
’ibliotera

Proletari din toate țările, unifi-vă !.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI MUNCITOR
--------------------------------------------- __----

Anul X Seria Il-a Nr. 1466 .4 PAGINI — 20 BANI Duminică 10 ianuarie 1954

D e pe cuprinsul patriei

Crește lupta popoarelor 
pentru independența națională

. Oamenii cinstiți din întreaga lume doresc 
fierbinte pacea și luptă tot mal activ pen
tru destinderea continuă a actualei situații 
Internationale. Sfidând aceste năzuințe ale 
omenirii, cercurile agresive din S.U.A., care 
(visează cucerirea dominației mondiale, pro
movează o politică menită să ducă la creș
terea primejdiei de război, la tncordarea si
tuației internaționale. In acest sens ele caută 
Bă antreneze țările satelite — capitaliste, 
dependente și coloniale, practicând în mod 
cinic politica loviturilor de pumn in masă, 
a șantajului economic și călcând cu neru
șinare în picioare interesele naționale, inde
pendenta șl suveranitatea popoarelor.

Viața de fiecare zi arată că în lagărul 
capitalist, sfâșiat de contradicțiile existente 
între puterile capitaliste, se promovează o 
politică de dictat a țărilor mari asupra ță
rilor mici.

In ultimul timp se manifestă tot mai fă- 
tiș încercările politicienilor din S.U.A. de a 
lichida pe orice cale suveranitatea națională 
a țărilor satelite, de a șl le subordona atât 
pe plan politic cât și pe plan economic. Un 
instrument în realizarea acestor încercări îl 
constitue Pactul Atlanticului de Nord.

Acordul militar privitor la „comunitatea 
defensivă europeană” spre aplicarea căruia 
își îndreaptă în prezent atenția cercurile 
conducătoare din S.U.A., constitue un exem
plu grăitor de încălcare a suveranității na
ționale a popoarelor și a drepturilor lor de
mocratice. Acest acord lipsește Franța. Ita
lia, Belgia și celelalte țări care fac parte 
din această „comunitate" de dreptul de a 
avea forțe armate naționale independente, 
ele fiind incluse in „armata europeană" ; e- 
cordul privitor la „comunitatea defensivă 
europeană" știrbește activitatea legislativă 
proprie a țărilor participante, impunăndu-le 
adesea norme de drept americane

Deoarece independența națională și suve
ranitatea de stat au devenit o piedică în 
calea aservirii depline a țărilor „a'.iate" 
cercurile agresive din S.U.A. nu se dau in 
lături dela cele mai josnice și perfide mij
loace de acțiune, in anul 1953 anumite 
cercuri diriguitoare din Apus, sub presiunea 
puternică a S.U.A., au-deslănțuit o adevă
rată ofensivă împotriva constituțiilor.

in Belgia șl Olanda, constituțiile au fost 
adaptate „obligațiilor internaționale" — cu 
elte cuvinte revizuirea constituțiilor a deve
nit un mijloc pentru adaptarea lor la scopu
rile și planurile agresive ale imperialiștilor.

Monopoliștii americani au împânzit nu
meroase teritorii străine cu baze militare și 
strategice. încheind cu diverse guverne reac
ționare pacte înrobitoare pentru țările aces
tora. Târgurile încheiate recent, pun Spania 
șl Grecia in dependență totală față de 
S.U.A. In prezent generalii americani sunt 
aceia care dispun de teritoriul acestor țări, 
de economia cât și de forțele lor armate. 
Germania occidentală și Japonia, după cum 
șe știe, sunt demult la cheremul imperia
liștilor americant.

Recent, la Paris, Dulles a arătat fără ocol 
cu prilejul sesiunii N.A.T.O. (Organizația 
Pactului Atlanli-:ului de Nord) că S.U.A. 
n’au înțeles să icorde țărilor europene cre
dite fără ca acestea să nu se supună necon
diționat cererile.’ americane.

Aroganța cercurilor agresoare a ajuns 
până acolo încât adoptă ei însăși legi va
labile pentru țările căzute sub dependența 
S.U.A. Astfel Congresul american a adoptat 
o lege cunoscută sub denumirea de legea 
Battle, care interzice țărilor dolarizate re
lații comerciale cu țările lagărului demo
crat, iar S U A. îșl arogă dreptul de a con
trola — și, bineînțeles, a chema la ordine — 
țările „aliate" care ar îndrăzni să încalce le
gea americană.

Subordonarea economică a țărilor depen
dente de S.U.A. duce la adâncirea mizeriei 
popoarelor acestor țări, la înrobirea lor.

Sub paravanul „ajutorului", sub lozinca 
„refacerii economice" a țărilor capitaliste 
dependente de S U.A. — mari sau mici, — 
se traduc în viață planurile de înrobire și de

lichidare a suveranității de stat Partici
parea țărilor vest-eurooene la așa numita 
„uniune europeană a cărbunelui șj oțelului*,  
la planul Schuman, precum și la alte uniuni 
americanizate contrazic interesele naționale 
ale acestor țări, aduc mizerie șl privațiuni 
popoarelor lor Pentru Belgia sau Olanda, 
de pildă, plenul Schuman cât și eșa numita 
„uniune europeană a cărbunelui și oțetului*  
înseamnă în fapt, lichidarea propriei lor In
dustrii naționale, metalurgice șl carbonifere 
In folosul magnaților Ruh'-uhli șt regilor a- 
merica ni ai oțelului și cărtanetuL

Militarizarea economiei țârilor înhămate 
la cărui de război al imperiaiismuiui ame
rican adâncește mizeria și suferințee majo
rității populației șt au un efect deosebit ce 
grav în ceeace privește condițiile de viață 
ale tineretului. In Italia din cei peste 2 mi
lioane de șomeri totali 670.000 sunt tineri. 
In Germania occidentală din cei aproape 3 
milioane de șomeri, peste 600000 sunt tioefl. 
Acestor tineri, guvernanții reacționari tra le 
oferă altă perspectivă decât acela de a servi 
drept carne de tun intereselor Wail- 
Street-uiut

In lupta împotriva p'annrifor cerorrî-nr a- 
gresoare din S.U.A. se ridică astăzi cele mai 
largi pături ale populației din țările capita
liste.

Mar uniți ca oricând s’au ridicat in enul 
care s'a scurs muncitorii di" țâr e capita
liste pentru apăra-ea drepturilor lor. Dooă 
milioane de muncitori din Ang?a, netru mi
lioane din Franța, șase milioane din Italia, 
au condamnat politica cursei inarmar ioc pa
tronată de Wah-Street, au cerut pâine. liber
tate și pace. Un caracter activ ș de massă 
fără precedent are lupta de eliberare națio
nală in țările coloniale și dependente.

Tot mai mult cește și se întărește mișca
rea partizanilor păcii Sub presiunea puter
nică a masselor populare iubitoare de pace 
unele guverne și parlamente barg~eze sânt 
silite adesea să opună rezistență sa a să re
fuze pretențiile M'all-StreetuluL Așa se ex- 
p'lcă puternica reacțiune a opiniei publice 
franceze împotriva declarațiilor arogante și 
jignitoare ale lui Dulles care a amenințat 
Franța, după cum tot astfel se explică că în 
afară de Bundestagul revanșard dela Bonn 
și de parlamentul belgian, celelalte parla
mente din Europa de Vest n’au ratificat nici 
până în prezent tratatul dela Paris. Așa se 
explică că guvernul Danemarcei nu s’a gră
bit să îndeplinească cererile americane de 
a pune la dispoziția S U.A. teritoriul țării 
pentru crearea de baze militare.

Popoarele lumii urăsc de moarte pe ocu- 
panți Acest lucru este cunoscut imperialiș
tilor americani care uneori se văd siliți să 
recunoască — din această pricină — șubre
zenia politicii lor. Revista „United States 
News and World Report", organ al monopo
lurilor americane, scria in unul din numerele 
sale; „Trebue să se țină seama în momen
tul de față că treburile nu sunt în favoarea 
S.U.A. Asia este aproape pierdută. Europa 
scapă deasemeni de sub conducerea S.U.A. 
Ideia armatei europene, sprijinită de S U.A. 
pare cu totul îngropată. N.AT.O. șl armata 
sa alcătuită din aliați având la bază divi
ziile americane este departe de succes. Senti
mentele europenilor față de S.U.A. devin tot 
mal reci".

Poziția fermă a popoarelor iubitoare de 
pace față de uneltirile înrobitorilor de po
poare, înfrângerile suferite de aceștia, lipsa 
totală de perspectivă a urzelilor ior. — a- 
rată că politica de dictat și război este 
sortită eșecului.

Popoarele asuprite de Imperialiști privesc 
cu admirație și sunt însuflețite de noul tip 
de relații existente în lagărul socialist unde 
nu există țări dominante și țări oprimate, 
unde se realizează o colaborare pe baza ega
lității în drepturi și ajutorului reciproc prie
tenesc. Partidele comuniste și muncitorești 
stau în fruntea luptei curajoase a popoarelor 
asuprite pentru pâine, pace, libertate șl in
dependență națională.

Pentru sporirea 
numărului de animale
Recenta Lege votată de Marea Adunare 

Națională cu privire la măsurile de dezvol- 
l tare a creșterii animalelor în anii 1954—1956 
a constituit un nou imbold in muncă pentru 
membrii gospodăriei agriocle colective „23 
August" din comuna Crăguiești. regiunea 
Craiova.

Ținând seama de însemnătatea acestei Leg! 
membrii gospodăriei noast-e cu ocazia alcă
tuirii planului de orodocțle pe anul 1954 — 
care s’a prelucrat nu de mult în cadrul adu
nării generale, — eu hotărit să folosească 
toate rezervele din sectorul zootehnic pen
tru dezvoltarea crește-ii p-od-ocțlel a"! male. 
AstfeL pentru a asigura la vadle cu lapte 
o producție medie de 1500 kg. pe ca; <Je 
vacă, noi am hotărit să aolicăm sistemul p ă- 
șunatulu! pe parcele șl o hrănire suplimen
tară cu nutrețuri verzi precum șl alte Me
tode pentru sporirea producției de lapte

La oroojne-ea colectiviștilor s’a notării 
deasemeni să se mărească cu încă 2 hec
tare suprafața de teren cultivată cu rădâd- 
noase pentru hrânirea animalelor. Colecti
vistul fruntaș Mișuiescu Victor a proțns 
soc'irea numărului de păsări cu tacă o sută, 
cumpă-area a o sută de ol șt mărirea numă
rului de stupi dela 37 La 45. Propunerile ve
nite din tvariea colectiviștilor au fost adeu- 
tate de eduna-ea generală șl induse în pia
nul de creștere a animalelor. pe «aii 1954— 

I 1956 Tot pentru mărirea ramurei zootehnice 
ne-am procus deasemee! să construim în 
acest an un saivan cu o caoecitate de 150 
oL precum și noi codne peatra <xrd șl co- 

I tețe pentru păsări.
Legea privitoare la măsurile pentru dez

voltarea creșterii animalelor coostitoe an 
stimulent puternic pentru flecare colectivist 

I in parte, pentru fiecare țâ*an  muncitor în 
1 parte. Deaceea rmi ne rm strădui să folosim 
cât mai mult ajutorul pe care nH dă statuL 
ocuoândii-ne mai intens de creșterea anima- 

j lekr și de tisușlrea înaintatelor metode so- 
' rledce de creșt-ee ș! îngrijire a animalelor.

DICU IOAN
membru ai GAG J23 August*  co
muna Q-ăguiești regiunea Ga Iova

-----•-----

Vom aplica masurile 
prevăzute în lege

Cu multi încredere și bucurie au primit 
membrii gospodăriei noastre colective Le
ge» cu privire Ia măsurile pentru dezvolta- 

. rea creșterii animalelor in anii 1951—1956 
în R.P.R. .

Când a luat ființă gospodăria noastră în 
•nul 1950. nu aveam decât 6 cai de muncă. 
2 boi, o vacă, o scroafă cu patru purcei și 7 
păsări In cursul acestor ani, avutul gospo
dăriei a crescut Anul trecut din valorificarea 
produselor lactate, ouă și purceihvr am avut 
un venit de 12.334 lei Cu acești bani, pre
cum șl din alte venituri noi ne-am putut 
construi o maternitate pentru 10 scroafe fă- 
tătoare Deasemeni ne-am construit o maga
zie de cereale cu o capacitate de 6 vagoane.

Studiind noua lege noi ne-am dat seama 
că există încă la noi unele lipsuri în crește
rea numărului de animale și am hotărit să 
dezvoltăm sectorul zootehnic în acest an cu 
încă 6 vaci, 50 de păsări și 50 de stupi de 
albine. Pentru asigurarea hranei animalelor 
pentru anul viitor vom însămânța în primă
vară pe lângă cele 11 hectare cu trifoi încă 
5 hectare cu lucerna, 5 ha cu orz, 14'/2 ha. 
cu ovăz. 8 ha. mazăre. Noua Lege este un 
îndemn și mai mare pentru noi, pentru a 
crește cât mai multe animale și de rasă cât 
mai bună. Membrii gospodăriei noastre co
lective s’au angajat că vor contribui din plin 
pentruca prevederile legii să fie îndeplinite 
întocmai în gospodăria lor.

STOICA ION 
președintele G.A.C. „I. C. Frimu" 
din comuna Leor-denl, raionul To- 

poloveni, regiunea Pitești

Dezbaterea 
documentelor sesiunii 
Consiliului Mondial

al Păcii
In sala clubului „I. L. Cara- 

giale” a întreprinderii „Parti
zanul Păcii" a avut ioc vineri 
seara o adunare publică închi
nată dezbaterii documentelor re
centei sesiuni dela Viena a 
Consiliului Mondial al PăciL Au 
participat peste 900 de oameni 
ai muncii, stahanoviști șl frun
tași în prodacție, tehnicieni. in
gineri, intelectuali, fruntași ai 
instituțiilor locale de stat, a: or
ganizațiilor de masă. etc. La a- 
ceastă adunare a vorbit Iov. Ro
zalia Moldovan, secreta i a Co
mitetului Femeilor Danxcrate 
din R.P.R

La sfârșitul aderării s a a- 
doptat o moțiune în ci e se a- 
rată că oamenii muncii Un Me
diaș se solidarizează cu Inpta 
oamenilor cinstiți dtai țoale ;ă- 
rile pentru consolidarea pac::, 
pentru rezolvarea problemelor 
Internat tonale litigioase pe ca ea 
tratativelor. țAgerpres)

*
Ia sala secției de ajusta; a 

întreprinderii „Scwvr.-: a val*,  
dm Galați, frrne pavoaza'ă. 
membrii prigăxiicr pâri! din 
această îmreprmdere »■ âezoâ- 
tat docu-nenjele seslx-.il dela 
Viena i Coasîlăisl Mondial al 
PăciL

Nc-neroș! statanc-ristL frun
taș! ia producție, snncixri ti
neri șl vârstnici. a: asccl’at 
expunerea fâcxtă de tova'ășal 
ion Mariaarte, membru al co- 
outetulsi de Inptâ pentrj pace 
din tatreorindere care i căbti- 
niat că aceste documente tot 
mobiTza ș: mai puternic pe ca- 
rnen! iubitori de pace din 
toate țările ta acțlp-ea pentru 
slăbL"ea Încordării internațio
nale.

Tânăra! stahanovist Alexan
dru Beschia a spus între altele: 
Brigada ncas'xâ a urmărit cu 
viu interes lacrărue sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii, 
angajându-Se să traducă In 
viață cu elan chemările acestui 
mare for al mișcării mondiale 
pentru pace. Vom munci astfel 
ca prin Îndeplinirea la timp șl 
ta bane coadițiuni a planului 
de producție să Întărim patria 
noastră scumpă, factor activ 
in lupta pentru pace.

Tânăra sudor Săftica Andrei 
a arătat că muncitorii înțeleg 
să lupte pentru pace prin punc
tualitate, disciplină In muncă, 
produse de bună calitate, ridi
carea nivelului lor politic, cul
tural șl profesional.

Au mal luat cuvântul Ingi
nerul Evghenie Mârza, staha- 
novistul Gh. Turcu, tânărul 
fruntaș in producție Gh. Fătă- 
ciune șl alții, care și-au arătat 
hotărîrea de a lupta activ pen
tru -realizarea ideilor cuprinse 
In rezoluția Consiliului Mon
dial al Păcii. \

In sprijinul țăranilor 
muncitori

Statul nostru democrat-popu
lar sprijină pe colectiviști, țăra
nii întovărășiți și pe țăranii 
muncitori cu gospodării indivi
duale în lupta pentru sporirea 
continuă a producției agricole.

in regiunea iași 34 de gospo
dării agricole colective au pri
mit în folosință veșnică 1.532 
ha. de teren arabil, 20 ha. de 
vie și 18 ha. livezi.

Deasemeni, 1.315 țărani înto
vărășiți din regiune și 18.567 
de țărani muncitori cu pământ 
puțin și cu familii numeroase 
au fost împroprietăriți cu peste 
20.000 ha. de terenuri arabile.

Ca răspuns la grija pe care 
statul nostru democrat-popular o 
arată și cu acest prilej celor 
ce muncesc, noii împroprietăriți 
din regiunea Iași s’au angajat 
să depună eforturi sporite spre 
a obține roade tot mal bogate.

Deschiderea stagiunii
Teatrului de Operă și Balet al R.P.R.

In seara zilei de 9 ianuarie 
Teatrul de Ooeră și Balet al 
R.P.R și-a deschis stagiunea 
In noua sală, prezentând in 
pre—îeră opera „Dama de pică” 
a marelui cor-.oozitor clasic rus 
P. I. Caeirovschi. după nuvela 
lui A. S. Pușchin.

La soectacol au asistat tova
rășii: Gh. G-eorg-.iu-Dej. I. ChF 
șlne-schL Gh. AoostoL Miron 
Co-.s:i"t:->esca, Chivu Stoica, 
D Colin, gereral locotenent AL 
D*ăgh ’cL L Râutu, Constanța 
Crăcroa, Sorin Toma și alți 
membri ol GC al P M R„ ai 
guvernului și ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

Au participat membri ai corpu
lui diplomatic, oamerr! ai științei, 
artei și Iheratwfl. conducători 
ai orgauizațMIor obștești și nu
mere- oameni el amarii din 
Capitali.

Opera ..Dama de pică", pusă 
în scenă sub îndrumarea regi- 
zorului sovietic V G. Ciucov, 
sub conducerea muzicală a Iții 
Egizio Massinl, prim dirijor al 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P.R., maestru emerit el artei 
din R.P.R., a fost interpretată 
de artiștii Petre Ștefănescu- 
Goangă artist al poporului din 
R.P R„ Ioane Nicola Știrbei, 
Maria Snejina, Zenaida Pali, ar
tiste emerite ale R.P.R., Garbis 
Zobfan, Șerben Taslaii șl alții. 
Decorurile au fost realizate de 
W. Siegfried, maestru emerit al 
artei din R.P.R. Maestrul de ba
let este Anton Romanowschl, 
maestru emerit al artei din 
R.P R„ iar maestrul de cor Gh. 
Kulibln.

Spectacolul s’a bucurat de un 
deosebit succes.

(Agerpres)

’7 I[pășirea rezervelor interne

Au redus timpul de lucru
PiTEȘTI (Dela corespcnderta 

acastrâ Alexandri.-» Cărstea).
MoocBoril ji tetariderii dela 

fabrica metalurgică din PiteștL 
acoreâ o deose-tă atenție pro- 
borne; descoperirii și folosirii 
rezervelor latente, anul din hc- 
tor:! c-i.Tcipall, care duc la mă
rirea prodoctiri $! productivi- 
U(ă amarii, la reducerea pre- 
ta’ui de cost

La sfârșitul anului 1953, au 
fost făcute 32 de propuneri de 
!-.ovaț:L dinte care 21 au și 
fost aprobate și puse în apli
care.

Maistrul stahanovist Ștefan 
Rosea, a studiat îndeaproape 
turnarea pieselor de bronz. El 
a observat că turnarea î« mo
dele de pământ, apoi strunjlrea 
și prelucrarea pieselor, duce la 
mărirea timpului de lucru și în 

acelaș timp la risipă de ma
teriale.

Pentru reducerea timpului de 
lucru, maistrul stahanovist Ște
fan Rusea a confecționat două

cochile pentru turnat cilindri și 
pistoanele de bronz, necesare 
r moelor de Incendii. Deaseme- 
rtea. ei a adaptat la mașina de 
mortezat un dispozitiv de for
fecat tabla, care reduce timpul 
de lucru și ușurează munca.

Aplicarea acestor două ino
vații. a adus fabricii economii 
evaluate la suma de 153.298 lei.

La fel de importantă este și 
inovația făcută de strungarul 
stahanovist Dumitru D'ăghici. 
Folosind la strunjirea diferitelor 
piese, un cuțit cu mai multe 
tăișuri, el a reușit să reducă 
la unele piese timpul de lucru 
dela 130 la 50 de minute, iar la 
alte piese, dela 27 minute cât 
era planificat la 3 minute.

Fabrica metalurgică din Pi
tești, se mândrește și cu inova
țiile făcute de tânărul stahano
vist Constantin Dionise, de 
Petre Georgescu și Ștefan Po- 
coavă, care au adus fabridt. în 
anul care a trecut, însemnate 
economii.

Produse necesare oamenilor muncii
Pentru îmbunătățirea nive’u- 

lui de trai al celor ce muncesc, 
este necesar nu numai <;i sporim 
în permanență volumul de pro
duse, ci să reducem, sistematic, 
prețul de cost al acestora. De 
aici rezultă că fiecare munci
tor din orice ramură economi
că, are datoria să descopere și 
să folosească noi rezerve inter
ne ale întreprinderii.

Plenara lărgită a C.C. al 
P.M.R. din 19—20 august 1953 
cere tuturor oamenilor muncii, 
să folosească din plin rezervele 
interne, pentru a contribui la 
îmbunătățirea aprovizionării oa
menilor muncii, cu bunuri de 
larg consum.

Folosirea rezervelor interne, 
de către muncitorii întreprinde
rii „21 Decembrie” din Rădăuți, 
a dus la obținerea unor rezul
tate însemnate. La secția bunuri 
de larg consum, se confecționea
ză din deșeuri de tablă, bla- 
cheuri, unele părți componente 
pentru strecurători de lapte și 
ceai și cuptoare de copt. In ac
țiunea de valorificare a deșeuri
lor s’a evidențiat în mod deose
bit echipa condusă de tovarășul 
Furnică Constantin. Membrii e- 
chipei au lucrat tacâmuri de bu
cătărie, căldări de apă, cazane 
de rufe, care au fost evaluate la 
suma de 36.000 Iei.

Metoda stahanovistei sovie
tice, Lidia Corabe’.nicova este a- 
plicată pe scară largă în între
prinderea „21 Decembrie”, Ast
fel, la secția turnătorie, prin 
strângerea resturilor de fontă 
s’a reușit să se toarne piese noi 
ca: șaibe, roți de vagonete etc. 
în greutate de 16 tone. Dease
meni, la secția strungărie, prin 
adunarea șpanului și retopirea 
lui, s’au obținut piese, care

înainte trebuiau să fie turnate 
din materii prime. Rezultate fru
moase au obținut tovarășii E- 
german Alfred, Uzamer Vale
rian, Martinescu liie și Ștefan 
Nicolae.

Tot în vederea ridicării pro
ductivității muncii, la întreprin- 
perea „21 Decembrie" din Ră
dăuți, s’au făcut 27 propuneri 
de inovații, dintre care trei au 
și fost aprobate. Astfel, maistrul 
Satinger Herman a confecționat 
o cochilă, datorită căreia, roata 
iese complect rotundă dela tur
nare deci ea nu mai trebue să 
fie strunjită. in afară de aceas
ta, exteriorul roții devine oțelit, 
ceeace o face mult mai rezis
tentă.

Strungarii Egerman Alfred și 
Ziser Iziu, au realizat un dis
pozitiv la suportul strungului, 
care poartă în acelaș timp doua 
cuțite: Unul pentru prelucrarea 
suprafeței, iar al doilea pentru 
retezatul piesei. Datorită acestei 
inovații piesa nu mai este scoa
să afară, economisindu-se în a- 
cest fel timpul necesar schimbă
rii cuțitelor și opririi strungu
lui.

Inovatorii au fost premlațl cu 
sume însemnate de bani.

Folosind din plin rezervele 
interne, întreprinderea „21 De
cembrie" din Rădăuți, a reușit 
să reducă în anul trecut prețul 
de cost cu 1,9 la sută peste sar
cina planificată, și să ridice pro
ductivitatea muncii cu 9 la sută.

Spiritul creator al muncitori
lor dela această întreprindere 
aduce un aport de seamă la creș
terea buneistări a celor ce mun
cesc.

Corespondent
OCTAVIAN CRAMARCIUC

Consfătuirea pe țară 
a legumicultorilor
In cursul zilei de sâmbătă au 

continuat în Capitală lucrările 
Consfătuirii pe țară a legumicul- 

sterilor din sectorul agricol so
cialist.

Specialiștii în irigații și în 
cultura legumelor și cartofilor 
au făcut o seria de comunicări 
și demonstrații practice.

Tov Spiridon Boeru, inginer 
șef al Direcției Generale a Eco
nomiei apelor din Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii, a 
prezentat referatul cu privire la 
amenajarea terenurilor pentru 
cultura cartofilor și legumelor 
irigate; tov. ing. Vasile Comar- 
nescu, șeful laboratorului de 
agrotehnică a cartofului dela 
I.C.A.R., a prezentat referatul 
cu privire la dezvoltarea culturii 
cartofului prin aplicarea meto
delor sovietice de iarovizare și 
plantare de primăvară și vară a 
cartofului, iar tov. ing. Dlonisie 
Andronicescu, directorul secției 
de legumicultura dela ICAR, re
feratul privind producerea legu
melor timpurii prin aplicarea 
metodei de obținere a răsadului 
în cuburi nutritive.

Au urmat unele demonstrații 
practice. Muncitorii, tehnicienii 
șl specialiștii in cultura legu
melor au arătat practic, diferite 
sisteme de confecționare a cubu
rilor nutritive, însămânțarea și 
plantarea răsadurilor în cuburi, 
precum și pregătirea cartofilor 
in vederea iarovizărll.

Tov. Nicolae Ștefan, locțiitor 
al ministrului Agriculturii și Sil
viculturii, a arătat că anul tre
cut s’au organizat 160 de zone 
legumicole, au fost identificate 
și delimitate cele mai bune tere
nuri pentru cultțfra legumelor și 
cartofilor și s’a ’trecut la specia
lizarea în acest soi de culturi a 
raioanelor, comunelor și unități
lor de producție, pentru a se fo
losi în mod organizat apele <le 
irigație, in cursul anului 1953 
s’au amenajat încă 17.548 hecta
re de noi terenuri irigate fientru 
cultura legumelor.

Tov. Nicolae Ștefan a vorbit 
apoi despre succesele obținute de 
unele gospodării agricole de stat 
și gospodării agripole colective, 
cultivatoare de legume, prin in
troducerea și aplicarea metode
lor noi agrotehnice

La închiderea lucrărilor con
sfătuirii legumicultorilor din 
sectorul agricol socialist, tov. 
Gh. Apostol, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul Agriculturii și Silviculturii, 
a subliniat sarcinile ce revin 
Sfaturilor Populare, tehnicienilor 
și legumicultorilor pentru orga
nizarea și mărirea producției de 
legume. (Agerpres).

Pătrunde tot mai mult 
lumina culturii

Lumina culturii a pătruns tot 
mai mult în ultimii'ani In sa
tele de munte din raionul Vatra 
Dornel.

In 22 sate au fost construite 
cămine culturale, fn 18 cătune 
s’au organizat case de citit, iar 
în cadrul celor 18 echipe de 
teatru, cor și dans de pe lângă 
căminele culturale sunt antre
nați peste 500 de artiști ama
tori, țărani muncitori și îcte-r 
lectuali dela sate. Deasemeni. in 
raion funcționează 3 cinemato
grafe și două stații de radio*  
amplificare.

Pentru satisfacerea cerințelor 
culturale mereu crescânde ale 
țărănimii muncitoare, în raion 
au fost înființate 18 biblioteci 
sătești, cu peste 18.000 vo
lume.

In prezent, prin grija sfaturi
lor populare țăranii muncitori 
din comunele Neagra Sarului, 
Poiana Stampei și Dorna Artnu 
își construiesc noi cămine cui*  

turale.

© Am ajuns în tabăra de pionieri dela Go
vora tocmai in dimineața in care se desfă
șura concursul de săniuțe intre detașamente. 
Dela linia de plecare și-au luat startul o 

' mulțime de săniuțe. Printre concurenți erau 
și Viorica Dumitrescu din Slatina, Ecate- 
rina Dvorzsak din Arad, Corneliu Mateescu 
din Caracal.

— Hai' Valerica... ține-te bine 1 se au- 
i zeau strigătele celor ce urmăreau cu atenție 

desfășurarea concursului. In fotografia 1 
j puteți vedea și voi, dragi cititori, că săniuța 

condusă de Valerica Putjaru din Pitești 
' aleargă cu iuțeală în fruntea celorlalte. Dar 

am aflat că in tabără nu numai săniușul e

Zile de neuitat în taberele pionierești
sportul preferat al pionierilor, ci și tenisul 
de massă. Deasemenea pe Acneia Steirn 
care activează în cadrul Asociației Sportive 
U.T.A. din Arad o poți intâlni deseori arbi
trând cele mai interesante întâlniri de tenis 
de masă.

Înainte, însă de a vizita tabăra am vrut 
să stăm de vorbă cu instructoarea superioară. 
Am găsit-o la club. Ei îi place foarte mult 
să stea de vorbă cu pionierii, ii întreabă cum 
se distrează în tabără. Acest lucru îl puteți 
vedea în fotografia II.

— In după amiaza acelei zile in tabără 
a fost organizată și o reuniune pionierească.

In fiecare detașament s’au pregătit cân
tece, jocuri, poezii glume. Pioniera Valeria 
Fânățeanu din Sântana și-a adus in tabără 
acordeonul, Iar Petruț Sârbu din Curtici cla
rinetul. împreună, ei s’au pregătit mai multe 
zile in șir pentru ca la reuniune să cânte cât

mai frumos. Și într’adevăr așa â fost. Pio
nierii au dansat, s’au distrat cum nu se poate 
mai bine In fotografia Iii puteți vedea pe 
Valerica și Petruț cântând in mijlocul unei 
hore.

★

Cu două zile mai târziu în tabără la Căli- 
mănești. Intr’o cameră din apropierea săli
lor în care se vă desfășura Carnavalul se 
aud râsete și gălăgie. Se îmbracă, se mas- 
chiază participanții la carnaval. Pionierii pe 
care-i vedeți în fotografia IV sunt aproape 
gata, numai Henuței Sișcu îi mai trebuesc 
aripioarele.

In sala mate a cinematografului în care 
domină un brad uriaș luminat cu tot felul 
de beculețe multicolore muzica a început să 
cânte. Prin toate ușile au intrat in sală flu
turași!, gărgărițele, florile, -clovnii, mâzgă-

licii. Erau atâtea costume, atâtea culori, 
atâtea măști, încât era foarte greu să vezi 
două la fel Dela stația de radio-amplificare 
instalată chiar in sală se făceau tot felul de 
anunțuri.

— Alo, alo. Cel ce vor să-și facă caricaturi 
să urce la etajul I la „mâzgâlici". A fost 
destul să se anunțe numai o singură dată 
pentru ca „marele maestru*  deabea să mai 
poată răzbi.

Și așa, in cântece și veselie au petrecut pio
nierii din Călimănești împreună cu Invitații 
lor din tabăra dela Căciulata.

★

Mal era doar o zi până la plecarea din ta
bără, insă în jurnalul de zl al unității s’au 
scris cele mai frumoase întâmplări Pio
nierele din tabără n’au vrut ca in jurnalul

unității lor să nu se povestească și des
pre carnavalul la care petrecuseră atât de 
bine. In fotografia nr. V, o puteți vedea 
pe pioniera Helene Russ din Cărpiniș, 
alături de conducătoarea unității din 
tabără, citind ultima pagină a jurnalului 
in care se povestea tocmai despre car
naval

Fotoreportaj de : 
RADU POPA și 
EUGEN CSIKOȘ

I



E minunat să-ți petreci vacanța la munte. Acest lucru l-au 
spus și elevii veniți din toate colțurile țării în tabăra de iarnă 
dela Poiana Țapului.

Fiecărui elev venit în tabără îl place să se dea cu săniuța, 
cu bobul, să schieze.

Priviți în fotografie: încă puțin șl elevii Mihai Adam, Marla 
Badea și Nicolae Mancaș ajunși sus pe coama dealului își vor 
lua din nou startul cu schiurile.

-------•--------

Expoziția „Copiii văzuți de artiștii noștri"
Sâmbătă la amiază s’a des

chis în sălile Muzeului de Ar
tă R.P R. expoziția „Copiii vă
zut! de artiștii noștri**.

• Vsevolod Cocetov — „Neamul Jurbini
lor" — roman — traducere din limba rusă de 
Demostene Botez și Ada Steinberg — Edj. 
tura A.R.L.U.S. — „Cartea Rusă"-1953.

La deschidere au luat parte 
reprezentanți al Ministerului 
Culturii și numeroși artiști plas
tici.

Cu acest prilej, M.H. Maxy, 
director al Muzeului de Artă al 
R.P.R., a subliniat valoarea ar
tistică a expoziției, care cuprin
de peste 180 de picturi, sculp
turi șl lucrări grafice ale

I n f o r

pictorilor noștri clasici șl con
temporani.

Printre lucrările expuse tn 
cadrul expoziției sunt: „Portre
tul unei fetite4* de N. Grlgo- 
rescu, „Fetița cu găina**  de I. 
Andceescu, „Cetiușa llpovean- 
ca“ de N. Tonitza, „Copil de 
școală la tablă”, de O. Băncilă, 
sculptura „Micul sportiv**  de 
M. Onofrel și altele.

Epozltia „Copiii văzuți de ar
tiștii noștri**  poate fi zilnic vi
zitată între orele 11 —16.

(Agerpres).

mâții

Să îngrijim
Plenara lărgită a Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Român din 19—20 
August 1953 arată că în centrul preocupări
lor partidului și guvernului în domeniul agri
culturii trebue să stea problema pâinii, a 
sporirii producției de cereale panificabile: 
grâu, secară, etc.

Agricultura țării noastre așa cum 
arată plenara lărgită a C.C. al P.M.R. po
sedă mari rezerve și posibilități de dezvol
tare.

Pe baza acestor rezerve șl posibilități se 
poate obține o serioasă ridicare a producției 
agricole în general și a producției de ce
reale panificabile în special.

Una din marile posibilități constă în exis
tența condițiilor aplicării în practica agri
colă a cuceririlor înaintate ale științei agro
tehnice. Sarcina actuală în acest sens coastă 
în îngrijirea semănăturilor in timpul iern'i.

Recoltele mari la cerealele de toamnă de
pind în foarte mare măsură de felul cum 
acestea iernează. De aceea, trebue să acor
dăm o mare atenție îngrijiri! semănăturilor 
de toamnă în timpul iernii. Problema princi
pală în îngrijirea cerealelor de toamnă este 
lupta cu cauzele pieirli tor în perioada iarnă- 
primăvară. Această problemă este desitul de 
complicată, deoarece cauzele pieirii sunt di
ferite.

Principalele cauze care pot provoca moar
tea plantelor în timpul iernii, sau rărirea șl 
slăbirea lor sunt: degerarea, înăbușirea și 
clocirea, desrădăcinarea, mucegaiul de ză
padă.

Să vedem acum cum se produc aceste ne
ajunsuri și cum le putem înlătura.

1. Degerarea semănăturilor de toamnă se 
produce din pricina temperaturii scăzute. 
Degerarea are loc în Iernile aspre, cu puțină 
zăpadă, iar primăvara chiar când gerul nu 
este mare. Plantele care au degerat se cu
nosc foarte ușor, după culoarea verzuie pe 
care o au după topirea zăpezii, tar după des- 
ghețerea complectă, după aspectul de fiert al 
frunzelor. Trebue să deosebim degerarea de 
înghețare. înghețarea plantelor nu este în
soțită întotdeauna de moartea lor, adică de 
degerare. La mărirea rezistenței la ger un 
rol mare îl are mărirea procentului de za
hăr în plante. Se știe că apa curată îngheață 
ușor, în timp ce apa în care s’a topit zahăr 
nu îngheață ușor. La cereale, un rol mare 
în mărirea procentului de zahăr din sucul 
celular îl au îngrășămintele cu fosfor șl po
tasiu (superfosfatul șl sarea potasică) date 
odată cu semănatul. Deasemenl, un rol mare 
în mărirea procentului de zahăr al plantelor 
îl ere călirea. Prin călire, în acelaș timp cu 
acumularea zahărului, se micșorează canti
tatea de apă din celule, apă, care ar putea 
să înghețe cu ușurință Ca urmare a că'.lrii, 
plantele pot să-șl mențină viața la tempera
turi de —12°, iar dacă procesul de călire s’a 
petrecut în condlțiuni de zile senine de 
toamnă și început de iarnă, urmate de nopți 
cu ger nu preia mare, rezistența Ia ger se 
mărește, plantele putând suporta geruri de 
— 14»C până la —15° timp mal îndelungat 
Iar timp mai scurt (24—48 ore), geruri de 
—20» — 25'C.

Sfaf agrotehnic

semănăturile de toamnă
Cu ajutorul caietului de conspecte

Sâmbătă dimineața a avut 
loc în sala de festivități a Pa
latului Justiției adunarea gene
rală comună a secției române 
a Asociației Internaționale a 
Juriștilor Democrați șl a So
cietății de Științe Juridice 
„Justiția Nouă**',  în scopul uni
ficării celor două organizații de 
juriști Au participat numeroși 
judecători, procurori, profesori 

universitari, avdcați, juriscon- 
sulți, notari de stat, funcționa
ri judecătorești, etc.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Anton Tatu Jianu, minis
trul Justiției, care a subliniat 
însemnătatea unificări) organi
zațiilor de juriști din țara noa
stră într’o organizație unică, 
care să contribue la întărirea

și dezvoltarea legalității socia
liste, la apărarea cuceririlor oa- t___ ______
menilor muncii, la construirea j fa acestea nodul de înfrățire se formează mai 
socialismului în țara noastră, | 
să popularizeze și să sprijine 
acțiunile desfășurate de juriști 
pe plan internațional pentru a- 
părarea drepturilor și libertăți
lor democratice, pentru pace.

Ședința a fost condusă de tov.

Plantele semănate mal adânc șl mal tim
puriu rezistă mai bine la degerare. deoarece

jos. Pentru a feri plantele de degerare. se 
folosesc soiuri cu o rezistență mare, cum 
sunt soiurile de grâu „Todirești 32“ și 
„A 15”.

Măsura principală de luptă împotriva de

gerăril cerealelor de toamnă este reținerea 
zăpezii.

Mijlocul cel mai desăvârșit de reținere a 
zăpezii, îl constitue perdelele forestiere de 
protecția câmpurilor, iar acolo unde aceste 
perdele nu există, un mijloc bun îl constituie 
diferitele obstacole făcute de om. din mate
rialele la îndemână în regiunea respectivă 
sau din zăpadă.

Obstacolele făcute de om poartă numele de 
parazăpezi. Parazăpezile se pot face din ori
ce fel de material: stuf, coceni, bețe de floa
rea soarelui, crengi de viță de vie, paie, 
scân luri. etc.

Din aceste materiale se fac porți de 1 m. 
înălțime și 1,5—2 m. lungime. Porțile se 
așează în grupuri de 5—6 bucăți deacurme- 
zișul direcției vântului, grup de grup la 
distanțe de 20—30 m. tar între un rând de 
porți și rândul următor, la o distanță de 
15—20 m, în așa fel ce grupul de 5—6 porți 
să vină în dreptul intervalului de 20—30 m, 
care a rămas intre grupurile de porți din 
rândul precedent La hectar sunt necesare 
circa 75 garduri de 2 m lungime sau 90 
garduri de 1.50 m. lungime.

Când stratul de zăpadă strâns în spatele 
obstacolelor este gros de 30—40 cm., gar
durile se mută pe alte semănături sau pe 
ogoarele libere.

Nu se recomandă să se facă obstacole din 
zăpadă pe semănături deoarece acolo unde 
se adună obstacolul avem prea multă ză
padă care ar putea vătăma plantele, iar pe 
haturile obstacolului, de unde a fost luată 
zăpada, plantele rămân descoperite și pot să 
degere cu ușurință dacă nu ninge imediat 
De aceea, reținerea zăpezii cu ajutorul obsta
colelor d:n zăpadă rămâne o metodă care se 
poate aplica numai pe ogoarele de toamnă 
destinate însămânțărilor de primăvară.

2. înăbușirea și clocirea. înăbușirea plan
telor are loc în cazul așternerii unui strat 
gros de zăpadă peste solul neînghețat, sau 
în cazul unei scoarțe groase de ghiață for
mată peste zăpadă.

Clocirea se poate produce tn cazul când 
apa nu se poate scurge, provocând, ca și în 
cazul înăbușirii, moartea plantelor prin asfi
xiere. Profesorul sovietic Tumanov, explică 
moartea plantelor 6ub un strat prea gros 
de zăpadă, sau sub zăpada ce a format 
scoarță datorită sleirii. Cum se produce a- 
ceastă sleire a plantelor? Termlnându-se oxi
genul de sub crusta de ghiață, plantele în
cearcă să asimileze bioxidul de carbon pen
tru a-șl procura oxigenul necesar. Dar cum 
sub zăpadă lumina lipsește, iar aslmilația 
bioxidului de carbon se poate face numai pe 
lumină, plantele nu-și pot lua oxigenul ne
cesar șl mor.

Când este vorba de terenuri pe care s’a 
oprit apa. trebue să se ia toate măsurile 
pentru îndepărtarea eL Dacă terenul este 
plan, atunci se recomandă ca semănatul să 
se facă pe coame, pentruca apa să se re
tragă în rigolele dintre coamele creiate de 
plug, prin arătura numită „în spinări**.

Pentru evitarea înăbușiri! din cauza ză
pezii prea groase. co’hoznicH sovietici îm
prăștie zăpada, lăsând doar un strat gros 
de 40—50 cm.

Dacă zăpada cade pe solul neînghețat 
pentru a provoca înghețarea pământului, și 
a încetini activitatea vitală a plantelor, se 
folosește tăvălug.rea zăpezii cu ajutorul unor 
tăvălugi netezi de lemn.

3. Desrădăcinarea, ruperea rădăcinilor, sau 
desgolirea nodului de înfrățire, se produc

datorită formări! ghețel sub suprafața solu
lui. Acest fapt se petrece în iernile uscate. 
Vaporii de apă din adâncime vin spre su
prafață, atrași de stratul de pământ rece. 
Ei se adună în jurul nodului de înfrățirea | 
plantelor, se condensează, îngheață, formând 
un inel de ghiață care înconjoară tulpinița 
în jurul nodului de înfrățire. In partea de jos 
a acestui inel, vin mereu vaporii de apă care 
se condensează și înghiață, contribuind la 
îngroșarea lui. Prin îngroșare, inelul de 
ghiață împinge în afară planta, rupându-i în 
parte sau cu totul rădăcinile.

Desrădăcinarea se mai poate produce și 
din cauza semănării într’un pământ ne
așezat.

Pentru combaterea acestui neajuns, semă
năturile desrădăcinate trebuesc tăvălugite 
primăvara de timpuriu. Profesorul I.V. lacuș- 
chin recomandă acoperirea semănăturilor în 
timpul iernii cu un strat subțire de paie, 
pentru a evita desrădăcinarea.

4 Mucegaiul de zăpadă este provocat de o 
ciupercă semiparazită. Acest mucegai se 
produce când a căzut zăpadă multă și când 
plantele au crescut prea mult în toamnă. Pe 
câmpul atacat de mucegaiul de zăpadă, o 
parte din plante pier; în acest caz se for
mează uneori pete acoperite cu o pânză roz.

Mucegaiul de zăpadă însoțește foarte ade
sea înăbușirea și se dezvoltă pe plantele 
care au murit datorită înăbușirii, dar în 
acelaș timp atacă și plantele slăbite în pe
rioada iernii.

O măsură de luptă contra mucegaiului de 
zăpadă este folosirea de soiuri rezistente, 
cum este solul de grâu „Lutescens Coopera- 
torca**,  precum și desinfectarea semințelor 
înainte de semănat cu preparate de mercur 
(sublimat germisan și altele).

O importanță deosebită o prezintă înlătu
rarea zăpezii de prisos, șanțurile de scur
gerea apei, puțurile absorbante, iar primă
vara, grăpatul frunzișului mort efectuat 
până Ia grăpatul de primăvară.

Pentru a semnala prezența neajunsurilor 
amintite mai sus, este necesar ca tn tot 
cursul Iernii să se facă controlul culturilor, 
luându-se probe de sol și plante pentru a 
cerceta starea lor. Așa de pildă, pentru a 
vedea dacă plantele rezistă bine la ger, se 
Iau probe de sol numite monoliți, de forma 
unor calupuri cu lungimea de 30 cm. lățimea 
de 20 cm. șl adâncimea de 10—15 cm. Aceste 
calupuri se așează în lădițe de lemn, se aduc 
în camere reci și treptat, treptat, în- camere 
din ce în ce mai calde. După complecta des- 
ghețare, se constată dacă plantele sunt să
nătoase, după felul cum pornesc să vegeteze.

Primăvara timpuriu, după topirea zăpezii, 
chiar pe pământul înghețat, se recomandă să 
se împrăștie îngrășămintele azotate (azotatul 
de amoniu sau salpetrul), fie sub formă de 
praf, fie sub formă de granule.

Aplicând îngrijirile necesare culturilor de 
toamnă și ogoarelor, colectiviștii din Slobo- 
zia-Mândra, regiunea București, din Vatda- 
Oradea și alții, au obținut în vara anului 
1953 recolte mari de grâu.

Pentru a înfăptui politica partidului de a 
îmbunătăți în mod continuu condițiile de 
trai materiale și culturale ale oamenilor 
muncii, toți acei care lucrează în agricul
tură. trebue să dea toată contribuția lor și 
să depună toată stăruința pentru a smulge 
pământului roade din an tn an mal bogate

Să folosim toate posibilitățile și rezervele 
interne ale agriculturii noastre, dând astfel 
mai multă pâine celor ce muncesc.

Stelian Nlțulescu, președintele 
Tribunalului Suprem al R.P.R.

Adunarea a hotărît în unani
mitate contopirea celor două or
ganizații într’una singură pur
tând denumirea „Asociația Ju
riștilor din R.P.R.**  șl afilierea 
acesteia la „Asociația Interna
țională a Juriștilor Democrați**  
(A.I.J.D.) cu sediul actual la 
Bruxelles.

încheierea lucrărilor
Consfătuirile raionale ele cadrelor didac

tice care s’au desfășurat timp de 3 zile în 
întreaga țară, și-au încheiat lucrările în ziua 
de 9 ianuarie.

In ziua deschiderii, șefii secțiunilor de în
vățământ ale sfaturilor populare raionale au 
prezentat referate asupra muncii cadrelor di
dactice depuse în primele două pătrare ale 
acestui an școlar și asupra rezultatelor ob-

consfătuirilor raionale
ținute. In cea de a doua zi, au avut loc con
sfătuirile pe secții unde s’a analizat munca 
didactică pe obiecte șl pe clase. In ultima zi 
e consfătuirilor au continuat discuțiile asupra 
rapoartelor prezentate în cadrul secțiilor șt 
s’au adoptat rezoluțiile privind munca di
dactică în viitor.

In cadrul acestor consfătuiri 6'a analizat 
deasemeni felul în care au fost aplicate ho-

cadrelor didactice
tărîrile consfătuirilor din luna septembrie 
1953 șl s’au luat hotărîri tn legătură cu 
munca pe ultimele două pătrare ale anului 
școlar 1953—1954.

La consfătuirile raionale ale cadrelor di
dactice din învățământul preșcolar elemen
tar și mediu au participat zeci de mii de în
vățători, profesori și educatori din întreaga 
țară. (Agerpres)

Institutele de învățământ su
perior din patria noastră se gă
sesc în iureșul unui eveniment 
de seamă al anului universitar 
în curs: examenele de încheiere 
a semestrului 1.

In facultăți, studenții au în
ceput să se pregătească pentru 
examene încă din primele zile 
ale anului universitar. Dar a- 
cum, în zilele dinaintea fiecărui 
examen, este necesară o repe
tare sistematică a materialului 
acumulat timp de un semestru. 
Este greu — chiar imposibil — 
ca in ajunul examenului, stu
dentul sa mai parcurgă întrea
ga bibliografie care i-a fost re
comandată timp de un semestru 
și care-i este necesară pentru 
examen.

Ajutorul cel mai prețios i-1 
poate da acum studentului ca
ietul de conspecte bine întocmit. 
Dece, de pildă, caietele de 
conspecte ale tovarășei Ciocan 
Natalia din anul III al Facul
tății de Filosofie sunt socotite 
bune șl îi folosesc la colocvii și 
examene, unde dă răspunsuri 
foarte bune ? Care sunt prin
cipiile după care se călăuzește 
ea în alcătuirea conspectelor, și 
în generai, de ce trebue să țină 
seama un student atunci când își 
alcătuește caietul de conspecte ? 
Acestea sunt întrebările la care 
aș vrea să încerc să răspund.

Este evident că în întocmirea 
conspectelor nu pot exista șa
bloane. Nivelul de cultură ge
nerală, pregătirea ideologică- 
politică, experiența fiecărui stu
dent imprimă un anumit carac
ter conspectului său, încât a- 
cesta poate fi folosit numai și 
pumai de autor. Metoda de a 
„împrumuta**  conspecte — din 
păcate încă practicată de unii 
studenți — este foarte dăună
toare.

Luate împreună, conspectele 
unor tovarăși studenți fruntași 
care dețin bursă republicană, sau 
„N. Bălcescu" — cum sunt Be
rar Petre din anul 111 al Fa
cultății de Ziaristică, Nistor 
Octavian din anul II și Ciocan 
Natalia din anul III al Facul
tății de Filosofie, nu seamănă 
între ele, chiar la aceleași ma
terii ; ele rămân însă conspecte 
bune, folositoare bineînțeles nu
mai pentru ei.

Există totuși o serie de me
tode comune, folosite în alcă
tuirea conspectelor de către to
varășii de mai sus, atât la eco
nomie politică, marxism-leni
nism, istoria literaturii, geogra
fie economică și politică cât șl 
la alte materii.

Pentru unii studenți, mai ales 
din anul I, conspectarea materia
lului bibliografic rămâne încă 
o problemă dificilă, ei nefiind 
deprinși să studieze probleme 
cu caracter științific folosind 
mai multe izvoare. Alegerea 
modului de exprimare eare să 
redea în cuvinte proprii ideile 
principale cuorinse In biblio
grafie, însușirea unei anumite 
deprinderi în această privință, 
presupune experiență. Expe
riența aceasta se capătă numai 
prin munca Derseverentă înce
pută din prtma zi de școală. 
Așa de pildă pentru studentul 
Nistor Octavian din grupa 109 
a Facultății de Filosofie, cons
pectarea e acum ceva firesc și 
neliusit studiului său individual. 
Studiind temeinic, folosindu-se 
de îndrumările asistenților, el a 
ajuns să aibă conspecte foarte, 
bune la marxism-leninism, la

economie politică și la alte disJ 
cipline de studiu.

Conspectele sale, grupate pe 
probleme — conțin cât se 
poate de concis și ordonat idei
le principale din lucrările stu
diate.

Există însă unii studenți care 
pregâtindu-se superficial, în 
grabă, ajung la buchisirea câ
torva idei disparate al căror 
conținut le rămâne neînțeles, 
neaprofundat. Dimpotrivă un 
studiu sistematic pe bază de 
conspecte are consecințe ime
diate. Bunăoară în anul II al 
Facultății de Filosofie la mar
xism-leninism, toți studenții au 
notițe, conspecte, fișe pe proble
me, iar nivelul cunoștințelor 
este cu mult mai ridicat decât 
la materialism dialectic unde 
majoritatea studenților nu cons
pectează la vreme bibliografia 
indicată.

Desigur că însușirea materia
lului conspectat nu trebue să se 
facă în mod mecanic și deaceea 
și conspectarea trebue făcută 
într’un mod viu.

Pe de altă parte, pentru a în
tocmi un conspect cât mai bun, 
care să fie de ajutor în însuși
rea creatoare a bogăției de idei 
cuprinse în bibliografie, în spe
cial în operele clasicilor mar- 
xism-leninismului, nu este su
ficient a reda în mod concis, 
sistematic, conținutul, ideile 
principale. Conspectul trebue să 
fie complectat cu concluzii prac
tice, cu învățăminte concrete, 
cu exemplificări actuale luate 
din viața practică. Procedând în 
felul acesta, studentul Tudo- 
sescu Ion din anul IV al Facul
tății de Filosofie își asigură o 
bună pregătire atât pentru exa
menul de stat cât și pentru ac
tivitatea sa viitoare în produc
ție. Pentru sublinierea în mod 
deosebit a unor concluzii, pen
tru a sintetiza la un moment 
dat unele idei sau pentru a re
da cât mai exact ideile autoru
lui, unii studenți folosesc cita
tele, adică reproducerea cuvânt 
cu cuvânt a unor părți din texte 
— așa cum procedează studen
tul Berar Petre. Pentru posibili
tatea verificării exactității cita
tului, el obișnuește să mențio
neze la sfârșit, autorul, titlul 
lucrării în întregime, editura, 
ediția, pagina, ceeace îi este 
foarte folositor.

Conspectul însă nu trebue să 
rămână o simplă „chitanță**  a 
studentului față de catedră. Un 
conspect lucrat cu grijă va fi de 
un real folos nu numai în pre
gătirea examenelor imediate dar 
și în anii următori de studiu și 
la examenul de stat și chiar în 
ramura de activitate unde va 
merge studentul după absolvi
rea facultății

Studiul zilnic, alcătuirea 
conspectului ajută la fixarea te
zelor. dezvoltă gândirea, me
moria, contribue la ridicarea 
nivelului exprimării în scris. 
Alcătuirea conspectului ajută pe 
cel care studiază să-și însu
șească deprinderea de a expune 
independent, în cuvinte proprii, 
materialul citit, legând organic 
cunoștințele teoretice de sarci
nile practice ale activității sale.

Studenții care și-au alcătuit 
cu grijă zi de zi conspectele cu
nosc acum temeinic materia 
predată. Recitindu-și conspec
tele ei își vor împrospăta cunoș
tințele și se vor prezenta cu în
credere la examene, unde vor 
obține rezultate hune.

ION M1TRAN

Viata unei familii de muncitori sovietici*)
Poate că unii recenzenți vor fl ispitiți să 

recomande romanul lui Vsevolod Cocetov 
„Neamul Jurbinilor” drept o „carte care în
fățișează trecerea unui șantier naval dela 
condiții tehnice vechi la condiții tehnice noi”. 
Nu rămâne îndoială că o astfel de prezen
tare ar tenta pe cititor să se apropie de 
roman cu multe precauțluni — mal ales du
pă ce a văzut coperta și ilustrațiile ediției 
românești, executate in cea mai supărătoare 
manieră proletcultisto-idillc.ă. O astfel de 
prezentare și asemenea copertă și ilustrații 
— devenite datorită editurii A.R.L.U.S.- 
„Cartea Rusă’* o regretabilă realitate — ar 
nedreptăți profund romanul lui Cocetov

in roman, nu se scrie pur și simplu despre 
„un șantier", ci se arată artistic modul in 
care munca oamenilor se reflectă în conștiin
ța lor, în viața lor sufletească, modul cum se 
leagă și se îmbină viața lor obștească și de 
familie antrenând și determinând destine o- 
menești Viața obișnuită a oamenilor sovie
tici este departe de a fi înfățișată drept des
fășurarea unei idile ; în centrul atenției au
torului Se află probleme omenești, conflicte 
dramatice care nu se rezolvă facil, ci de cele 
mai multe ori cu prețul unor experiențe du
reroase

Cititorul vede că între Alloșa Jurbln — 
cel mai tânăr dintre Jurblnil care lucrează 
pe șantier — și originala și visătoarea de
senatoare Catia este pe cale să se aprindă 
o pasionantă Iubire.

In pagini încântătoare, luminatele roman
tismul adolescenței ni se înfățișează și gra
ția neîntinată a primei întâlniri, — în care 
niciodată n’ai despre ce să vorbești, în care 
cauți înverșunat ideile cele mai puțin obiș
nuite care să capteze interesul și admirația 
partenerului, șl pe care tocmai pentrucă le 
cauți cu atâta înverșunare nu le găsești — 
șl fermecătoarea sfială a băiatului și ne
cruțătoarei ironie a fetei care cu o proaspătă 
feminitate se preface indiferentă .Ce-1 drept, 
seriozitatea severă a lui Alexei Jurbln nu 
prea se împacă bine cu temperamentul ro
mantic al fetei care tânjește după situații 
r • :“. t< șl oameni excepționali. Catlei
pryesiunea de desenatoare tehnică i se pare 
c pe-t' ia obligație șl ea se pregătește să 
Mut Istoria pentru a și potoli intr’un fel 
e»*ecj-»  .-e a cunoaște și a participa

^7? ■cnfctsriuilc.
!-■ -• tată plină de fantezie,

Afc-» -i.—întt —g -ă cu ne’-.telegere șl 
gtaaS mbmmb pnpocțM: „Daci dumnea- 
Xi. e-i aș». diatr'odatâ în

j twrțtilt”

Recenzie

Lucian Raicu
——

epoca de piatră**,  etc. după cum îl cam su
pără și-l împing spre o vizibilă inferioritate 
referirile frecvente și entuziaste ale fetei la 
străvechiul zid chinezesc sau la o anume in
sulă, azi scufundată, lucruri care îi par cel 
puțin ciudate sau venite din altă lume.

Alexei este un temperament cu totul deo
sebit de al Catiei. Frecventase școala fără 
a nutri dorința arzătoare de a o frecventa. 
Deaceea când în vremea războiului, taică- 
său îi propune să renunțe la școală și să 
vină pe șantier, Alioșa îl ascultă aiurit, a- 
bla stăpânindu-și bucuria cu o tăcere uimi
tă. Taică-său llia Matveevici-Jurbin inter
pretează această încremenită tăcere ca 
pe un fel de refuz șl în consecință se vede 
obligat să-i amintească — grav șt îngrijo
rat — fiului, despre însemnătatea clasei mun. 
citoare. De fapt băiatului ii venea să zbur
de de plăcere : se eliberase însfârșit de a- 
ceastă ocupație de elev, care nu-i stârnea 
nicio simpatie: însfârșit — gândea el — 
se poate consacra unui lucru serios, să zi
cem nituitului sau dulgheriei. Cu alte cu
vinte, Alioșa Jurbin era un temperament 
practic, fără fulgerări romantice; era satis
făcut că Isprăvise însfârșit cu obositoarele 
lecții de istorie și geologie, al căror rost nu-1 
pricepea. Înzestrat cu o asemenea viziune, 
Alioșa este adus de mersul complicat al vie
ții față în față cu o fată pe oare o preocupă 
tocmai acele iucruri care Iui îi displac. Acea
stă nepotrivire de preocupări pare a se re
zolva la un moment dat : tinerii îndrăgostiți 
frecventează împreună sălile de cinematograf 
și dans, lui Alioșa îi place glasul melodios 
al Catiei, iar Catiei îl place grozav să-l vadă 
pe Alioșa într’o vrajă înmărmurită incapa. 
bil de a rosti vreun cuvânt. Precum vedem, 
aparențele sunt înfloritoare, mai ales că și 
în munca sa pe șantier, Alioșa obține succe
se care îl fac repede celebru.

Viața însă, arată convingător că vizitele 
comune la cinematograf, dansul, admirația 
Catiei pentru gloria lui Alioșa șl încântarea 
lui Alioșa față de modulațiile vocii Catiei, 
nu sunt singure, suficiente pentru a întreține 
căldura unui sentiment autentic Acum stră. 
bat la suprafață acele procese lente, produ
se de discordanța preocupărilor lor Adele 
procese aparent neesențiale încep sădea nota 
dominantă a relațiilor între Alexei și Catia. 
Def tinerii continuă să se iubească, întâl- 
ni-ile lor se resimt de o anume lâncezeală.

Ir. focul acestei crize pe cale de a se de- 
c:-sj. apariția un nou personagiu,
pe ane Veniamin Semionovici care prin 
•riNtl kBaginare atrage atenția Catiei. In- 
traderfc; Catia obosită de prietenia ca 

Alexei care 1 se părea superficială, este ful
gerată de impresia că însfârșit a aflat eroul 
ideal. In comparație cu Alexei Jurbin care 
la prima vedere pare banal și cufundat în 
prozaism, Veniamin Semionovici se arată a 
fi un om interesant și original.

El se autocaracterizează în mod solemn șl 
cu o ușoară undă de tristețe drept un mare 
romantic, pălăvrăgind cu plăcere și suficien
ță despre firea sa melancolică, despre des
tinul amar la care fusese condamnat de via
ță. Acest farsor și lăudăros joacă tragedia 
geniului neînțeles. Și Catia din pricina naivi
tății și a superficialității cu care se obișnuise 
să judece oamenii, dând dela prima vedere 
sentințe irevocabile in care credea cu încă
pățânare, nu are destulă perspicacitate pen
tru a sesiza îndărătul acestei pălăvrăgeli 
sgomotoase un caracter meschin și fățarnic, 
un om care încearcă să-șl drapeze deșertă
ciunea sa interioară, uscăciunea sufletească, 
sub aparența unei aristocratice blazări.

Deaceea, — pentru moment cel puțin — 
Catia este captivată de perorațiile acestui 
Semionovici. în care nu vede încă omul fără 
principii, lăudărosul cesgustător, caracterul 
găunos.

Maxim Gorchl sau A. Tolstoi sau Mala- 
covschi — după cum povestește el cu mo
destie — se numără printre cunoștințele sale 
personale fiindu-i amici devotați. Cu un ton 
plictisit, își amintește cum într’o zi, Alexei 
Tolstoi l-a spus...; iar altădată el însuși l-a 
sfătuit pe marele scriitor. Într’un cuvânt în. 
tre ei era amiciție șl Intimitate Personagiul 
este construit de autor cu iscusință pe linia 
tuturor Hlestacovilor care dela „Revizorul” 
lui Gogol au fost înfierați în literatura rusă 
înaintată ca un simbol al fanfaronadei și 
spii itului găunos, al lâudăroșeniei și nuli
tății claselor dominante. Ne amintim că șl 
Hlestacov flecărea — în admirația familiei 
primarului — despre amiciția sa cu Pușchln 
pe care îl întreba mai în fiecare zi ce face. 
Procedeul de a relua șl dezvolta cele mai bu
ne tradiții realiste în conturarea tipurilor ar
tistice cu o mare forță de generalizare, a de
venit obișnuit in operele literaturii sovietice.

Pe această linie este construit personagiul 
găunos în care Vsevolod Cocetov a concen
trat imaginea forțelor înapoiate ale socie
tății sovietice, forțe care știu să se camu
fleze cu iscusință, profitând de naivitatea și 
lipsa de experiență a unora.

Romantica și naiva Catia ajunge astfel 
la convingerea că acest om e uluitor, e per
sonificarea tuturor virtuților. Dacă la o 
vârstă matură, Veniamin Semionovici nu 
a realizat încă nimic în ciuda „geniului său“ 
el pune aceasta pe seama faptului că oamenii 
nu sunt încă suficient de educați pentru a 
înțelege metodele sale artistice sau pe sea
ma invidiei celor care se văd copleșiți de 
personalitatea și originalitatea sa.

Deaceea Catia se simte copleșită de onoa- 
re când acest ilustru bărbat îi declară dra
gostea ș! îi mărturisește cu pocăită sinceri
tate că este singura femeie din lume oare-1 
poate înțelege (bineînțeles că mai declarase 
acelaș lucru, în aceeași săptămână, și altor 
2—3 femei). Covârșirea este definitivă când 
Semionovici îi consacră și o poezie, care 
îi mai făcuse de multe ori un cinstit folos se
ducătorului. Și așa Catia, îl părăsește pe 
Alexei Jurbin, hotărîtă să trăiască alături 
de Veniamin Semionovici.

Romanul lui Vsevolod Cocetov stârnește 
fără îndoială un interes deosebit tn rându
rile cititorilor, tocmai pentrucă dezbate cu 
ascuțime grave conflicte din viața personală 
a eroilor. Autorul nu alunecă nici un mo
ment spre didacticism. Dacă lucrurile s’au 
întâmplat așa, vina o poartă șl Catia și 
Alexei, de vină sunt deficiențele educației 
și ale caracterului lor. Alioșa este fără doar 
și poate vinovat de vreme ce a neglijat u.n 
aspect esențial al dragostei: deplina înțele
gere.pentru fata iubită. El este covârșit de o 
mare 'amărăciune, când își dă sea.mia că 
fata începe să-l ocolească, Impasul în care 
Alexei Jurbin se află din punct de vedere 
personal se adâncește. Mărginirea, suficiența 
sa oare într’un fel o îndepărtase pe Catlia; 
se manifestă din plin șl pe frontul muncii 
sale de fiecare zi. La un moment dat i se 
pare că știe tot. indiferența sa față de 
știință și de tot ceeace nu intră în raza limi
tată a profesiunii sale de nituitor, provoacă 
adâncirea acestui impas. Alexei constată că 
gloria sa profesională este trecătoare, că 
procesul refacerii șantierului pe baze teh
nice noi desființează o serie de profesii, altă
dată aflate in mare cinste. Și Alexei se 
vede irevocabil împins pe un pian secundar ; 
el e obsedat de impresia că la un moment 
dat va deveni inutil. Și numai în măsura în 
care va începe să mediteze asupra mijloace
lor de a se elibera din acest impas, lărgin- 
du-și treptat orizontul intelectual, numai In 
această măsură Alexei va rezolva șl procesul 
dureros pe care îl străbate în viața personală, 
înlăturând și cauzele neînțelegerii sale cu 
Catia. învățând cu pasiune o nouă șl compli
cată profesiune către care îl îndreaptă însăși 
viața, rezolvând dificile probleme științifice, 
Alexei Jurbin se va convinge că există în 
lume lucruri minunate, spre care merită să 
năzuiești cu patimă.

Paralel, autorul ne arată cum acelaș pro
ces de clarificare, străbătând alte căi, se 
petrece și în conștiința Catiei. La început 
căsnicia ei promite a fi fericită Veniamin 
Semionovici se află într’o admirabilă dis
poziție.

In ziua când Catia îl înștiințează cu emoție 
că in curând vor avea un copil, Veniamin 
Semionovici își dă seama că în această si
tuație (care vădît îl indispunea) nu mai 
e nevoe să pozeze pentru a fi întreținut. In 
consecință, renunțând la ținuta academică 
pe care cu abilitate șl-o construise, el își 
desvăluie firea devenind grosolan șt dez
gustător, fără rezerve șl precauțluni. In 
felul acesta autorul cărții pune în lumină 
cu o remarcabilă adâncime psihologică dia

lectica naturală a evoluției acestui persona
giu meschin cere nu poate purta mască Ia 
nesfârșit.

In mod firesc Catia, vede cum toate aștep
tările sale s’au dovedit iluzii. Maturizându-se 
sufletește, înțelegând că aspirațiile ei roman
tice nu trebue să o împingă nicidecum la 
orbire învățând — pe temeiul propriei el 
experiențe atât de dureroase — să cunoască 
oamenii, să prețuiască statornicia și seriozi
tatea sentimentelor, ea se va putea apro
pia din nou de Alexei Jurbin.

Este vizibilă preocuparea autorului de a 
zugrăvi cu mijloace realiste omul, așa cum 
este el, demonstrând convingător cum con
flictele personale 6e rezolvă în funcție de 
complexitatea vieții, după cum problemele 
muncii și ale activității obștești nu plutesc 
ca slmpie abstracțiuni ci au adânci reper- 
cursiuni asupra vieții personale.

Romanul erată că adevăratele conflicte șl 
contradicții străbat neapărat căi conforme cu 
adevărul vieții, nesfârșită prin noutatea și 
varietatea conflictelor.

Paralel cu conflictul analizat aci mai în 
amănunțime, în cas<a Jurbinilor se desfășoară 
Un alt conflict, nu mai puțin dramatic.

Eroii acestui conflict sunt Victor Jurbln 
— fratele mai miare al lui Alexei și — soția 
sa Lida. Oamenii 6e înțeleg, poate se șl 
iubesc. Câtă vreme au un copil iubirea 
aceasta li se pare firească ; după moartea 
copilului însă, între ei se așterne o descu- 
rajantă răceală. Lidei îi place să viseze, să 
mediteze să citească; Victor este absorbit 
tot timpul de profesiunea sa. neglijându-șl 
soția, care din această cauză — ’dar mai ales 
pentrucă nu are nicio înțelegere pentru 
preocupările soțului ei — suferă în tăcere 
și în cele din urmă își părăsește familia. 
Când Victor primește telegrama care-1 în
științează despre apropiata întoarcere a 
soției, vestea nu-1 bucură. Telegrama îl cere 
să nu fie supărat. Dar el nu e supărat. In 
sufletul lui Victor, durerea șl părerea de 
rău au fost înlocuite de indiferență Lida îi 
poate fi acum prietenă, tovarășă — soție însa 
nu.

Dragostea, tn general viața sufletească a 
oamenilor își are legile ei proorii, specifice 
și greșesc profund acei dintre scriitorii 
noștri care le ignoră Scriitorii autentici 
în zugrăvirea acestui important sentiment, 
trebuie să țină seama — așa cum cerea 
Belinschi — de doza de spontaneitate, pe 
care Iubirea o presupune. Idealul de viață 
este un factor esențial, dar in niclun caz 
singurul care stă la baza sentimentului de 
dragoste. Intervin aici o sramă infinită de 
alți factori neprevăzut!, aparent ouțin sem
nificativi, al căror rol nu poate fi neglijat.

Romanul lui Vsevolod Cocetov rămâne 
până la capăt credincios legilor vieții. El 
arată ceeace este în primul rând caracteristic 
societății sovietice: climatul sănătății morale 
și al optimismului viguros, el muncii crea
toare și al elanurilor îndrăznețe, climat în 
care nefericirile personale nu au un caracter 
decisiv, ci ele se rezolvă mai greu sau mai 
ușor, în procesul dezvoltării omului ca 

membru al societății celei mai înaintate. 
Simbolul acestei uluitoare robusteți morale 
a societății sovietice este însăși familia 
Jurbinilor. Familie muncitorească cu tradiții 
puternice, viguroase, în care venirea pe 
lume a unui nou membru este salutată cu 
salve de pușcă. Jurbinii nu au blazon aris
tocratic dar poartă ca un semn tradițional, 
o demnitate specifică, mândria șl ambiția 
de a nu fl niciodată altfel decât în primele 
rândurL Așa și sunt ei — cu prețul oricăror 
greutăți ce se cer înfrânte — atunci când se 
revoluționează întreaga lor muncă pe șantier, 
odată cu introducerea tehnicii noi.

Mărturie a existenței acestui climat, a 
extraordinarei forțe morale a oamenilor sovie
tici, este șl bătrânul Jurbln, patriarhul fa
miliei, care nu se poate resemna deloc că 
a devenit Inutil. El transformă profesia de 
paznic de noapte în cabinetul directorului — 
care i se oferise ca un fel de cinstire bine
meritată după zeci de ani de muncă — în- 
tr’un post înaintat de coordonare și condu
cere, încât în scurtă vreme i se zice „director 
de noapte”. Expresie vie a acestei forțe este 
și maistrul llia Matveevici Jurbin, care în
frânge în el tradițiile practiciste se apropie 
de știință și devine un adevărat savant în 
profesiunea sa. Un asemenea climat moral 
este capabil să însănătoșească până și pe 
scepticul filosof Scobelev, scuturându-1 de 
lâncezeală șl trezind în el forțe și elanuri 
nebănuite.

In această sumeră prezentare nu am 
urmărit dezbaterea tuturor problemelor pe 
oare romanul lui Vsevolod Cocetov le pune 
cu ascuțime. Am urmărit in principal o sin
gură problemă, aceea a vieții personale a 
eroilor, a dezvoltării lor sufletești, a neconte
nitei înfloriri a personalității omenești asi
gurată de societatea sovietică. Orânduirea 
socialistă nu desființează și nu simplifică pro
cesele vieții personale, ci dimpotrivă le rezol
vă într’un fel nou, nemaivăzut. Ca urmare a 
climatului moral viguros creat în Uniunea 
Sovietică, pentru întâia oară în istorie, s’a 
ajuns însfârșit ca propoziția lui Lev Tolstoi 
rostită cu amărăciune In „Sonata Kreutzer” : 
.tragedia cea mai mare a umanității este 
tragedia dormitorului**,  să nu mai fie vala
bilă.

Dar în urmărirea acestei singure probleme, 
s’a făcut credem clară ideîa că această carte 
răspunde la arzătoare probleme; ea anală 
că despre muncitori șt despre clasa munci
toare nu trebuie scris îmtiro manieră obosi
toare, schematică, cum obișnuiesc încă 
unii autori din țara noastră. O carte care re
flectă autentic viața, care vorbește despre 
oameni, despie destinele lor personale în 
funcție de munca șl preocupările lor so
ciale, o asemenea carte nu poate plictisi. 
Se citește cu pasiune, stârnește discuții și — 
ce e mai important — îi face pe cititori să 
mediteze cu adâncime asupra vieții lor.



După metoda comsomolistei Lidia Savelieva
S’a îmbunăfăfif calitatea

— Iar avem lucru prost, tovarășă Pagacs, zise revizoarea de ca
litate.

Șefa secției, tovarășa Pagacs Ana, luă o pereche de fețe de ghete 
pentru copil șl Începu să le examineze cu atenție. O vipușcă era 
mal lată, alta mai îngustă. La altă pereche, cusăturile erau trase 
strâmb.

— Da, iarăși calitatea, — zise ea, lăsând perechea de fețe din 
mână. Grămada de produse cu defecte era destul de mare.

— Trebue să stau mai serios de vorbă cu fetele care cos vipuști, 
gândi șefa secției.

...Păi mașina nu merge, de aceea nu pot să lucrez bine, a sărit 
Boboia Elena, când a fost întrebată.

— Bine, o să-ți dăm altă mașină
Peste puțină vreme, se dovedi insă, că nu mașina era de vină, 

ci tânăra care lucra cu neatenție.
Deseori, problema calității a fost obiectul unor discuții aprinse 

ta consfătuirile de producție.
Luni de zile indicele de calitate a stat tot în acelaș punct, cu 

toate eforturile ce se depuneau pentru a se urni săgeată de pe gra
fic, Trebuia găsită o nouă metodă de muncă.

★
— Tovarășă Pagacs, astăzi ați înapoiat secției croit mai mult 

lucru ca deobicei, zise tovarășa Szabo Agneș. Ce s’a ’ntâmplat ?
— De astăzi înainte lucrăm cu mai mult simț de răspundere, 

adică... aplicăm o nouă metodă de lucru. De aceea nu mai primim 
Lucru prost del a croit, tovarășă Szabo.

Aceasta, puțin mirată, luă lucrul șl o pomi spre secția croit I.
Tovarășul Engi loan, șeful secț'ei croit I, primind lucrul înapoi 

a fost frământat serios de această problemă.
— Se vede treaba că la noi lucrurile nu merg prea bine, răspun

dea ei celor care vroiau să afle pricina înapoierii lucrului Șl pen- 
truca 6ă poată afla mai pe îndelete aceasta pricină, cei din secția 
cusut II, secția tineretului, care pocniseră la aplicarea metodei Lf- 
diei Savelieva, îi invitară ia o consfătuire. Aci tovarășul Engi, află 
multe lucruri despre secția pe care o conduce.

Va trebui deci să ne îmbunătățim șl noi munca, să nu mai tri
mitem lucru cu defecte la cusut pentrucă le facem greu'.ățl tovară
șilor noștri — și-a zis in sinea lui.

★
— Lucrezi încă cu defecte, tovarășă Dceve, șl ști! joar ci metoda 

Lidiei Savelieva nu admite defecte, 11 atrase atenția șefa secție:, 
tovarășei Dreve.

Utem ista Torok Rozalia, tocmai ver.ea spre Dreve ca o pereche 
de fețe prost montate.

— Fă-Ie bine, șl după «ceea dă-le mal departe
Dreve Maria, se cam supără. Ar fi vrut să spună mal njzîte, dar 

fețele prost lucrate o opreau parcă.
Pe fișa de evidență a calității, a utemlstel T&rSk Rozalia epărz 

un punct pozitiv.
Bob Raveca. scotea tocmai lucrul din mașină, când șefa secției 

6’a apropiat de ea. Privi cu atenție fețele. Cusăturile erau trase 
drept.

— Ei, vezi că poți lucra și bine! O lăudă tovarășa Pagacs ș! se 
Îndreptă spre utemista Șebcr Eva. Carâmbii îndoiți de ea, erau 
acum egali. Critica tovarășilor șl-a atins scopul.

Șefa secției se duse apoi spre revizoare. Ktes Rozalia, lăsase ața 
de'..a vipușca pantofului afară. Revizoa-ea îi explica urmările gre
șelii : vipușca se va descoase, la ied și cusătura dela spate Se vor 
reface din nou și pantoful iși va pierde desigur din calitate

Rozalia, cu ochii în pământ, iși frământa mâinile. Ii a-a dudă 
că n’a fost atentă și n’a executat astfel corespunzător lucruL

— Cu vreo două săptămâni :n urmă, calitatea atinsese procenta
jul de 87 la sută. Acum a crescut cu încă 3,70 procente, zise șefa 
secției.

De pe banda rulantă ieșeau noi fețe de pantofi pentru copii. Re
vizoarea de calitate, cerceta atentă bucată cu bucată șl nu găsi 
decât câteva mici defecte înapoind lucrul celor care au greșit.

De faptul, că la revizoare ajung semifabricate cu tot mai puține 
defecte, nu se bucură numai tinerii din secția cusut II a uzinelor 
„lanoș Herbak" din Oluj, ci șl tovarășii din secția galanterie, oaire 
trag pe. calapoade fețe tot mai bine executate, rod al aplicării 
metodei controlului pe fiecare fază de operație.

LARISA COREȚCHI

Productivitatea muncii s’a mărit
Cosea ramele la pantofi neatent, cântând doar să-și îndeplinea

scă norma în detrimentul calității și .astfel, 6e întâmpla, ca ele să 
fie strâmbe, necorecte. Reținea pantofii cu ramele strâmbe lângă 
mașină și le refăcea după ce avea un salt serios în depășirea pla
nului In acest fel dădea drumul unor comisioane incomplecte, la 
fazele următoare. Acestea ajungând la finiș, controlul de calitate 
nu le primea. Maistrul și alți oameni din secție erau nevoiți să 
piardă timp .prețios, căutând din fază în fază, până găsea pricina 
descomplectării șl se pierdeau c>u aceasta 3—4 zile.

Așa lucra înainte tovarășul Vasile Maxim, mașinist la rămult 
din sectorul încălțăminte dela fabrica „Flacăra Roșie" din Capi
tală.

Inlr’o zi, tovarășul Maxim primește înapoi două comisioane dela 
faza curățat. In ziua aceea caizul său nu a fost unicul în sector. 
Lucrul înapoi a primit și tovarășul Gușet Constantin, care nu cro
ise corect după tipare. Im sector a început să se aplice metoda com- 
6omolistei Lidia Savelieva.

La una din mașini, lucrează utemistul Constamitineseu Vasile, 
un tânăr oacheș, mic de statură și .foarte energic.

La începutul lunii decembrie el s’.a angajat, în consfătuirea de 
producție a brigăzii, să depășească planul ou 10 lia sută.

In prima jumătate a lunii decembrie, el și-a depășit angajamen
tul cu 17 la sută. Dacă-l întrebi cum a reușit să depășească anga
jamentul, îți v.a spune :

— Noi, pe la începutul tonii noembrie am început să aplicăm a 
nouă metodă în muncă — metoda comsomolistei Lidia Savelieva. 
Controlul semifabricatelor este .făcut acum între noi dela o fază 
la alta. Și datorită .aplicării metodei, în cursul acestei luni, mu am 
mai .primit lucru prost pregătit, la cusut. înainte, zilnic se .întorceau 
24—26 piese diferite, pentru refaceri la secția croit, cheltuindu-se 
astfel timp de lucru șl materiale suplimentare. De când s’.a aplicat 
noua metodă, refacerile au fost reduse aproape în întregime. Din 
cei doi muncitori din atelierul de croit, care .se ocupau înainte ou 
refacerile, tunul a fost trecut să lucreze ta altă secție, iar cu refa
cerile se ocupă doar un singur tovarăș.

Lucruri asemănătoare se întâmplau șl în secția tălpult. Din cauza 
deselor înapoieri de produse cu defecte, ce veneau del.a finiș, .mais
trul secției îl lua dela mașină pe tovarășul Gheorghp Deou și-l 
punea să refacă carâmbii trași strâmb la calapod, etc. Acum gre
șelile remediindu-se din mers, .refacerile au scăzut și tovarășul 
Decu, nu-și mai părăsește mașina, lucrând din plin la ea.

După o lună dela aplicarea metodei comsomolistei Lidia Save
lieva, au început să se. constate tot mai puține refaceri.

Dar în afara creșterii calității, timpul pe eare-i pierdeau munci
torii zilnic cu refacerile, este acum folosit ta scopul creșterii pro
ductivității muncii. In luna octombrie la sectorul încălțăminte, pro
ductivitatea muncii era de 2,96 pe cap de om. De când .muncitorii 
eu aplicat controlul pe fiecare fază de operație, productivitatea 
muncii a crescut dela 2,96 la 3,44 pe cap de om. Creșterea produc
tivității muncii, a contribuit ta mare măsură la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan pe anul 1953.

GHEORGHE MORARU

—------ Cifre și fapte---------
• După o lună de zile dela aplicarea metodei comsomolistei 

Lidia Savelieva, muncitorii fabricii „Ștefan Plavăț" din Timl 
șoara au obținut însemnate succese în muncă. Astfel, în luna 
octombrie a anului trecut productivitatea muncii pe cap de mun
citor era de 3,20. După aplicarea metodei ea a crescut la 3,40.

• In secția ștanță, a fabricii de încălțăminte „Dobrogeanu
Gherea“ din Oradea, lucrează și brigada utemistă condusă de 
Margareta Balasko. Aplicând metoda controlului pe fiecare fază 
de operație tinerele din această brigadă au reușit să ridice in
dicele de calitate dela 89 la 97 Ia sută. .

Pentru succesele obținute în îmbunătățirea calității, această 
brigadă a primit steagul de brigadă fruntașă.

e In primele 15 zile ale lunii decembrie 1953, brigada sta- 
hanovistă nr. 6 din sectorul B dela fabrica „Confecția" din Ba
cău, a realizat sarcinile de plan în proporție de 118,2 la sută.

Dela aplicarea metodei comsomolistei Lidia Savelieva, con
trolul calității pe fabrică nu a respins nicio comandă. 1
• In urma aplicării metodei comsomolistei Lidia Savelieva, 

în brigada nr, 4, sectorul B, dela fabrica „Confecția" din Ba
cău, s’au redus refacerile dela 10 la 3, pe Zi.

S’au evidențiat, datorită succeselor obținute utemlștil: 
Ignat Constantin, Ecaterlna Potlog și Elena Ciobanu. i

• Tânăra Valerlca Cosma, care lucrează la faza cusut pân
ză la carâmb, din cadrul fabricii de încălțăminte șl pielărie 
„Partizanul" din Bacău, a reușit ca în urma aplicării metodei 
comsomolistei Lidia Savelieva, să-și îmbunătățească calitatea 
muncii cu 25 la sută.

-----------------------------------------------------*

Odată cu creșterea permanentă a nivelului material șl cultural 
al oamenilor muncii, crește și exigența lor față de bunurile de 
larg consum, pe care le cumpără dlii comerțul nostru de stat.

Ei doresc să îmbrace haine bine confecționate, să poarte pan
tofi bine lucrați, cămăși, rochii, cu desene plăcute și fără defecte.

In registrele de sugestii și reclamații ce se găsesc în maga
zine, se fac nenumărate propuneri, și nu sunt puține cazurile 
când consumatorii au trimis scrisori fabricilor producătoare de 
bunuri de larg consum, în care au sesizat unele defecțiuni ale 
produselor date spre vânzare.

Față de aceasta, a crescut și exigența tehnicienilor dela Bazele 
de desfacere ale M.I.U.

Așa se explică faptul, că în primul trimestru al anului ‘1953. 
fabrica de încălțăminte „Simion Bărnuțiu" din Alba talia, a 
primit printre altele și o adresă din partea Bazei de desfacere a 
M.I.U.-Bacău, în care se spunea:

Către,
Fabrica „Simion Bărnuțiu,’-Alba-Tulia

Astăzi am primit dela Dus. trei lăzi, Conținând 320 pe-etbi 
de pantofi femei, talpă bovine, la a căror recepț.onare calitativă 
am constatat următoarele defecte:

— Căpute scurte.
— Tocuri date înapoi.
— Branful la decupeu mai mic as talpa.
— A u au ștaifuri în ambele părți.
— Bombeuri trase strâmb (mai larg intr'n parte ea ta cea

laltă).
— Bronțurile-meșină la unele perechi la decupeu, croite 

mult mai mici.
Fată de cele arătate mai sus, noi nu le putem pune ta că»- 

zare, fiind oprite la dispoziția Dus. ta depozitul e-irtr»
Desigur, că cele 320 perechi de pantofi și apoi altele, cane au 

fost refăcute, au necesitat mult timp, altă ați, alti energie 
electrică.

Mulțl dintre muncitori iți puneau Întrebarea: Cam si înlă
turăm aceste deficiențe ?

S’au făcut • serie de propuneri, care au adus o oarecare Îm
bunătățire a muncii. Nu era suficient

Plenara lărgită a CC al P.M.R. din 19—20 August 1953 a 
pus in fața muncitorilor din industria ușoară sarcini șl mal 
mart.

In rândurile tineretului a Început o mal mare frământare La 
Începutul lenei noembrie, tânăra stahanovistă Ana Moldovan

----------------------------------------------------- *

*------------------------------------------------ --------

a aflat despre Inițiativa pornită de comsomollsta Lidia Save
lieva dela fabrica ..Comuna din Paris” din Moscova care constă 
în instituirea unul control din partea muncitorilor pe flecare fază 
de operație și care are ca rezultat:

— Reducerea refacerilor la finiș.
— Creșterea productivității muncii.
— îmbunătățirea calității produselor și In special a aspectuluL
— Economisirea de materie primă, ață, cuie și energie 

electrică.
— Creșterea spiritului de răspundere al muncitorilor.
După ce a discutat in cadrul brigăzii, tânăra Ana Moldovan 

a propus aplicarea acestei metode in fabrică. Muncitorii, mai
ștrii și tehnicienlL sub îndrumarea organizației de partid, dis
cutând despre foloasele aplicării acestei metode, au botărit să 
o aplice in întreaga fabrică.

Comitetul organizației de bază L'.T.M. îndrumat de organiza
ția de partid a sprijinit această propunere ți in numele tinere
tului a cerat conducerii fabrku să ia măsurile teimico-organl- 
z a lorice corespunzătoare. Propunerea a fost primită ca bucurie 
de conducerea fabricii, care a stabilit:

— Utilarea secției de croit cu mese rr-rtpanzitnare.
— Introducerea căkatalui la secția țfirait
— Repararea mașina de casat tălpi, pentru a îngropa ațele 

In mod corespunzător.
— Aprovizionarea mașinilor ca piesele de Khimk neersare.
— Peezrarea unei mașini de gtzzat
— Repararea unei masăm de casat staltart.
— înființarea aoel țrâfi de calificare.
Rezultatele obținute incă din primele rfte ie către TiiltniH 

fabricii -Simion Barnuriur*.  au atras atenția hrturar manei!» 
rflor din tabricSe de incăRâminte Și randKțn. din patrii 
noastră, care rând pe rând, cerând aiotaral ergaarizafiler de 
partid și a conducerilor inTrrprtndr rflnr, aa trecut la aplkarea 
acestei prețioase metode.

Rezultatele au lost dintre rele aaal tare
— l-t tarta noembrie, când * *utt  rplkati retVi comsom-j- 

llstei L’xfia SareSeTa la fabrica -Simion Bi-wtfa calitatea 
încălțămintei s’a imbouitătii cn Sfat la rată, față de normativ.

— Productivitate*  munefl a crescut față de tea*  septembrie 
cu 0.73 la sută.

— Numai brigada atcmiiti. condusă de tănăra Bl-ș Ana. a 
realizat te tana te care a pirtet «Oearea nul! metode o erenemle 
de 1953 deci-netri pătruțl de ykie șl 3«3 decimetri pătrzl ră
șină.

♦----------------------------------------------------------

O metodă care contribuie la
Un redactor al ziarului nostru s’a adresat 

tovarăședut Horacta Athenasiu, locțiitor al 
ministrului Industriei Ușoare, In legătură cu 
aplicarea controlului pe fiecare fază de o- 
perație după metoda cocnsomolistei Lidia 
Savelieva.

El a pus tovarășului Horațiu Athanasiu, 
următoarele întrebări:

ÎNTREBARE: Ce părere aveți despre apli
carea metodei comsomolistei Lidia Savelieva 
in întreprinderile de încălțăminte și con
fecții ?

RĂSPUNS: Inițiativa tinerilor dela fa
brica de încălțăminte „Simion Bărnuțiu" din 
Alba Iulia, de a aplica controlul la flecare 
fază de operație, după metoda comsomolistei 
Lidia Savelieva, dela fabrica de încălțăminte 
„Comuna din Paris" din Moscova, contribue 
In bună parle Ia traducerea în viață a preve
derilor Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 August 1953, cu privire la mărirea 
producției bunurilor de larg consum, în ve
derea ridicării continue a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Controlul pe fiecare fază de operație, după 
metoda comsomolistei Lidia Savelieva, 
duce în primul rând, la o îmbunătă
țire considerabilă a calității produselor. 
Controlul permanent al fiecărui tovarăș din 
brigadă asupra lucrului său, ca și asupra 
lucrului dela faza precedentă, duce nemijlocit

îmbunătățirea muncii
Convorbire cn tovarășul Horațiu 

Athanasiu. locțiitor al ministrului 
Industriei Ușoare

la eliminarea practicei nejuste. c*  fofao’e 
încălțămintei să fie „acoperite’- ta teza fi
nală, făcând In felul acesta ca o mzre par» 
din produse să fie de o calitate miertoairă.

Aplicarea controlului la fiecare fază de 
operație duce în mod direct la creșterea pro
ductivității muncii, deoarece cu ajutorai a- 
cestei metode se elimină complect s -ter--’. 
refacerii semifabricatelor, lucru deseori obiș
nuit In întreprinderile de Încălțăminte ț. 
confecții. Deasemeni prin eliminarea reface
rilor dela finiș, este suprimat consumai su
plimentar de materiale, iar timpul ce se 
pierdea pentru acest lucru, este folosit in 
scopul măririi producțieL

Totodată, trebue subliniat că prfa *?'*■»-  
rea metodei Lid:ei Savelieva, crește cms :e- 
rabll spiritul de răspundere al membnkr din 
colectivul de muncă.

Inițiativa tinerilor dela fabrica, „Si-rtan 
Bărnuțru” din Alba Iulia, de a aplic*  con
trolul pe fiecare fază de operație, a st pri
mită cu multă căldură de brigăzile te 
tineret dela fabricile „Iaroș Herhak' din 
C'.uj, „Partizanul" din Bacău, „8 AVi*  din

Medie» r te ase ~ <fe ‘-recri-ndere te 
enterșl aa «r fi 4e pidL cai <tej ’ibrf- 
ca _P- g-esrf*  ci*  Galați. .Cxtecpa'-Bâcăz 
prrcjrz și dfe alte fabrici.

IKTREBARE: IXacă aceste*  «aut rmlta- 
tete ie pâ*a  ac—- ce pâm avea despre 
apficore*  pe sori largă a acestei metode ?

RĂSPUNS: Rezcztaetote texte, ote.imte pă- 
*â t> prezent te «eeace privește creșterea 
calităpi pr zdi—lor. * produc ti rttățfi mtxtch. 
reducere» coasaanats! de saeteriale. obținute 
tnte'ca ttesp foarte scurt de hrigărite 
de tr-eret care aptk*  eoatrorii b fiecare o- 
peratie. re tedrepți:<esc să corsăderâ-e ne
cesară agbcazea saetodei ta toate Ubriete 
de hscăltjeE’nte șl coafecțS.

> admi-H-tracive ș tefcniee ete 
Wreprtoteriior ce și toți ler-kieri: $: in- 
gwerc treboe să spr. oe pe tineri In *pH-  
cărei aces!**  “ms-* net'-s*.  $3
cnnd:' > tehtace <: «rga-izatorice necesare 
stimulând aplicarea metodet

Utemiști! trebue să fie tn Irinrtta acțiunii 
de extmdere * raetodei ctmsxDotlstei Lidia 
Savelkva. Exemolul stahanoriștike Ana 
At-ltevan drla fabrica «Slmkvi Bămutiu" 
ș; Koadoși Carol dela aeinele -Laeoș Herbsk” 
care aa trecut prtann Ia aplkarea acestei 
metode, trebue să fie urmat de toți tinerii 
din fabricile de ioeălțămicte și ceniecțiL

Dacă țtanțezl cu atenție căptușeala pieselor pentru bocanci, nu 
? * înapoiază lucrul pentru a fi refăcut, șt in acelaș timp nu 
•■fi*  Jfai >n muncă pe tovarășii tăi, care lucrează la celelalte 

I faze de operații.
Lucrai acesta, l-a invitat utemistul Gheorghe Șerban, din sec- 

fa stanțat, a fabricii de incăl’âminte ..Tudor Vladimirescu", din 
itești. dela comsomolistă Ltaia Savelieva.

De când aplică noua metodă, refacerile s’au împuținat sim
țitor.

Bacoria primelor succese este mare. In cursul lunii noembrie, 
1—preună cu utemistul Dumitru Neblea. a economisit materiale 
ta valoare de 2327 let

Și la noi este necesară aplicarea metodei Lidiei Savelieva
In luna noembrie, am afkat 

din ziarul „Scânteia tineretului" 
că tinerii dela fabrica de încăl
țăminte „Simion Bărnuțiu” din 
Alba-Iulia, au ațzlicat o nouă 
metodă sovietica, inițiată de 
ntaistra comsomolistă Lidia Sa- 
velieva-controtal pe fiecare fază 
de onwație.

Am urmărit, zilnic, rezultate
le și aim văzut că în urma apli
cării acestei metode, la fabri
cile „Simion Bărnuțiu” dta 
Alba Iulia ; „Confecția" și 
„Piartizanul” din Bacău, „lanoș 
Herbak" din Cluj, ș.a. numărul 
refacerilor a scăzut simțitor, a 
crescut productivitatea muncii, 
s’a Îmbunătățit calitatea produ
selor.

Eu, lucrez în secția ștefuit a 
fabricii de încălțăminte „Kirov” 
din Capitală. Și la noi sunt 
lipsuri, așa cum au fost la fa
brica -„Simion Bărnuțiu", înain. 
te de aplicarea noii metode.

Și la noi sunt «temiști șl
tineri, care neglijează calitatea.

Cele mai. multe defecte sunt 
însă la operația, cusut vipușca, 
la care lucrează tovarășii 
Gheorghe Naftanailă șl Elena

Nicoară. Vipuștele sunt cusute 
strâmb, din neglijență, ceeace 
dă un aspect urât ghetelor pe 
care noi le fabricăm. La fel de 
neatent, lucrează și utemistele 
Elena Ciobârcă și Ștefania 
Trandafir.

Semifabricatele lucrate prost, 
nu pot pleca din secția noastră 
mai departe, și ele sunt date 
de către revizorul de calitate 
sau șeful secției la refăcut.

Nu de mult, tovarășa Frusta a 
Za.veca a cusut greșit la 10 
perechi de ghete carâmbi cu 
numărul 39 la căpute care 
aveau numărul 36. Această gre
șeală a fost observată abia de 
tovarășa Horopsing N:ță, revi
zoarea de calitate, care a înapo
iat comisionul tovarășei Zaveoa, 
pentru a fi refăcut

Tovarășa Za.veca, a desfăcut 
comisionul, și a executat din 
nou operația, timp ta care ar ii 
putut coase carâmbi la 15 pe
rechi de căpute.

Dacă în fabrica noastră s'ar 
fi aplicat metoda comsomolistei 
Lidia Savelieva, atunci defectul 
ar fi fost observat între faze 
și îndreptat pe loc.

Din cauză că defer* ele *>nt  
observate abia de către revi
zorul de calitate, dta cecză că 
mulțl tovarăși nu lucrează ca 
spirit de răspundere, calitatea 
produselor noastre a atins în 
lone noembrie abia procentajul 
de 85 la sută.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri, noi am simțit nevoia să 
aol căm eceastă prețioasă ini
țiativă. Care este insă situație 
la noi cu aplicarea metodei 
comsomolistei Savelieva ?

Știu că la tnceput, tovarășul 
Trofim, conducător tehnic de 
fabricație spunea că trebue să 
se aștepte o consfătuire organi
zată la Minister în oare sâ se 
vadă ce rezultate s’au obținut 
la fabrica „Simion Bărnuțiu", 
apoi să se aplice șl la noi me
toda.

Știu că după consfătuirea 
dela Minister, ia metod-cabinet 
a avut loc o altă consfătuire, 
s’a făcut un referat ta car.e se 
spune printre altele :... se apro
bă aplicarea metodei comsomo- 
Estei Lidia Savelieva în anul 
1954...

Eu cred că acest fel de a pro
ceda este curată birocrație.

Vxwați de această situație 
s--—t $1 tovarășii din comitetul 
o-gerizaț e: de bază U.TM. și 
Ir primul rând, tovarășul Con
stantin Badea, care a amânat 
timp de două luni de zile apli
carea acestei metode. El nu a 
cerat suficient conducerii fabri
ci, să se organizeze consfă
tuirea pe care o așteptau mun
citorii, pentru lămurirea și apli
carea acestei metode.

Tovarășii din comitetul or
ganizației de bază U.T.M. 
șl tovarășii din conduce
rea fabricii trebuie să la 
toate măsurile ca acum când 
am pășit in noul an să se treacă 
la eplicarea controlului pe fie
care fază de operație.

Existând un control amănun
țit, exercitat de tasășl muncito
ri, vom reuși să micșorăm re
facerile, vom economisi ace, 
ață, energie, electrică, timp, 
vom Îmbunătăți calitatea iar 
toate acestea vor duce nemijlo
cit la scăderea prețului de cost.

IOANA BADESCU 
responsabilă de brigadă 

din secția ștefuit.
Fabrica de încălțăminte 

„Kirov” București

Fruntași in aplicarea metodei

Stahanovista ANA MOLDOVAN 
dela secția croit a fabricii de 
încălțăminte „Simion Bărnu
țiu" din Alba Iulia a propus 
pentru prima oară în țara noas
tră, aplicarea metodei comso

molistei Lidia Savelieva.
Curând, propunerea tinerei 

Ana Moldovan a găsit un pu
ternic ecou în rândurile tineri
lor din numeroase fabrici de în
călțăminte, de confecții și tri
cotaje, precum și în alte fabrici 
unde se practică sistemul de 
lucru pe bandă.

Utemistul CSORDAS ALE
XANDRU, lucrează în secția 
țficult a fabricii de încălțămin
te „Dobrogeanu Gherea", din 

Oradea. In luna noembrie, el 
a reușit să atingă Ia calitate 
procentul de 93,75 Ia sută. A- 
pllcând metoda Lidiei Savelieva, 
îmbunătățește continuu cali
tatea muncii. El nu primește lu
cru prost executat, dar nici dela 
el nu pleacă mai departe vreun 
semifabricat cu defecte.

Tot mai frumoase succese, 
obțin tinerii dela fabrica de În
călțăminte „Tudor Vladimires- 
cu“ din Pitești, în urma apli
cării metodei Lidiei Savelieva.

Utemistul IOAN EM1LIAN, 
din brigada de croit, condusă 
de stahanovistul Marin Chlrilă, 
a economisit în luna noembrie, 
datorită reducerii refacerilor, 
materiale în valoare de 543 lei.

Datorită succeselor obținute, 
utemistul loan Emilian este 
fruntaș tn producție.

Pe utemista stahanovistă, 
AURICA TOFAN, o cunosc ti
nerii și vârstnicii dela fabrica 
„Confecția" din orașul Bacău 
ca pe cea mai bună muncitoare.

Brigada nr. 9, din sectorul A, 
în care muncește șl ea. lucrând 
după metoda comsomolistei Li
dia Savelieva, a realizat în 
primele 15 zile ale lunii decem
brie, planul in proporție de 
159,5 la sută.

Aurica Tofan este mândria 
brigăzii șl despre ea toți mun
citorii vorbesc cu dragoste și 
respect

A crescut simțul de răspundere
Rtorlăorul de calitate controla zece raglane. Toate <v6Mt aceleași 

I defecte; încrețituri la atfbf irat că fia se tadâplinea ipltaul
de calitate, luă cele zece raglane și se fcidreptâ către tânărul 

. Gotha Carol :
— Tot neatent lucrezi!
— Muncesc, ce se fac ?
— Bine, bine, de muncit toți muncesc. Insă nu ca tine. Uite l 

fry» «dos raglanele astea înapoi pentrucă nu al executat ope- 
ra; < r-șa c”~ : a. Ai lăsat mânecile neînsăilate și acest lucru
nu este pentru prima dată.

Gotha începu sâ bombăne nemulțumit, și se apucă să le desfacă.
Zăcie treceau. In brigadă a Litervenlt o schimbare. S’a aplicat 

o nouă metodă sovietică .
— Acri a. • -.-? Se intreixa Gotha — să mă controleze .pe mine ori- 

I ? Lucrez cum mă pricep. Ast a e ! Ce tot vreți dela mine ? le-o 
reteza el celor ce se țineau de capul său.

Miclea Leoniin, un tânăr vioi, caTe se afla la operația următoare 
I •>*»*•  de deloc dreptate. Ori de câte ori făcea lucrul cu defecte 1-1 
I înapoia șl iar il critica. Iși pusese în gând, să-l facă să înțeleagă 

că trebue să lucreze mult mai atent
Intr'o zi, Mi'riea se apropie de teancul de ragfane la care lucrase 

Gotha și luând unul In mână il cercetă amănunțit
— Astea..... sunt gata ?
— De bună seamă câ sunt 1 Ia-le și nu mă mai ține de vorbă. Eu 

lucrez, nu vorbesc 1
— Nu ți-le primesc: Ma! sunt printre ele unele cu defecte despre 

care ț:.-am mai spus și eu, ți-au mai spus-o șl alții.
Gotha sări în sus ca ars.
— Bine măi Leonîine, om ești tu ? Ce fel de prieten .poate să 

fie unul care se poartă așa ca tine?
Miclea rămăsese surprins de felul fn care gândea tovarășul său 

de muncă, și interveni din nou :
— Ascultă, Carole I Dacă te duci să-ți cumperi un raglan așta 

cum îl lucrezi tu... Țl-ar place 6ă-l tel ?
— Ei, asta e acum, — zise Gotha, neștiind unde vrea să ajungă 

tovarășul său cu discuția. Păi bine măi, ce sunt? Nu-s croitor? 
Se înțelege, că îmi voi lua unul să-mi vină ca turnat pe mine.

. — Așa ! der muncitorii ceilalți... sunt obligați să poarte confec
țiile lucrate prost de tine ?

Din acel moment începu să gândească altfel Gotha.
— Poate are dreptate...
Orele se scurgeau repede. După câtva timp lucrul Se termină.
Tinerii din brigadă se strânseră. Un băiat chipeș deschise șe

dința. Era responsabilul brigăzii. Discuțiile deveneau din ce în ce 
mal înflăcărate. Problema sarcinilor de plari, greutăți... propuneri 
pentru înlăturarea lor... Dar consfătuirea fusese organizată în spe
cial, pentrucă să se discute calitatea confecțiilor Miclea Leonttn 
era nerăbdător.

• Eu o să arăt, spuse Leontin, dece lucrul făcut de Gotha are 
încrețituri și dece treb.ue refăcut. Nu vrea să țină cont de ajutorul 
tovarășilor lui. Sare ta sus când îl .arăți greșala ! Nu înțelege că 
un raglan nu poate merge afară din cooperativă cu încrețituri la 
subraț, sau alte defecte. Deasemenea .nu vrea să știe că aceste re
faceri durează aproaipe trei sferturi de oră șl că s® consumă altă 
ață, altă energie electrică șl că ele compromit calitatea Lucrului.

— Ne face de rușine întreaga brigadă — a sărit altul. El nu se 
gândește, că pe fiecare raglan stă scris: „Cooperativa de confecții 
Cootex-Oradea” și toți cei ce le vor cumpăna vor ști unde sunt 
lucrate. Gotha simți mal întâi că obrajii 1 se înfierbântă. Ii era ru
șine. Iși plecase privirea în pământ șl asculta. L-.au criticat șl alți 
tineri, pentru aceleași lipsuri. Nlciunul n’a uitat însă să arate, că 
e un băiat cinstit și poate să se îndrepte.

Lui Gotha ti părea rău. Dece făcuse până atunci toate acestea ? 
Vedea bine că cel din brigadă nu-i vroiau răuil. Prin minte, i se pe
rindau parcă zilele decând a venit aci... Bucuria pe care a simțlt-o 
când a fost ales ta brigadă... Apoi visurile de viitor ale brigăzii, 
sprijinul ce l-a primit să se califice...

Emoționat s’a ridicat... E lesne de închipuit ce lera arătat to
varășilor lui.

Brigadierii .mai țin minte câteva cuvinte simple, spuse cu emoție 
de Gotha.

...Nu tovarăși 1 Eu nu voi mal fl nici cel de ieri, nici cel de a.zi 
Poate nu mă credeți... dar.... o să vă dovedesc!

Tinerii nu l-au mai spus nimic. Insă erau convinși că Gotha vă 
f! altul.

★

Trecuseră dela consfătuire câteva zile. Intr’o cliipă de răgaz, în 
timp ce îi da un raglan cu operația terminată Iul Miclea, tânărul 
Gotha îl întrebă :

— Ești supărat pe mine, Leontine ?
— Acum nu ! văd că-ți respecți angajamentul. Al văzut ? Revi

zorul țl-a mal însemnat încă un punct pe fișa de calitate Ai 96 
la sută.

Acum zeci șl sute de raglane, Ies din mâinile tinerilor brigadieri. 
Calitatea a crescut dcl-a 96 la 97 și 98 la sută. De câte ori Gotha 
aude de metoda Lidiei Savelieva își înalță privirea. El știe că 
undeva în marea Uniune Sovietică există o comsomblistă cu acest 
nume, care cu toate că nu-1 cunoaște personal, l-a ajutat înde
aproape. Și mai știe ceva. Că tovarășii lui de muncă nu l-au lăsat, 
l-au ajutat șl ei.

I.ntro zi revizorul de calitate Szianta Arpad, privea zâmbind sore 
locul unde lucra Gotha. r

Utemistul Miclea Leonțln văzându-1 puțin gânditor, făcu o glumă 
către vecinul său, în așa fel, încât să fie auzit de revizor :

Să știi Radule, că tovarășului revizor îi pâre rău, că aproape 
nu mai are ce_să controleze! Revizorul se apropie de flăcăi vesel.

— Ba, nu băeți ! Mă gândesc cum lucra Gotha înainte șl cum lu
crează acum. Uitați-vă și voi ce atent e ! Aplicând metoda Lidiei 
Savelieva spiritul lui de răspundere a crescut!

s Corespondent
ION TEOHARIDE



După metoda comsomolistei Lidia Savelieva
S'a îmbunătățit calitatea

— Iar avem lucru prost, tovarășă Pagacs, zise revizoarea de ca
litate.

Șefa secției, tovarășa Pagacs Ana, luă o pereche de fete de ghete 
pentru copil șl Începu să le examineze cu atenție. 0 vipușcă era 
mai lată, alta mai îngustă. La altă pereche, cusăturile erau trase 
strâmb.

— Da, iarăși calitatea, — zise ea, lăsând perechea de fete din 
mână. Grămada de produse cu defecte era destul de mare.

— Trebue să stau mal serios de vorbă cu fetele care cos vipuști, 
gândi șefa secției.

...Păi mașina nu merge, de aceea nu pot să lucrez bine, a sărit 
Boboia Elena, când a fost întrebată.

— Bine, o să-ți dăm altă mașină.
Peste pufină vreme, se dovedi insă, că nu mașina era de vină, 

ci tânăra care lucra cu neatenție.
Deseori, problema calității a fost obiectul unor discuții aprinse 

ta consfătuirile de producție.
Luni de zile indicele de calitate a stat tot în acelaș punct, cu 

toate eforturile ce se depuneau pentru a se uimi săgeata de pe gra
fic. Trebuia găsită o nouă metodă de muncă.

★
— Tovarășă Piagacs, astăzi ați înapoiat secției croit mai mult 

lucru ca deobicel, zise tovarășa Szabo Agneș. Ce s’a ’ntâimipilat ?
— De astăzi înainte lucrăm cu mai mult simț de răspundere, 

adică... aplicăm o nouă metodă de lucru. De aceea nu mal primim 
lucru prost dfela croit, tovarășă Szabo.

Aceasta, puțin mirată, luă lucrul șl o pomi spre secția croit I.
Tovarășul Engi loan, șeful secț'ei croit I, primind lucrul înapoi 

a fost frământat serios de această problemă.
— Se vede treaba că 'la noi lucrurile nu merg prea bine, răspun

dea ei celor care vroiau să afle pricina înapoierii lucrului Șl pen- 
truca 6ă poată afla mai pe îndelete această pricină, cel din secția 
cusut II, secția tineretului, .care porniseră la aplicarea metodei Ll- 
diei Savelieva, îi Invitară la o consfătuire. Aci tovarășul Engi, află 
multe lucruri despre secția pe care o conduce.

Va trebui deci să ne îmbunătățim și noi munca, să nu mai tri
mitem lucru cu defecte la cusut pentrucă le facem greutăți tovară
șilor noștri — șl-a zis ta sinea lui.

★
— Lucrezi Încă cu defecte, tovarășă Dreve, șl știi doar că metoda 

Lidiei Savelieva tiu admite defecte, îl atrase atenția șefa secției, 
tovarășei Dreve.

Utemista Torok Rozalii tocmai venea spre Dreve cu o pereche 
de fețe prost montate.

— Fă-le bine, șl după aceea dă-le mal departe.
Dreve Maria, se cam supără. Ar fi vrut să spună mal multe, dar 

fețele prost lucrate o opreau parcă.
Pe fișa de evidență a calității, a utesmlstel TSrok Rozalia «păru 

un punct pozitiv.
Bob Raveca, scotea tocmai lucrul din mașină, când șefa secției 

s’a apropiat de ea. Privi cu atenție fețele. Cusăturile erau trase 
drept.

— Ei, vezi că poți lucra și bine I O lăudă tovarășa Pagacs ți se 
îndreptă spre utemista Șebor Eva. Carâmbii îndoiți de ea, erau 
acum egali. Critica tovarășilor și-a atins scopul.

Șefa secției se duse apoi spre revizoare. Kiss Rozalia, lăsase ața 
del.a vipușca pantofului afara. Revizoarea îi explica urmările gre
șelii : vipușca se va descoase, la fel și cusătura dela spare. Se vor 
refece din nou și pantoful iși va pierde desigur din calitate.

Rozalia, cu ochii în pământ, ișl frământa mâinile. Ii a-a ciudă 
că n’a fost atentă și n’a executat astfel corespunzător lucrul.

— Cu vreo două săptămâni în urmă, calitatea atinsese procenta
jul de 87 la sută. Acum a crescut cu încă 3,70 procente, zise șefa 
secției.

De pe banda rulantă ieșeau noi fețe de pantofi pentru copii. Re
vizoarea de calitate, cerceta atentă bucată cu bucată și nu găsi 
decât câteva mici defecte înapoind lucrul celor care au greșit.

De faptul, că la revizoare ajung semifabricate cu tot mai puține 
defecte, nu se bucură numai tinerii din secția cusut II a uzinelor 
„Ianoș Herbak" din Oluj, ci șl tovarășii din secția galanterie, oare 
trag pe. calapoade fețe tot mal bine executate, rod al aplicării 
metodei controlului pe fiecare fază de operație.

LARISA COREȚCHI

Productivitatea muncii s'a mărit
Cosea ramele la pantofi neatent, căutând doar să-și îndeplinea

scă norma in detrimentul calității și astfel, se întâmpla, ca ele să 
fie strâmbe, necorecte. Reținea pantofii cu ramele strâmbe lângă 
mașină și le refăcea după ce avea un salt serios în depășirea pla
nului In acest fel dădea drumul unor comisioane incomplecte, la 
fazele următoare. Acestea ajungând la finiș, controlul de calitate 
nu le primea. Maistrul și alți oameni din secție erau nevolți să 
piardă timp prețios, căutând din fază în fază, până găsea .pricina 
descomplectării și se pierdeau cu aceasta 3—4 zile.

Așa lucra înainte tovarășul Vasile Maxim, mașinist la ră.muit 
din sectorul încălțăminte dela fabrica ,,Flacăra Roșie" din Capi
tală.

Intr’o zi, tovarășul Maxim primește Înapoi două comisioane dela 
faza curățat. In ziua aceea caizul său nu a fost unicul în sector. 
Lucrul înapoi a primit și tovarășul Gușet Constantin, care nu cro
ise corect după tipare. In sector a început să se aplice metoda com- 
somolistei Lidia Savelieva.

La una din mașini, lucrează utemistul Constamtinesou Vaslle, 
un tânăr oacheș, mic de statură și .foarte energic.

La începutul lunii decembrie el s’.a angajat, în consfătuirea de 
producție a brigăzii, să depășească planul cu 10 lia sută.

In prima jumătate a lunii decembrie, el șina depășit angajamen
tul cu 17 la sută. Dacă-l întrebi cum a reușit să depășească anga
jamentul, îți va spune:

— Noi, pe la începutul lunii noembrîe am început să aplicăm o 
nouă metodă în m.uncă — metoda comsomolistei Lidia Savelieva. 
Controlul semifabricatelor este .făcut acum între noi dela o fază 
la alta. Șl datorită aplicării metodei, în cursul acestei luni, ou am 
mai primit lucru prost pregătit, la cusut. Înainte, zilnic se .întorceau 
24—26 piese diferite, pentru refaceri la secția croit, oheltuindu-se 
astfel tim.p de lucru și materiale suplimentare. De când s’a aplicat 
noua metodă, refacerile au fost reduse aproape în întregime. Din 
cei doi muncitori din atelierul de croit, care se ocupau înainte ou 
refacerile, unul a fost trecut să lucreze îin altă secție, Iar cu refa
cerile se ocupă doar un singur tovarăș.

Lucruri asemănătoare se întâmplau șl în secția tălpult. Din cauza 
deselor înapoieri de produse cu defecte, ce veneau dela finiș, .mais
trul secției îl lua dela mașină pe tovarășul Gheorghe Deou și-l 
punea să refacă carâmbii trași strâmb la calapod, etc. Acum gre
șelile remediindu-ise din mers, refacerile au scăzut și tovarășul 
Decu, nu-și mai părăsește mașina, lucrând din plin la ea.

După o lună dela aplicarea metodei comsomolistei Lidia Save
lieva, au început să se. constate tot mai puține refaceri.

Dar în afara creșterii calității, timpul pe care-i pierdeau munci
torii zilnic cu refacerile, este acum folosit în scopul creșterii pro
ductivității muncii. In luna octombrie la sectorul .încălțăminte, pro
ductivitatea muncii era de 2,96 pe cap de om. De când muncitorii 
au aplicat controlul pe fiecare fază de operație, productivitatea 
muncii a crescut dela 2,96 la 3,44 pe cap de om. Creșterea produc
tivității muncii, a contribuit în mare măsură la îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plen pe .anul 1953.

GHEORGHE MORARU

---------  Cifre și fapte -.......... ■;
• După o lună de zile dela aplicarea metodei comsomolistei 

Lidia Savelieva, muncitorii fabricii „Ștefan Plavăț" din Tlml 
șoara au obținut însemnate succese în muncă. Astfel, în luna 
octombrie a anului trecut productivitatea muncii pe cap de mun
citor era de 3,20. După aplicarea metodei ea a crescut la 3,40.

• In secția ștanță, a fabricii de încălțăminte „Dobrogeanu 
Gherea” din Oradea, lucrează și brigada utemistă condusă de 
Margareta Balasko. Aplicând metoda controlului pe fiecare fază 
de operație tinerele din această brigadă au reușit să ridice in
dicele de calitate dela 89 la 97 la sută.

Pentru succesele obținute în îmbunătățirea calității, această 
brigadă a primit steagul de brigadă fruntașă.

e In primele 15 zile ale lunii decembrie 1953, brigada sta-' 
hanovistă nr. 6 din sectorul B dela fabrica „Confecția" din Ba-' 
cău, a realizat sarcinile de plan în proporție de 118,2 la sută.

Dela aplicarea metodei comsomolistei Lidia Savelieva, con
trolul calității pe fabrică nu a respins nicio comandă.

o In urma aplicării metodei comsomolistei Lidia Savelieva, 
în brigada nr. 4, sectorul B, dela fabrica „Confecția" din Ba
cău, s’au redus refacerile dela 10 la 3, pe zi ’ .

S’au evidențiat, datorită succeselor obținute utemiștll: 
Ignat Constantin, Ecaterina Potlog și Elena Ciobanu.

• Tânăra Valerica Cosma, care lucrează la faza cusut pân
ză la carâmb, din cadrul fabricii de încălțăminte și pielărie 
„Partizanul” din Bacău, a reușit ca în urma aplicării metodei 
comsomolistei Lidia Savelieva, să-și îmbunătățească calitatea 
muncii cu 25 la sută.

* *
Odată cu creșterea permanentă a nivelului material și cultural 

al oamenilor muncii, crește și exigența lor față de bunurile de 
larg consum, pe care Ie cumpără din comerțul nostru de stat

Ei doresc să îmbrace haine bine confecționate, să poarte pan
tofi bine lucrați, cămăși, rochii, cu desene plăcute și fără defecte.

In registrele de sugestii și reclamați! ce se găsesc în maga
zine, se fac nenumărate propuneri, și nu sunt puține cazurile 
când consumatorii au trimis scrisori fabricilor producătoare de 
bunuri de larg consum, în care au sesizat unele defecțiuni ale 
produselor date spre vânzare.

Față de aceasta, a crescut și exigența tehnicienilor dela Bazele 
de desfacere ale M.I.U.

Așa se explică faptul, că în primul trimestru al anului '1953, 
fabrica de încălțăminte „Simion Bărnttțiu" din Alba Iulla. a 
primit printre altele șl o adresă din partea Bazei de desfacere a 
M.I.U.-Bacău, în care se spunea:

Către,
Fabrica „Simion Bărnuțiu"-Alba-Tulia

Astăzi am primit dela Dvs. trei lăzi-, conținând 320 perechi 
de pantofi femei, talpă bovine, la a căror recepționare calitativă 
am constatat următoarele deîecte:

— Căpute scurte.
— Tocuri date înapoi.
— Branțul la decupeu mai mic ca talpa.
— Nu au ștaifuri în ambele părți.
— Bombeuri trase strâmb (mai larg intr’o parte ea in cea

laltă).
— Branțurile-meșină la unele perechi la decupeu, croite 

mult mai mici.
Față de cele arătate mai sus, noi nu le putem pune tn vân

zare, fiind oprite la dispoziția Dvs. in depozitul nostru—
Desigur, că cele 320 perechi de pantofi și apoi altele, care au 

fost refăcute, au necesitat mult timp, altă ață, altă energie 
electrică.

Mulți dintre muncitori îșl puneau întrebarea: Cum să Înlă
turăm aceste deficiențe ?

S’au făcut o serie de propuneri, care au adus o oarecare îm
bunătățire a muncit Nu era suficient

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19—20 August 1953 a 
pus în fața muncitorilor din industria ușoară sarcini și mal 
mart

!n rândurile tineretului a Început o mal mare frământare La 
Începutul lunel noembrie, tânăra stahanovistă Ana Moldovan

----------------------------------------------------- *

a aflat despre inițiativa pornită de comsomollsta Udla Save
lieva dela fabrica ..Comuna din Paris” din Moscova care constă 
în Instituirea unui control din partea muncitorilor pe flecare fază 
de operație și care are ca rezultat:

— Reducerea refacerilor la finiș.
— Creșterea productivității munciL
— îmbunătățirea calității produselor și în special a aspectuluL
— Economisirea de materie primă, ață, cuie șl energie 

electrică.
— Creșterea spiritului de răspundere al muncitorilor.
După ce a discutat in cadrul brigăzii, tânăra Ana Moldovan 

a propus aplicarea acestei metode in fabrică. Muncitorii, mai
ștrii și tehnicienii, sub îndrumarea organizației de partid, dis
cutând despre foloasele aplicării acestei metode, au botărit. să 
o aplice in întreaga fabrică

Comitetul organizației de bază U.T.M. îndrumat de organiza
ția de partid a sprijinit această propunere și in numele tinere
tului a cerut conducerii fabricii să ia măsurile tehnico-organl- 
zatorice corespunzătoare. Propunerea a fost primită cu bucurie 
de conducerea fabricii, care a stabilit:

— Ut ilare a secției de croit cu mese corespunzătoare.
— Introducerea călcatului Ia secția țficuit
— Repararea mașinii de cusut tălpi, pentru * îngropa ațele 

In mod corespunzător.
— Aprovizionarea mașinilor cu piesele de schimb necesare.
— Repararea unei mașini de glazat.
— Repararea unei mașini de cusut ștaifuri.
— înființarea unei școli de calificare.
Rezultatele obținute încă din primele zile, de către muncitorii 

fabricii -Simion Bărnuțiu-. an atras atenția tuturor muncito
rilor din fabricile de încălțăminte și confecții, din patria 
noastră, care rând pe rând, cerând ajutorul organizațiilor de 
partid și a conducerilor 'întreprinderilor, au trecut la aplicarea 
acestei prețioase metode.

Rezultatele au fost dintre cele mal bune.
— In luna noembrie. când a fost aplicată metoda comsomo

listei Lidia SaveBevj Ia fabrica „S'mion Bămuțlu”- calitatea 
încălțămintei s'a îmbunătățit cu 5,42 la sută, față de normativ, i

— Productivitatea muncii a crescut față de luna septembrie 
cu 0.73 la sută.

— Numai brigada utemistă. condusă de tânăra Bârs Ana, a 
realizat in luna in care a pornit aplicarea noii metode o economie 
de 1603 decimetri pătrați de piele și 3863 decimetri pătrați me- 
șină.

♦----------------------------------------------------------'

O metodă care contribue la îmbunătățirea muncii
Un redactor al ziarului nostru s’a adresat 

tovarășului Horațtu Athanasiu, locțiitor al 
ministrului Industriei Ușoare, In legătură cu 
aplicarea controltaul pe fiecare fază de o- 
perație după metoda comsomolistei Lidia 
Savelieva.

El a pus tovarășului Horațiu Athanasiu, 
următoarele întrebări:

ÎNTREBARE: Ce părere aveți despre apli
carea metodei comsomolistei Lidia Savelieva 
in Întreprinderile de încălțăminte și con
fecții ?

RĂSPUNS: Inițiativa tinerilor dela fa
brica de încălțăminte „Simion Bămuțiu*  din 
Alba Iulia, de a aplica controlul la flecare 
fază de operație, după metoda comsomolistei 
Lidia Savelieva, dela fabrica de încălțăminte 
„Comuna din Paris" din Moscova, contribue 
în bună parfe la traducerea în viață a preve
derilor Plenarei lărgite a C.C. al P.M.R. din 
19—20 August 1953, cu privire la mărirea 
producției bunurilor de larg consum, în ve
derea ridicării continue a niveluiul de trai 
al oamenilor muncii.

Controlul pe fiecare fază de operație, după 
metoda comsomolistei Lidia Savelieva, 
duce în primul rând, la o îmbunătă
țire considerabilă a calității produselor. 
Controlul permanent al fiecărui tovarăș din 
brigadă asupra lucrului său, ca și asupra 
lucrului dela faza precedentă, duce nemijlocit

Convorbire cu tovarășul Horațiu 
Athanasiu. locțiitor al ministrului 

Industriei Ușoare

la eliminarea practicei nejuste, ca defectele 
Încălțămintei să fie „acoperite’* tn faza fi
nală, făcând în felul acesta ca o mare parte 
din produse să fie de o calitate inferioară.

Aplicarea controlului la fiecare fază de 
operație duce în mod direct la creșterea pro
ductivității muncii, deoarece cu ajutorul a- 
cestei metode se elimină complect sistemul 
refacerii semifabricatelor, lucru deseori obiș
nuit în întreprinderile de încălțăminte și 
confecții. Deasemeni prin eliminarea reface
rilor dela finiș, este suprimat consumul su
plimentar de materiale, iar timpul ce se 
pierdea pentru acest lucru, este folosit in 
scopul măririi producției.

Totodată, trebue subliniat că prin aplica
rea metodei Liidiei Savelieva, crește conside
rabil spiritul de răspundere al membrilor din 
colectivul de muncă.

Inițiativa tinerilor dela fabrica, „Simion 
Bămuțiu” -din Alba Iulla, de a aplica con
trolul pe fiecare fază de operație, a fost pri
mită cu multă căldură de brigăzile de 
tineret dela fabricile „Ianoș Herbak" din 
Cluj, „Partizanul" din Bacău, „8 Mai" din

Mediaș și de tinerii din Întreprinderile de 
confecții cum ar fi de pildă, cei deța fabri
ca „Progresul" din Galați, „Confecția“-Bacău 
precum și din alte fabrici.

ÎNTREBARE : Dacă acestea sunt rezulta
tele de până acum, ce părere aveți despre 
aplicarea pe scară largă a acestei metode ?

RĂSPUNS: Rezultatele bune, obținute pâ
nă tn prezent în cecace privește creșterea 
calității produselor, a productivității muncii, 
reducerea consumului de materiale, obținute 
Intr’un timp foarte scurt de brigăzile 
de tineret care aplică controlul la fiecare o- 
perație, ne Îndreptățesc să considerăm ne
cesară aplicarea metodei în toate fabricile 
de încălțăminte șl confecții.

Conducerile administrative șl tehnice ale 
întreprinderilor ca și toți tehnicienii și in
ginerii trebue să sprijine pe tineri în apli
carea acestei prețioase metode, să creeze 
condițiile tehnice și organizatorice necesa-re 
stimulând aplicarea metodei.

Utemiștii trebue să fie în fruntea acțiunii 
de extindere a metodei comsomolistei Lidia 
Savelieva. Exemplul stahanoviștilor Ana 
Moldovan dela fabrica „Station Bămuțiu” 
și Komloși Carol dela uzinele „Ianoș Herbak" 
care au trecut primii la aplicarea acestei 
metode, trebue să fie urmat de toți tinerii 
din fabricile de încălțăminte și confecții.

Dacă ștanrezl cu atenție căptușeala pieselor pentru bocanci, nu 
ți se inapoiază lucrul pentru a fi refăcut, șt în acelaș timp nu 
împiedici în muncă pe tovarășii tăi. care lucrează la celelalte 
faze de operații.

Lucrul acesta, l-a învățat utemistul Gheorghe Șerban, din sec
ția ștanțat. a fabricii de incal’âminte „Tudor Vladimirescu", din 
Pitești, dela comsomolista Liria Savelieva.

De când aplică noua metodă, refacerile s’au împuținat sim
țitor.

Bucuria primelor succese este mare. In cursul lunii noembrie, 
împreună cu utemistul Dumitru Neblea, a economisit materiale 
în valoare de 2327 lei.

-- •--

Și la noi este necesară aplicarea metodei Lidiei Savelieva
In luna noembrie, am aflat 

din ziarul „Scânteia tineretului" 
că tinerii dela fabrica de încăl
țăminte „Simion Bărnuțiu" din 
Alba-lulia, au aplicat o nouă 
metodă sovietica, inițiată de 
maistra comsomolistă Lidia Sa- 
vclieva-control-ul pe fiecare fază 
de operație.

Am urmărit, zilnic, rezultate
le și am văzut că în urma apli
cării acestei metode, la fabri
cile „Simion Bărnuțiu” din 
Alba I-ulia ; „Confecția” și 
„Partizanul” din Bacău, „T-anoș 
Herbak" din Cluj, ș.a. numărul 
refacerilor a scăzut simțitor, a 
crescut productivitatea muncii, 
s’a îmbunătățit calitatea produ
selor.

Eu, lucrez în secția șlefuit a 
fabricii de încălțăminte „Kirov” 
din Capitală. Și la noi sunt 
lipsuri, așa cum au fost la fa
brica -„Simion Bărnuțiu”, înain. 
te de aplicarea noii metode.

Și l-a noi sunt utemiști șl 
tineri, care neglijează calitatea.

Cele mai. -multe defecte sunt 
linsă la operația, cusut vipușca, 
la care lucrează tovarășii 
Gheorghe Naftanailă și Elen-a

Nicoară. Vipuiștele sunt cu-sute 
strâ.mib, din neglijență, ceeace 
dă un aspect -urât ghetelor pe 
care noi le fabricăm. La fel de 
neatent, lucrează și utemistele 
Elena Cio-bârcă și Ștefania 
Trandafir.

Semifabricatele lucrate prost, 
nu pot -pleca din secția noastră 
-mal departe, și ele sunt date 
de către revizorul de calitate 
sau șeful secției la refăcut.

Nu de mult, tovarășa Fruslna 
Z-a-veca a cusut greșit la 10 
perechi de ghete carâmbi cu 
numărul 39 la căpute care 
aveau numărul 36. Această gre
șeală a fost observată abia de 
tovarășa Hor op si-na N:ță, revi
zoarea de calitate, care a înapo
iat comisionul tovarășei Zaxeaa, 
pentru a fi refăcut.

Tovarășa Za-veca, a desfăcut 
comisionul, și a executat din 
no-u operația, timp ta ca-re ar ti 
putut coase carâmbi la 15 pe
rechi de căpute.

-Dacă în fabrica noastră s’ar 
fi aplicat metodia comsomolistei 
Lidia Savelieva, atunci defectul 
ar fi fost observat între faze 
și îndreptat pe loc.

Din cauză că defectele sunt 
observate abia de către revi
zorul de calitate, din cauză că 
mulți tovarăși nu lucrează cu 
spirit de răspundere, calitatea 
produselor noastre a atins în 
luna noembrie abia procentajul 
de 85 la sută.

Pentru înlăturarea acestor lip
suri, noi am simțit nevoia să 
aplicăm această prețioasă Ini
țiativă. Ga-re este însă situația 
la noi cu aplicarea metodei 
comsomolistei Savelievia ?

Știu că la început, tovarășul 
Troflm, conducător tehnic de 
fabricație spunea că trebue să 
se aștepte o consfătuire organi
zată la Minister în care să se 
vadă ce -rezultate s’au obținut 
la fabrica „Simion Bărnuțiu", 
apoi să se aplice și la noi me
toda.

Știu că după consfătuirea 
dela Minister, la metod-cabinet 
a avut loc o altă consfătuire, 
s’a făcut un referat în car.e se 
spune printre altele :... se apro
bă aplicarea metodei comsomo
listei Lidia Savelieva în anul 
1954...

Eu cred că acest fel de a pro
ceda este curată birocrație.

Vinavați de această situație 
sunt șl tovarășii din comitetul 
organizației de bază U.T.M. și 
în primul rând, tovarășul -Con
stantin Badea, care a amânat 
timp de două luni de zile apli
carea acestei -metode. El nu a 
cerut suficient conducerii fabri
cii, să se organizeze consfă
tuirea pe ca-re o așteptau -mun
citorii, pentru lămurirea și apli
carea acestei -metode.

Tovarășii din comitetul or
ganizației de bază U.T.M. 
și tovarășii din conduce
rea fabricii trebuie să ia 
toate măsurile ca acum când 
am -p-ășit in noul an să se treacă 
la aplicarea controlului pe fie
care fază de operație.

Existând un control amănun
țit, exercitat de însăși muncito
ri, vom reuși să micșorăm re
facerile, vom economis-1 ace, 
ață, energie, electrică, timp, 
vom îmbunătăți calitatea iar 
toate acestea vor duce nemijlo
cit la scăderea prețului de cost.

IOANA BADESCU 
responsabilă de brigadă 

din secția șlefuit.
Fabrica de încălțăminte 

„Kirov" București

Fruntași in aplicarea metodei

A crescut simful de răspundere
. 1

Revizorul de calitate controlă zece raglane. Toate aveau aceleași 
defecte; încrețituri la subrațe. Supărat că nu se îndeplinea plănui 
de calitate, luă cele zace raglane și se îndreptă către tânărul 
Gotha Carol :

— Tot neatent lucrezi 1
— Muncesc, ce să fac ?
— Bine, bine, de muncit toți muncesc, însă nu ca tine. Uite! 

ți-ia-m adus raglanele astea înapoi pentrucă nu al executat ope
rația așa cum trebuia. Ai lăsat mânecile neînsăilate șl acest lucru 
nu este pentru prima dată.

Gotha începu să bombăne nemulțumit, și se apucă să le desfacă. 
Zilele treceau. In brigadă a intervenit o schimbare. S’a aplicat 

o nouă metodă sovietică .
— Adică, cum? Se întreba Gotha — să mă controleze .pe mine ori

cine ? Lucrez cum mă pricep. Asta e! Ce tot vreți dela mine ? le-o 
reteza el celor ce se țineau de capul său.

Miclea Leontin, un tânăr vioi, care se afla lia operația următoare 
nu-i da deloc dreptate. Ori de câte ori făcea lucrul cu defecte i-1 
înapoia și iar îl critica. Iși pusese ta gând, să-l f.acă să înțeleagă 
că trebue să lucreze mult mai atent.

Intr’o zi, Miclea se apropie de teancul de raglane la care lucrase 
Gothâ și luând unul ta mână ii cercetă amănunțit.

— Astea...  sunt gata ?
— De bună seamă că sunt 1 I.a-le și nu mă mai ține de vorbă. Eu 

lucrez, nu vorbesc 1
— Nu ți-le primesc: Mal sunt printre ele unele cu defecte despre 

care ți-am mai spus și eu, ți-au mai spus-o și alții.
Gotha sări în sus ca airs.
— Bine măi Leonline, om ești iu ? Ce fel de prieten .poate să 

fie unul care se poartă aș.a ca tine ?
Miclea^ rămăsese surprins de felul ta care gândea tovarășul său 

de imuneă, și interveni dfa nou :
— Ascultă, Carole 1 Dacă te duci să-ți Cumperi un raglan așa 

cum îl lucrezi tu... Țl-ar place să-l iei ?
— El, asta e acum, — zise Gotha, neștiind unde vrea Să ajungă 

tovarășul său cu discuția. Păi bine măi, ce sunt? Nu-s croitor? 
Se înțelege, că îmi voi lua unul să-mi vină ca turnat pe mine.
, — Așa 1 dar muncitorii ceilalți... surit obligați să poarte confec

țiile lucrate prost de tine?
Din acel moment începu să gândească altfel Gotha.
—- Poate are dreptate...
Orele se scurgeau .repede. După câtva timp lucrul se termină.
Tinerii din brigadă se strânseră. Un băiat chipeș deschise șe

dința. Er.a responsabilul brigăzii. Discuțiile deveneau din ce în ce 
mai înflăcărate. Problema sarcinilor de plan, greutăți... propuneri 
pentru înlăturarea lor... Da.r consfătuirea fusese organizată în spe
cial, pentrucă să se discute calitatea confecțiilor Miclea Leontin 
era nerăbdător.

Eu o să arăt, spuse Leontin, dece lucrul făcut de Gotha are 
încrețituri și .dece trebue refăcut. Nu vrea să țină cont de ajutorul 
tovarășilor lui. Sare .în sus când îl .arăți greșala ! Nu .înțelege că 
un raglan nu poale merge afară din cooperativă cu încrețituri la 
subraț, sau alte defecte. Deasemenea .nu vrea să știe că aceste re
faceri durează aproape trei sferturi de oră și că se consumă altă 
ață, altă energie electrică șl că ele compromit calitatea lucrului.

— Ne face de rușine întreaga brigadă — a sărit altul. El nu se 
gândește, că pe fiecare raglan stă scris: „Cooperativa de c-onfecțil 
Cootex-Oradea” șl toți cei ce le vor cumpăna vor ști unde sunt 
lucrate. Gotha simți m.al întâi că obrajii 1 se înfierbântă. II era ru
șine. Ișl .plecase privirea în pământ și asculta. L^au criticat șl alți 
tineri, pentru aceleași lipsuri. Niciunul n’a uitat însă să arate, că 
e un băiat cinstit și poate să se îndrepte.

Lui Gotha ti părea rău. Dece făcuse până atunci toate acestea ? 
Vedea bine că cel din brigadă nu-i vroiau răuil. Prin minte, i se pe
rindau parcă zilele decând ia venit aci... Bucuria pe care a simțit-o 
când a fost ales în brigadă... Apoi visurile de viitor ale brigăzii, 
sprijinul ce l-a primit să se califice...

Emoționat sa ridicat... E lesne de închipuit ce le-a arătat to
varășilor lui.

Brigadierii mal țin minte câteva cuvinte simple, spuse cu emoție 
de Gotha.

...Nu tovarăși I Eu nu voi m.al fi nici cel de ieri, nici cel de azi. 
Poate nu mă credeți... dar.... o să vă dovedesc 1

Tinerii nu i-au mai spus nimic. Insă erau convinși că Gotha vă 
fl altul. ★

_ Trecuseră dela consfătuire câteva zile. Intr’o clipă de răgaî, fn 
timp ce îi da un raglan cu operația terminată lui Miclea, ’’tânărul 
Gotha îl întrebă :

— Ești supărat pe mine, Leontine ?
— Acum nu! văd că^i respecți angajamentul. Al văzut? Revi

zorul țl-a mal însemnat încă un punct pe fișa de calitate. Al 96 
la sută.

Stahanovista ANA MOLDOVAN 
dela secția croit a fabricii de 
încălțăminte „Simion Bărnu
țiu” din Alba lulia a propus 
pentru prima oară în țara noas
tră, aplicarea metodei comso

molistei Lidia Savelieva.
Curând, propunerea tinerei 

Ana Moldovan a găsit un pu
ternic ecou în rândurile tineri
lor din numeroase labricl de în
călțăminte, de confecții și tri
cotaje, precum șl in alte fabrici 
unde se practică sistemul de 
lucru pe bandă.

Utcmistul CSORDAS ALE
XANDRU, lucrează în secția 
țficuit a fabricii de încălțămin
te „Dobrogeanu Gherea", din 

Oradea. In luna noembrie, el 
a reușit să atingă la calitate 
procentul de 93,75 la sută. A- 
plicând metoda Lidiei Savelieva, 
îmbunătățește continuu cali
tatea muncii. El nu primește lu
cru prost executat, dar nici dela 
el nu pleacă mai departe vreun 
semifabricat cu defecte.

Tot mai frumoase succese, 
obțin tinerii dela fabrica de în
călțăminte „Tudor Vladlmires- 
cu“ din Pitești, în urma apli
cării metodei Lidiei Savelieva.

Utemistul IOAN EMILIAN, 
din brigada de croit, condusă 
de stahanovistul Marin Chirilă, 
a economisit în luna noembrie, 
datorită reducerii relacerilor, 
materiale în valoare de 543 lei.

Datorită succeselor obținute, 
utemistul loan Emilian este 
fruntaș in producție.

Pe utemista stahanovistă, 
AURICA TOFAN, o cunosc ti
nerii și vârstnicii dela fabrica 
„Confecția” din orașul Bacău 
ca pe cea mai bună muncitoare.

Brigada nr. 9, din sectorul A, 
in care muncește șl ea. lucrând 
după metoda comsomolistei Li
dia Savelieva, a realizat în 
primele 15 zile ale lunii decem
brie, planul in proporție de 
159,5 la sută.

Aurica Tofan este mândria 
brigăzii șl despre ea toți mun
citorii vorbesc cu dragoste și 
respect

Acum zeci și sute de raglane, ies din mâinile tinerilor brigadieri. 
Calitatea a crescut dela 96 la 97 și 98 la sută. De câte ori Gotha 
aude dejmetoda Lidiei Savelieva își înalță privirea. El știe că 
undeva în marea Uniune Sovietică există o comsomolistă cu acest 
nume, care cu toate că nu-1 cunoaște personal, l-a ajutat înde
aproape. Și mal știe ceva. Că tovarășii lui de muncă nu l-au lăfat, 
1-aiu ajutat șl ei.

Intro zi revizorul de calitate Szia.nta Arpad, privea zâmbind sure 
locul unde lucra Gotha. F

Utemistul Miclea Leontin văzându-1 puțin gânditor, făcu o glumă 
către vecinul său, în așa fel, încât să fie auzit de revizor :

— Să știi Radule, că tovarășului revizor îi pare rău, că aproape 
nu mai are ce să controleze! Revizorul se apropie de flăcăi vesel.

Ba, nu băeți ! Mă gândesc cum lucna Gotha înainte șl cum lu
crează acu.m.. Uitațl-vă și voi ce atent e 1 Aplicând metoda Lidiâi 
Savelieva spiritul l.ui de răspundere a crescut 1
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