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ADUNAREA FESTIVĂ
C ă t r

Comitelui
e
Central al Comsomolului

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celeiCu prilejul celei de a 40-a aniversări a organizației de Com
somol — în numele tineretului din Republica Populară Romînă, vă 
transmitem un călduros și frățesc salut de muncă și de luptă.

Tineretul nostru urmărește cu viu interes munca depusă de 
Comsomolul leninist în marea operă de construire a comunismului. 
Faptele mărețe ale Comsomolului leninist sînt un bogat izvor de 
experiență și' un exemplu viu in activitatea tineretului nostru.

Tineretul Republicii Populare Romine împreună cu întregul 
nostru popor nutrește puternice sentimente de prietenie față de ma
rele popor sovietic. întărirea continuă a prieteniei dintre tineretul 
țărilor noastre este o contribuție la cimentarea frăției dintre po
porul romin și popoarele Uniunii Sovietice, o contribuție la întă
rirea unității lagărului socialist în frunte cu U.R.S.S. și a cauzei 
păcii in lume.

Cu această ocazie vă transmitem încă o dată sentimentele de 
profundă dragoste și prietenie pe care le nutrește tineretul nostru 
față de tineretul sovietic și vă urăm, dragi tovarăși, noi și noi suc
cese în lupta și munca voastră pentru construirea comunismului 
și pentru apărarea păcii.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

SALUT FRĂȚESC

LENINIST

sub con- 
a trecut

Împreună cu tineretul so
vietic, cu tinerii iubitori 
de pace și progres de 

pretutindeni, tînăra generație 
a patriei noastre sărbătorește 
astăzi cea de-a 40-a aniver
sare a Comsomolului leninist, 
detașament de frunte al tine
retului revoluționar din lumea 
întreagă.

Unindu-și glasul cu glasul 
tinerilor Înaintați din toate 
colțurile pămîntului, tineretul 
nostru trimite astăzi un fier
binte salut frățesc comsomo
liștilor, întregului tineret so
vietic — constructor al comu
nismului.

Cind vorbim despre Comso
mol, vorbim întotdeauna ca 
despre un credincios ajutor al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, despte un vechi 
luptător dirz care 
ducerea P.C.U.S. 
prin focul celor mai aprige 
încercări în lupta pentru fău
rirea unei vieți fericite.

Istoria Comsomoiului leni
nist este istoria furtunoasă a 
luptei tineretului sovietic, cu 
arma in mină — sub condu
cerea partidului — pentru stir- 
pirea contrarevoluției, pentru 
apărarea tinerei Puteri Sovie
tice de bandele lui Koiceak, 
Dertikin, Vranghel și de spriji
nitorii acestora — tilharii ca
pitaliști din lumea Întreagă. 
Este istoria mobilizării tinere
tului sovietic la lupta pentru 
industrializarea socialistă, pen
tru colectivizarea agriculturii, 
pentru cucerirea cetății știin
ței. Este istoria scrisă cu sin- 
gele miilor și zecilor de mii 
de tineri eroi ai Marelui Răz
boi pentru Apărarea Patriei. 
Este istoria de aur a luptei ti
nerei generații sovietice pen
tru construirea comunismului.

Pilda însuflețitoare a Com
somolului trăiește tn sufletele 
a milioane și milioane de ti
neri din toate colțurile pămin- 
tului, îndemn și sprijin minu
nat. Bogata sa experiență de 
luptă e o avuție a întregului 
tineret revoluționar din lume. 
Drumul său glorios e drumul 
de astăzi sau de miine al tine
retului din fiecare țară.

Munca și activitatea tinere
tului sovietic organizat de 
Comsomol a constituit și con
stituie pentru tineretul din 
țara noastră un model de lup
tă plină de abnegație pentru 
cauza Partidului Comunist, 
pentru fericirea poporului. Par
tidul marxist-leninist al cla
sei muncitoare din țara noa
stră, partidul comuniștilor, a

Moscova

îndrumat întotdeauna organi
zația revoluționară a tineretu
lui, întregul tineret muncitor 
din Rominia să urmeze pilda 
Comsomolului și tineretului 
sovietic.

In anii grei ai luptei po
porului nostru muncitor, con
dus de Partidul Comunist, 
pentru doborîrea jugului bur- 
ghezo-moșieresc, uteciștii, în
tregul nostru tineret revoluțio
nar sorbeau puteri noi din 
exemplul comsomoliștilor. Ris- 
cind să fie Întemnițați sau 
chiar asasinați, uteciștii se a- 
dunau adesea pentru a vorbi 
despre Pavel Korceaghin, 
despre minunății constructori 
ai Komsomolskului, răspindeau 
pretutinderi adevărul despre 
comsomoliști, despre viața fe
ricită, plină de patos creator 
a tineretului sovietic. Cea mai 
fierbinte năzuință a tineretu
lui nostru revoluționar, in a- 
cele vremuri întunecate, era 
să lupte pentru venirea zilei 
cînd, asemenea comsomoliști
lor să construiască liber socia
lismul. Cit de bine exprimau 
această năzuință cuvintele sa
lutului adresat de U.T.C. din 
Rominia Comsomolului la 29 
octombrie 1933: „Tovarăși, 
luptele și succesele voastre, 
sînt și luptele și succesele 
noastre. Drumul vostru de azi, 
e drumul nostru de mîine 1 Fă
găduim să v-ajungem cît mai 
curind și dînd mina frățește 
să pornim cu toții înainte'*.

Năzuința fierbinte a tinere
tului revoluționar din Rominia 
s-a transformat în realitate. In 
condițiile ofensivei eliberatoa
re a armatei sovietice — în 
rîndurile căreia luptau nenu- 
mărați comsomoliști — masele 
populare din țara noastră con
duse de partid au răsturnat 
dictatura antonesciană, pășind 
pe drumul revoluției populare, 
pe drumul făuririi socialismu
lui. Tineretul nostru poartă o 
vie recunoștință ostașilor ar
matei sovietice eliberatoare, 
miilor de comsomoliști care 
și-au dat viața pentru elibera
rea patriei noastre.

Tînăra generație a Repu
blicii noastre populare are fe
ricirea de a păși astăzi umăr 
la umăr cu eroicii comsomo
liști în frontul constructorilor 
vieții noi, în marea familie a

0

„Scîntela tineretului"

de devotament 
Si înțelegerii

noastre, care 
tinerii comso-

Se împlinesc astăzi 40 de ani de 
la înființarea gloriosului Comso
mol leninist. Sărbătoarea aceasta 
nu e numai a tineretului sovietic, 
ci a tinerilor cinstiți și iubitori de 
pace din întreaga lume, care văd 
în Comsomolul leninist un model 
luminos de dragoste caldă pentru 
patria socialistă, 
pentru cauza păcii 
între popoare.

Tineretul patriei 
se simte legat de 
moliști printr-o indestructibilă prie
tenie a sărbătorit această aniver
sare prin adunări entuziaste ' in 
întreaga tară prin care și-a mani
festat dragostea și prețuirea sa 
pentru gloriosul Comsomol leni
nist.

In Capitală, la Casa Prieteniei 
Romlno-Sovietice a avui loc adu
narea tineretului din București 
consacrată sărbătoririi celei de-a 
40-a aniversări a gloriosului Com
somol leninist.

Sute de tineri și tinere din Ca
pitală, din uzine și fabrici, din 
școli și facultăți, au umplut pînă 
la refuz sala Cu mult înainte de 
deschiderea adunării, în sală, at
mosfera de cald entuziasm tineresc, 
■cântecele și lozincile strigate pa
tetic și din inimă, subliniau ca
drul sărbătoresc în cve tinerii din 
Capitală cinstesc pe frații ior

Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin
prim

Tovarăși, Revoluții Socialiste, în focul lup
tei pentru apărarea și consolida
rea puterii sovietice, au început la 
Moscova lucrările primului Con
gres al Comsomolului.

Organizînd întregul tineret șî 
strîngind rîndurile lui, Comsomo
lul și-a propus încă din octombrie 
1918 să-i ajute pe membrii săi să 
învețe, să trăiască și să muncească 
în spirit comunist, să lupte mereu 
sub conducerea partidului în pri
ma linie a construcției societății 
comuniste.

„Noi sîntem luptători... — «e 
arăta în Apelul primului Congres 
al Comsomolului — Noi nu ne te
mem de furtuni... Pentru noi nu 
există drumuri de mijloc ci numai 
unul, unic, spre socialism".

O mare importanță în viața 
Comsomolului a avut-o cel de-al 
IlI-lea Congres din octombrie 1920 
în cadru] căruia V. I. Lenin a in
dicat, cu o genială clarviziune țelul 
și sarcinile uniunilor de tineret, 
conținutul, metodele și bazele or
ganizatorice ale Comsomolului ca 
ajutor de luptă și rezervă perma
nentă a partidului.

Sarcina generației precedente — 
explica Lenin — se reducea la 
răsturnarea burgheziei. în fața ge- 

_______ ____ __________  nerației noi stă o sarcină mai com- 
ză superioritatea de netăgăduit ■' plexă ; pe terenul curățat de re- 
orînduirii socialiste asupra celei voluție, tînăra generație trebuie să 
capitaliste.

Munca și lupta eroică a oame
nilor sovietici pentru înfăptuirea 
politicii leniniste a P.C.U.S. a 
transformat într-un timp istoric 
scurt vechea Rusie înapoiată în 
puternicul stat socialist al munci
torilor și țăranilor, în marea pu
tere industrială, în țara culturii, 
științei și tehnicii celei mai îna
intate.

în procesul acestor grandioase 
transformări revoluționare, Comso
molului i-a revenit un loc impor
tant.

Așa cum arată tezele C.C. al 
U.T.C.L., cu privire la a 40-a ani
versare a Comsomolului, odată cu 
victoria Marii Revoluții, pentru 
prima oară în istorie, tineretul 
clasei exploatate a devenit tinere
tul clasei conducătoare, deținătoa
rea puterii de stat, schimbîndu-se 
astfel radical nu numai situația a- 
cestuj tineret ci și rolul lui în via
ța obștească. Comsomolului i-a re
venit în aceste noi condiții un loc 
important în sistemul dictaturii 
proletariatului, în realizarea mi
siunii sale istorice de doborîre a 
exploatatorilor, apărare a patriei 
sovietice, întărire a legăturilor sale 
internaționale, de rupere definiti
vă a maselor muncitoare de bur
ghezie și de atragere a acestor 
mase în construcția socialistă, în 
scopul lichidării claselor exploata
toare și al construirii societății co
muniste.

Sărbătorim împlinirea a 40 de 
ani de la Congresul de constituire 
a Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din Uniunea Sovietică, 
împlinirea a patru decenii de 
muncă și luptă eroică ai gloriosu
lui Comsomol sub conducerea Par
tidului Comunist al Uniunii So
vietice, este o mare sărbătoare a 
tineretului înaintat din întreaga 
lume. Tinerii progresiști de pretu
tindeni privesc cu admirație viața 
fericită a tineretului sovietic și 
urmează exemplul Comsomolului 
—detașamentul de frunte al tinere
tului revoluționar din întreaga 
lume, strălucit model de luptă a 
tineretului pentru o viață nouă și 
fericită, pentru pace și socialism.

Aniversarea a 40 de ani de la 
făurirea Comsomolului o sărbăto
rim în împrejurările avîntului cu 
care milioanele de oameni ai mun
cii din toate țările se pregătesc să 
sărbătorească cea de-a 41-a aniver
sare glorioasă a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.
- In cei 41 de ani care s-au scurs 
de la salvele istorice ale Aurorei 
popoarele Uniunii Sovietice au re
purtat victorii mărețe în toate do
meniile construcției economice, so
ciale și culturale care demonstrez-

Tovarăși,

Comsomolul a fost creat de Par
tidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, din inițiativa lui Vladimir 
Ilici Lenin.

în ziua de 29 octombrie 1918, în 
ajunul primei aniversări a Marii

comsomoliști. Intr-un grup 
tineri entuziaști, care cintau 
clntec comsomolist, am

de 
un 

intîlnit-o 
Pe utemista Pletea Eugenia de la 
Fabrica ,,Donca Simo". Cu ocazia 
celui de-al Vt-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Moscova, Eugenia a avut 
ocazia să vadă Uniunea Sovietică, 
să-i cunoască pe comsomoliști.

— Am vizitat o mare uzină din 
Moscova în care lucrau cileva mii 
de comsomoliști, mi-a spus ea. Ei 
ne-au primit cu multă dragoste în 
mijlocul lo’, incit n-o să pot uita 
niciodată această întllnire. Mi-am 
făcut mulți prieteni acolo, pe su
rorile Niria și Zina Bogdanovna, 
pe Oleg, pe Sașa. pe Mata și mulți 
alții. Acum, cu ocazia aniversării 
Ccmsomolului, noi, tineretul din 
fabrica noastră, le-am sc.ris o 
scrisoare în care li felicităm și le 
urăm noi succese pe drumul con
struirii comunismului. Le-am spus 
că tineretul din fabrica noastră le 
urmărește cu dragoste și interes 
munca lor entuziastă și le urmea
ză exemplul.

Tinerii din fur o ascultau atenți 
și privirile lor strălucitoare vor
beau despre aceleași sentimente 
de dragoste și admirație față de 
netnfricații comsomoliști, cei care 
au dăruit omenirii 'pildele lumi-

secretar al C. C. al U.

construiască societatea comunistă. 
Pentru aceasta tînăra generație tre
buie să-și însușească toate cu
noștințele moderne : „Comunist 
devii numai atunci cînd îți îmbo
gățești mintea cu cunoașterea tutu
ror acelor bogății pe care le-a 
creat omenirea. Dar, cunoștințele 
singure — continua Lenin — nn-1 
fac pe om comunist". „Fără mun
că, fără luptă, cunoașterea din cărți 
a comunismului, cunoașterea lui 
din broșurile, din operele comu
niste nu are absolut nici o valoa
re fiindcă ea ar continua acea ve
che ruptură dintre teorie și prac
tică care constituie cea mai dez
gustătoare trăsătură a școlii vechi, 
burgheze..." „A fi membru al Uni
unii Tineretului — sublinia Lenin 
— înseamnă a face în așa fel in
cit să închini munca ta, forțele 
tale cauzei comune".

Expunerea lui Lenin privind sar
cinile uniunilor de tineret a în
semnat un punct de cotitură în is
toria Comsomolului. înarmat și în
suflețit de acest vast program de 
activitate, Comsomolul, sub condu
cerea partidului, și-a concentrat 
toată atenția asupra problemelor 
educației comuniste a tineretului și 
ale antrenării sale la lupta 
apărarea puterii sovietice, 
construcția socialistă.

Cînd a izbucnit războiul 
intervenția imperialistă, 
25.000 de comsomoliști s-au înro
lat în Armata Roșie, dînd dovadă 
de eroism pentru apărarea cuceri
rilor revoluției socialiste, împotri
va dușmanilor tinerei țări sovieti
ce. La sediile Comsomolului erau 
atîrnate anunțuri „Sediul comite
tului raionșl este închis. Toți com- 
somoliștii sînt pe front".

Au venit apoi anii de reconstruc
ție a țării ruinată de război, anii

pentru 
pentru

civil și 
peste

în- 
la 

din 
se- 

Ro-

noase ale lui Pavel Korceaghin șl 
Oleg Coșevoi.

Tinerii prezenți în sală au 
tîmpinat cu căldură apariția 
tribună a prezidiului format 
tovarășii: Virgil Trofin, prim 
cretar al C.C. al U.T.M., N. 
man, C. Mateescu. Al. Kopandi și 
1. Iliescu, secretari ai C.C. al 
U.T.M., Ștefan Dudaș, secretar al 
Comitetului orășenesc București al 
P.M.R., Toma Marinescu, prim 
secretar al Comitetului orășenesc 
al U.T.M., O. Livezeanu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., tineri fruntași în pro
ducție, studenți. Din prezidiul a- 
dunării au mai făcut, de aseme
nea, parte V. F. Nicolaev, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București și 
Vladislav Sevcenko, vicepreședin
te al Comitetului organizațiilor de 
tineret din U.R.S.S.

In sală se aflau, de asemenea, 
numeroși tineri sovietici care ÎȘi 
fac studiile în țara noastră și alți 

studiază în
fac studiile în țara 
tineri străini care 
R. P, Romînă

Intr-o atmosferă 
ziasm, în- ovațiile ______
sală, care au scandat pentru Uniu
nea Sovietică, marea prietenă a 
poporului nostru, pentru Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
pentru gloriosul Comsomol leni
nist, pentru prietenia care-i leagă

de cald entu- 
tinerilor din

T. M
înfăptuirii mărețului plan leninist 
de transformare a Rusiei înapoiate 
într-un stat socialist, cu o industrie 
și agricultură socialistă puternică, 

încă din acei ani Comsomolul a 
pus la baza întregii sale activități 
învățătura leninistă cu privire la 
educația comunistă a tineretului. 
Lenin a arătat că educația comu
nistă a tineretului trebuie făcută 
în primul rînd prin muncă, 
cui luptei pentru construirea 
lismului.

Pe baza acestei învățături
i

(Continuare în pag. 3-a) 

în fo- 
socia-

Com-

CENTRAL AL COMSOMOLULUI

Ia adunarea festivă din Capitală. în medalion: tovarășul Virgil Trofin vorbind

Dragi tovarăși,
Tineretul din capitala Republicii Populare Routine, întrunit în 

adunarea festivă organizată cu ocazia celei de a 40-a aniversări a 
Comsomolului leninist, transmite gloriosului tineret sovietic și orga
nizației sale — Comsomolul leninist — un călduros și frățesc salut.

Tineretul patriei noastre cunoaște marile realizări ale tinere
tului sovietic, care alături de întreg poporul sovietic, sub conduce
rea P. C. U. S., muncește neobosit pentru construirea comunismului. 
Tineretul nostru urmărește cu admirație și dragoste munca depusă de 
Comsomol pentru îndeplinirea cu succes a mărețelor sarcini trasate 
de gloriosul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, de Congresul al 
XlII-lea al Comsomolului leninist. Urmărim cu viu interes munca 
Comsomolului, participarea tinerilor comsomolișii la construcțiile 
cele mai importante din Răsărit, Siberia și Nord, în Ucraina, parti
ciparea comsomoliștilor la dezvoltarea industriei chimice, la con
strucția de locuințe etc.

Uniunea Tineretului Muncitor sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a Partidului Muncitoresc Romin, aduce un important

Moscova 
aport în dezvoltarea industriei și transformării socialiste a agricul
turii, în însușirea de către tineret a științei, artei și culturii înain
tate. Bogata experiență a Comsomolului leninist este un exemplu 
permanent în activitatea noastră pentru construirea socialismului.

Dezvoltarea continuă a prieteniei dintre tineretul țărilor noastre 
este o contribuție însemnată la întărirea prieteniei frățești de nez
druncinat între popoarele noastre, o contribuție importantă la întă
rirea unității lagărului nostru socialist în frunte cu U.R.S.S., la 
cauza păcii în lume.

Cu prilejul celei de a 40-a aniversări a Comsomolului leninist, 
tineretul patriei noastre urează Comsomolului leninist, întregului 
tineret sovietic — noi și noi succese în lupta pentru construirea 
comunismului, pentru apărarea păcii în lumea întreagă.

TRA1ASCA A 40-a ANIVERSARE A COMSOMOLULUI I
TRĂIASCĂ PRIETENIA FRĂȚEASCA ROMINO-SOVIETICAI

pe tinerii romîni de cei sovietici, 
a luat cuvlntul tov. Virgil Trofin. 
prim secretar al C.C. al U.T.M.. 
care a vorbit pe larg despre cea 
de-a 40-a aniversare a Comsomo
lului.

A luat apoi cuvlntul Vladislav 
Sevcenko, vicepreședinte al Comi
tetului organizațiilor de tinerei 
din U.R.S.S., care a spus printre 
altele :

,,Dragi tovarăși romîni,

Permiteți-mi să vă aduc pe a- 
ceastă cale, un salut frățesc din 
partea comsomoliștilor și tineretu
lui de pe noile șantiere din Sibe
ria, din Nordul și din Orientul 
îndepărtat al Uniunii Sovietice, 
din roditoarele pămînturl desțele
nite ale Kazahstanului și Altoiu
lui, din partea tinerilor muncitori, 
colhoznici, crescători de vite și 
studenți ai Uniunii Sovietice".

Vorbind în continuare despre 
marea cinste pe care o simte un 
iînăr sovietic de a face parte din 
Comsomolul leninist, el a spus că 
,,a fi comsomolist înseamnă că 
trebuie să fii exemplu pretutindeni 
în muncă, în învățătură și în via
ță, înseamnă să cauți și să creezi, 
aceasta înseamnă să iubești fără 
margini patria ta, să fii patriot 
al poporului tău și un dușman ne
înduplecat al dușmanilor săi".

Cuvintele solului tineretului so
vietic au pătruns adine în inimile 
tinerilor din sală, care au ovațio
nat prelung, manifestlndu-și dra
gostea și hotărîrea de a urma cu 
cinste exemplul luminos al com
somoliștilor.

lă numele întregului tineret al 
țării noastre, cei prezenți în sală 
au adoptat o moțiune pe care au 
trimis-o Comitetului Central al 
Comsomolului în care și-au ex
primat cele mai calde felicitări și 
urări de succese tuturor comso
moliștilor din Uniunea Sovietică, 
în opera de construire p comunis
mului, hotărîrea lor de a le urma 
cu cinste pilda.

Adunarea a luat sflrșii într-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
tineresc, care grăia firesc despre 
dragostea și prețuirea de care se 
bucură din partea prietenilor lor 
din Republica Populară Română, 
milioanele de comsomoliști 
Uniunea Sovietică.

- -
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GLORIOASĂ
V. Semiceasfrtîi

prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L.

—XX—

R. 
al

S. S., deta- 
tineretului

Anul acesta, la 
29 octombrie 

poporul sovietic 
sărbătorește a 
40-a aniversare 
a Uniunii Tine
retului Comunist 
Leninist din U. 
șamentul fruntaș 
sovietic, rezerva de nădejde și a- 
jutorul fidel al Partidului Comu
nist. Tot ceea ce a realizat Com- 
somolul în cei 40 de ani de exi
stență se datorește conducerii de 
către Partidul Comunist, care a- 
rată o imensă grijă părintească 
față de tînăra generație.

Comsomolul leninist și-a cîștigat 
dragostea profundă și respectul 
oamenilor muncii sovietici prin 
participarea sa activă la lupta 
eroică pentru menținerea cuceriri
lor Marelui Octombrie, pentru 
gloria și independența țării, prin 
munca plină de abnegație pentru 
construirea comunismului.

Zi de zi, an de an, cresc forțele 
Comsomolului, se înmulțesc rân
durile sale. Din detașamentul de 
22.000 de tineri patrioți, care au 
format în anul de cumpănă 1918 
Uniunea Tineretului Comunist, el 
a devenit astăzi o armată de 18 
milioane tineri entuziaști ce. sînt 
gata la prima chemare a partidu
lui să se îndrepte înspre cele mai 
grele sectoare ale luptei pentru 
comunism. In decursul a 40 de 
ani, în Comsomol au trecut prin 
școala educației comuniste peste 
67 milioane de oameni.

în ziua celei de a 40-a aniver
sări a U.T.C.L. din U.R.S.S., fă-

cînd bilanțul căii 
’lorioase pe care 
el a străbătut-o 
ne dăm seama 
de uluitoarele 
schimbări ce au 
avut loc în țara 

de mult s-a îmbu-noastră, cît
nătățit viața tineretului.

Actuala generație a tineretului 
sovietic cu greu își poate închipui 
acele timpuri, cînd toate bogățiile 
create de mîinile muncitorilor și 
țăranilor aparțineau capitaliștilor 
și moșierilor, erau o sursă de îm
bogățire pentru aceștia și un in
strument de exploatare a creatori
lor acestor bogății.

în Rusia țaristă tineretul se gă
sea într-o stare de cruntă mizerie 
și de totală lipsă de drepturi. In- 
trînd în producție încă de la vîrsta 
de 8—10 ani, tinerele vlăstare rle 
oamenilor muncii erau exploatați 
în chip bestial. Pentru 0 muncă 
egală cu a adulților tinerii pri
meau o retribuție cu mult mai 
mică. în munca grea ce le depă
șea puterile, mulți tineri și tinere 
își zdruncinau serios sănătatea. în 
marea lor majoritate copiii de 
muncitori și țărani nu aveau posi
bilitatea să primească o instrucțiu
ne generală sau tehnică și nici 
măcar cea mai simplă pregătire 
profesională. Ei nici nu puteau 
visa la drepturi politice.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a schimbat în mod ra
dical viața tineretului. Fabricile 
și uzinele, minele și băncile, căile 
ferate — toate au devenit proprie-

(Continuare în pag. lV-a)



Trăiască a 40-a aniversare
A EROICULUI COMSOMOL!

O PRIETENIE
cai bogate tradiții

Despre solidaritatea tineretului revoluționar din Romînia 
cu lupta comsomoliștilor și a tineretului sovietic

1Q31 „TINARUL LENINIST"
I uu I Publică un material pri

vitor la învățămintele ce 
se desprind din lucrările Con
gresului al IX-Iea al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică pentru activi
tatea și lupta tineretului comunist 
din patria noastră.

„Tineretul proletar din în
treaga lume — se scrie în arti
col — a salutat cu entuziasm lu- 

. crările și hotărîrile Congresului 
al 9-lea. a Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist dip Uniunea 
Sovietică, ce cu demnitate poartă 
numele lui Lenin. Pentru Uniu
nea Tineretului Comunist din 
Romînia acest Congres trebuie să 
fie un imbold și o învățătură în 
munca sa pentru cucerirea ma- 
iorității tineretului muncitor și în 
împiedicarea războiului antisovie-

★ ★
Uniunea Tineretului Co
munist din Romînia pu

blică în „TÎNĂRUL 
LENINIST" salutul său adresat 
Coinsomolului cu ocazia celei de 
a 16-a aniversări de la crea
rea sa:

— SALUTUL UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST DIN RO- 
MIN1A CĂTRE UNIUNEA TINE
RETULUI COMUNIST DIN UNI- 
UNEA SOVIETICA LA A 16 A 
ANIVERSARE.

Azi, la a 16-a 
aniversare a 
voastră, cînd 
faceți bilanțul 
luptelor și suc
ceselor, Uniunea 
Tineretului Co
munist din Ro- 
minia, în nume
le întregului ti
neret muncitor 
de la orașe și 
sate, vă strigă : 

Tovarăși, lup
tele și succesele 
voastre sînt și 
luptele și succe
sele noastre 1 
Drumul vostru 
de azi, e dru
mul nostru de 
mîine 1 Făgă
duim să v-ajun- 
gern cît mai cu
rind și dind mi
na frățește să 
pornim cu toții 
Înainte 1

Cine vă atacă . 
nul nostru, ne atacă pe noi! Si 
dacă burghezia, cu 
noastră va porni război 
voastră, vom da

Tineretul patriei 
turi de tineretul 
din întreaga lume sărbătorește 
cea de a 40-a aniversare a creă
rii Comsomolului Leninist.

în drumul său plin de glo
rie, Comsomolul Leninist a de
venit un strălucit exemplu pen
tru activitatea organizațiilor 
revoluționare de tineret din toa
te țările.

Pypă crearea Comsomolului, 
într-o serie de țări din Europa 
au luat ființă organizații revo
luționare ale tineretului, care 
și.-au desfășurat munch sub di
recta îndrumare a partidelor co
muniste și muncitorești.

Mișcarea tineretului revolu
ționar din tara noastră a văzut 
în Comsomolul Leninist o pildă 
vie și demnă de urmat în lupta 
sa de zi cu zi dusă pentru fău
rirea unei vieți noi în Romî- 
nla.

Săpate adine în conștiința ti
neretului revoluționar din țara 
noastră au rămas cuvintele lui 

. I.enin „A fi membru al Uniunii 
Tineretului înseamnă a face In 
așa fel, incit să închini munca 
ta, forțele tale cauzei comune".

Avînd înaintea sa exemplul e- 
roic al Comsomolului, tineretul 
muncitor din țara noastră, sub 
conducerea Partidului Comu
nist din Romînia. a luat parte 
activă la lupta clasei muncitoa
re pentru doborîrea regimului 
burghezo-moșieresc.

Fragmentele pe care le repro
ducem mai jos. publicate în pre
sa revoluționară de tineret, sînt 
o mărturie a legăturilor priete
nești ce au existat în trecut în
tre Comsomolul Leninist și or
ganizația revoluționară de tine
ret din patria noastră.

1fi07 TINARUL LENINIST"
IM// intr-un articol intitulat: 
1„Ce a făurit tineretul 

din U.R.S.S." subliniază rolul 
deosebit pe care îl joacă Comso
molul in mișcarea internaționa
lă comunistă de tineret: 
„In 9 ani de zile U.T.C. 

dezvoltat, a devenit o forță 
ternică și joacă un rol foarte 
portant în viața social-politică a 
Uniunii Sovietice. Dezvoltarea ei 
se datorește ajutorului adevărat, 
pe care îl dă Partidului în mun
ca lui de construire a socialis
mului în U.R.S.S.

...U.T.C. leninist, secție a I.T.C. 
face parte din mișcarea mondială 
a tineretului comunist, este avan
garda I.T.C. și dezvoltă tineretul 
în spiritul internaționalist.

Organizația de 2.000.000 tineri 
a U.T.C. leninist este o cucerire 
de bază a Revoluției din Octom
brie pentru tineretul muncitoresc- 
țărănesc".
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revolutionar
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tic. Ca și pentru comsomoliștii din 
Uniunea Sovietică, sarcina de că
petenie a U.T.C.-iștilor noștri tre
buie să fie aplicarea liniei Parti
dului Comunist".

★
Trăiască Uniunea Tineretului 

Comunist din Uniunea Sovietică 1
Trăiască Uniunea Sovietică, pa

tria proletariatului și țărănimii 
din întreaga lume.

...Din aceste spicuiri, tînăra 
noastră generație își poate da 
seama cît de profunde au fost 
legăturile tineretului revoluțio
nar din tara noastră în trecut 
cu avangarda de luptă a tine-

' y - - <x

a voastrâ efed faceți MlanțuO.; 
luptelor și Un iu- .
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dușma-'*

toarce 
contra
nulul adevărat, i* 
contra 
ților șl moșieri-1 
lor din Romînia.' 
apărind cu sin-' 
gele nostru Uni-' 
unea Sovietică,1 
patria proletară.,

fabrican-

analizei omului9

retului revoluționar al lumii: 
Comsomolul leninist.

GHEORGHE MOȚ

L» întîlnirea tinerilor metalur- 
giști — în cadrul Festivalului Ti
neretului și Studenților de la Mos
cova — am cunoscut un comsomo- 
list care mi a propus — și s-a ofe
rit ea ghid — să vizitez Uzina de 
automobile miei „Moscvici". Și la 
noi in țară este cunoscută această 
mașină, frumoasă și practică, care 
pe străzile Moscovei o intîlnești la 
fiecare pas. Bineînțeles că am ac
ceptat ou entuziasm. Cu acest pri
lej i-am cunoscut mai îndeaproape 
pe comsomoliști.

Și pînă a păși pe pămîntul so
vietic știam multe despre comso
moliști. Abnegația, curajul și erois
mul lor devenit legendar, mi au 
fost de multe ori pilde în viața și 
în activitatea mea. Mă gîndeam 
chiar că voi fi stînjenit, că nu voi 
găsj tonul cel mai firesc față de ei. 
Am cunoscut însă fete și băieți 
prietenoși, deschiși, întotdeauna 
bucuroși de oaspeți. M-au înconju
rat cu naturalețe și prietenie, s au 
interesat de viața tineretului no
stru, i-am simțit dintr odată prie
teni apropiați, frați. Atunci am 
început Șt cu să întreb cum tră
iesc, care e activitatea lor, ce fac 
după orele de muncă. Multe din 
cele aflate cu acest prilej mi au 
folosit în munca mea de secretar 
al comitetului U.T.M,

lată de pildă in problema pri
mirii de noi membrii în comsomoi. 
Am aflat că odată cu 
uzină tînărul sovietic 
de o atenție specială, 
comsomolist îl ia în 
ocupă de el, îl invită 
organizației. La primirea în Corn- 
somoî, adunarea generală se inte
resează firește de activitatea în 
producție a tînărului, dar nu nu
mai atît ; cum trăiește, ce preocu-

intrarea în 
beneficiază 

Imediat un 
grija sa, se 
la acțiunile

pări are, oe face după orele da 
muncă — sînt aspecte în jurul că
rora ae discută foarte mult. Și • 
normal să fie așa. Nu ajunge să 
fii un bun muncitor pentru a pu
tea intra în comsomoi — mi-au 
explicat comsomoliștii ; trebuie să 
ai un orizont larg, să fii un om 
înaitat, cult, un adevărat con
structor al comunismului.

tn viața tinerilor sovietici intra
rea în comsomoi eete un eveniment 
deosebit de însemnat. Cu acest pri
lej tînărul este ajutat să-și facă o 
profundă analiză a întregii sale ac
tivități. Iar adunarea în oare com
somoliștii îl priăâesc în rîndurile 
lor este o adevărată școală de edu
care comunistă.

Am fost Ia casa de cultură a uzi
nei. în orchestre, în echipele ar
tistice, la cercuri, peste tot tineri. 
Ce frumos știu să trăiască comso
moliștii ! Casa de cultură, clubul, 
clocotesc de tinerețe. Privindu-i 
ești tentat să crezi că n-au 
nici un fel de griji, că nu fac alt- 
oeva decît să se distreze. Dar eu 
am văzut cu cîtă răspundere mun
ceau în uzina în care 60 la sută 
dintre muncitori sînt tineri, i-am 
văzut plccînd la o acțiune de in
teres obștesc, știu că și dintre ei 
au plecat mulți la desțelenirea pă- 
mînturilor virgine. Tot ce fac însă 
comsomoliștii poartă amprenta en
tuziasmului lor creator, a inițiati
vei, a dragostei lor nestăvilite de 
viață, de viața aceasta unică care 
le.a fost creată prin grija partidu. 
lui comunist. Această impresie pu
ternică nu se va șterge din miutea 
mea toată viața.

ION BARBU
secretarul comitetului U.T.M. 
uzinele „Republica'-Bucurcști

Tn cinstea celei de a 40-a aniversări a Comsomolului, mone- 
tăria din Leningrad a bătut o medalie comemorativă.

In fotografia de sus : Fața medaliei.
In fotografia de jos: Reversul medaliei.

leninist

a studenților

sărbătorităU
ămversăreă Comsomolului

Salut frățesc
Comsomolului

(Urrnare din pag. l-a) 
țărilor socialiste. Bogata expe
riență a Comsomolului ne este 
de tin neprețuit ajutor în lup
ta noastră dusă alături de În
tregul popor condus de partid, 
pentru construirea socialismu
lui in patria noastră.

In cei 40 de ani ai existenței 
sale, Comsomolul leninist a 
străbătut un drum lung, a în
vins nenumărate greutăți și 
piedici. Comsomoliștii au în
vins mereu, pentru că au ur
mat cu fidelitate partidul, pen
tru că pașii lor au fost 
călăuziți zi de zi de puternicul 
partid al comuniștilor. Acea
sta este principala învățătură 
pe care noi utemiștii ne-o în
sușim de la frații noștri comr 
somoiiștl. Numai sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romin, inițiatorul, inspiratorul 
luptelor și victoriilor noastre, 
este de conceput mersul nostru 
înainte. De aceea membrii 

Uniunii Tineretului Muncitor 
păzesc ca pe lumina ochi
tor principiul de neclintit al 
conducerii de către partid, tot 
așa cum l-au păstrat de-a lun
gul întregii lor istorii comso
moliștii.

Nu există domeniu de activi
tate în care tineretul nostru, 
organizația sa revoluționară — 
Uniunea Tineretului Munc'tor 
— să nu se bucure de marile 
avantaje ale cunoașterii și în
sușirii creatoare a experienței 
de patru decenii a gloriosului 
Comsomoi leninist.

La chemarea P.M.R. — în- 
vățind din exemplul comso
moliștilor — mii și mii de ti
neri din țara noastră au mers , 
pe șantierele naționale de con
strucție socialistă care au de
venit pentru tineretul nostru a- 
devărate școli ale bărbăției, ale 
tenacității în muncă, ale devo
tamentului față de cauza socia
lismului. Organizațiile U.T.M. 
din industrie și agricultură, 
muncind permanent sub condu
cerea și îndrumarea organiza
țiilor de partid, folosesc in 
munca lor pentru educarea co
munistă a tineretului, pentru 
antrenarea tui și mai activă la 
îndeplinirea planurilor de pro
ducție, o serie de forme și me
tode create pe baza propriei 
noastre experiențe de muncă 
și inspirate din experiența or
ganizațiilor comsomoliste. Ast
fel, jnspirîndu-se din experiența 
Comsomolului, organizațiile 
Uniunii Tineretului Muncitor 
au creat în țara noastră nume
roase brigăzi de tineret și po
sturi utemiste de control — for
me specifice de organizare a 
tineretului în producție — care 
aduc o importantă contribuție la 
lupta pentru creșterea produc
ției și productivității muncii.

Abnegația pe care au dove
dit-o comsomoliștii în anii

transformării socialiste a a- 
griculturii, formele concrete de 
participare a lor la această 
mare bătălie, sînt un exemplu 
și pentru utemiștii din satele 
noastre în activitatea lor dusă 
pentru îndeplinirea programu
lui inițiat de partidul nostru in 
vederea transformării socialiste 
a agriculturii, pentru crește
rea continuă a producției agri
cole. Sînt organizații U.T.M- 
de la sate care au trecut în în
tregime în sectorul socialist. 
Sub îndrumarea membrilor de 
partid utemiștii popularizează 
In rîndurile țăranilor muncitori 
succesele colectiviștilor, con
ving pe țăranii muncitori de 
superioritatea lucrării în comun 
a pămîntului.

Invățînd din munca organi
zațiilor comsomoliste, a acti
viștilor Comsomolului, organi
zațiile U.T.M. își îmbunătățesc 
tot mai mult stjlul de muncă, 
string tot mai mult legăturile 
cu masa tineretului, își inten
sifică munca de educație comu
nistă a tinerilor muncitori, ță
rani muncitori, studenți și 
elevi.

In opera de culturalizare a 
maselor largi populare inițiată 
și condusă de P.M.R., în orga
nizarea invățămintuîui po'itic, 
a muncii cultural-educative și 
distractive dusă în rîndurile 
tineretului, activiștii organiza
ției noastre foloseșc din plin 
bogata experiență a organelor 
și organizațiilor comsomoliste.

Activitatea Comsomolului este 
pentru organ.izațiile utemiste, 
pentru toți utemiștii un model 
de slujire a principiilor 
ternafionalismului proletar.

Dezvoltînd și de aici înainte 
legăturile trainice de prietenie 
cu tineretul sovietic, cu glo-- 
riosul Comsomoi, utemiștii, în
tregul nostru tineret muncitor, 
vor continua să studieze și să 
folosească în practica muncii 
lor experiența bogată de mun
că și luptă, experiența de 
40 de ani a Comsomolului. 
Studierea experienței Comsomo
lului, urmărirea muncii și acti
vității entuziaste a tinerilor 
sovietici înaripează activitatea 
noastră spre obținerea, sub 
conducerea iubitului nostru par
tid, de noi și importante suc
cese In construcția socialistă, 
pentru fericirea poporului, a ti
nerei generații din R.P.R.

Astăzi, la cea de-a 40-a ani
versare a Comsomolului, în 
zilele tradiționalei luni a prie
teniei romîno-sovietice, gîndu- 
rile tinerei noastre generații se 
Îndreaptă spre Uniunea Sovie
tică, spre gloriosul Partid Co
munist al Uniunii Sovietiee 
care a făurit și îndrumat eroi
cul Comosomol leninist.

Sărbătorind alături de voi, 
frați comsomoliști, cea de-a 
40-a aniversare a făuririi Com
somolului, vă asigurăm că prin 
munca și lupta noastră avîn- 
tată, ne vom dovedi demni de 
prietenia voastră, demni de a 
merge umăr la umăr cu voi. Și 
vă urăm din inimă vouă, în
tregului tineret sovietic, să ob
țineți sub conducerea înțeleap
tă a marelui Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice, noi vic
torii pe drumul minunat al 
construirii comunismului.

Tineri constructori ai hldrocentra lei de le Irkuțk

Sîmbătă seara a avut loc la 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Capitală, 
sărbătorirea aniversării a 40 de 
ani de Ja înființarea Comsomolu
lui.

Sute de studenți și elevi au as-
icultat cu deosebit interes expune
rea tovarășului Ion Iliescu, secre
tar al
U.T.M și președintele

«'despre „Uniunea Tineretului Co
mmunist Leninist, școală de înaltă 
', educație comunistă a tineretului".

Ce va impresionat mai mult

la comsomolistii
9

pe care i-ați cunoscut?

Redacția noastră a pus acea
stă întrebare unui număr de 
tineri care au vizitat Uniunea 

Sovietică, avînd posibilitatea să 

cunoască personal activitatea 

minunatului tineret sovietic.

fn grupajul de mai jos redăm 

țiteva din răspunsurile primita.

<* Comitetului Central al
U.A.S.R.

In expunerea sa, tovarășul Ion 
Iliescu a arătat realizările Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist de 
la înființare pînă astăzi, accentu- 
înd în mod deosebit asupra sarci
nilor acestei organizații trasate de 
Congresul al XHI-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist, sar
cini îndreptate spre îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului XX ai 
P.C.U.S.

A urmat apoi un frumos spec 
tacol de cîntece și dansuri sovie
tice și romîneștj dat de ansam
blul artistic al UCECOM.

înalta ținută morală

Dintre amintirile anilor 
de studenție In Institutul 
de petrol și gaze din Mos
cova, cele mai frumoase 
mă leagă de colegii mei 
comsomoliști. Din prima 
zi a studiului meu la in
stitut și pînă în ziua ab
solvirii, am simțit căldura 
prieteniei cemsomoliștilor 
mereu gata să ajute un 
coleg, să facă în așa fel 
îneît întregyl colectiv să 
dobîndească succese la în
vățătură. îmi amintesc — 
de pildă — cu cită strădu
ință, cu cită dragoste m-a 
ajutat în perioada de în
ceput a studiilor mele, 
comsomolistul Viktor Er- 
tnolkin Eu întîmpinam 
pe atunci dificultăți seri
oase. De-abia începusem 
să învăț limba rusă. în
sușirea materiei mergea 
greu. Viktpr mă ajuta zi 
de zi să urmăresc cursuri
le, stătea cu mine ore în
tregi sprijinindu-mă
recuperez rămînerea mea 
tn urmă la lucrările de 
laborator.

Aș putea reda aici mul
te amintiri minunate de a- 
cest fel, amintiri care-mi 
reînvie deseori în minte. 
Aș vrea însă să vorbesc 
acum mai mult despre un

să

altfel de ajutor pe„ , i care
l-am primit de la colegii 
mei comsomoliști, despre 
un ajutor de o profunzime 
nebănuită și de o uriașă

De 1a ei »m învățat năzu
ința arzătoare de a răs
punde întotdeauna chemă
rilor patriei, de a merge 
întotdeauna în locurile 
unde priceperea, cunoștin
țele, munca lor sînt mai 
necesare pentru interesele 
construcției comuniste

Exemplul foștilor mei 
colegi comsomoliști îmi 
este mereu viu. Și eu mă 
străduiesc să fiu asemenea 
lor. Mă străduiesc să-mi

forță transformatoare: 
exemplul vieții și muncii 
lor. De la studenții comso
moliști am învățat perseve
rența, tenacitatea neînfrîn- 
tă In însușirea a cît mai 
multe și mai temeinice 
cunoștințe. De la ei am 
învățat ce înseamnă a 
privi cu cel mai înalt spi
rit de răspundere munca 
de studiu, de pregătire 
pentru a deveni specialiști 
folositori cauzei partidu
lui și clasei muncitoare.

serveso cu cinste patria 
mea socialistă așa cum și 
ei servesc marea lor pa 
trie, țara constructorilor 
comunismului. Și mereu 
ca un imbold însuflețitor 
în munca mea. mă încăl
zesc amintirile anilor 
cînd am învățat și am 
trăit împreună cu comso
moliștii.

ANDREI I. DOBRE. 
inginer tehnolog —

Schela Cîmpina

Prețuirea pentru 
tradițiile revoluționare

Am făcut cunoștință cu comsomoliștii în colhozul 
„Voroșilov" din apropierea Moscovei pe care l-am vi
zitat. Pretutindeni în colhoz ca tractoriști, grădinari, 
crescători de animale, lucrau numeroși tineri. Preșe
dintele spunea cu mindrie că tinerii comsomoliști se 
găsesc alături de comuniști, 
muncile, in primele rin duri.

Dar nu numai in muncă ci și în activitatea cultu
rală, comsomoliștii, tineretul sovietic, sint deosebit de 
activi. In sat există un club frumos, aparat de radio, 
televizor, o bibliotecă bogată. Mulți tineri au acor. 
decane. Chiar și cind sint pe cîmp, în locuri îndepăr
tate, tinerii sovietici știu să-și organizeze plăcut viața 
printr-o bogată activitate culturală.

Trăind un timp in mijlocul comsomoliștilor, cu- 
noseîndu-i personal, am putut să-mi dau seama cît 
de minunat este tineretul sovietic din rindul căruia 
s-au născut atîția eroi. Vizita pe care am făcut-o in 
Uniunea Sovietică m-a ajutat să învăț multe de la 
comsomoliști. Dintre toate insă, aș vrea să mă opresc 
asupra unui lucru care m-a impresionat deosebit: dra
gostea, venerația pe care Întregul tineret sovietic o 
are pentru eroii comsomoliști, pentru tradițiile revolu
ționare de luptă ale poporului. Organizațiile comso
moliste prin întreaga loc activitate educă tineretul so
vietic în acest spirit.

Am pășit cu adincă emoție prin locurile unde a 
luptat in anii grei ai războiului eroica comsomolistă 
Zoia Kosmodemianskaia. Ne-am oprit și am depus 
coroane de flori la mormîntui Zoiei. ridicat pe locui 
unde călăii fasciști au executat-o pe această neînfricată 
luptătoare. Am vizitat și muzeul închinat Zoiei. M-a 
impresionat faptul că tineretul păstrează cu atîta dra
goste amintirea el; fiecare tinăr pe care l-am întilnit 
știa să ne spună un amănunt, un moment din viața și 
lupta Zoiei. De atunci am înțeles și mai bine mărețul 
act al Zoiei, parcă aș fi cunoscut-o chiar în minunata 
ei viață, în moartea ei eroică, in comportarea ei demnă 
de gloria Comsomolului.

ȘERBAN ROZALIA 
membră a organizației U.T.M. din 

întovărășirea agricolă din satul 
Iciand. comuna Călușer, raionul 

Tg. Mureș

Întotdeauna și la toate

Mă număr printre sutele de ti
neri muncitori din țara noastră 
care au avM fericirea de a studia 
în Uniunea Sovietică. în cei trei 
ani de studii pe care i-am făcut 
la Institutul tehnologie de chimia 
din Ivanovo am legat nenumărate 
cunoștințe ți prietenii care îmi vor 
rămâne întipărite în minte pentru 
toată viața. Prietenia cea mai 
strânsă am legat-o eu comsomoli- 
știi A. A. Efimov ți luri Crîlov cu 
care am locuit in aceeași cameră. 
De la acești doi comsomoliști am 
avut nenumărate lucruri frumoase 
de învățat. Acum tind mă gîndesc 
la anii de studii petrecuți alături 
de studenții comsomoliști nici nu 
știu despre ce să vorbesc mai iu
tii : despre ținuta moral-politică 
a studentului comsomolist, despre 
cinste, modestie, sinceritate, curaj, 
despre înaltul patriotism al tineri
lor sovietici, ori despre încrederea 
lor nestrămutată în viață. Este 
foarte greu să te hotărăști cind ai 
atitea lucruri frumoase de povestit. 
Mă voi opri totuși la un fapt 
oare m-a impresionat in mod 
deosebit chiar din primele zile de 
studenție.

Este vorba despre o adevărată 
prietenie comunistă. Efimov și luri 
erau prieteni foarte buni și amîn- 
doi învățau foarte bine. Era intre 
ei un fel de întrecere nemirturisi- 
tă la învățătură. După un timp 
însă luri a început să'lipsească de 
l/a cursuri și să obțină calificative 
slabe. El motiva că este bolnav. 
Efimov și-a dat însă curînd seama 
că luri nu este bolnav ci s-a le
nevit, că succesele de mai înainte 
îl făcuseră încrezut. Intre ei au 
avr-t loc atunci discuții foarte a- 
prinse, despre cinste, despre sim
țul datoriei, 
ca studentul 
fruntaș în 
tură (’ 
nei. luri făcea uneori impre
sia că îți înțelege perfect prie
tenul, ba chiar promitea că se va 
îndrepta. De cele mai multe ori 
însă el dădea o interpretare pio-

despre necesitatea 
comsomolist să fie 

munca de învăță 
și în respectarea discipli-

impre-

prie, uțuratecă acestor discuții țin 
cere, prietenești pe care le avea ci 
Efimov iar practic nu făcea apron 
pe nimic cp să se îndrepte. Ce en 
de făcut ? „Dacă amândoi nu n. 
putem înțelege, i-a spus într-t 
zi Efimov, atunci voi cere ajutoru 
colectivului". Ața a și făcut. L- 
cîteva zile am fost invitat 1b o adu 
nare comsomolistă deosebit d 
furtunoasă. Studenții au condam 
nat aspru purtarea necomsomolist 
O lui luri față de munca de învâ 
țătură și față de disciplină. Adu 
narea aceasta i-a fost de mare fo 
los lui luri ; el a înțeles că a api. 
cat-o pe un drum greșit și cin 
și-a dat seama unde l-ar fi puh 
duce acest drum, i-a mulțumit sin 
cer lui Efimov și celorlalți comsr 
moliști pentru că l-au ajutat l 
timp să se îndrepte- Și luri s- 
îndreptat. El a absolvit anul a 
studii numai cu calificative de bin 
ți foarte bine. Dar discuțiile dintr 
Ejimov și luri, dezbaterile di 
adunarea comsomolistă mi-au fo 
de un real folos și mie. Eu am ir. 
țeles atunci odată mai mult eă i 
devărata prietenie nu se poate ir 
temeia pe minciună, pe lașitate, ț 
îngâmfare, că ea are nevoie de 
adevărată intransigență comunist'

Dar cite alte lucruri frumoa: 
n-am învățat eu de la prieten 
mei comsomoliști ! Dragostea Ir. 
pentru munci, setea nepotolit 
pentru învățătură, atitudinea prii 
cipială, comunistă, față de viat 
față de societate îmi sînt călău: 
în toată activitatea mea.

De aceea acum, la cea de a 40' 
aniversare a gloriosului Comsom< 
leninist, gîndurile mele se îndreaț 
ti cu dragoste și recunoștință c. 
tre prietenii mei comsomoliști di 
a căror experiență înaintată a 
muncă ți de viață învăț necontr 
nil. 1

ION ONEȚ
secretarul organizației U.T-A 
din secția chimică, Combinați 
chimic „K-arl Marx' — Tlrn. 

veni

*



Cavlntarca tawâșoloî Virgil Trotin
(Urmare din pag. l-a)

Hanoiul « răspuns cu entuziasm tu
turor chemărilor partidului.

La Stalingrad 7.000 de comso- 
moliști au muncit la construirea 
primei uzine de tractoare din 
UdLS.S., 36.000 de corusomolițti 
•u muncit la minele din Donbass. 
In total 350.000 de oomsonioliști 
ți tineri înfruntând taigaua sălba
tică, schimbând cursul râurilor, lu- 
crind zi ți noapte — au înălțat noi 
uzine, fabrici și termocentrale.

Măreață este pilda constructori
lor orașului Komsomolsk de pe 
Amur — din Extremul Orient. Cine 
•-ar fi gîndit vreodată că în locu
rile acelea îndepărtate, necălcate 
de picior omenesc s-ar putea con
strui vreo așezare omenească ? Dar 
pe malurile Amurului a răsărit în- 
tr-un timp record un oraș modern 
cu fabrici, clădiri înalte, instituții 
culturale etc. Mîndrul Komsomolsk 
— orașul tinereții — a fost con
struit de eroicul Comsomol.

în opera de colectivizare a agri
culturii un sprijin prețios l-a adus 
Comsomolul. Cu ocazia primei 
campanii de masă întreprinsă de 
Comsomol au fost înființate peste 
5.000 de colhozuri.

Iată frumoasele versuri ale lui 
Maiacovski închinate Comsomolu- 
lui în acele vremuri de lupte gre. 
le, pline de sacrificii :

„De la primele lupte 
pînă la cele din urmă 
am mers fără mîncare și fără 

somn 
noi, Uniunea 
celor de optsprezece ani 
fii de muncitori și țărani".

în 1941 când fasciștii germani 
au atacat țara sovietică inlrerupînd 
munca pașnică a poporului sovie
tic, milioane de comsomoliști, bă
ieți și fete s-au înrolat în Armata 
Sovietică sau în detașamentele de 
partizani, luptînd pentru apărarea 
patriei sovietice, pentru alungarea 
cotropitorilor, pentru zdrobirea 
fascismului. 900.000 de comsomo- 
liști au plecat pe front numai în 
primele zile de război, din Mosco
va au plecat pe front 260.000 de 
eomsomoliști, iar din orașul-erou 
Leningrad, din fiecare zece coniso- 
moliști, nouă s-au înrolat în arma
tă. Nicolae Gastelo, Alexandru 
Matrosov, Oleg Coțevoi, Zoia Kos
modemianskaia sînt doar cîteva 
nume din rândurile milioanelor de 
luptători neînfrieați ai acelor ani.

După terminarea victorioasă a 
războiului, pe teritoriul Uniunii So
vietice a început o uriașă muncă 
de reconstrucție. Urmând exemplul 
comuniștilor, zeei de mii de cora- 
lomoliști au muncit cu tot entu
ziasmul tinereții lor la reconstruc
ția Stalingradului, la refacerea hi
drocentralei de pe Nipru, în Don
bass, la Zaporojstroi, peste tot 
unde era nevoie de muncă plină 
de abnegație pentru vindecarea ră
nilor pricinuite de război.

în tot decursul activității sale, 
în toate etapele de dezvoltare a 
statului sovietic gloriosul Comso
mol a constituit un ajutor de nă
dejde al Partidului Comunist al 
Uniiunii Sovietice, educind în rân
durile sale mai mult de 67.000.000 
de tineri și tinere dintre care cei 
mai buni au devenit membri ai 
Partidului Comunist, cadre de 
nădejde ale economiei și culturii 
sovietice.

Astăzi, Comsomolul leninist, sub 
conducerea P.C.U.S., mobilizează 
Și însuflețește tineretul sovietic la 
lupta pentru construirea comunis
mului.

Luptînd pentru aplicarea în via
ță a hotărîrilor Congresului al 
XX-lea al P.C.U.S., eveniment de 
imensă importanță istorieă în via
ța Uniunii Sovietice și a întregii 
mișcări comuniste mondiale, Com
somolul și-a îndreptat forțele spre 
o participare mai activă a tinere- 
tului sovietic în eonatrucția eco
nomică și culturală, și-a subordo
nat întreaga muncă sarcinilor prae. 
tice ale construcției comunismului. 
Sub conducerea Partidului Comu
nist, Co«somolul s-a întărit din 
punct de vedere organizatoric, a 
crescut politic și și-a strîns și mai 
mult legăturile cu masele de tine
ret. în prezent se numără în rîn- 
durile Comsomoikilui peste 18 mili
oane de tineri și tinere.

Un eveniment important în via
ța Comsomolului și a întregului 
tineret sovietic l-a constituit Con
gresul al Xlll-lea al U.T.C.L. Con
gresul a făcut bilanțul glorios al 
activității Comsomolului și a tra
sat planuri pentru viitor. Tinere
tul sovietic a primit cu un senti
ment de recunoștință fierbinte sa
lutul C.C. al P.C.U.S., cuvintarea 
ținută la Congres de primul secre
tar al partidului, președintele Con
siliului de Miniștri, tovarășul Ni- 
ehite Sergbeevici Hrușciov. în a- 
oeste importante documente de 
partid, care au pentru Comsomol 
o valoare de program sînt stabilite 
sarcinile principale ale educației 
comuniste a tinerei generații.

Neasemuit de frumoase sînt fap
tele patriotice ale comsomoliștilor 
în ultimii ani, măreață este con
tribuția lor Ia cauza dezvoltării 
țării sovietice. Cu un entuziasm 
uriaș au răspuns comsomoliștii la 
chemarea Partidului de a construi 
noi obiective industriale. Circa 
300.000 de membri ai Comsomo
lului au plecat pe șantierele din 
răsăritul țării, din Siberia, din 
Nord și din Donbass. La construi
rea celei mai mari hidrocentrala 
din^lume, hidrocentrala „V. I. Le
nin" de la Kuibîșev —- pe Volga, 
inaugurată de curînd, o contribuție 
de seamă au adus și comsomoliștii.

Printre realizările tineretului so
vietic se numără și cele 450 în
treprinderi pentru producția de 
elemente prefabricate din beton 
armat și calea ferată din inima 
taigăi între Stalinsk și Abakan. 
Peste 40.000 de tineri și tinere —• 
șoli ai Comsomolului —■ au plecat 
să lucreze în subteran la minele 
din Donbass, Kuzbas, Karaganda și 
din bazinul carbonifer din regiu
nea Moscova.

Tineretul sovietic participă ac
tiv în prezent la construirea cen
tralelor atomo.electrice, la valori
ficarea Arcticei și la studierea An
tarcticei. Comsomoliștii din Ucrai
na au răspuns cu cinste sarcinii 
trasate de partid și au construit 
ântr-un termen record 37 de noi 
mine de cărbuni în Donbas*.

De neuitat va rămîne în istoria 
statului sovietic și în istoria Com
somolului uriașa contribuție . ce 
a adus-o tineretul sovietic la valo
rificarea a peste 36.000.000 ha. de 
pământuri virgine și înțelenite, la 
crearea unei noi baze cerealiere 
în răsăritul țării. Peste 350.000 de 
tineri și tinere, împreună cu alți 
oameni de pe pămînturile înțele
nite au redat agriculturii un uriaș 
teritoriu, egal cu suprafața arabilă 
a unor state ca : Anglia, Franța, 
Germania occidentală și Japonia 
luate la un loc.

Cel de-al Xlll-lea Congres al 
Comsomolului a concentrat atenția 
comsomoliștilor și a tineretului a- 
supra sectoarelor de primă impor
tanță ale economiei naționale.. 
Comsomoliștii au fost chemați să 
contribuie activ la dezvoltarea in
dustriei metalurgice, chimice, la 
marile lucrări de electrificare a 
căilor ferate și de montare a con
ductelor de gaz, la toate acțiunile 
menite ca în următorii ani U.RJ5.S. 
să depășească S.U.A, în producția 
pe cap de locuitor.

Tovarăși,
Comsomolul constituie un ajutor 

de nădejde al Partidului Comunist 
și al stațului sovietic nu numai în 
rezolvarea mărețelor sarcini de 
construire a comunismului ci și în 
lupta neobosită depusă de statul 
sovietic pentru apărarea și menți
nerea păcii.

în actuala situație internaționa 
lă care se caracterizează prin su
perioritatea forțelor păcii și demo
crației, prin creșterea forțelor la
gărului socialist în frunte cu Uni
unea Sovietică, crește și mai mult 
importanța participării tineretului 
lumii la lupta pentru pace.

Forțele reacționare din țările 
imperialiste sporesc atacurile lor 
împotriva forțelor democratice și 
patriotice, își intensifică eforturile 
pentru încordarea situației interna
ționale.

Politica dusă de S.U.A. consti
tuie principala cauză a încordării 
internaționale. Statele Unite ale 
Americii creează noi focare de răz
boi în Extremul Orient, intensifi
că cursa înarmărilor atomice, re
fuză de a accepta numeroasele și 
repetatele propuneri menite să 
ducă la destinderea încordării in
ternaționale.

în aceste condiții popoarele și 
tineretul lumii își ascut vigilența 
și-și intensifică lupta pentru pace.

Consecvent învățăturii marxist - 
leniniste, principiilor internaționa
lismului proletar, sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Comunist 
ai Uniunii Sovietice, Comsomolul 
s-a aflat întotdeauna în fruntea 
luptei tineretului progresist pentru 
pace și o viață mai bună.

Comsomolul și tineretul sovie
tic au adus o contribuție deosebit 
de importantă la crearea F.M.T.D. 
și U.I3. — organizații internațio
nale ale tineretului care cuprind 
în rândurile lor milioane de tineri, 
și al căror scop principal este lup
ta pentru pace și apărarea drep
turilor tinerei generații.

Comsomolul întărește permanent 
legăturile sale cu organizațiile de 
tineret din țările socialiste, ou ti
neretul progresist din întreaga 
lume.

Tovarăși,
Uniunea Tineretului Comunist 

Leninist a slujit cu credință de-a 
lungul întregii sale existențe cauza 
nobilă a comunismului, a dovedit 
în focul celor mai grele și mai 
holărîtoare lupte, prin devota
mentul său, prin eroismul și entu
ziasmul cu care a răspuns la che
mările partidului că este cu adevă
rat ajutorul și rezerva Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietiee.

Pentru meritele deosebite ale 
Comsomolului in perioada războ
iului civil, în apărarea tinerei re
publici sovietice, pentru munca 
eroică a Comsomolului în perioa
da de refacere a țării și de con
struire a socialismului, pentru ero
ismul de care a dat dovadă Com
somolul și tineretul sovietic în 
Marele Război de Apărare a Pa
triei, pentru munca plină de ab
negație a Comsomolului în con
struirea comunismului —- pe fal
durile drapelului eroicului Com
somol strălucesc cele 5 ordine și 
decorații acordate de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și gu
vernul sovietic.

Succesele grandioase pe care 
Comsomolul le-a obținut în activi
tatea sa în decursul celor 40 de 
ani de existență se datoresc în pri
mul rînd faptului că întreaga 
muncă și activitate a Comsomolu
lui s-a desfășurat pe baza învă
țăturii marxist-leniniste despre ro
lul mișcării revoluționare a tinere
tului, că la baza întregii activi
tăți a Comsomolului leninist a 
stat și stă principiul conducerii și 
îndrumării permanente a Comso
molului de către Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Comsomolul a fost creat de glo
riosul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice. Partidului, conducerii 
sale înțelepte, părintești, de zi cu 
zi i se datoresc toate victoriile ob
ținute de Comsomol și de tinere
tul sovietic. Comsomolul a pur
tat cu cinste gloriosul drapel le
ninist, ajutând cu abnegație par
tidul în educarea și creșterea ti
nerei generații.

Revizioniștii contemporani își 
îndreaptă atacurile lor și împo
triva acestui principiu fundamen
tal al mișcării revoluționare de ti
neret : conducerea de către par
tid. Insă aceste atacuri nu sînt 
noutăți. Au mai fost și alții care 
în decursul istoriei mișcării revolu
ționare a tineretului au încercat 
să rupă tineretul de partidele co
muniste, să-l arunce în brațele 
burgheziei și contrarevoluției. Nici 
un fel de demagogie cusută cu ață 
albă nu va putea însă abate tine
retul revoluționar de la principiile 
marxist-leniniste, de la principiul 
de bară al activității lui — con* 
ducerea de către partid.

Gloriosul drum de luptă al 
Comsomolului leninist, exemplul 
său de slujire plină de abnegație a 
poporului, sînt pilde înălțătoare 
pentru toate organizațiile comu
niste de tineret, pentru toți tinerii 
progresiști din lume.

Tovarăși,
Mișcarea tineretului revoluțio

nar din țara noastră s-a născut și

s-a dezvoltat în lupta condusă de 
Partidul Comunist din Romînia 
împotriva exploatării capitaliste, 
împotriva terorii și asupririi so
ciale și naționale a regimului bur- 
ghezo-moșieresc, împotriva politi
cii diversioniste și dușmane inte
reselor poporului muncitor a cla
selor exploatatoare, împotriva fas
ciștilor, a oportuniștilor din miș
carea muncitorească, a agenților 
burgheziei imperialiste.

In focul luptelor revoluționare 
pentru doborîrea odiosului regim 
hurghezo-moșieresc din Romînia, 
P.C.R. a creat, curînd după înfiin
țarea sa „Uniunea Tineretului Co
munist" -— organizația revoluțio
nară marxist-leninistă a tineretu
lui muncitor din Romînia, vlăsta
rul și rezerva partidului comunist. 
Făurită după înaltul model al 
Comsomolului leninist, U.T.C. a 
fost singura organizație de tineret 
din țara noastră care, sub condu
cerea partidului, a organizat lup
ta tineretului muncitoresc, țără
nesc și studios împotriva exploa
tării și asupririi burghezo-moșie- 
rești, împotriva fascizării țării și 
pregătirii criminalului război an- 
tisovietic, pentru paee și socia
lism.

în focul luptelor de clasă s-au 
călit în rîndurile U.T.C.-ului nu
meroși luptători devotați trup și 
suflet cauzei clasei muncitoare, 
oare au înfruntat cu curaj pe duș
man, au suferit de multe ori schin
giuirile cele mai groaznice, plă
tind cu libertatea, tinerețea sau 
chiar cu viața hotărârea lor neclin
tită de a lupta pentru eliberarea 
poporului muncitor de sub exploa
tare și asuprire.

Uniunea Tineretului Muncitor, 
organizația revoluționară de tineret 
creată și condusă de Partidul 
Muncitoresc Romîn, continuînd 
tradițiile eroice ale U.T.C. învață 
din experiența deosebit de valo
roasă a Comsomolului și aplică 
această experiență în munca și lup
ta sa de mobilizare a tineretului 
pentru construirea socialismului.

Uniunea Tineretului Muncitor 
este rezerva și ajutorul Partidului 
Muncitoresc Romîn. La baza în
tregii noastre activități stă învă
țătura marxist-leninistă și princi
piul conducerii de către partid.

Partidul a pus încă de la crea
rea organizației noastre sarcina de 
a face educație comunistă, patrio
tică tineretului în primul rînd 
prin muncă, prin mobilizarea ti
neretului, alături de întregul po
por Ia construirea socialismului.

Luptînd pentru îndeplinirea pla
nurilor de stat și a planului de 
electrificare tineretul nostru mo
bilizat de U.T.M. a lucrat cu a- 
vînt alături de vîrstnici, la pune
rea în funcțiune a celor peste 20 
centrale electrice noi, la crearea 
și dezvoltarea industriei electro
tehnice, la construirea și dezvolta
rea întreprinderilor specializate în 
producția utilajului petrolifer, mi
nier, a mașinilor agricole, tractoa
relor, vagoanelor și locomotivelor, 
autocamioanelor și altele. De nu
mele brigăzilor de muncă volun
tară ale tineretului sînt legate im
portante construcții ale socialismu
lui încredințate de partid și gu
vern tineretului muncitor. Mulți ti
neri au fost distinși cu ordine și 
medalii ale R.P.R., înalte distincții 
prin care statul celor ce muncesc 
răsplătește patriotismul, vitejia, și 
devotamentul celor mai buni fii ai 
poporului.

Mîndră de prețuirea și încrede
rea pe care i-o acordă partidul, 
U.T.M. se străduiește să-și îndepli
nească mereu mai bine sarcinile 
ce-i revin ca ajutor devotat al 
P.M.R. în lupta pentru construirea 
socialismului.

Sub conducerea partidului, 
U.T.M. mobilizează activ tineretul 
la înfăptuirea sarcinilor trasate de 
partid, la continua dezvoltare a 
industriei noastre socialiste, la 
transformarea socialistă a agricul
turii și obținerea de recolte bo
gate, la însușirea științei și cul
turii.

Sute de brigăzi ale tineretului 
organizate de U.T.M. lucrează în 
contul anilor viitori, ele fiind mîn- 
dria întreprinderilor unde mun
cesc și a întregului nostru tineret. 
Cele peste 3.500 posturi utemiste 
de control din industrie aduc un 
aport prețios la bunul mers al 
producției întreprinderilor, con
stituind un sprijin real în desco
perirea lipsurilor din procesul de 
producție, a rezervelor interne, în 
intărirea disciplinei socialiste a ti
neretului.

Inițiativa tineretului de la uzi
nele „Progresul“-Brăila cu privire 
Ia „Realizarea de economii echi
valente cu prețul de coat al unor 
produse finite", precum și iniția
tiva tinerilor de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din București cu 
privire la „Organizarea locului de 
muncă, curățenie și atitudine civi
lizată în producție" sînt aplicate 
în prezent în peste 800 de între
prinderi. In urma aplicării aces
tor inițiative și a folosirii meto
delor avansate de muncă, tineretul 
muncitor a adus patriei, numai în 
acest an, economii în valoare de 
peste 252.000.000 lei.

Sub Conducerea și îndrumarea 
organizațiilor de partid, mobili
zați de U.T.M. un mare număr de 
tineri muncesc pe diferite șantie
re de interes local sau național. 
Cu mult entuziasm au muncit ti
nerii brigadieri de pe șantierul 
„Magistrala de Est" pentru a duce 
flacăra albastră a metanului tine
rei industrii a Moldovei. Zilele 
trecute brigadierii au raportat cu 
mândrie conducerii Partidului și 
guvernului că prin munca lor în
suflețită alături de muncitorii, in
ginerii și tehnicienii șantierului au 
realizat cu trei luni înainte de ter
men prima etapă a lucrărilor. In- 
vingînd ploile și frigul, străpun- 
gînd dealuri și munți brigadierii 
au săpat 450.000 m.c. efectuînd 
180 km. săpătură șanț și 175 km. 
conductă montată.

Plini de avînt muncesc tinerii 
brigadieri și pe șantierele altor 
importante obiective actuale ale 
construcției socialiste.

La marile succese obținute de 
partidul nostru pînă in prezent 
în transformarea socialistă a agri
culturii, pentru creșterea produc
ției agricole, vegetale și animale, 
un aport ' important l-au adus și-l

aduc organizațiile U.T.M. de la 
sate.

O preocupare principală a orga
nizațiilor este mobilizarea tinere
tului pentru consolidarea econo
mică organizatorică a unităților 
agricole socialiste înființate și dez
voltarea pe mai departe a secto
rului socialist al agriculturii,

Organizând numeroase acțiuni 
patriotice organizațiile U.T.M. au 
adus statului nostru democrat- 
popular economii de milioane de 
lei. Anul acesta tineretul a plan
tat numai pînă la 1 octombrie pes
te 20.090.000 puieți. Organizațiile 
U.T.M. și-au făcut un titlu de 
cinste din mobilizarea tineretului 
la acțiunea patriotică de refacere 
și protecția pădurilor. în prima 
etapă a anului curent, tineretul a 
efectuat lucrări pe 28.000 ha. De 
asemenea zeci de mii de tineri au 
fost mobilizați de organizațiile ute
miste la curățirea și întreținerea a 
291.000 ha. de pășuni și finețe. 
Organizațiile U.T.M. au mobilizat 
tineretul și pionierii la plantarea 
a 700.000 pomi fructiferi, la stîr- 
pirea gândacului de Colorado, pre
cum și la acțiunea de redare de 
noi terenuri agriculturii. Anul a- 
cesta au și fost redate producției 
agricole, prin munca voluntară a 
tineretului, peste 20.000 ha. tere
nuri degradate.

O activitate mereu mai bogată 
și mai rodnică desfășoară organi
zațiile de U.T.M. în domeniul 
muncii de educație politică și mo
rală a tineretului, al muncii cultu- 
ral-artistice și sportive de masă. Ti
neretul a preluat sarcina îngrijirii a 
peste 400 monumente istorice și case 
memoriale. La concursul „Iubiți 
cartea" participă peste 500.000 de 
tineri, mai mult de 100.000 dintre 
aceștia fiind purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". In ultima vre
me au luat ființă și s-au extins noi 
forme de activitate cultural-artis- 
tică : peste 200 de cinecluburi ale 
tineretului și aproape 250 cercuri 
de prieteni ai muzicii. Numai la 
primele faze ale festivalurilor ti
neretului din acest an, la festiva
lurile tineretului pe întreprinderi 
și instituții, comunale și interco- 
munale au participat pînă la 1 iu
lie peste 16.500 formații artistice 
dintre eare 1.800 nou create.

în focul luptei pentru îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid 
s-a dezvoltat conștiința politică a 
utemiștilor, s-a mărit capacitatea 
U.T.M. de mobilizare a tinerei ge
nerații. Creșterea influenței poli
tice a organizațiilor U.T.M. în rîn
durile tineretului se oglindește în 
numărul mare al celor care aU ce
rut să fie primiți și au fost pri
miți în U.T.M.

In prezent, toate forțele noastre 
sînt îndreptate spre îndeplinirea 
hotărârilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 9-13 iunie a.c., spre îndeplini
rea sarcinilor care au reieșit din 
Plenara a IV-a a C.C. al U.T.M. 
— sarcini ce revin organizației 
noastre ca principală rezervă și a- 
jutor,. credincios al partidului în 
opera de construire a socialismu
lui. Plenara a IV-a a C.C. al 
U.T.M. a stabilit o serie' de mă
suri concrete menite să ridice ni
velul politic și ideologic al în
tregii muncii de organizație, să 
contribuie la înlăturarea lipsuri
lor ce mai există în activitatea 
noastră, în atragerea celor mai 
largi mase ale tineretului la ac
țiunile inițiate de organizațiile de 
bază și, îndeosebi, în creșterea 
nivelului ideologic, a vigilenței re
voluționare și combativității ute
miștilor.

Preocupat de munca sa crea
toare, însuflețit de dorința de a 
contribui cît mai din plin la tra
ducerea în viață a sarcinilor tra
sate de partid, tineretul nostru e- 
dueat de p«rtid și de U.T.M. în 
spiritul internaționalismului prole
tar sprijină cu tot entuziasmul po
litica externă a partidului și gu
vernului nostru, dezvoltă conti
nuu legăturile frățești cu tineretul 
sovietic, al Chinei populare și al 
celorlalte țări socialiste, conside
red aceasta o contribuție a sa la 
intărirea unității lagărului socia
list în frunte cu Uniunea Sovie
tică. Tineretul nostru întărește le
găturile sale de prietenie cu tine
retul progresist din întreaga lume. 
U.T.M. își aduce contribuția la 
munca F.M.T.D. și UJ.S. pentru 
întărirea unității și oolaborării ti
neretului lumii în lupta împotriva 
încercărilor imperialiștilor de a 
dezlănțui un nou război.

Uniunea Tineretului Muncitor 
întărește permanent relațiile de 
prietenie cu Comsomolul leninist, 
organizația revoluționară de tine
ret a primul stat socialist din lu
me. Noi învățăm mereu din vasta 
experiență de muncă și luptă a 
Comsomolului câștigată în decursul 
celor patru decenii de activitate. 
In vederea schimbului reciproc de 
experiență au avut loc, după cum 
se știe, numeroase schimburi de 
delegați între organizația noastră 
și Comsomol, între tineretul nos
tru și tineretul sovietic. Sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, Uniunea Tine
retului Muncitor, tineretul patriei 
noastre, alături de întregul popor, 
manifestă o prietenie frățească, 
sinceră, plină de recunoștință față 
de popoarele și tineretul sovietic, 
care ne-a ajutat să ne eliberăm de 
sub jugul hitlerist și să pășim pe 
drumul construirii unei vieți noi. 
Comsomolul leninist, tineretul so
vietic este și va fi întotdeauna pen
tru tineretul nostru oel mai apro
piat tovarăș și prieten.

Cu prilejul celei de-a 40-a ani
versări a existenței glorioase a 
Comsomolului leninist trimitem în 
numele întregului tineret al Repu
blicii Populare Romîne și al or
ganizației sale revoluționare — 
Uniunea Tineretului Muncitor—, un 
salut fierbinte eroicului Comso
mol leninist, detașament de frunte 
al tineretului revoluționar din în
treaga lume.

Trăiască cea de-a 40-a. aniver
sare a gloriosului Comsomol le
ninist !

Trăiască și înflorească prietenia 
veșnică romîno-sovietică !

Trăiască Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul fi părintele 
iubit al tineretului din fara noa
stră !

București, 28 octombrie 1958.

In secția meca-^ 
nică-grea mon- V 
taj a uzinei tne-\ 
talurgice „Pro- A 
greșul" • Brăila, 
luțrează și lă- <?

călușul Enache Năstase pe \ 
care-1 vedeți în fotografie lu- 2) 
crînd la filetul unei roți de ru- Q 
lou compresor. In qinstea zilei 
de 7 Noiembrie, el s-a angajai jȘ; 
să-și depășească planul cu 10 <7 
la sută și să reducă prețul de 

cost cu 2,5 la sută (îY

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului CEL AL BAY AR
Președintele Republicii Turcia

Ankara

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Turce, rog pe Excelența 
Voastră să primească felicitări 
cordiale și cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. personală și 
prosperitatea poporului turc.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

Numeroase manifestări cuitural-artistice

Telegramă
Către

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn
Tovarășului GH. GHEORGHIU-DEJ,

La cluburile muncitorești din ; 
Capitală au loc numeroase și va
riate manifestări prilejuite de săr
bătorirea Lunii prieteniei rdmîno- 
sovietice. Filmele, serile literare, < 
conferințele, recenziile și alte ma
nifestări, avînd ca temă realizările 
Uniunii Sovietice și prietenia de 
nezdruncinat dintre popoarele ro
mîn și sovietic, se bucură de par
ticiparea largă a oamenilor mun
cii.

Săptămîna trecută la clubul 
„Constructorul" printre aite mani
festări au avut Toc deschiderea 
cursurilor Universității populare, 
un simpozion organizat de cercul 
de șah cu tema „Realizări ale re
prezentanților școlii sovietice de 
șah în anul 1958", prezentarea fil
mului sovietic „Copilărie în Don
bas".

La clubul „Grivița Roșie", con
ferințele despre „Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie în litera
tura romînă" și „Racheta și sateli
ții artificiali sovietici" au fost as
cultate cu deosebit interes de nu
meroși ceferiști.

Echipa de dansuri și taraful clu
bului uzinelor „Boleslăw B icnit" 
au prezentat la casa de cultură a 
raionului „Grivița Roșie" și în 
sala cinematografului „înfrățirea 
între popoare", programe de dan
suri și muzică populară romîneas- 
că și sovietică.

Muncitorii de la fabrica de ți
garete „București" au ascultat con
ferința de specialitate „Metode so
vietice de fermentare a tutunului" 
și au luat parte în număr mare la 
o serie de aite manifestări printre 
care un simpozion, o recenzie, o 
seară literară etc.

O activitate bogată a desfășurat 
clubul muncitorilor din învățămînt, 
care a organizat două seri litera
re cu temele : „Literatura sovietică 
pentru copii și tineret" și „Impor
tanța mondială a literaturii sovie
tice", precum și conferința „Știri 
noi despre orașul București din 
arhivele din Moscova și Lenin
grad", la care au participat nume-

roși lucrători din învățământ. La 
sediul clubului, precum și la Insti
tutul pedagogic, membri ai cercu
lui literar „Mihail Sadoveanu" au 
organizat seri literare la care au 
fost prezentate lucrări originale 
avînd ca temă legăturile priete
nești străvechi, dintre popoarele 
romîn. și rus.

★
Teatrul Armatei în 

cu Consiliul orășenesa 
București a organizat 
tombrie orele 18, în sala din B-dul. 
Magheru o seară literară închina
tă prieteniei romîno-sovietice.

Tov. Sandina Stan, artistă eme
rită, a vorbit despre vizita făcu
tă'recent în R. S. S. Ucraineană 
de o delegație de oameni de cul
tură romî,ni, cu prilejul „Zilelor 
cultprli romînești".

A urmat un program de versuri 
și proză din operele scriitorilor ro-' 
mini și sovietici.

Și-au dat concursul actorii Pe
tru Popa, Coca Enescu, Toni Za- 
harian, Constantin Vintilă, Getta. 
Gibolini, Mihai Herovianu.

Ansamblul C.F.R. Giulești' a 
prezentat un bogat și varjaț pfo- 
gram de cînteca și dansuri

In încheiere actorii Teatrului 
Armatei au interpretat actul III 
din piesa „Ultimul mesaj" de Lau- 
rențiu Fulga, laureat al Premiului 
de Stat.

popoarele

colaborare 
A.R.L.U.S.- 
luni 27 oc-

★
Tot în cadrul Lunii prieteniei 

romîno-sovietice, Teatrul Armatei 
prezintă miercuri 29 octombrie la 
Școala medie Dimitrie Cantemîr, 
pe care o patronează, un recital 
de poezii și proză.

Scriitorul Nicolae Tăutu va îm
părtăși la începutul programului, 
elevilor impresii din Uniunea So
vietică.

In continuare actorii Coca E- 
nescu, Getta Cibolini, Gh. Tres- 
tian, Țoni Zah'arian, Popa Petru. 
Mihal Herovianu și Constantin 
Vintilă vor citi 
rilor romîni și

Constantin 
din operele scriito- 
sovietici.

Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne 
Tovarășului CHIVU STOICA

Brigadierii, muncitorii și tehnicienii de pe Șantierul Național al 
Tineretului „Conducta de gaz metan Nadeș-Onești", întruniți în 
miting cu prilejul terminării lucrărilor primei etape, raportează parti
dului și guvernului că în cinstea zilei de 7 Noiembrie și a celei 
de-a 40-a aniversări a gloriosului Comsomol leninist, angajamentul 
luat la 15 iunie 1958 a fost îndeplinit și depășit.

Prin munca însuflețită a sutelor de utemiști și tineri venlți vo
luntar să lucreze pe acest șantier, prin munca muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor am realizat 180 km. săpătură de șanț și 175 
km. conductă montată.

Invingind ploile și frigul, străpungînd dealurile și munții, bri
gadierii au săpat 450.000 m.c. pămint și au terminat săpătura în 
6 luni în loc de 9 cît era planificat.

Munca pe șantier a constituit pentru noi brigadierii o Înaltă 
școală de educație comunistă. însuflețiți de un înalt patriotism, de 
dorința de a contribui cit mai efectiv la aplicarea în viață a po
liticii partidului nostru, noi, brigadierii, ne-am străduit să fim la 
înălțimea sarcinilor încredințate de partid și de organizația noastră 
— Uniunea Tineretului Muncitor..

Asigurăm Comitetul Central al P.M.R. și pe dv. personal, tova
rășe Gheorghe Gh.eorghiu-Dej, guvernul Republicii Populare Romî
ne și pe dv. personal tovarășe Chivu Stoica, că și în viitor nu vom 
precupeți nici un efort, vom face totul pentru ca ceea ce partidul și 
guvernul stabilesc să se realizeze.

Acum, la încheierea primei etape de muncă, ne exprimăm încă 
o dată hotărîrea de a munci cu și mai multă abnegație pentru con
struirea socialismului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — 
Republica Populară Romînă.

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn — părintele iubit al tine
retului din

Trăiască 
Partidului

Trăiască

patria noastră 1
Uniunea Tineretului Muncitor — ajutorul șl rezerva 

Muncitoresc Romîn!
scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă I

SPORT

Sosirea unor artiști
Un nou grup de artiști sovietici 
sosit marți în Capitală pentru 
serie de recitale și concerte și

a 
o 
pentru a-și da concursul la unele 
spectacole în cadrul Lunii priete
niei romino-sovietice.

Din grup fac parte balerinii 
Nina Ciorohova și lurii Gofman, 
artiști emeriți ai R.S.F.S.R., so. 
liști ai Teatrului Mare Academic 
de Stat din Moscova, și pianistul 
Evghenii Malinin, laureat al Con
cursului internațional de pian 
„Margueritte Long și Jacques 
Thibauld" și al Festivalului Mon
dial al Tineretului și Studenților 
de la Budapesta. Balerinii sovie
tici vor dansa în „Fîntîna din 
Baccisarai", la Opera Maghiară

no-

Malinin 
București

va
în

sovietici In Capitală
de Stat din Cluj, în ziua de 1 
iembrie și în „Călărețul de ara
mă" și „Fîntîna din Baccisarai" 
pe scena Teatrului ' 
Balet din București, 
5 și 7 noiembrie.

Pianistul Evghenii 
da două recitale: la
ziua de 31 octombrie și la Timi
șoara la 4 noiembrie și va fi so
listul concertului Orchestrei sim
fonice radio din 30 octombrie și 
al Orchestrei simfonice din Arad 
la 8 noiembrie.

Crosul „Să întîmpinăm 
Galafi

in aceeași măsură și 
U.C.F.S. care nu au 
controlat îndeaproape 
Iaca din partea orga
nizațiilor U.T.M. și o 
colectivelor 
din o serie 
de instituții, 
preocuparea 
terminarea m timp a 
fazei pe colectiv a 
crosului „Să întâm
pinăm 7 Noiembrie", 

Pînă la faza pe 
oraș a mai rămas pu
țin timp. Comitetul 
orășenesc U.TM.t 
U C.F.S. oraș, au da
toria să sprijine activ 
organizarea ultimei 
etape a marii compe
tiții sportive crosul 
„Să întâmpinăm 7 
Noiembrie".

D. DUȚA

7 Noiembrie" la
Întrecerile din ca

drul tradiționalei 
'.ompetiții sportive 
ie masă crosul „Să 
intîmpinăm 7 Noiem
brie" se 
sfirșit. In 
lăți, pînă 
5000 de 
participat 
pe colectiv ale aces
tei mari întreceri. 
S-au evidențiat în 
nod deosebit școlile 
medii nr. I, 2, 3 și 4, 
țcovla profesională 
SJV.G., precum și co
lectivele sportive 
„Progresul" și „Voin
ța". Din cei 5000 de 
participanți, aproape 
1000 au fost tinere 
fete, ceea ce dovedeș
te o preocupare pen
tru a atrage pe tine-

apropie de 
orașul Ga- 

acum, peste 
tineri au 
la fazele

rele fete în activita
tea sportivă de masă.

Dar în orășuT Ga
lați mai sînt între- 
orindqri și instituții 
ta I.T.G., Institutul 
Politehnic și altele, 
unde nici pînă acum 
nu a avut loc etapa 
oe colectitv a crosului, 
Organizațiile U.T.M. 
;i colectivele sportive 
iin aceste întreprin
deri și instituții s-au 
mulțumit numai să 
întocmească planuri, 
in care să se prevadă 
numărul de partid- 
oanți. considerind cu 
aceasta munca de mo
bilizare și de antrena
re a tinerilor ca fiind 
terminată. Desigur că 
o mare vină are și co
mitetul orășenesc și,

sportive, 
întreagă 

a existat 
pentru

Astăzi la cinematograful PATRIA și BUCUREȘTI rulează

Informații
Marți 28 octombrie delegația 

Camerelor de Comerț și Industrie 
din Grecia, în frunte cu dl. Arghir 
Nicollopouios, președintele Came
rei de Comerț și Industrie din Ate
na, a fost primită de tovarășa Ana 
Toma, adjunct al ministrului Co
merțului.

La întrevedere au luat parte ing. 
Mihail Ciohanu, președintele Ca
merei de Comerț a R.P. Romîne, 
precum și funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului.

★
Marți dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre India, un 
grup de specialiști romîni din in
dustria petroliferă.

★
Violonistul Ion Voicu, artist e- 

merit al R.P. Romîne, s-a înapoiat 
zilele acestea din turneul între
prins în R.D. Germană. In acest 
turneu artistul romîn a repurtat 
un frumos succes, valoarea inter
pretării sale fiind apreciată atît 
de public, cît și de presă.

Sub titlul „Un virtuos de renu
me mondial", „Berliner Zeitung am 
Abend" din 24 octombrie scrie : 
„Voicu e un artist mare în adevă
ratul înțeles al cuvîntului, pe eare 
dorim să-l revedem cit mai curînd. 
Seara de vioară dată de Ion Voicu, 
care a apărut pentru prima oară 
în fața publicului berlinez, a fost 
o mare surpriză".

Noul film artistic romînesc

cu COLEA RAUTU, FLAVIA BUREF, CONSTANTIN LIPOVNA, FLORIN PADUREANU, 
GERHARD TURKL, OTTO GRASSL, MOS ION TASMAU

Scenariul și regia: MIRCEA DRAGAN și MIHAI IACOB după o idee de PETRU VINTILĂ 
Imaginea: ANDREI FEHER. Muzica: EDGAR COSMA
in complectarea programului, filmul romînesc de păpuși în culori FESTdVAUțJLi PRIETENIEI, 

o producție a Studioului Cinematografic București,



Trebuie să înceteze Imediat 
și pentru totdeauna 

experiențele cu arma nucleară
Declarația lui V. A. Zorin în Comitetul Politic 

al Adunării Generale a O.N.U.

Poporul sovietic are in poporul 
polonez un prieten devotat

Algerienii doresc tratative
nu capitulare în fata colonialiștilor

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cuvîntul 
la 27 octombrie în Comitetul Po
litic, V. A. Zorin, șeful delegației 
sovietice la a XII l-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., a 
spus între altele ț

In legătură cu discuția care a 
avut loc în problema încetării ex
periențelor cu armele atomice și 
cu hidrogen guvernul sovietic a 
însărcinat delegația să facă o de
clarație. In declarație se spune 
printre altele:

Guvernul sovietic a susținut și 
susține ferm necesitatea încetării 
totale și necondiționate a expe
riențelor cu toate tipurile de arme 
nucleare. Urmărind rezolvarea 
practică a acestei probleme, Uniu
nea Sovietică a încetat unilateral 
experiențele nucleare, deși ea a 
efectuat un număr mai mic de ex
periențe decît Statele Unite și An
glia.

In continuare, în declarație se 
spune că puterile occidentale au 
declarat că sînt gata să înceteze 
temporar experiențele numai pe 
un an.

Se știe că suspendarea tempo
rară a experiențelor ■ pe termen de 
un an nu înseamnă în realitate 
încetarea experiențelor, deoarece 
termenul de aproximativ un an 
este necesar pentru a prelucra re
zultatele seriei de experiențe efec
tuate și a pregăti o nouă serie de 
experiențe.

InmîiBrea Premiului International Lenin 
scriitorului suedez A, Lundkwist

Nu este greu de văzut că, vor
bind despre sistarea experiențelot 
numai pe un an, după ce S.U.Â. și 
Marea Britanie au efectuat într-un 
ritm rapid cea mai intensă serie de 
experiențe, guvernele acestor sta
te urmăresc vădit scopul pe de o 
parte de a obține un avantaj mi
litar unilateral față de Uniunea 
Sovietică și, pe de altă parte, de a 
avea posibilitatea să reia experien
țele cu arma nucleară într-un mo
ment convenabil |or.

Date fiind împrejurările mai sus 
menționate, guvernul sovietic rest 
pinge în mod categoric propune
rea guvernelor S.U.A. și Marii 
Britanii de a se suspenda expe
riențele pe un an. Poziția puteri
lor occidentale, care refuză să în
ceteze imediat și necondiționat ex
periențele cu arma nucleară, în
dreptățește Uniunea Sovietică să 
continue efectuarea experiențelor 
nucleare în proporție de unu la 
unu față de numărul experiențelor 
efectuate în S.U.A. și Marea Bri
tanie, luate împreună, pînă cînd 
numărul exploziilor efectuate de ea 
după 31 martie a.c. Va egala nu
mărul experiențelor nucleare efec
tuate de aceste puteri îacepînd de 
la această dată. Astfel va proceda 
guvernul sovietic dacă guvernele 
S.U.A. și Marii Britanii vor cău
tă și' de acum înainte să ridice 
piedici în calea realizării unei în
țelegeri asupra încetării generale a 
experiențelor cu armele atomice și 
cu hidrogen.

Guvernul sovietic nu ar dori ca 
situația să ia o astfel de întorsă
tură. Guvernul sovietic consideră 
necesar ca toate puterile care po-

sedă arma nucleară să înceteze 
imediat și pentru totdeauna expe
riențele cu această armă.

Uniunea Sovietică va depune și 
de acum înainte toate eforturile 
pentru a obține rezolvarea poziti
vă a problemei încetării experien
țelor cu arma nucleară. In aceas
tă privință Uniunea S ivietică por
nește de la faptul că încetarea a- 
cestor experiențe nu trebuie con
diționată de realizarea unui acord 
în cadrul conferinței din 31 octom
brie de la Geneva, la succesul 
căreia .Uniunea Sovietică va con
tribui prin toate mijloacele.

TVEiF YORK 23 (Agerpres). - 
In ședința din după-amiaza zilei 
de 27 octombrie a Comitetului Po
litic, după declarația lui V. A. Zo
rin, reprezentantul U.R.S.S., în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară au luat cuvîntul 
delegații S.V-A. și Angliei. Ei au 
declarat că vor răspunde declara
ției sovietice după o studiere mi
nuțioasă a acesteia.

Apoi a luat cuvîntul Jules Moch. 
delegatul Franței. Dat fjind că pă
răsește New Yorkul, fără a aștep
ta începutul discuției asupra pro
iectelor de rezoluție el a precizat 
punctul de vedere al Franței asu
pra acestor proiecte. Delegația 
Franței, a spus el, se va abține de 
la vot în privința tuturor proiecte
lor de rezoluție referitoare la pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară. Moch și-a expri
mat părerea că o comisie a O.N.U. 
pentru dezarmare în care vor fi 
reprezentați toți membrii O.N.U. 
Va fi prea greoaie pentru a acțio
na în mod eficace.

— Declarația Iul
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 27 octombrie 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., conducătorul 
delegației Republicii Populare Po
lone care se află în U.R.S.S., a 
rostit o cuvîntare în fața muncito
rilor și specialiștilor de la uzina 
de mașini-unelte „Krasnîi Prole
tarii" din /Moscova. W. Goinulka a 
declarat că lumea capitalistă, care 
ridiculiza și manifesta dispreț 
față de mărețele cincinale sovieti
ce, considerindu-le drept o fante
zie, privește astăzi uimită și spe
riată ritmul impetuos in care se 
dezvoltă economia, tehnica și ști
ința în Uniunea Sovietică.

W. Gomulka a arătat că o im
portanță deosebită pentru dezvol
tarea planificată continuă a țări
lor socialiste o vor avea coopera
rea reciprocă și specializarea în 
diferitele ramuri de producție.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
W. Gomulka, ocupă în această co
munitate o poziție cheie. Prin po
litica ei de ajutorare a celorlalte 
țări socialiste în procesul indus
trializării și de apărare a interese
lor întregii lumi socialiste, Uniu
nea Sovietică aduce contribuția 
cea mai importantă la cauza dez
voltării socialismului.

Menționînd că Polonia populară 
este întotdeauna credincioasă ideii 
unității lagărului socialist, W. Go
mulka a spus că PRIETENIA SI 
ALIANȚA CU UNIUNEA SOVIE
TICA CONSTITUIE PRINCIPIUL 
DE BAZA AL POLITICII POLO
NIEI POPULARE. W Gomulka a 
arătat că numai Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie a fost 
aceea care a creat toate condițiile 
pentru stabilirea relațiilor dintre 
popoarele 
principiile 
frăției.

Această 
Gomulka, 
forță materială care 
succesul dezvoltării pașnice a po
porului polonez.

polonez și sovietic pe 
nobile, ale egalității și

prietenie, a subliniat W. 
constituie o puternică 

garantează

W. Gomulka
In încheiere W. Gomulka a de

clarat că poporul sovietic are în 
clasa muncitoare poloneză și în 
poporul polonez un prieten devo
tat. Telurile noastre sînt comune, 
a spus el; de aceea, sînt și vor fi 
comune eforturile noastre îndrep
tate spre împrăștierea norilor a- 
menințători ai încordării interna
ționale, spre apărarea păcii și 
spre noi succese ale ideii victo
rioase a socialismului.

★
TBILISI 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 28 octombrie 
ora 13,20 (ora locală) a sosit la 
Tbilisi venind din Moscova, dele
gația Republicii Populare Polone.

Mii de locuitori ai orașului au 
ieșit pe străzi și în piețe pentru a 
întîmpina pe solii poporului frate 
polonez.

Mașinile deschise în care se 
aflau Wladyslaw Gomulka, Alexan
der Zawadski, Josef Cyrankiewicz, 
A. I. Klricenko, membru al Prezi
diului și secretar al C.C. al 
JP.C.U S., V. P. Mjavanadze, mem
bru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
și prim secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Gruzia, M. P. 
Tarasov, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., treceau încet printre 
mulțimea venită să-i întîmpine. 
Cei veniți în întîmpinarea oaspe
ților purtau buchete de flori.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Grupul țărilor africane reprezen
tate la O.N.U. s-« întrunit luni 
pentru a asculta o comunicare a 
ministrului Informațiilor din gu
vernul provizoriu algerian, Yazid.

„Declarația 
De Gaulle la 
clarat Yazid 
clară. El nu 
ne invită să 
pentru „< 
încetarea ostilităților". Aceasta 
constituie nici mai mult nici mai 
puțin decît o cerere de capitulare 
necondiționată. Tot ce mai rămîne 
de discutat cu guvernul francez 
fi deci procedura Capitulării.

Noi nu respingem tratativele 
guvernul francez. Sîntem gata 
ne intîlnim în orice moment 
reprezentanții săi cu condiția 
fie clarificate următoarele puncte:

1. Problema încetării focului 
trebuie să fie pusă în adevăratul 
ei context, adică în cadrul ei po-

făcută de generalul
23 octombrie, a de- 
printre altele, este 
dorește tratative, ci 
mergem în Franța 

,ă aranja cu autoritățile 
ostilităților",

ar

C'l 
să 
cu 
să

litic general. In Algeria, 
a început din cauza unei 
situații politice. Războiul 
geria nu va înceta decît 
va crea o nouă situație 
care să țină seama de aspirațiile 
spre independență ale poporului 
algerian.

2. Cel de-al doilea punct se re
feră la locul unde urmează să aibă 
loc tratativele. Ceea ce este sigur 
este că ele nu pot avea loc la Pa
ris. Cu atît mai mult este evident 
că propunerea lui De Gaulle de a 
se organiza o întîlnire în Franța 
urmărește să pună accentul pe in
terpretarea pe care el dorește s-o 
dea discuțiilor, adică pe capitula
re. O adevărată dezbatere îndrep
tată spre pace nu este de conceput 
decît pe un teritoriu neutru.

Șeful guvernului francez a res
pins de fapt ofertele noastre refe
ritoare la tratative. In ciuda ace
stei atitudini negative, noi nu în
chidem porțile".

războiul 
anumite 
din Al- 
dacă «s 
politică

Sosirea la Pekin a unei delegații 
de voluntari chinezi

PEKIN 28 (Agerpres). — La 28 
octombrie a sosit la Pekin o de
legație a voluntarilor chinezi care 
s-au întors în patrie din Coreea. 
Delegația este condusă de gene
ral-colonel Ian Iun, comandantul 
unităților de voluntari chinezi, și

„Popularitatea rușilor 
este mai mare ca mciodata

STOCKHOLM 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 27 octom
brie în sala Casei de concerte din 
Stockholm a avut loc în prezența 
unui mare număr de reprezentanți 
ai opiniei publice suedeze înmîna- 
rea Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare" scriitorului suedez Arthur 
Lundkwist. Au fost de față acad. 
D. V. Skobelțîn, președintele Co
mitetului pentru decernarea pre
miilor internaționale Lenin, scrii
torul Ilya Ehrenburg, membru al 
Comitetului, R. Edenman, mini
strul Invățămîntului și al Culte
lor al Suediei, deputați ai parla
mentului, fruntași ai vieții publi
ce și politice, scriitori, oameni de 
cultură.

Inmînînd premiul, academicia
nul D. V. Skobelțîn, a subliniat în 
cuvîntarea sa că în cărțile sale: 
versuri, romane, reportaje de că-

lătorie, articole de critică literară, 
Arthur Lundkwist apără înaltele 
valori umane : umanismul, progre
sul, prietenia între popoare. Ta
lentul lui Arthur Lundkwist ca 
poet și romancier este apreciat 
atît de cititorii din Suedia cît și 
de cei din străinătate. Prin în
treaga sa activitate literară, Arthur 
Lundkwist luptă pentru măreața 
cauză a întăririi păcii între po
poare.

S. Arvidsan, președintele Aso
ciației scriitorilor din Suedia și 
Andrea Andreen, doctor în medi
cină, laureat al Premiului Interna
țional Lenin, au adresat cuvîntări 
de salut lui A. Lundkwist.

Intîmpinat cu aplauze de 
prezenți, Arthur Lundkwist 
mulțumit pentru înalta distincție 
— Premiul Internațional Lenin.

NIGERIA va deveni independentă
LONDRA 28 (Agerpres). — Do

pa cum s-a mai anunțat, la sfîrși- 
tul Ionii septembrie au început la 
Londra tratative între reprezen
tanții Nigeriei și ministrul britani» 
al coloniilor, Lennox Boyd, în le
gătură cu proiectul noii constituții

a Nigeriei. Ținînd seama de presi
unea mișcării de eliberare din Ni
geria, guvernul englez a fost silit 
să dea publicității o declarație în 
care anunță că la 1 octombrie 
1960 va acorda independență Ni 
geriei.

Peste 200.000 de tineri vest-germani au manifestat la Ilamburg, în această coloană. Tinerii au cerut 
încetarea experiențelor cu arma atomică și cu hidrogen

(Urmare din pag. l-a) miel, de oameni de știință și teh
nică, de literați și artiști.

In ultimii ani organizațiile com- 
■omoliste au început să pătrundă 
mai profund în activitatea de pro
ducție, să lupte mai activ pentru 
creșterea productivității muncii, 
pentru Îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru economii și acu
mulări, pentru mărirea producției 
industriale și agricole, pentru pro
gresul tehnic. Aceasta dovedește 
cît de mult a crescut conștiința și 
răspunderea personală a tinerilor 
pentru întreprinderile și colhozu
rile unde lucrează, dovedește că 
nivelul lor cultural și tehnic s-a 
ridicat. Oricare ar fi problemele 
de ordin practic, legate de con
struirea comunismului, pe care le 
rezolvă poporul sovietic, pretutin
deni și întotdeauna, Comsomolul 
se găsește în primele rinduri.

structori ai comunismului s-au în
dreptat spre Donbass, cu foaia da 
drum eliberată de Comsomol. în 
termene record, ce n-au egal în 
practica mondială a construcției 
de mine, în mai puțin de 9 luni 
de zile, au fost date în exploata
re, una după alta, 27 de mine 
comsomoliste. Foarte de curind, în 
luna ianuarie a acestui an, Com- 
somolul și-a asumat răspunderea 
construirii de cuptoare înalte. Și 
iată că au intrat în funcțiune 6 
noi cuptoare înalte oomsomoliste, 
construite conform cerințelor celor 
mai noi ale tehnicii. Mergînd pe 
urmele constructorilor de cuptoare 
înalte, au obținut victorii strălu
cite și constructorii de cuptoare 
Martin și de baterii de cocs, de 
mine și căi ferate, de noi șantiere 
ale industriei chimice. Tinerii col
hoznici și colhoznice au obținut și

ticipă la schimbul de onoare dina
intea Congresului, comsomoliștii 
din Ucraina și Estonia au luat pa
tronajul construirii de centrale e- 
lectrice termice, tinerii și tinerele 
din Moscova sînt inițiatorii mișcă
rii de introducere largă a tehnicii 
noi, automatizării și mecanizării 
proceselor de producție.

A construi I A pătrunde în pro
funzimile științei I A crea noi mi
nuni ale tehnicii I A obține recol
te record I A munci azi mai mult 
și mai bine decît ieri, mîine — 
mai mult și mai bine decît azi 1 
— iată gîndurile și năzuințele tî- 
nărului sovietic al zilelor noastre.

Munca fără precedent și plină 
de abnegație a tinerilor și tinere
lor pentru înflorirea scumpei noa
stre patrii — iată dovada cea mai 
bună a biruinței principiilor co
muniste de educație a

sub-
1N

„New York Times44 despre ajutorul 
acordat de U.R.S.S. Republicii Arabe Unite

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Comunicatul cu privire la hotă
rîrea Uniunii Sovietice de a a- 
corda ajutor R.A.U. pentru con
struirea barajului de la Assuan 
continuă să fie comentat pe larg 
de presa americană. r

Ziarul „New York Times" 
liniază că CONDIȚIILE
CARE UNIUNEA SOVIETICA A- 
CORDA ACEST CREDIT REPU
BLICII ARABE UNITE SINT 
MAI FAVORABILE DECÎT CON
DIȚIILE ACORDĂRII ORICĂRUI 
FEL DE ÎMPRUMUTURI ALTOR 
ȚARI DE CATRF. STATELE UNI
TE SAU ANGLIA.

„Nu încape nici o îndoială, 
scrie ziarul, că popularitatea ruși
lor este în prezent în Egipt mai 
mare ca niciodată. Rușii se bucu
ră de această popularitate în rîn
durile membrilor guvernului, în 
rîndurile cercurilor de afaceri, în

rîndurile oamenilor simpli". „Am 
avut o atitudine rezervată față de 
intențiile rușilor, a declarat un om 
de afaceri egiptean, dar acest îm
prumut m-a convins că rușii sînt 
în realitate gata să ne ajute

Aceasta reprezintă mai mult de
cît tot ce a făcut vreodată Occi
dentul pentru noi. Dacă comunis
mul acționează pe această cale, 
atunci eu mă pronunț în favoarea 
relațiilor de prietenie cu țările co
muniste. Ele nu mă sperie".

Ziarul „New York Times" recu
noaște că în timp ce Uniunea 
Sovietică își face noi prieteni, a- 
cordînd acest credit pentru a aju
ta la construirea barajului de la 
Assuan, „Occidentul și îndeosebi 
Statele Unite provoacă împotriva 
lor o mare ură în Orientul Mijlo
ciu și cei de acolo încep să se 
teamă tot mai mult de ele".

general-colonel Van Pin, comisa
rul voluntarilor chinezi.

La gara din Pekin, voluntarii 
chinezi au fost întîmpinați de Ciu 
En-lai, vicepreședinte al Comite- ■ 
tului Central al P.C. Chinez, pre
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Cen I, mareșal al 

■ Republicii Populare Chineze, vice- 
pr'emier și ministru al Afacerilor 
Externe, Pîn Cijen, vicepreședin
te și secretar general al Comite
tului permanent al Adunării Re
prezentanților populari din întrea
ga Chină, de numeroși reprezen
tanți ai partidelor democratice și 
ai organizațiilor obștești.

Pentru a întîmpina delegația 
de voluntari chinezi în piața din 
fața gării și pe străzile învecinate 
s-au a" 
meni

dunat peste 200.000 de oa-

FESTIVALUL 
STUDENȚILOR indieni

P

<> 
<•

DELHI 28 (Agerpres). —
La 27 octombrie primul minis
tru al Indiei Javaharlal Nehru 
a deschis la Delhi cel de-al 
cincilea festival al studenților 
din instituțiile superioare de 
învățămînt din întreaga Indie.

Timp de zece zile un număr 
de 1.600 studenți din 34 de u- 
niversități ale țării iți vor de
monstra măiestria lor teatrală, 
de execuție a dansurilor, a cin- 
tecelor populare clasice, pre
cum și de intepretare a mu
zicii instrumentale.

O hotărîre a Uniunii 
Scriitorilor din U. R. S. S

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 octombrie 
ziarul „Literaturnaia Gazeta" a 
publicat hotărîrea cu privire la 
excluderea lui Boris Pasternak 
din rîndul membrilor Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S. Această 
hotărîre a fost adoptată în unani
mitate în cadrul ședinței comune 
din 27 octombrie a Prezidiului 
conducerii Uniunii Scriitorilor din 
U.R.S.S., a Biroului Comitetului 
organizatoric al Uniunii Scriitori
lor din R.S.F.S.R. și a Prezidiului 
conducerii filialei dia Moscova a 
Uniunii Scriitorilor

In hotărîre se subliniază că 
acțiunile lui Pasternak sînt in
compatibile cu titlul de scriitor 
sovietic, că ele sînt îndreptate îm
potriva tradițiilor literaturii ruse, 
împotriva poporului, împotriva pă
cii și socialismului. Incepînd cînd- 
va cu declarația privitoare la „ar
ta pură", Pasternak a sfîrșit r-in 
a deveni un instrument al propa
gandei burgheze, un obiect avan
tajos al speculațiilor acelor cercuri 
care organizează războiul rece, 
care caută să calomnieze toate 
mișcările progresiste și revoluțio
nare.

In hotărîre se arată că timp de 
mulți ani Uniunea Scriitorilor din 
U.R.S.S. s-a străduit să-l ajute pe 
Pasternak să-și înțeleagă greșeli-

le, să evite decăderea morală. 
Pasternak a rupt însă ultimele le
gături cu țara și cu poporul său, 
a transformat numele și activitatea 
sa într-pn instrument politic în 
mîinile reacțiunii. Oamenii cinstiți 
atît din Suedia cît și din celelalte 
țări își exprimă deschis părerea că 
premiul Nobel i-a fost decernat lui 
Pasternak exclusiv din motive po
litice.

D. Zaslavski despre calomniatorul 
țării sovietice,

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Cartea lui “
Pasternak „Doctor Jivago" 
un pamflet politic calomnios îm
potriva revoluției socialiste, a po
porului sovietic, a intelectualității 
sovietice, scrie în ziarul „Pravda" 
David Zaslavski, unul din cei mai 
vechi ziariști și publiciști sovietici.

In toamna anului 1956, redac
ția revistei „Novîi Mir" a respins 
categoric romanul lui Pasternak 
„Doctor Jivago" ca fiind un roman 
vădit antisovietic și lipsit de va
loare artistică. Pasternak a trimis 
manuscrisul romanului său în 
străinătate unde a fost editat de 

persoane care au pornit pe calea 
luptei fățișe împotriva socialismu
lui. Presa reacționară burgheză, 
scrie Zaslavski, a considerat ro
manul drept o senzație. Copleșită 
de admirație, presa antisovietică a 
proclamat romanul lui B. Paster
nak cea mai „bună" operă a aces
tui an, iar slugoii supuși ai marii 
burghezii i-au dat lui Pasternak 
premiul Nobel.

Romanul lui Pasternak, sublinia
ză Zaslavski, este un pamflet po
litic defăimător, iar un pamflet 
politic defăimător nu este bele
tristică. Romanul lui Pasternak 
este o lucrare publicistică reacțio
nară de o proastă calitate, îmbră
cată într-o formă literară. Roma
nul lui Pasternak nu are calități

Comentarii ale

La discutarea acțiunilor lui Pa
sternak au participat Nikolai Tiho
nov, Valentin Kataev, Anna Ka
ravaeva, Boris Polevoi, Aleksandr 
Prokofiev, Serghei Mihâlkov și alți 
scriitori. Ei au condamnat în una
nimitate comportarea trădătoare a 
lui Pasternak, respingînd cu mînie 
orice încercare a dușmanilor de a 
prezenta pe acest emigrant intern 
drept scriitor sovietic.

• • B. Pasternak
literare. Pasternak îl prezintă pe 
doctorul Jivago, un monstru din 
punct de vedere moral, abrutizat 
de răutate, drept cel mai „valoros" 
reprezentant al vechii intelectuali
tăți ruse

Zaslavski ironizează zvonurile 
absurde că Pasternak ar fi „perse
cutat", că nu 1 s-ar da posibilita
tea să scrie. Străinii, arată Zas
lavski, au văzut că Pasternak tră
iește foarte bine pe socoteala oa
menilor sovietici, îi sînt asigurate 
toate cele necesare, primește o- 
norarii mari pentru traducerile din 
clasici, are o vilă mare, proprie, 
și, în general, orice scriitor vest- 
european sau american ar putea 
să-I invidieze situația.

Zaslavski arată că cei ce au 
hotărît să-i dea lui Pasternak 
premiul Nobel nu se încumetă să 
declare fățiș că îl răsplătesc cu 
un sărut zgomotos tocmai pentru 
caracterul reacționar al romanu
lui său.

Prin întreaga sa activitate Pas
ternak confirmă că în țara noas
tră socialistă, cuprinsă de patosul 
construirii societății comuniste, el 
este o buruiană.

presei suedeze 
americanilor, sînt folosite în lupta 
politică

Acum, scrie Svanstrom, cînd 
„se fac încercări de a transforme 
acest act într-o acțiune politică, da 
a aduce un „aport" la războit/' 
rece, aceasta constituie o negar 
cinică a tot pentru ce a luptat Al 
fred Nobel. în prezent se face abur 
de premiul Nobel pentru a agrava 
și mai mult contradicțiile între po
poare într-un moment cînd lumea 
se și află pe marginea prăpastiei".

Svanstrom arată cu indignare că1 
atunci cînd s-a anunțat hotărîrea 
Academiei suedeze de a se acorda 
premiul Nobel, a apărut subit un 
reprezentant al biroului de infor
mații al ambasadei S.U.A. din 
Stockholm și „a împărțit" repre
zentanților presei un text și foto
grafii ale lui Pasternak, pentru a 
transforma această chestiune în
tr-un succes al S.U-A. în războiul 
rece împotriva Uniunii Sovietice*

rilor, se fac excursii, se organizea
ză serate, festivaluri cinematogra
fice și petreceri de masă.

O parte componentă a educației 
comuniste este și educația fizică. 
Tineretul trebuie să fio sănătos, 
puternic din punct de vedere fi
zic, călit, gata pentru muncă ți 
apărare a patriei.

In faptul că în prezent gimna- 
știi sovietici, luptătorii, halterofilii, 
trăgătorii, patinatorii și reprezen
tanții altor discipline sportive sînt 
printre cei mai puternici din lu
me și dețin 147 de recorduri mon
diale din 491, în faptul că aproa
pe 20 milioane de cetățeni sovie
tici se ocupă cu cultura fizică și 
sportul — în toate acestea Comso
mol ul are un merit însemnat.

U.T.C.L. din U.R.S.S. își înde
plinește cu sfințenie obligațiile in
ternaționale, întărește relațiile și 
colaborarea cu organizațiile fră
țești ale tineretului comunist, con
tribuie la unitatea tineretului de
mocrat din întreaga lume. Pe baza 
luptei pentru pace, tineretul sovie
tic dezvoltă și întărește contactele 
cu organizațiile de tineret de pre
tutindeni, indiferent de tendințele 
lor politice, cu toți cei cărora le 
este scumpă pacea și fericirea ti
nerei generații. în prezent Com- 
șomolul întreține relații de prie
tenie cu tineretul din aproape 100 
de țări ale lumii. Comitetul Orga
nizațiilor de Tineret din U.R.S.S. 
are legături cu aproape 600 diver
se organizații ale tineretului și 
studențimii din multe țări. Numai 
în acest an Uniunea Sovietică a 
fost vizitată de 238 delegații de 
tineret și grupe de turiști, în total 
aproximativ 3.000 de persoane din 
65 de țări. La rîndul lor 148 de 
delegații și grupe de turiști ale 
tineretului sovietic cu aproape 
2.500 de membri, au vizitat 38 de 
țări ale lumii. Pentru prima oară, 
după multă vreme a avut loc un 
schimb de delegații cu organiza
țiile de tineret și studențești din 
S.U.A., R.F.G. și țările Americii 
Latine.

De ziua sărbătoririi celei de 
a 40-a aniversări a Comsomolului 
leninist, tineretul sovietic transmi
te înflăcăratul său salut frățesc ti
neretului din țările de democrație 
populară, salută din toată inima 
pe tinerii și tinerele din întreaga 
lume care luptă pentru pace și in
dependență națională, împotriva 
colonialismului, pentru democrație, 
pentru drepturile lor, , jjMt.

tate a poporului. La conducerea 
țării a venit unicul ei stăpîn legal 
ți adevărat : omul muncii. A fost 
nimicită pe veci exploatarea omu
lui de către om, au fost sfărîmate 
lanțurile asupririi naționale. Prin 
primele sale decrete puterea so
vietică a interzis munca copiilor 
sub 14 ani, a introdus ziua de 
muncă redusă pentru adolescenți, 
a stabilit măsuri speciale de pro
tecție a muncii pentru tineret. Ti
nerilor și tinerelor li s-a deschis 
larg accesul spre școală, spre șco
lile medii și institutele superioare 
de învățămînt. Ei au primit drep
tul la muncă, odihnă și invățămînt, 
?recum și toate drepturile politice, 
naintea tineretului s-au deschis 

căi largi, orizonturi atrăgătoare, 
pline de romantism și de adevărat 
eroism. Statul nu precupețește ni
mic pentru generația tînără, pen
tru dezvoltarea capacităților și ta
lentelor ei. în întreaga lume se 
știe ce fonduri uriașe consacră U- 
niunea Sovietică pentru educarea 
tineretului.

în Rusia, înainte de revoluție, 
în 1914 învățau în total în școlile 
elementare și medii numai 9,6 mi
lioane de școlari, în timp ce în a- 
nul școlar 1957—1958 au învățat 
30,6 milioane. Numărul elevilor în 
clasele superioare ale școlilor me
dii a crescut de 40 de ori. în anii 
regimului sovietic numărul studen
ților din școlile superioare și teh
nice a crescut de la 182.000 la 
peste 4 milioane de persoane. în 
prezent, în școlile superioare în
vață peste 2,1 milioane de tineri 
și tinere, ceea ce înseamnă de 4 
ori mai mult decît numărul stu
denților din Anglia, Franța, R.F.G. 
și Italia, țări a căror populație to
tală este aproape egală cu cea a 
Uniunii Sovietice.

An de an, crește rolul Comso
mol ului în construcția de stat, e- ■ 
conomică și culturală, în întreaga fr

Tineretul. participă activ la con
ducerea statului. Peste 340.000 de 
tineri și tinere sînt deputați ai So
vietului Suprem al U.R.Ș.S., ai So
vietelor Supreme ale republicilor 
unionale și autonome, ai Soviete
lor locale de deputați ai oamenilor • succesele obținute în muncă de 
muncii. Din rîndurile Comsomo- K7și xsovietice‘
, _ . . t In anul 1957, în legătură cu ere-
lului au ieșit un șir întreg de oon- 5terea impetuoasă a industriei, a 
ducători de partid și de stat, de fest nevoie de mărirea producției 
organizatori sindicali și al econo- da cărbuni, Și mii de tineri con-

' RBQACTU Si ABMÎMSTKATIAT Bucureriirpiâta7^cînteU".l-en7 60Î0.~Tiparul: Combinatul Pol'gteflc Ca% S.-îtitell „1. V. Stalin".

40 de ani
de Istoric

350.000 de tineri patrioți au parti
cipat la valorificarea a 36 milioa
ne hectare de pămînturi înțelenite. 
Aproximativ — 400.000 de trimiși 
ai Comsomolului au ridicat pe 
pămînturi nelocuite, în taigă și în 
stepe, clădirile a noi uzine și mi
ne, au construit căi ferate noi.

Unde, în ce țară capitalistă au 
existat astfel de exemple, cînd în 
termen extrem de scurt sute de 
mii de voluntari, conduși numai 
de interesele societății, să-și pără
sească locurile de baștină, să se 
despartă de rude și de oei apro- 
piați, să plece din orașe mari și 

.. . „ ..- frumoase înspre ținuturi necunos-
viată sociala și politica a-țani.. cut0 j ne]ocuite ? Nu există o

' 1— I a vi, ts n lo r\T\ 4*A „ — — v A 1 • V»astfel de țară în lumea capitalis
mului. . j ' ’ .______ __ ____, r--„___

Dar acestea nu sînt unicele e- al dezvoltării și mai mari a econo- 
xemple de participare activă a 
Comsomolului la viața obștească. 
Fiece zi aduce noi vești despre

ei rezultate importante în lupta 
pentru mărirea productivității tu
turor culturilor agricole, pentru 
creșterea șeptelului și a producti
vității în creșterea vitelor.

Poporul sovietic și-a propus să 
întreacă S.U.A. în privința produc
ției de came, lapte și unt pe cap 
de locuitor. Răspunzînd la chema
rea poporului, peste 650.000 de 
tineri și tinere s-au dus să lucreze 
ca crescători de vite și asta, ceea 
ce este demn de remarcat, după 
absolvirea școlii de 10 ani.

Hotărirea recentă a C.C. al 
P.C.U.S. de a convoca al XXI-lea 
Congres extraordinar al partidului 
a stîmit un nou și puternic avînt 
în muncă al tineretului. Congre
sul va elabora un măreț program

miei țării în următorii 7 ani Cîte 
fapte pasionante și eroice va avea 
de îndeplinit tînăra generație a 
Țării Sovietelor I

în fiecare fabrică și uzîhă, în 
fiecare colhoz și sovhoz, tineretul 
pregătește daruri de muncă scum
pului Partid Comunist. Peste 
250.000 de tineri leningrădeni par-

tineretului PE SCURT

B. 
este

sovietic. Încredințînd 
tinere sarcini tot mai 
partidul comunist și poporul so
vietic insuflă în inimile comsomo- 
liștilor o mare forță creatoare. A- 
ceastă înaltă încredere înaripează 
tineretul, descătușează inițiative și 
energii nemaivăzute.

Organizațiile comsomoliste duc 
o muncă importantă în domeniul 
ridicării nivelului cultural și, de 
instruire generală a tineretului, al 
organizării odihnei lui, al înfru
musețării și dezvoltării instituțiilor 
de cultură și educație, al radiofi- 
cării și construirii de cinematogra
fe Ia sate și în orașele muncito
rești, al creării de spații verzi în 
orașe și sate etc. Este de ajuns să 
arătăm că în cursul a 
cu forțele tineretului 
gătiți peste 30.000 de 
ai activității artistice 
se vor construi peste 
cluburi și alte instituții de cultură 
și educație, se vor sădi peste 30 
milioane de pomi. În prezent. în 
cadrul fiecărei întreprinderi, insti
tuții și școli funcționează cercuri 
sau colective de creație ale amato-

generației 
importante

doi-trei ani, 
vor fi pre- 
conducători 
de amatori, 
25.000 de

KARACI. — In seara zilei de 27 
octombrie, departamentul de pre
să a dat publicității declarația 
președintelui Iskander Mirza în 
care se anunță că el ,,a luat ho
tărîrea să se refragă și să pre
dea întreaga putere generalului 
Ayub-Khan".

MOSCOVA. — La 27 octombrie 
s-a semnat la Moscova acordul 
privind livrările pe credit din 
UiR.S.S. în Argentina de utilaj 
pentru industrij petroliterj argen- 
tiniană.

MOSCOVA, — In codruț acor
dului dintre U.R.S.S. și S.U.A. în 
domeniul culturii tehnicii și in- 
vățămintului, la Moscova a sosit 
o delegație de lucrători ai radio
difuziunii și televiziunii dinS.U^.

BERLIN. — După cum transmi
te corespondentul agenției ADN, 
în urma tratativelor care au avut 
loc la Bagdad între delegațiile 
guvernamentale ale Republicii De
mocrate Germane și Republicii 
Irak, cele două țări au încheiat 
un acord comercial.

RANGOON. — La 28 octombrie, 
primul ministru al Birmaniei, U 
Nu, și-a prezentat demisia Came
rei Deputaților și l-a desemnat pe 
generalul Ne Win drept succesorul 
său. t

ROMA. — Agenția France 
Presse anunță că la 28 octombrie 
a fost ales houl papă în persoana 
cardinalului Angelo Roncalli. 
Noul papă, care a luat numele de 
Ioan al 23-lea, este în vîrstă fie 
77 de ani.

DAMASC. — Potrivit știrilor so
site la Damasc, Sa'eb Salam, li
derul Frontului unității naționale 
libaneze, va pleca la începutul 
lunii noiembrie, într-o vizită la 
Cairo, Damasc și Bagdad,

STOCKHOLM 28 (Agerpres). 
TASS transmite : Ziarele suedeze 
au publicat la 27 octombrie o ex
punere amănunțită a materialelor 
critice apărute în ziarele .JPravda" 
și „Literaturnaia Gazeta" în legă
turi cu acordarea premiului Nobel 
lui B. Pasternak, pentru pamfletul 
calomnios antisovietic ~ 
vago".

Mai multe ziare sînt 
că PREMIUL NOBEL A 
CORD AT LUI PASTERNAK DIN 
MOTIVE POLITICE CU SCOPUL 
VĂDIT DE A AGRAVA RELA
ȚIILE INTERNAȚIONALE, DE A 
INTEȚ1 „RĂZBOIUL RECE". |

Ziarul „Morgen Bladet", organ 
al Partidului popular, publică un 
articol de B. Svanstrom care con
damnă abuzurile în acordarea pre
miilor Nobel în domeniul litera
turii, premii care, ne (ără ajutorul
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