : 
Egipt, Siria, Arabia Saudită și 
Iordania.

După încheierea conferinței a 
îost dat publicității un comu
nicat comun In care se spune în
tre altele:

Intre 25 șl 27 februarie 1957, 
Ja Cairo au avut loc întrevederi 
intre regele Arabiei Saudite — 
Saud Ibn Abdul Aziz, regele Re
gatului Hașemit al lord am iei — 
Hussein, președintele Republicii 
Siria — Sukri Kuatli, și președin
tele Republicii Egipt — GamaJ 
Abdel Nasser.

Participanții la conferință au 
examinat probleme legate de 
eforturile depuse de regele Saud 
Ibn Aziz în timpul vizitei sale în 
Statele Unite, dîndu-le o apreciere 
înaltă și explicațiile regelui Saud 
date conducătorilor S.U.A. referi
tor la punctul de vedere al ara
bilor în problemele Orientului 
Mijlociu. Ei au examinat de ase
menea o serie de alte probleme.

Participanții la conferință au 
declarat între altele că stăruie 
pentru retragerea imediată si 
necondiționată a trupelor isra- 
eliene dincolo de linia de demar
cație a armistițului; că resping 
țoale încercările de a știrbi suve
ranitatea drepturilor Egiptului 
asupra Canalului de Suez; că con 
damna agresiunea engleză împo
triva teritoriului Yemenului; că 
sprijină necondiționat libertatea 
și independența arabilor din Al
geria.

Participanții la conferință con
sideră că politica lor de eliberare 
care pornește de la convingerea 
că țările lor au dreptul Ia exis
tență liberă și independență și 
care decurge din naționalismul 
lor arab, ce și-a arătat întregii 
lumi viabilitatea, contribuie la 
unirea lor ajutîndu-le în felul a- 
ceeta să-și realizeze țelurile tra
sate țărilor arabe și anume — 
libertate, unitate și progres.

IMPORTANTE HOTARIRI
ale C. C. provizoriu al P. M. S. U

Comsomolul
credincios al P. C. U. S. în lupta pentru 
victoria comunismului

NEOBIȘNUITA ACTIVITATE 
a unui diplomat american 

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 28 (Agerpres).— 

MTI transmite: Departamentul 
de presă din Ministerul Afaceri, 
lor Externe al R.P. Ungare a 
anunțat că Ministerul Afacerilor 
Externe al R.P. Ungare a adre
sat la 22 februarie legației S.U.A. 
din Budapesta o nota în care se 
spune intre altele ;

La 10 iulie 1956, departamen
tul de stat al S.U.A. a cerut gu
vernului ungar agrementul pen
tru numirea d-lui Edward Thomp
son Wailes ca ministru plenipo. 
tentiar al S.U.A. la Budapesta. 
La 13 iulie 1956. Prezidiul R.P. 
Ungare și-a dat agrementul pen
tru numirea d-lui Wailes, care a 
sosit la Budapesta la începutul 
lunii noiembrie 1956.

In ciuda faptului că au trecut 
aproape patru luni de la sosirea 
sa, dl. Wailes nu și-a prezentat 
încă scrisorile de acreditare și 
nici nu a făcut vizita oficială la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Ungare,

Minister-ul Afacerilor Externe 
a! R.P. Ungare este nevoit să 
constate că activitatea d-lui Wai- 
las, sub forma sa actuală, este 
incompatibilă cu uzanțele inter
naționale. Guvernul ungar cere 
așa dar guvernului Statelor Uni
te să recheme pe dl. Wailes, dacă 
acesta continuă să nu-și prezinte 
scrisorile de acreditare.

In nota sa din 27 februarie a.c., 
legația S.U.A. la Budapesta a 
făcut cunoscut că dl. ministru 
Wailes a părăsit Ungaria

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — La 28 februarie, ziarul 
„Nepszabadsag" a publicat un comunicai oficial tn care se a- 
rată: La 26 februarie a avut loc plenara Comitetului Central 
provizoriu al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Plenara 
a ascultat raportul prezentat de lanos Kadar — „Problemele 
și sarcinile actuale" și raportul prezentat de Karoly Kiss — 
„Probleme organizatorice și de cadre". La discufii au luat 
cuvintul 17 persoane. Comitetul Central a adoptai în pro
blemele examinate hotărtri corespunzătoare.

de partid trebuie înființată o 
școală de partid de șase luni. In 
vederea sprijinirii elaborării co
respunzătoare a problemelor teo
retice, trebuie să fie editată din 
nou revista științifică „Tarsa- 
dalmi Szemie" („Revistă so
cială"). Este necesar să se pre- 
gătească și peste citeva luni să 
se convoace o conferință de par
tid pe întreaga Ungarie pentru 
discutarea situației și sarcinilor 
partidului, a noii experiențe a 
muncii de partid, pentru întări
rea organelor conducătoare ale 
partidului și pentru atribuirea 
unui caracter permanent acestor 
organe.

Parale! cu construcția de par
tid, se arată în continuare în ho- 
tarire. s-a înregistrat un mare 
progres in domeniul unirii tutu
ror forțelor principale ale socia
lismului și activizării lor in lup
ta împotriva contrarevoluției. 
Lupta pentru realizarea deplină 
și cu succes a acestui țel a în
ceput în condiții politice foarte 
complicate și este departe de a se 
fi terminat Pentru zdrobirea to
tală și definitivă a contrarevolu
ției, trebuie să se apli® consec
vent și cu hotărîre mijloacele 
dictaturii proletariatului. Aceasta 
nu este însă suficient Este nece 
sară de asemenea demascarea 
ideologica ș> politică și izolarea 
contrarevoluției.

Confuzia ideologică din rindu 
rile unor pături ale oamenilor 
muncii, paralizarea forțelor par
tidului și socialismului, se dato 
rează în primul rind concepțiilor 
burghezo-naționaliste și antiso. 
vietice ale lui Imre Nagy și ale 
adepților săi. concepțiilor anti
marxiste. revizioniste care neagă 
de fapt dictatura proletariatului 
Ca urmare a acestor concepții, ei 
au nimerit in aceiași front cu 
burghezia imperialistă.

In hotărîre se subliniază nece
sitatea de a se continua in mod 
serios munca ideologică și agita
ția politică.

In capitolul cu privire la con. 
ducerea de stat și activitatea or 
ganeior puterii de stat, se con
stată că sa reușit să se resta
bilească ordinea publică și secu. 
ritatea publică, tulburate de ban
dele contrarevoluționare înarma 
te și de fasciștii și 
drept comun care 
din aceste bande.

Ultimul capitol al 
consacrat legăturilor internațio
nale ale partidului. Lupta parti
dului și guvernului nostru, a cla
sei muncitoare și a întregului 
popor ungar pentru apărarea re
voluției socialiste ungare și a in-

In hotărîrea Comitetului Cen
tral provizoriu al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar cu 
privire la problemele și sarcini
le actuale ale Comitetului Cen
tral, se constată că în cursul lup
tei hotărîte împotriva forțelor 
contrarevoluționare, ca urmare 
a îndeplinirii hotărîrii din de
cembrie a partidului, au fost ob
ținute succese însemnate In do
meniul vieții politice, economice 
și culturale, precum și In dez
voltarea organizațiilor de partid 
și de masă.

In hotărîre se constată că 
construcția partidului ca forță 
conducătoare a dictaturii prole
tare a democrației populare îna
intează în linii mari intr-un ritm 
sănătos și satisfăcător-, numărul 
membrilor de partid crește săp- 
tămînal in medie cu 8.000-12.000 
persoane și în prezent este de 
peste 190.000. In afară de orga
nizațiile de partid orășenești, 
s-au creat organizații de partid 
în 75 la sută din sate. Numărul 
organizațiilor de bază este de 
peste 8.000.

Am obținut o dezvoltare sănă
toasă a partidului se spune In 
hotărîre, in primul rlnd pentru 
că ne-am desolidarizat total de 
grupul antipartinic Imre Nagy 
și Lasonczi, pentru că am dus o 
luptă energică și intransigentă 
împotriva tuturor acelora care 
au încercat să reînvie în parti
dul nostru o politică dăunătoare 
care servește în ultima instanță 
scopurilor contrarevoluției.

Am respins de asemenea ata
cul pornit împotriva partidului 
nostru sub falsele lozinci ale lup
tei împotriva „stalinismului" și 
„rakosismului”, atac prin care 
se urmărea împiedicarea reorga
nizării partidului, defăimarea și 
persecutarea comuniștilor activi 
cinstiți. Succesele construcției 
de partid au fost obținute și da
torită hotărîrii cu care Comitetul 
nostru Central a luptat și luptă 
Împotriva pericolului politicii 
sectare.

In hotărîre se constată de a- 
semenea lipsurile tn munca par
tidului. Pentru îndreptarea aces
tor lipsuri, plenara a hotărit ca 
In scopul îndeplinirii hotărîrilor 
Comitetului Central și Comitetu
lui Executiv pnvind partidul și 
pentru îndeplinirea sarcinilor o- 
perative să se creeze un secre
tariat al Comitetului Central și o 
Comisie centrală de control, care 
să vegheze asupra purității rin- 
durilor partidului. Toate organi
zațiile de partid trebuie să în
ceapă o muncă sistematică de 
studiere a cadrelor. Pentru pre- 

' gătirea teoretică a activiștilor

dependenței naționale, se spune 
în hotărîrea plenarei C.C. al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, este sprijinită cu toate for
țele de lagărul internațional al 
țărilor socialiste, al partidelor 
comuniste și muncitorești din în
treaga lume.

In cursul tuturor acestor întîl- 
niri s-a înfăptuit principiu! ega
lității în drepturi a partidelor 
comuniste și muncitorești fră
țești. Ele au căzut de acord asu
pra tuturor problemelor importan
te ale mișcării muncitorești in
ternaționale. Sîntem convinși că 
aceste întîlniri au contribuit de 
asemenea ’a întărirea continuă a 
lagărului socialist In același 
timp. Comitetul Centra! constată 
cu reget că paraW cu relații nor
male pe linie de stat cu Iugosla
via, există divergențe substan
tiate de vederi expuse de unii 
conducători ai P.M.S.U. și ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugos
lavia asupra unor probleme im
portante ca de pilda prob’.ema 
construcției de partid și aprecie
rea asupra așa-riseor „consilii 
muncitorești teritoriale* ungare.

Sperăm însă, se spune !n hotâ- 
rîre, că aceste divergențe vor fi 
rezolvate In cadrul unei discuții

tovărășești, așa cum se obișnu
iește intre comuniști.

Ziarul „Nepszabadsag" publică 
de asemenea hotărîrea plenarei a. 
supra problemelor organizatorice.

Comitetul Central, se spune în 
hotârire, a decis să întărească or- 
f[anele conducătoare ale partidu- 
uL Comitetul Central provizoriu 

și-a complectat componenta cu 14 
membri, iar Comitetul Executiv 
cu 2 membri. Pe lingă Comitetul 
Execut.v a fost Înființat un se- 
cretar at alcătuit din 5 persoane 
cu o sferă de activitate precisă și 
o comisie centrală de control al
cătuită din 5 persoane.

In prezent din Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar fac parte 37 de 
persoane. In Comitetul Executiv 
al PALS.U. au fost aleși Antal 
Apro. Be-la Biszku, Lajos Feher, 
Janos Kadar. Gyula Kallai, Ka- 

Fe- 
•V

Ji-

roly Kiss. Gyorgy Marosan, 
rene Munnidt, Sandor Rooai 
Milos Sotnogyi.

Din secretariat fac parte:
noa Kadar. președintele Comite
tul: Central, Jeno Fok, Gyula 
KaCai. Karoly Kiss și Gyorgy 
Marosan. secretari ai Comitetu
lui Central.

Numiri în guvernul R. P. Ungare
BUDAPESTA 28 (Agerpres).— 

La Budapesta a foci dat pubii. 
citâții următorul comunicat ofi
cial t
. Prezidiu! Republicii Populare 

Ungare a numit pe dr. Fereac 
Munnich prim vicepreședinte al 
guvernului revoluționar aundto 
resc-târănesc ungar. Bea Biszku 
ministru ai Afacerilor Intern, 
dr. Frigves Dolesall ministru a! 
Ocrotirii Sănătății, Gyula Kallai

Re-m-=jtra a! Culturii și Geza 
vesz a- mstru al Apărării.

Prezidai Republicii Populare 
Legare a eliberat pe Sandor Ro. 
sa președintele Adunării de Stat 
fca funcțiile de membru al guver
nez. revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar.

La 28 februarie noii membri 
a rrrereufui au depus Jnrămln-

2; < A devenit clar amestecul
u. ț S.U.A. în treburile interne ale țărilor 

socialiste
Comitetul politic rpecial a inrWiit 

privind activitatea satnersbă a S.UA.
cialiste.

Poloniei 
supusă rxrm-ni- 
i iligwii»

criminalii de 
făceau parte

hotărîrii este

NEW YORK 28 (Agerpres*. — 
TASS transmite: La 27 februa
rie Comitetul Politie Specul a 
încheiat examinarea proMzw 
privind amestecai SULA. in tre
burile interne ale țârilor soca- 
liMe și. activitatea subvert, ă a 
S.UA împotriva acestor state.

ÎNCERCĂRILE DELEGAȚIEI 
S.UJL DE A ÎMPIEDICA DIS. 
CUTAREA LARGA A ACESTEI 
PROBLEME NU AU AVUT 
SUCCES. In cursul discut 
care s-au desfășurat timp de
zile In Comitet au fost etate 
numeroase exemple concrete des
pre amestecul S.UA. la treburile 
altor state și fapte dovedind ac
tivitatea lor subversivă împotriva 
țărilor lagărului socialist.

E. Michaloxrski, reprezentantul

ei

0 „voce11 sărbătorită * cîteva aduceri aminte
Mark Twain avea dreptate. 

„Află de la mine — spunea el

Hotârîrea plenarei u.RnsIreedi"eazF'i64 pibiicMi" 
a VH-a a C.C.

al U.T.C.L.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : In zilele de 26 
și 27 februarie a.c. a avut loc 
cea de a VlI-a plenară ordinară 
a C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
Plenara a ascultat și discutat ra
portul prezentat de A. N. Șelepin, 
prim secretar al C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. După aceea, plenara 
Comitetului Central al U.T.C.L 
din U.R.S.S. a adoptat o hotă
rîre „Cu privire la îmbunătăți
rea activității ideologico-educa- 
tive a organizațiilor comsomoliste 
în rîndurile tineretului*.

Plenara a subliniat că lupta 
pentru construirea comunismului 
a devenit o mare școală de edu
care revoluționară a tinerei ge
nerații de oameni sovietici 
minunate calități morale 
vadă a acestui fapt este 
plină de abnegație, de zi 
a tineretului în economia 
nalâ, acțiunile patriotice 
tuite de Comsomol și tineret, sub 
conducerea partidului comunist, 
în ce privește valorificarea pă- 
mînturilor înțelenite. construirea 
de întreprinderi noi în Siberia, 
în Orientul îndepărtat, în Ex
tremul nord. In Donbas.

Totodată C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S. consideră că contribuția 
tineretului sovietic la cauza în
tregului popor va deveni și mai 
importantă, rolul Comsomolu.ui 
ca ajutor și rezervă a partidului 
va crește dacă va dezvolta 
puternic energia revoluționară a 
tineretului.

In această privință are o 
importanță hotărî toare înlătu
rarea lipsurilor serioase în acti
vitatea oganizațiilor comsomo
liste, In primul rind în activita
tea lor ideologico-educativă. dez
văluite de Congresul al XX-lea 
al P.C.U.S.

Principala lipsă a activității 
idedogico-educative în numeroa
se organizații comsomoliste 
constă In faptul că ea este dusă 
adesea fără legătură cu practica 
construcției comuniste, fără să 
se țină seama de cerințele timpu
lui, de condițiile și situația con. 
cretă. Organizațiile comsomoli.Me 
uită uneori că actuala generație 
a tineretului s-a născut, a crescut 
și și-a început activitatea în con
diții în care socialismul a învins, 
cînd au fost create condiții ex
cepțional de favorabile pentru 
educarea tineretului. Ea n-a tre
cut, firește, prin școala aspră a 
luptei și călirii revoluționare n-a 
încercat acele lipsuri și dificul
tăți frta care a trecut vechea 
generație. O parte din tineret 
n- vede limpede cu ce preț, cu 
cit singe, cu cită sudoare au 
fost cucerite condițiile în care 
trăiește el astăzi, crede că așa a 
fost totdeauna. Unii tineri și ti
nere manifestă tendința de a 
trăi pe socoteala altora, însușin- 
du-și bine drepturile lor, ej uită 
de îndatoririle față de societate, 
cer statului mult și îi dau puțin. 
Pe alocuri este scăzută exigența 
față de tineret, unii tinerj cresc 
in condiții de seră, neadaptați 
cit de cit încercărilor serioase 
ale vieții. Mai există încă părinți 
care răsfață peste măsură tine
retul, făcind un prost serviciu 
atit copiilor lor, cît și societă
ții. Organizațiile comsomoliste 
nu sezisează adesea toate a- 
ceste ienomene. nu educă sufi
cient tineretul tn spiritul hotă- 
drii de a învinge dificultățile.

Numeroase organizații comso
moliste. comitete ale Comsomo- 
lului au slăbit atenfia fată de 
călirea ideologică a tineretului, 
nu duc o luptă ofensivă împo
triva uneltirilor propagandei 
burgheze, educă slab tineretul în 
spiritul vigilentei bolșevice.

Nu se poate trece cu vederea 
nici faptul că organizațiile com
somoliste se ocupă prea puțin de 
educarea morală a tineretului, 
luptă slab împotriva alcoolismu
lui, huliganismului, împotriva 
faptului că unii oameni tineri 
duc o viată trîndavă. Comsomo
lul trebuie să lupte cu toată for
ța împotriva acestor lipsuri.

Viata însăși, interesele funda
mentale ale statului, nivelul po
litic șl cultural crescînd al tine
retului sovietic cer organizațiilor 
comsomoliste continua perfecțio
nare prin toate mijloacele a ac
tivității ideologico-educative.

cu 
O do- 
munca 
cu zi. 
na(io- 
înfăp-

al căror tiraj total este de pes
te 13 milioane exemplare. Sar
cina constă In a folosi cu pri
cepere această presă în activita
tea ideologico-educativă, tn a 
ridica calitatea ei, în a îmbună
tăți alegerea și instruirea lucră
torilor din presa de tineret, în a 
dezvolta mișcarea tinerilor co
respondenți.

Plenara a cerut organizațiilor 
comsomoliste să intensifice acti
vitatea ideologico-educativă tn 
rîndurile tineretului creator, să 
contribuie la creșterea sa profe
sională, să ia atitudine împotrL 
va operelor de literatură și artă 
care prezintă denaturat realita
tea sovietică, care prejudiciază 
educația tineretului,

C.C. al U.T.C.L. din republi
cile unionale, comitete de ținut 
și regionale ale Comsomoluiui 
sînt obtigate să îmbunătățească 
activitatea ideologico-politică în 
rîndurile studențimii, să lupte 
pentru îmbinarea justă a muncii 
didactice și educative cu parti
ciparea activă a studenților la 
munca de folos obștesc. Este 
necesar să se ia măsuri pentru 
ca organizațiile comsomoliste 
din instituțiile de învățămînt 
superior să participe activ la 
admiterea tineretului în insti
tuțiile de tnvățămînt superior, la 
fixarea burselor, la primirea în 
cămine.

Plenara s-a pronunțat pentru 
organizarea regulată a unor fes
tivaluri unionale și locale ale ti
neretului

Trebuie să se acorde mult mai 
multă atenție educației estetice a 
tineretului, formării gustului 
său, trebuie să se aibă grijă ca 
toți tinerii și tinerele să aibă o 
ținută bună, să se îmbrace sim
plu și cu gust.

Organizațiile cdmsomo'.iste 
trebuie să dezvolte și mai larg 
cultura fizică și sportul în masă, 
să introducă gimnastica profe
sională, măsuri sanitare și de 
igienă în viața de zi cu zi a ti
neretului. împreună cu U.T.C.L. 
din U.R.S.S. și cu celelalte or
ganizații să se asigure dezvolta
rea largă a turismului în masă.

A îmbunătăți munca educativă 
în Comsomol înseamnă a dezvol
ta și pe viitor inițiativa și acti
vitatea membrilor U.T.C.L. din 
U.R.S.S., spiritul colegial și de
mocrația tn Comsomol, a dezră
dăcina fenomenele de birocra
tism și centralizare excesivă, a 
ridica rolul fiecărui comsomo’.ist, 
a ridica răspunderea sa pentru 
starea de lucruri în organizație.

Comitetul Central al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. cheamă pe toți 
comsomoliștii și tinerii să mar
cheze cea de a 40-a aniversare 
a Puterii Sovietice printr-un nou 
avint în întrecerea socialistă, 
prin fapte glorioase in care să-și 
găsească expresie dragostea ne
precupețită a tineretului 
față de patria socialistă

In numele armatei de 
milioane de comsomoliști 
neri, Comitetul Central al 
din U.R.S.S. încredințează Par
tidul Comunist că Comsamolul 
va fi și de acum înainte o re
zervă de nădejde și un ajutor 
credincios al partidului comunist 
in marea sa luptă pentru victo
ria comunismului.

Comsomo'.ul este menit să 
duce prin fiecare acțiune a 
mare sau mică, luptători convinși 
și pasionați pentru cauza comu
nismului, adevărați leniniști. 
Datoria sa este să ridice tinere
tul la un înalt nivel ideologic, 
să-l educe în spiritul unui devo
tament neprecupețit față de. pa
tria socialistă, în spiritul inter
naționalismului proletar, al dra
gostei față de muncă, al colec
tivismului, în spiritul tovără
șesc ; să formeze conștiința sa 
în spiritul concepției științifice 
moderne despre lume, al ateis
mului, al luptei împotriva pre
judecăților religioase. Organi
zațiile comsamoliste trebuie să 
iacă din tînăra generație oameni 
voioși și plini de viață, sănătoși 
și harnici, să înrădăcineze în ti
neri și tinere respectul față de 
muncă, față de oamenii care 
produc valori materiale, să tre
zească dorința de a înfăptui 
acte de eroism în muncă,

întreaga activitate ideologică 
tn organizațiile comsomoliste tre
buie strins legată de practica 
construirii comunismului, trebu e 
subordonată sarcinilor îndeplini
rii cu succes a hotărîrilor istori
ce ale Congresului al XX-lea al 
P.C.U.S.

Educind tineretul in spiritul 
patriotismului sovietic, organiza
țiile comsomoliste sînt datoare 
să dezvăluie în fața lui, tn în
treaga lor măreție, realizările și 
cuceririle patriei noastre, glo
rioasele tradiții revoluționare și 
in muncă ale poporului sovietic 
și ale partidului comunist.

Biroul C.C. al U.T.C.L. " 
U.R.S.S. este însărcinat să edi
teze cărți, broșuri, afișe, să or
ganizeze expoziții de fotografii 
pe teme istorico-revoluționare, 
precum și despre eroii Comso- 
moiului, despre eroismul In 
muncă al tineretului în zilele 
noastre; să deschidă la Mosco
va o expoziție „Comsomolul le
ninist"

Este necesar să se îmbunătă
țească serios învățămîntul po
litic, să se ajute tineretul în stu
dierea marxism-leninismului, să i 
se explice învățătura despre 
clase și lupta de clasă, despre 
revoluția socialistă, despre dic
tatura proletariatului, despre 
căile de trecere de la capitalism 
la socialism, despre problema na
țională, despre internaționalis
mul proletar, despre rolul parti
dului în lupta pentru victoria 
comunismului, despre democra
ția socialistă.

La tinerea de conferințe tre
buie să se renunțe la șablon, să 
se țină pentru tineret referate și 
conferințe cu un conținut bo
gat, să se organizeze întîlniri 
pentru întrebări și răspunsuri. 
Organizațiilor comsomoliste li 
se recomandă să organizeze con
ferințe consacrate celei de a 40-a 
aniversări a puterii sovietice. 
Plenara s-a pronunțat pentru 
crearea unor colective de agi
tație In marile organizații com
somoliste.

e-
sa,

din

.a sab'.ăsa*. că problema 
face parte din 

•rob-lemeior importan
te. Fără respectarea principiului 
neamestecnlu. și suveranității. 3 
spus el. • colaborare internațio
nala este de neînchipuit

A luat apoi cuvintul V. V. Kuz- 
nejov. reprezentantul U.R.S.S. 
Ei a făcut bilanțul examinării de 
către Comitetul politic special a 
problemei amestecului S.UA. in 
treburile interne ale tarilor socia
liste.

EI a spus că A FOST DOVE
DIT IN MOD CONVINGĂTOR. 
CA CERCURILE GUVERNANTE 
DIN S.U A. AU FĂCUT DIN AC
ȚIUNILE SUBVERSIVE IM. 
POTRIVA STATELOR IUBITOA
RE DE PACE CEL MAI IM
PORTANT ELEMENT AL POLI- 

i TICII LOR DE FORȚA ȘI A- 
GRESIUNE.

Delegatul Iugoslaviei Nincici, 
a spus că este necesar eă se res
pecte pr«opiul neamestecului și 
suveranitatea celorlalte state. 
Arătind că tn cursul discuțiilor 
au fost citate cazuri de încăl
care a acestor principii, Nincici 
a declarat totuși că delegației 
sale nu-i place „forma" sub care 
a fost abordată problema pusă 
în discuție și că de aceea ea a 
hotărft să nu participe la discu
ții cu privire la această proble
mă și să se abțină atunci cind 
va fi pus la vot proiectul de re
zoluție sovietic.

A fost apoi pus la vot proiec
tul de rezoluție al Uniunii So. 
vieți®. Proiectul a fost respins 
cu majoritate de voturi.

Pentru rezoluția sovietică au 
votat opt delegații: U.R.S.S, Al
bania, Bulgaria, R S.S. Bielorusă. 
Cehoslovacia. Polonia, Rominia și 
R.S.S Ucraineană, II delegații 
și anume: Egipt, India, Indone
zia, Finlanda. Afganistan, Ara
bia Saudită, Siria, Yemenul, Bir. 
mania, Ceylonul și Iugoslavia 
s-au abținut de Ia vot (împotriva 
rezoluției sovietice au votat 53 
de delegații).

nostru

multe 
și ti- 
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Adunarea tinerilor entuziaști
MOSCOVA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 28 februa
rie, in Marele Palat al Kremli
nului s-a deschis adunarea tine
rilor patrioți care s-au distins in 
muncile de valorificare a pămin- 
turilor înțelenite. Din Kazahstan. 
Siberia, Ural, regiunea Vclgăi 
au sosit la adunare 1.200 de de
legați. Mai mult de jumătate 
dintre aceștia sint decorați cu 
ordine și medalii ale Uniunii 
Sovietice pentru munca lor pli
nă de abnegație. Printre delegați 
sint 20 de Eroi ai Muncii So
cialiste. La ședință iau parte de 
asemenea 300 de tineri și tinere, 
reprezentanți ai tineretului de la 
orașe șl sate, care au ajutat a- 
nul trecut la stringerea unei re
colte Îmbelșugate.

Adunarea a fost deschisă de A. 
N. Șelepin, prim-secretar al C.C. 
al Comsomoluiui.

Participanții la adunare au sa
lutat prin aplauze furtunoase pe 
reprezentanții tineretului din Re
publica Populară Chineză, Bul
garia, Republica Democrată Ger
mană, Cehoslovacia, Polonia. Ro- 
mînia, R.P.D. Coreeană, Unga
ria.

In ședința din dimineața zi
lei de 28 februarie, V. V. Maf- 
kevici, ministrul Agriculturii al 
U.R.S.S. a prezentat raportul cu 
privire la desfășurarea lucrărilor 
de valorificare a pămtnturllor 
virgine și intelenite șl despre 
sarcinile tineretului.

conducătorii americani această 
„prietenie", am avut ocazia să 
constatăm de-a lungul timpului 
— de la spioni parașutați pină la 
fățișe incitări împotriva legalită
ții — aceeași manieră de com
portare : sabotaj, diversiuni, pro
vocări (să nu se uite rolul S.U-A. 
tn evenimentele din Ungaria — 
mostră concludentă de „pnetenie"). 
Am constatat și nu am uitat

Deci, „Vocea Ameridi" a împli
nit 15 ani. Eisenhower a felid- 
tat-o. La banchetul jubiliar a 
curs, probabil, din belșug șampa
nia și toasturile s-au ținut lanț Cu
vintul „adevăr" nu lipsea din nici 
o frază. Se spune, că în mormm- 
tul său, baronul Munchausen se 
răsucea de furie. Gloria îi fusese 
definitiv răpită. In schimb, Mark 
Twain era satisfăcut Gangsterii 
cuvîntului scris, oameni de nimic 
ce prostituiază condeiul, nu dez
mint cele spuse despre ei încă cu 
mulți ani în urmă. Timpul trece, 
dar năravurile rămîn...

EDGARD OBERST

soții Rosenberg, care au fost elec
trocutați doar pentru opiniile lor 
progresiste ? Dar iniile de procese 
împotriva democraților cinstiți ? 
Dar isteria maccarthyistâ ?

In aceste condiții nu-i de mira
re că postul ce revendică titlul de 
„Voce a Americii" — dar care este 
de fapt vocea unei politici mioa
pe, falimentare — este privit 
— să facem o comparație — cu în
crederea de care se bucură delic- 
venții notorii. Nu-i de aceea o 
surpriză că un cavaler al tristelor 
amintiri, fugarul C. Vișoianu, s-a 
grăbit să dea un certificat de bună 
purtare „Vocii Americii". Astfel, 
am putut afla că comitetul pe ca- 
re-1 prezidează (și care trăiește din 
subsidiile oferite, desigur, nu cu 
scopuri filantropice de dl. Dulles) 
a exprimat conducătorilor faimoa
sei voci „gratitudine pentru ac
tivitatea dvs. închinată adevăru
lui". Cînd Vișoianu vorbește de 
adevăr, povestea capătă aspecte 
hazlii (dar tragice pentru cei si
liți să recurgă Ia fantomele trecu
tului). Mă gîndesc ce s-ar întîmpla 
dacă Vișoianu s-ar întîlni cu W. 
Absolon, autorul scrisorii din „New 
Republic". Desigur, factorul poș
tal din Chicago i-ar oferi transfu
gului o bună lecție despre adevăr, 
concretă și — s-ar putea — con
tondentă. Și mai mult ca sigur că 
apostolii „adevărului" de la vocea 
transoceanică nu și-ar permite 
luxul să relateze o asemenea în- 
tîlnire...

Printr-o asociație de idei, deter
minată de apariția radiofonică a 
lui Vișoianu, ne-am reamintit cî
teva cuvinte spuse Ia „Vocea 
Americii", chiar în săptămînă 
aceasta. Cu prilejul jubileului „vo
cii", Eisenhower n-a uitat să se 
adreseze popoarelor țărilor socia
liste, să le copleșească cu grija sa 
(ce invidios trebuie să fie W. 
Absolon din Chicago și milioane 
de americani). „Noi dorim priete
nia voastră", ne spunea președin
tele S.U.A. Perfect, dar... ciudate 
mai sînt sensurile atribuite în 
S.U.A. unor cuvinte. Cum cojicep

economică a S.UA„ precum și vi
talitatea sistemului de intreprin- 

Și astfel ae la 
________  Vocii Americii" s-a 
putut auzi,, pe 78 de emițătoare, 

__  ceas de ceas, pomelnice nesfîrșite 
Mark despre raiul american, despre mun

citorii care nu coboară din limu
zine și care-și decorează aparta
mentele cu frigidere electrice. Ade
vărul ? (Să nu-1 căutăm în emisiu
nile „vocii" ce sînt pregătite după 
rețeta: albul e negru și invers). 
Un ziar american ca „New Repu
blic" publica recent scrisoarea 
unui cititor, factor poștal din Chi
cago : „Numărul oamenilor ajunși 
în mizerie este tot mai mare.. In 
țară se vor găsi destui economiști 
și comentatori care să demonstre
ze că datele lor sînt tot atît de 
incontestabile ca și legea termodi
namicii lui Camot. Dar un ziarist 
din localitate a remarcat: cum sc 
face că acum, în această perioadă 
de impetuoasă prosperitate, a cres
cut atît de mult numărul cerșe
torilor ? Probabil numai pentru că 
ei nu citesc «’Business Week* și 
articolele pline de optimism din 
«•United States News and World 
Report*".

„Vitalitatea sistemului de între
prindere particulară"... Ce păcat 
că la microfonul „Vocii Americii" 
nu s-a citit cartea pe care a 
scris-o Theodor K. Quinn, fost vi
cepreședinte al lui „General Mo
tors". Quinn arăta ca dictatul mo
nopolurilor a subordonat voinței 
absolute a unui mic grup de mi
liardari viața socială, politică - și 
economică a S.U.A, că „hptărîrile 
luate de consiliile de administrație 
ale unor companii ca „General 
Motors" sau „United States Steel 
Corporation4* pot determina evo
luția întregii țări". Quinn, prin 
funcția pe care a deținut-o, nu 
poate fi acuzat de lipsă de compe
tență în materie.

„Vocea Americii” afirma plină 
de candoare că „pentru exprima
rea sinceră a părerii tale, chiar 
dacă aceasta este opusă politicii 
oficiale a S.U.A., nimeni nu te 
poate deferi tribunalului". Dar

despre gazetarii vremii sale — că Jere particulară", 
cu cît cineva știe mai puțin, cu microfonul „Vocicu cît cineva știe mai pi . 
atît mai mare e zgomotul pe care 
li face și cu atit mai ridicat sala
riul pe care îl primește". i‘: ' 
Twain nu mai trăiește. Din acea
stă pricină nu poate fi învinuit că 
Intr-un fel sau altul ar fi făcut 
aluzie la postul de radio „Vocea 
Americii" și la cei ce-i redactează 
emisiunile. Nu I Mark Twain a 
fost scutit de oroarea de a afla de 
existența „Vocii Americii pentru 
simplul motiv că această „voce ’ 
și-a început emisiunile doar de 15 
ani. Cu toate acestea, recitîndu-1 
pe Twain ai impresia că a fost in
spirat de redactorii „Vocii Ame- 
ricii".

Generalul american Donovan 
arăta că esențialul în „războiul psi
hologic" este „propagandă, minciu
nă și sabotaj". „Vocea Americii 
nu poate fi acuzată că n-a sezisat 
esențialul. S-a petrecut numai o 
simplă metamorfoză. Cuvintele 
„propagandă, minciună și sabotaj" 
■au fost bine amestecate — cu gri
ja delicventului de a șterge ur
mele — și li s-a pus o etichetă 
laconică : „adevăr”. Născocirea 
este decretată realitate, neștiința— 
competență. minciuna... adevăr. 
Fără aceste denaturări, ce au ceva 
din șarlatania naivă a iluzionistu
lui de bîlci, rațiunea de a exista 
a „vocii" ar dispare. Și atunci... 
(zîndiți-vă: 17.5 milioane dolari 
cheltuiți în 1956 ; 24 milioane do
lari alocați în 1957, umplu buzu
narele diriguitorilor „vocii").

„Aceasta este „Vocea Americii". 
...Știrile vor fi uneori bune, alteori 
role, dar noi vă vom spune întot
deauna adevărul". Era debutul pe 
calea undelor. Erau primele cuvinte 
rostite la microfonul postului de 
radio „Vocea Americii" acum 15 
ani, tn februarie 1942.

„Vă vom spune întotdeauna a- 
devărul". Acesta-i angajamentul. 
Dar „New York Herald Tribune" 
recomanda încă la 27 anrilie 1947: 
„Vocea Americii are drept scop 
să sublinieze forța și stabilitatea

„Doctrina Eisenhowei" întîmpinâ opoziție 
în senatul S.U.A.

NEW YORK 28 (Agerpres) — 
Referindu.se la discutarea m Se. 
natul S.UA. a așa-numitei „doc
trine Eisenhower", agenția United 
Press subliniază că dezbaterile 
tn această problemă s-au pre. 
lungit și SENATUL, „ESTE, PA-

RE.SE, ÎNCĂ DEPARTE DE A 
VOTA DOCTRINA".

După cum reiese din știrile 
agenției, Împotriva „doctrinei" se 
pronunță chiar senatori cu vederi 
de extremă dreaptă cum sint Tal- 
madge, Jenner șl Russell. Tal.

Doctrina Eisenhower“ sau visul Iui Rockefeller
Trustmanul Rockefeller a trimis președintelui S.U.A. o scrisoare confintnd planurile sale tn 

legătură cu subjugarea de către S.U.A. a fărilor Orientului Mij lociu. (Ziarele!

INarcozaMomeala ajutorului economic

» a

Consteiația dorită
Din NEUES DEUTSCHLAND

Asimilajia politică

madge, de pildă, a declarat că 
nu poate sprijini „doctrina" „cu 
conștiința împăcată", deoarece 
„ea este egală cu declararea unui 
război in orice clipă".

In legătură cu tărăgănarea dez
baterilor. în cadrul cărora se de
mască tot mai mult esența impe
rialistă a „doctrinei", guVernul 
S U.A. manifestă nervozitate și 
exercitînd presiuni asupra sena
torilor încearcă să treacă cit mai 
repede „doctrina" prin senat. La 
26 februarie la conferința de la 
Casa Albă cu liderii republicani 
din Congres, președintele Eisen
hower a chemat din nou senatul 
să ia cît mai grabnic o hotărîre 
in legătură cu „doctrina".

Johnson, liderul democraților 
din Senat, a propus să înceteze 
dezbaterile pentru a pune la vot 
chiar In această săptămînă rezo
luția cu privire la „doctrina 
Eisenhower". Dar această încer. 
care de a exercita presiuni n.a 
reușit. Senatorii Morse și O’Ma- 
honey au declarat imediat că eî 
se vor opune încetării dezba'eri- 
lor. Astfel hotărîrea cu privire 
la întreruperea dezbaterilor nu 
poate fi adoptată, deoarece pen
tru adoptarea ei este nevoie de 
unanimitatea tuturor senatorilor.
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