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In drum spre S. M. T
cu un grup de mecanizatori

Zilele acestea, de la uzinele , Mat vas Ra- 
kosi- din Capitală a plecat un grup de 
muncitori, care cu puțin timp in ur
mă au cerut să fie trimiși Ia sate să spri
jine buna desfășurare a muncilor agri
cole. Să însoțim împreună acest grup, de 
la uzină pină la S.M.T„ să-i cunoaștem 
și să vedem cum este o astfel de călăto
rie.

Mașina era pregătită de mult.
— Ei. nu plecăm? pierdem trenul! Cei 

care vorbise, pe nume Radcovici Carol 
era inaît și părea că domină pe cei d.n

Să întărim disciplina socialistă 
a muncii SĂPTĂMÎNA MONDIALĂ

3 
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Petrache Gheorghe, (lucrează la între
prinderea I.O.R. din București. Este fre
zor, la fel ca și tinăra Elisabeta Neagu. 
Dar cită deosebire există între acești doi 
tineri! Neagu este fruntașă în muncă, 
și-și depășește zilnic norma cu 40—50 la 
sută, pe cînd Petrache este un vestit ch:u- 
langiu. Vine o zi, două, în întreprindere și- 
apoi lipsește. Muncitorii îl privesc cu ne
încredere, fiindcă prin atitudinea sa indis- 
ciplinată, Petrache, nesocotește pe cei ce 
muncesc cu devotament, pătează calitatea 
sa de utemist. Colectivul din care face el 
parte l-a criticat, i-a arătat cum trebuie să 
se poarte un utemist, dar Petrache nu s-a 
schimbat de fel.

Și în timp ce Petrache se plimbă, tova
rășii săi din întreprindere își înzecesc efor
turile, pentru a da tot mai multe produse 
economiei noastre naționale, pentru înflo
rirea patriei noastre și ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii. Ei muncesc 
cu sîrgirnță respectînd disciplina socia
listă a muncii, iar săgețile de pe graficele 
tor urcă tot mai sus, marcind succesele 
obținute. Ei știu că munca tor nu mai 
îmbogățește pe capitaliști pentru că la noi 
capitaliștii din fabric’, uzine, mine și sche. 
le, au dispărut de mult. Țelul muncii lor 
este făurirea unei vieți îmbelșugate și fe
ricite pentru întregul popor. Munca pentru 
bunăstarea întregului popor, pentru con
struirea socialismului în țara noastră, a 
determinat transformări adînci în conștiin
ța oamenilor noștri. Munca eliberată din 
lanțurile robiei capitaliste a determinat 
nașterea în conștiința clasei muncitoare 
a atitudinii socialiste față de muncă, a 
înțelegerii rolului disciplinei în producție 
și a dat un avînt nemaiintîlnit inițiativei 
și activității creatoare a oamenilor mun
cii.

Disciplina socialistă a muncii după cum 
se știe, este un element esențial pentru 
buna organizare a muncii, desfășurarea 
normală a procesului de producție și în 
același timp, o chezășie a îndeplinirii pla
nurilor de producție. Succesele obținute de 
economia noastră națională se datoresc pe 
bună dreptate și faptului că marea majo
ritate a muncitorilor din fabrici, mine, căi 
ferate etc., dau dovadă de o disciplină 
conștientă în muncă, că și-au îndeplinit 
conștiincios îndatoririle de producție. 
Partidul, și ca ajutoare apropiate ale par
tidului — sindicatele și Uniunea Tinere
tului Muncitor, educă oamenii muncii toc
mai în spiritul disciplinei socialiste față 
de muncă, învățîndu-i că fără aceasta, nu 
este posibil ca economia noastră să se 
idezvoite.

Sistemul socialist de organizare a mun
cii nu îngăduie lipsa de conștiinciozitate. 
El impune prin natura sa, ca fiecare mun
citor, fie el virstnic sau tînăr, utemist sau 
neutemist, să-și îndeplinească cinstit înda
toririle, să contribuie la îndeplinirea pla
nului economiei naționale.

Marea majoritate a utemiștitor și tine
rilor din patria noastră, muncesc discipli
nat și se mîndresc cu realizările obținute 
de colectivul lor de. muncă. Iată, de pildă 
la uzina de tractoare din Orașul Stalin, 
este bine cunoscut numele utemistului 
Sandu Ionescu. El vine cu regularitate la 
muncă, își organizează locul de muncă, 
respectă procesul tehnologic. De aceea nu 
este de mirare, că realizează, zilnic cîte 
o normă și jumătate.

La sute de kilometri departe de el, la 
Cluj, tînăra Maria Crișan, mecanic de lo
comotivă, conduce cu multă pricepere tre
nul. Dacă i-ai întreba pe aceștia, sau pe 
oricare tînăr, care și-a făcut din respecta
rea disciplinei o chestiune de onoare, cum 
au reușit să ridice productivitatea muncii, 
ai afla că ei utilizează rațional fiecare 
minut, iiși ridică calificarea profesională, 
aplică metodele înaintate de muncă. Ca 
urmare a acestui fapt, normele sînt depă
șite, iar ei se bucură de stima și dragos
tea tovarășilor de muncă.

Cu toate succesele obținute de către 
organizațiile U.T.M. în ceea ce privește 
educarea tineretului în spiritul disciplinei 
liber consimțite, sînt încă destule cazuri 
asemănătoare lui Petrache Gh. de la 
I.O.R. Așa sînt de pildă fochiștii Cazan
giu Nelu, Pîrvu Gheorghe, Eugenia Fița 
de la depoul C.F.R. Craiova, Toma Marla 
muncitoare la uzinele textile „11 Iunie11 
Găvana din Pitești și alții. Ei nu s-au de-
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barasat încă de apucăturile vechi și 
influența moralei burgheze. Adoptînd 
poziție nejustă față de muncă, ei caută 
lucreze puțin dar să cîștige mult, să 
sustragă de la îndatoririle lor.

Oamenii muncii răspund la chemările 
partidului și guvernului cu eforturi spo
rite, cinstind astfel onoarea de muncitor. 
Printre aceștia sînt însă unii care lene
vesc, chiulesc sau se plimbă prin ateliere. 
S-a întrebat vreodată utemista Toma Ma
ria ce urmări are faptul că deobicei sîm- 
băta lipsește ca să meargă la bal ? Pen
tru ea cîteva zile lipsă nu contează, dar 
pentru uzină, fiecare minut este prețios, 
reprezintă mai multe bunuri de larg con
sum pentru oamenii muncii.

Partidul a încredințat U.T.M.-uIui sar
cina de a educa tineretul in spiritul unei 
discipline liber consimțite. Plenara a X-a 
a C.C- al U.T.M. a scos în evidență fap
tul că unele organizații de bază, comitete 
orășenești, raionale și regionale U.T.M., 
s-au dezinteresat de întărirea discipline: 
în rîndul tinerilor, lucru valabil și acum. 
Ca urmare a acestui fapt, se manifestă 
dese cazuri de indisciplină, de neglijență 
în muncă, de lipsă de grijă față de bunul 
obștesc în rînduriie tineretului.

Ce a făcut comitetul organizației de 
bază U.T.M. de -la uzinele textile „11 Iu
nie" Găvana din Pitești, cind a văzut că 
Toma Maria și a’.ți tineri din fabrică chiu
lesc sistematic? Nimic. El nu a folosit ga
zeta de perete și nici ajutorul pe care l-ar 
fi putut da adunarea generală acestor ute
miști pentru ca ei să se îndrepte. Cu alte 
cuvinte atit membrii comitetului organi
zației de bază U.T.M., cit și utemiștîi, au 
tolerat în chip nejust atitudinea disprețui
toare față de muncă, manifestată de Toma 
Maria și alți tineri. Aceeași întrebare se 
poate pune și comitetului organizației de 
bază U.T-M. de la depoul C.F.R. Craiova.

Marele Lenin ne învață că — discipli
na nouă, socialistă, față de muncă, nu 
cade din cer și nici nu se naște numa: din 
dorința cuiva. Pent-ru a o răspindi, este 
necesară o muncă sistematică de educare 
a tinerilor în spiritul disciplinei noi față 
de muncă, în spirit critic și autocritic.

Organizațiile de bază U.T.M., trebuie 
să explice tinerilor că indisciplina și de
zordinea sînt proprii anarhiei capitaliste. 
Ele trebuie să educe utemiștii și tinerii 
in așa fel incit pe ei să-i bucure succe
sul întregului colectiv și să lupte pentru 
a-1 obține, neîngăduind nimănui să pă
teze onoarea colectivului.

Gazeta de perete, gazeta satirică a 
postului utemist de control, stația 
de radioamplificare, adunările generale 
U.T.M., pot ajuta organizațiile de bază 
U.T.M. să întărească disciplina socialistă 
a muncii.

Munca unei organizații de bază se ju
decă după succesele pe care ea le obține 
și-n oeea ce privește întărirea disciplinei. 
Nu este suficient să-l critici pe chiulan
giu sau pe leneș, trebuie să găsești și noi 
forme pentru educarea lui- Cit de intere
sante și-n același timp eficace, pot fi adu
nările deschise, organizate cu teme edu
cative, cum ar fi: „Prețuiește timpul", 
„Aspectul moral al muncitorului înaintat", 
„Disciplina socialistă a muncii, trăsătură 
a moralei comuniste" etc. Asemenea adu
nări merg la inimă tinerilor. Dacă de pil
dă, un tînăr indisciplinat ar primi sarcina 
să prezinte în-tr-o adunare deschisă un re
ferat cu tema : „Prețuiește timpul", de 
bună seamă că în munca și comportarea 
sa, se va produce o cotitură. Vor trece ani 
și ani, dar el nu va uita niciodată, cit de 
tare-i batea inima cînd a trebuit șă vor
bească, tocmai despre lucrul pe care el nu l 
respecta — despre disciplină.

Fără îndoială, că dacă organizațiile de 
bază U.T.M. vor primi sprijinul comitete
lor orășenești și raionale U.T.M., ele vor 
obține rezultate bune.

Educarea tineretului în spiritul discipli
nei socialiste a muncii trebuie să stea în 
centrul activității organizațiilor de bază 
U.T.M., pentru că disciplina socialistă a 
■muncii asigură îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor planului de stat.

Să nu uităm că partidul a încredințat 
U.T-M.-ului sarcina educării comuniste a 
tineretului și că disciplina liber consim
țită, disciplina socialistă în muncă este 
una dintre trăsăturile moralei comuniste.

A apărut în limbile: rusă, romînă, franceză, germană, engleză și spaniolă

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară!“

București, orgian al Biroului Informativ ai Partidelor comuniste și muncitorești 
Nr. 13(281) 
Cuprinde: 

muncitorești — forța de avangardă a țări-Articol de fond : Partidele comuniste și 
lor de democrație populară

* * * Popoarele din Europa se pronunță
europene11

* * * Cu privire la sporirea continuă a

împotriva creării „Comunității defensive

r___ . ... ._ .. . producției de cereale în țară și la valorifi
carea pămîntuirilor virgine și înțelenite. — Raportul prezentat de tovarășul N. S. 
Hrusciov la 23 februarie 1954, la Plenara Comitetului Central al P.C.U.S. 

FRANZ HONNER : Pentru o Austrie democrată, independentă.
* * * Congresul al 12-lea al U T.C.L. din U.R.S.S.
W. KOUCKY . O importantă etapă în dezvoltarea Cehoslovaciei. (Despre cartea lui 

Element Gottwald: „1951 — 1953“!
PANTAZI CRISTEA : Poporul romîn aprobă în unanimitate propunerile pașnice ale 

Uniunii Sovietice.
* * * In preajma Congresului al 4-lea al Partidului Socialist

(Revista presei)
JAN MAREK: Node politice: Turneul lui Adenauer la Atena și

De vînzare la toate librăriile, chioșcurile și debitele O.C.L.

Unit din Germania
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A TINERETULUI
Zilele acestea, in patria noastră, ca și In întreaga lume, se sărbâto-este Sirtă- 

mina Mondială a Tineretului.
Tinerii muncitori, țărani muncitori, funcționari, elevi și sta denii își exprimi cu 

prilejul diferitelor adunări și manifestații 
iubitor de pace.

Tinerii din fabrici și uzine participă 
neretul țărănimii muncitoare se află in 
de la sate care luptă pentru aplicarea in . 
vern. ce au drept scop ridicarea producției agricole.

Elevii și studenții iși sporesc eforturile la învățături, organizează consfătuiri 
cu colegii lor din străinătate care învață in țara noastră.

In întreaga țară Săptămina Mondială a Tineretului se desfășoară cu fcisufețire.

dragostea ce o poartă tineretclai lanul.

cu entuziasm la întrecerea socialistă. Ti- 
primele rinduri ale oamenilor muncii 

viață a măsurilor luate de partid Și gu-

împreună cu prieteni

Cercul literar al universității „C. I. Par- 
hon" a organizat in cinstea Săptămînii Mon
diale a Tineretului, o ședință festivă In ca
drul căreia cinci tineri poeți au prezentat o 
serie de creații a'.e lor. Nu au citit însă obiș- 
nuiții colaboratori ai cercului 'iterar ci stu- 
denți străini care învață in țara noastră : 
australianul Klem Milward, grecul Dimos 
Rendis. pOlonezu; Henry M;ster>k . coreeanul 
Kim Um be și bulgarul Fedor De cev-D’mi- 
trov. Creațiile lor au fost citite atit in ori
ginal cit și în traducere romînească. Deși 
scrise în limbi diferite și îmbrățișînd o te
matică variată, versurile lor au exprimat a- 
ceiași idea; : consolidarea cauzei păcii în lu
mea întreagă.

Poezia „Fiul tău“ de Klem Milward este 
un apel impresionant adresat mamelor din 
țările capitaliste, în care ee sînt îndemnate 
să-și crească copiii în spiritul dragostei și 
înfrățiri între popoare.

Cu un interes deosebit au fost ascultate 
șl poeziile „Patria și luptătorii" și „Către 
mama lui Edmer Selden” scrise de studen-

tu! grec Dimos Rendis — tarat a? cetai de 
al IV-lea Festiva.' de la Bcrarești.

Studenta: poioewz Henry Mistersk: a pre
zentat cinci creații in ..Fest-.alal" de p:'.dă 
poetul reușește să redea deaseo : de suges
tiv imaginea vieții libere și tumultoase din 
țările din lagărul păcii, democrației șt socia
lismului, in contrast cu viața mizeră a 
popoarelor din țările capitaliste.

Poeziile studentului coreean Kim Um be, 
exprimă dragostea lui fierbinte pentru fru
moasa sa patrie coreană. cit și hotărirea de 
a lupta pentru unitatea mondială a tineretu
lui.

Fedor De'xev-Dimitrov a citit șl e'. unele 
din versurile sale. In poeza „Căminul inter
național’ poetul descrie viața de cămin a 
studenților străin: care învață in R.P.R.

Ședința festivă a cercului literar al Uni
versității „C. I. Parhon" a constituit o reu
șită man:festare culturală internațională în 
cadrul Săptămînii Mondiale a Tineretului.

Corespondent
L. DUNAJECZ

P ri ntre tinerii prahoveni

In cinstea Săptămînii Mondiale a Tine
retului. tinerii din orașul Breaza desfășoa
ră o rodnica activitate.
Colectivul de conducere al „Librăriei Noas

tre" din Cimpina format în majoritate din 
tineri, a organizat in școlile medii tehnice 
din localitate standuri cu cărți pentru ti
neret. Astfel s-a organ’zat un stand la Școa
la medie tehnică de petrol, la Școala elec- 
tro-tehnică și în întreprinderi ca de piildă 
ia schela Cîmpina, la uzina Poiana etc.

Tot în cadrul Săptămînii Mondiale a Ti-

■ PE SCURT

în orașul Cîmpinaneretului s-a organizat 
recenzia romanului „Tinerețe11 de Boicenco.

Elevii liceului mixt din Breaza au pregă
tit un festiva! închinat luptei pentru pace. 
Programul alcătuit de elevi cuprinde oîntece 
ale tineretului din întreaga lume culese cu 
ocazia celui de al IV-lea Festival Mondial el 
Tineretului șl Studenților de la București, 
poezii și dansuri populare.

Corespondent
GHEORGHE MARACINEANU

• Brigada de strungari 
fruntași a tovarășului C vi
șin Vasile de la I. C. A. R. 
București, a depășit norma 
cu 175 la sută, iar brigada 
tovarășului Neagă Vasile 
de la „ViitO'uP și-a între
cut norma cu 468 la sută.

• In raionul Stalin, re
giunea Stalin au fost efec
tuate 2300 ore de muncă vo
luntară la curățitul pomilor 
și la plantarea puieților.

• Pionierii de la Palatul 
Pionierilor din Orașul Stalin 
au pregătit 150 de ghivece 
nutritive.

• La școlile elementare 
din Scinteia și Tans a, raio
nul Negrești, pionierii -au 
confecționat zeci de răsad
nițe 
lor.

/ic

pentru grădinile școli-

La Combinatul Poligra- 
Casa Scinteii ,J. V.

Stalin' secția care produce 
produse de larg consum, 
unde lucrează în majorita
te tineri, planul trimestrial 
de producție a fost îndepli
nit înainte de termen.

• La Iași un număr de 
peste 10.000 de tineri au 
participat la manifestările 
cu prilejul deschiderii festi
ve a Săptămînii Mondiale 
a Tineretului.
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jur. Cu toate că toți 
voiau sâ ajungă din 
timp la gară nu primi 
insă nici un răspuns. 
Ce să-i faci e greu 
cind te desparți de 
prieteni și unde pui că 
in curtea uzinei ei erau 
cu duiumul.

După fotografiile de 
rămas bun, după strin
ger, e de miîr.f mașina 
s-a urnit <£n loc. Din 
ea un tinăr scund și 
îndesat, Cioc Emil stri
gă ia hazul celorlalți 
că a uitat ceva. Se 
uită spre cei rămași 
iu curte și deși nu 
putu să deosebească

pe cel cu care avea treabă își făcu pal
mele pilnie la gură:

— —să ai grijă de strung!
Ajunși in stradă tinerii antrenindu-i 

apei și pe virstnici au început să cinte a- 
companiați de un acordeon și să-și flu
ture șepcde. Intr-o stație a tramvaiului 
19. șoferul fu nevoit să oprească și un 
bztrinel in straie țărănești se apropie de 
mașină.

— Dar mireasa? Unde i taică, mi
reasa?

lacă-mă! vru să răspundă normatoa- 
rea din grupul celor din mașină, dar 
tocmai atunci șoferul slăbi frinele. Totuși 
cineva, pe semne un tinăr glumeț, strigă 
moșului:

— Nunta o facem moșule, dar la toam
nă cind om culege roadele! Acum mer
gem la SALT.

lată apoi gara, trenul de Constanța și 
ia’ă-ne intr-un vagon. In tren, deh! nu 
e ca in mașină unde sînt numai ai tăi și 
deci a cinta nu e chiar atit de nimerit. 
De aceea cei din grup discută fiecare ce-1 
frămintă.

Comunistul Bratu Voicu. un muncitor 
înalt și brunet amintește celor din com
partiment că el va veni la București săp
tămina viitoare fiindcă are de luat ceva 
de la uzină.

— Atunci, ca să nu mai viu și eu. o 
să te rog să treci pe la sediul comitetu
lui U.T.M. și să-mi iei talonul de mutare. 
Rugămintea aceasta a făcut-o mecanicul 
Mateescu Nicolae.

Auzind cele spuse de tînărul mecanic, 
ceilalți utemiști au sărit și ei.

— Și mie tovarășe Bratu te rog 
iei talonul.

— Da nu numai ție, mezinule, 
mie s-a adresat normatoarea cu 
minte. ..Mezinul" îl mai cunoaștem, e 
strungarul care a stîmit haz la plecarea 
din curtea uzinei. Cu haz a fost primit 
și atunci cind a cerut să meargă Ia sate.

— Păi ești prea mic. o să te rătăcești 
în Bărăgan la S.M.T.-ul acela.

Pînă la urmă a fost înscris 
Cind însă să-și facă fișa 
pățit alta. Pe fișe trebuia 
nătură — printre celelalte 
trul secției.

— Meștere dă-mi voie 
mas bun și te rog semnează aici. Am 
hotărît să plec la S.M.T.

Maistrul, care pe de-o parte părîndu-i 
rău că-i pleacă un strungar bun, iar pe 
de altă parte 
rele băiatului 
nici el pină 
semnat fișa.

— Te rog 
fele tău că îți dă voie și apoi am ^ă-ți 
semnez.

S-a străduit Emil să-l înduplece dir 
degeaba. Gîndindu-se că același lucru i 
s-ar putea întîmpla și cu alții care tre
buie să semneze fișa. Emil a alergat la 
directorul întreprinderii. Directorul a stat 
mai mult de vorbă cu el și văzindu-i ho- 
tăiîrea a semnat De aici ..mezinul" a 
trecut pe Ia toți plin de îndrăzneală.

E-.. C. c de la uzinele „Ma-tyas Rakcsi" face cunoștință cu 
noul său tovarăș de muncă

— Te rog să semnezi că tovarășul di
rector și-a pus viza!

Au zimbit toți și au semnat.
La Lehliu, cei din grup au fost salutați 

de secretarul prim al comitetului raional 
de partid și de președintele sfatului popu
lar. Drumul a fost greu pînă la S.M.T.- 
Frăsinet Abia au putut să răzbată prin 
troienele înalte de zăpadă sau prin no
roiul adine pină peste o jumătate de me
tru. Dar omul care-i hotărît să facă o 
treabă niciodată nu se întoarce din drum. 
Și de altfel cine să șovăiască ? Cioc Emil 
care ar fi făcut orice numai ca să plece? 
Comunistul Bratu Voicu sau fierarul 
Oprescu Dumitru care s-a înscris printre 
primii pe listă ? Cei din grup au ajuns 
la S.M.T. noaptea, tirziu. Conducerea 
S.M.T.-ului era acolo, îi aștepta și le-a 
urat la fiecare în parte bun sosit.

O masă caldă și apoi repede la dormit 
în spațiosul dormitor unde paturile aș
teptau cu cearșafurile albe ca neaua. 

Dimineața în siațiune s-a af at că cei 
așteptați au sosit, și toți semetiștii s-au 
adunat la cantină, doritori să-i cunoască. 
Și fiindcă erau cu toții acolo, începind 
de la director și contabil și sfîrșind cu 
ajutorii de tractoriști, sala cantinei a de
venit sala unui mic miting. Semetiștii 
le-au urat celor noi sosiți un cald „bun 
venit". S-au văzut stringeri de mîini și 
s-au auzit angajamente. Un utemist, șe
ful de brigadă, Ivan Constantin, s-a a- 
dresat noilor utemiști cerindu-le sprijin, 
iar fierarul Oprescu Dumitru a vorbit 
astfel incit cei prezenți l-au salutat cu 
mult entuziasm. Cuvîntul lui a fost scurt.

— Voi pune aici în muncă, in ajuto
rul pe care o să vi-1 dăm, toată pricepe
rea mea de fierar specialist !

Și are pricepere fierarul comunist. Are 
30 de ani de cînd lucrează la uzină cu ’ 
forja și nicovala !

Cîteva ore mai tîrziu după miting, 
Oprescu a și avut prilejul să-și dove
dească priceperea.

Însoțiți de conducerea S.M.T.-ului noii 
veniți au vizitat stațiunea. „Aici sînt dor- 
mitoarele, aici stația de radioamplificare, 
aici baia, iar la vre-o cîteva sute de me- 
tri există cinematograful" — sunau expli- ’ 
cațiile. Ba au avut prilejui să asculte și 
discuții ca acestea. „Un semetist în 
timpul verii cîștigă și 1.200 lei lunar, to
tul depinde de felul cum muncește". 1

In fierărie un muncitor înalt și voinic, 
pe nume Ion Ștefan i-a arătat lui Oprescu, 
o nicovală fără ciocan pe ea.

— Prietene te-am așteptat, căci uite-o 
n-are stăpin. Curind, și Cioc Emil și-a 
văzut locul de muncă.

A intrat într-o cămăruță de unde răz
bea un zumzet și a dat peste un strunga: 
și mașina sa. I-a întins mina și s-a pre
zentat.

— Achim Gheorghe mă cheamă pe mi
ne, a răspuns semetistul.

Apoi s-au adîncit într-o discuție despre 
turația mașinii, despre cuțite, de... ca doi 
strungari.

Despre munca lor, vom afla în curînd 
noutăți.

să-mi

ci și 
rugă-

pe listă, 
de lichidare a 
să fie o sem- 

— de la mais-

să-mi iau ră-

crezînd că de plecare, tuto- 
nu-știe, așa cum nu știuse 
în ultimul moment, nu a

să-mi aduci bilet de Ia fra-

V. CONSTANTINESCU

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE 
CAUZA ÎNTREGULUI POPOR

Au început lupta 
pentru recolte bogate

B1RLAD (de la trimisul nostru)
Zăpada mai dăinuie în cotloa

nele dealurilor și pămîntu! mai 
îngheață uneori seara. Colecti
viștii din satul Sîrbi, ra:onul 
Bîrlad au pormt însă cu hărni
cie munca pentru însămînțarea 
ogoarelor colectivei Ei sînt aju
tați de trei brigăzi de tractoriști 
de la S.M.T. Zorleni care pînă 
î,n dimineața zilei de 23 mart:e 
au arat 42 de hectare. Arăturile 
făcute de tractoriști sînt de bună 
cal tate, ele av:nd 18—20 centi
metri adîncime Pentru cultura 
sfeclei de zahăr arătura este de 
25 cm. Pînă aoum colectiviștii 
au semănat 5 hectare de mază
re și au făcut arăturile pentru 
sfecla de zahăr, ovăz, plantele 
semincere și pentru ierburile 
perene.

Sub îndrumarea specialiștilor, 
colectiviștii aplică asolamentul 
culturilor t>e 10 ani. In acest an 
ei vor cultiva cu ierburi perene 
o suprafață de 35, 38 hectare. 
De asemeni pe o suprafață de 11 
hectare vor planta duzi, stejari, 
și arțari pentru protecția ogoa
relor.

In acest an colectiviștii sînt 
hotărîți să obțină recolte bogate 
și la cartofi. Prin sfatul popular 
ei vor primi pentru însămînțări 
cartofi de soi. Colectiviștii vor 
tnsămînța porumbul pe o supra
față de 20 de hectare în cuiburi 
așezate în pătrat. Și la grădina 
de zarzavaturi a început munca. 
Pînă acum au fost cărate 50 de 
căruțe de gunoi putrezit și au 
fost pregătiți 84 m.p. de paturi 
calde pentru răsaduri.

Colectiviștii din satul Sîrbi 
sînt hotărîți să nu-și precupe
țească nicio clipă forțele pentru 
a termina însămințările la timp 
șl în bune condițiuni.

Pentru obținerea titlului de „cel mai bun tractorist*1
In cadrul consfătuirii de producție ce a avut Ioc la 

S.M.T. Peciul Nou — regiunea Timișoara, tractoristul 
utemist Vasile Ștănescu. a chemat la întrecere pe toți 
tractoriștii din țară pentru titlul de „cel mai bun trac
torist". propunind următoarele criterii care să stea la 
baza întrecerii socialiste pe profesii :

1. Depășirea normelor medii anuale planificate pe 
tractor prin folosirea întregii capacități de lucru a 
tractoarelor, cuplarea de agregate, aplicarea graficului 
orar la toate lucrările.

2. Respectarea termenului fixat pentru fiecare fel de 
lucrare.

3. Obținerea pe terenurile lucrate cu tractorul, de 
sporuri de producție la toate culturile față de producția 
planificată, prin lucrări de 
regulile agrotehnice.

4. Realizarea de economii 
schimb.

5. Prelungirea duratei de 
față de normele tehnice.

El și-a luat angajamentul să depășească planul de 
producție ce-i revine in anul 1954 cu 45 la sută, apll-

bună calitate, respectînd

la carburanți și piese de

funcționare a tractorului

c.nd graficul orar la toate lucrările, să reducă prețul 
de cost cu 10 la sută per hantru prin folosirea de a- 
gregate și economii de carburanți șl piese de schimb.

De asemenea, să prelungească durata de funcțio
nare a tractorului intre două reparații cu 15 zile, să 
realizeze pe terenurile lucrate de el un spor de pro
ducție la hectar, față de plan, de 500 kg. porumb, 
3.000 kg. cartofi și sfeclă de zahăr.

★

Tineri tractoriști! Răspundeți cu tot entuziasmul 
vostru tineresc chemării tractoristului utemist Vasile 
Ștănescu și luptați cu toate forțele pentru cîștigarea 
titlului de „cel mai bun tractorist" 1

Luptați pentru depășirea normelor anuale, pentru 
folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor, 
pentru economii de carburanți și piese de schimb 1 
Executați numai lucrări de bună calitate, contribuind 
astfel la mărirea sporurilor de producție la hectar, la 
îmbunătățirea nivelului de trai al poporului muncitor!

Considerați drept o înaltă cinste cîștigarea titlului 
de „ce! mai bun tractorist" !

In fruntea bătăliei însămîntarilor»

Tînărul tractorist Ștefan Papp 
de la S.M.T Peciul Nou, regiu
nea Timișoara a raportat plin 
de mîndrie acum cîteva zile 
conducerii stațiunii că, aplicînd 
metoda Buneev, și-a terminat 
în 14 zile sarcinile de plan 
pentru primăvara acestui an. 
Pe cei 96 de hantri pe care i-a 
avut în planul său, tractoristul 
Ștefan Papp a făcut arături 
de cea mai bună calitate.

(fotografia din stînga)
★

Pe ogoarele gospodăriei co
lective din comuna Diniaș lu
crează brigada tractoristului 
Constantin Chioreanu. Apli
cînd metoda sovietică Buneev 
și folosind toată puterea de lu
cru a tractoarelor, brigada și-a 
realizat planul în proporție de 
peste 65 la sută.

(fotografia din dreapta)

Vești 
despre însămînțări 

F
9 In gospodăria noastră co

lectivă dan Baicu, raionul Jibou, 
însămînțările. au 'început în ziua 
de 15 martie. Colectiviștii, însu
flețiți de hotărî.rea partidului și 
guvernului cu privire h pregăti
rea și executarea la tirnp și în 
bune condițiuni a lucrărilor a- 
grcole de primăvară, au însă- 
mîințat pînă în ziua de 23 mar
tie o suprafață de 25 hectare cu 
orz. ovăz și floarea soarelui. In 
curînd vom începe însămi,nțatul 
cinepei, cartofilor și a altor 
plante.

Corespondent
IOAN POPf )

® Atît membrii gospodăriei 
colective „Filimon Sîirbu" cit 
și țăranii muncitori cu gospo
dării individuale din comuna 
Pestenița raionul Hațeg, au ieșit 
acum cîteva zile la însămînțări. 
Țăranii muncitori ton Păscu- 
lescu, Ion Pasconi, Iosif Vi.ntilă, 
Nicolae Mesloșan și alții au 
arat în prima zi cîte 1,50 hec
tare.

Corespondent
AUGUSTIN POPOVICI

® Insămînțările de primăvară 
au început și în comuna Cod.1 ea, 
regiunea Stalin. In prima zi de 
muncă, colectiviștii au arat 4 
hectare, au nivelat 28 hectare, 
au gjrăpat 22 hectare și au în- 
sămînțat 9 hectare cu mazăre.

Membrii întovărășirii agricol» 
„6 Martie'1 au arat și ei 
prima 
zi au 
zare.

în 
zi 16 hectare, ier a doua 
îrisămințat ovăz și ma.

Corespondent
PETRE CAPAȚINA

»



Viața U.T.M.

Conferința organizației raionale U.T.M. „23 August"
Organizația raionala U.T.M. „23 August" 

din Capitală, este formată din peste 140 de 
organizații de bază oare cuprind aproape zece 
mii de membri. In.-epînd de la tinerii mun
citor' din marile uzine ,,23 August" și „Repu
blica'' și terminînd cu zeci și sute de elevi 
din școlile medii și profesionale, utemiștli 
din cadrul organizației raionale U.T.M., mun
cesc în cele mai diverse ramuri de activitate, 
se ocupă de multiplele probleme pe rare con
strucția socialismului în țara noastră, le ridi
că în fața oamenilor' muncii.

La conferința pentru alegerea noului or
gan de conducere al organizației raionale, 
delegații au pus în discuție varietatea pro
blemelor oare framîntâ tineretul din raion, 
au arătat felul în care sini îndeplinite recen
tele hotărîri ale partidului șl guvernului, au 
luat în discuție stilul de muncă al comite
tului și aparatului raional U.T.M.

Toată atenția activității tineretului 
în producție

Darea de seamă a comitetului raional, pre
cum și discuțiile au analizat cu grijă felul 
în care iși îndeplinesc tinerii sarcinile loc 
în producție. In uzinele și întreprinderile din 
raza raionului, aproape 9000 de utem ști și 
tineri sînt antrenați în întreceri socialiste. 
De exemplu, organizațiile de bază de la 
„Vasile Roaită", „Ștefan Gheorghiu" șl al
tele au antrenat în întreceri pesle 90 la sută 
din numărul tinerilor afiați în Întreprindere. 
Un mare număr de tineri sînt încadrați în 
brigăzile utemiste de producție, de calitate, 
de economii și de bună deservire a consuma
torilor. 146 de brigăzi utemiste din întreprin
derile ratohului dau .produse în contul lunilor 
și anilor viitori. Brigada de producție con
dusă de utemistul Puiu Sile de la uzinele „23 
August", datorită felului în care și-a organi
zat munca, precum și datorită folosirii unui 
complex de metode sovietice, lucrează în pre
zent in contul lunii ianuarie a anului 1956.

Luptînd pentru îndeplinirea hotăririlor ple- 
oarei lărgite a C.C. al P.M.R. din august 
1953 cu priVire la sporirea .producției bunuri
lor cie larg consum, în cadrul întreprinde
rilor din raion, s-au creat mai multe secții 
și brigăzi de tineret care, vialortficind deșeu- 
rile, produc diferite, obiecte de uz casnic, 
jucării etc. Io domeniul acesta — a arătat 
darea de seamă — au dovedit preocupare 
comitetele organizațiilor de bază U.T.M. de 
la uzinele „23 August", „Republica", „Va
sile Roaită" și altele.

La o mai bună organizare a munc'l pre
cum și la îmbunătățirea calității produselor 
au contribuit și cele 89 posturi utemiste de 
control create în ultima perioadă. Nume
roase au fost propunerile de economii și 
raționalizări făcute de acestea.

Lucrările conferinței au subliniat însă și 
serioasele lipsuri manifestate în munca comi
tetului raional în acest domeniu. Delegații 
Clită Constantin de la uzinele „23 August", 
Ioniță Marin de la „Vasile Roaită" și alții a j 
arătat că comitetul raional nu s-a preocupat 
de organizarea schimburilor de experiență 
între brigăzi, n-a luptat pentru generalizarea 
experienței pozitive S-a arătat de asem»r‘ 
că nu întîmplător, comitetul raional nu s-a 
ocupat de aceste probleme. Tovarășul 
Demici, șeful secției muncitorești, merge 'ar 
pe teren nu cunoaște specificul munc i d n 
marile întreprinderi. La uzinele „Vasile 
Roaită" de pildă, el s-a deplasat o singură 
dată in tot cursul a-nului 1953.

Alți delegați, au criticai comitetul raional 
pentru lipsa de preocupare in domeniul ridi
cării calificării tineretului

Conferința a arătat ca una din lipsur'le 
principale ale comitetului raional, faptul că 
nu a acordat atenția cuvenită îmbunătățiri' 
muncii în organizațiile de bază din indus 
triia ușoară, din comerțul de stat și coopera
tist Biroul raional nu a analizat rezulta 
tele obținute de secțiile de tineret producă

toare de bunuri de larg consum. Conferința 
a dezvăluit de asemeni slaba preocupare a co
mitetului raional pentru întărirea discipli
nei tineretului în producție, pentru îmbună
tățirea atitudinii sale față de maiștri și 
tehnicieni. Conferința a cerut noului comitet 
raional să lichideze de îndată cu aceste lip
suri, să organizeze un control și o Îndru
mare permanentă a organizațiilor de bază 
în vederea obținerii unor rezultate și mai 
însemnate în mobilizarea tineretului pentru 
îndeplinirea planului de stat.

Educarea comunistă a tineretului 
— sarcină centrală

O mare atenție a acordat conferința acti
vității comitetului raional în domeniul e- 
ducării comuniste a tineretului. Darea de 
seamă și delegații au aratei că acolo unde 
organizațiile de bază au fost îndrumate să 
folosească varietatea mijloacelor prin care 
organizația noastră face educare comunista 
tineretului, s-au obținut rezultate bune.

Conferința a scos însă In evidență serioa
sele lipsuri care mai există in acest domen j 
Astfel a reeșit că învățămintul politic de 
organizație este încă slab îndrumat și con
trolat de comitetul raional, care mai apre
ciază calitatea lui numai după frecventa 
cursanților Comitetul raional nu duce o 
muncă susținută pentru contirtua calif care 
a propagandiștilor Seminariile organizate 
pentru propagandiști sînt sub nivelul o-o: 
sităților. Delegații Vijan Vasile (lela uz : 
„■Republica", Cosma Vasile dela G AS 
Pantelimon și alții, au arătat că tovărașin 
Ioana Dumitru membru în biroul -a ra' 
care răspunde de învățămtatul police. mobi 
lizează propagandiștii la seminar și icmori 
in loc de seminar aceștia găsesc un b l-: tx 
masă cu următorul cuprins: „aces'ea sînt lec- 
țlile, luați-le șl voi". Chiar in zilele cind 
seminariile se țin, ele au un ; rogram l;m - 
tat, nu reușesc să trezească interesul și sa 
contribuie la ridicarea nivelului ideologe a 
propagandiștilor și a măestriei lor metodi
ce. Mulțl delegați au arătat că mvățămi-itul 
politic este încă rupt de practică, de sarci
nile concrete «le uiemiștilor și tinerilor.

Cu interes îndreptățit delegații la confe
rință au luat in discuție problemele activi 
tații sportive a tinerilor. Deși 20 ia 
sută dintre utemiștii și tinerii din cadru 
organizației raionale U.T.M. „23 August* sin! 
purtători ai insignei G.M.A., acest număr a 
fost apreciat de conferință ca insuficient

Conferința a trasat ca sarcină noului corni 
tet raional să analizeze in plenarele sale, 
activitatea sportivă a tineretului, să acorde 
mal multă atenție acestui important mijloc 
de educație a tineretului.

Din lucrările conferinței a reeșit lipsa de 
preocupare a comitetului raional pentru or
ganizarea în mod util și plăcut a timpului 
liber al tineretului. Nu s-a dat suficientă a- 
tenție antrenării tineretului la activrtatea 
cluburilor și a colțurilor roșii, n-a fost urmă
rită îndeaproape dezvoltarea dragostei t’ne- 
retului pentru artă șl literatură. De aceea 
delegații au cerut noului ‘■omite! sa se ocu 
pe mai mult de orgamzarea reun'unitor to
vărășești. ale căror programe să fie intere
sante și atrăgătoare, să se ocupe mai mull 
de cerințele culturale în permanentă crește-e 
ale tineretului

O problema viu discutați în -adrul crnfe 
rinței a fost activitatea comitetului tak-ns' 
n rindurile pionierilor, ete> ir ș.- *♦ .len re 
Priotre acei care an luat «-."■’ta! »j tos" 
mulțl elevi și studentL Ei *: antet că *a 
primit puțin ajjtor din partea axai •■•-•!“! ra. 
iooa.' .Mai mult de dt itft. uni: actMșt: 
ignorind hotărirea partidulu' cu privire la 
activitatea extrașeolară a elevilor și studen
ților. îl încarcă pe aceștia cu multe sarccn 
iar uneori li scot și de la orele de curs.

Lipsurile manifestate de com teiul rai na 
In domeniul educării comuniste a tineretu'tr 
sînt oglindite și prin faptul că in ultima pe
rioadă, acesta a recomandat puțini utemiștl 
pentru a fi primiți in rindurile candida':k.r 
de partid Conferința a <>bl;gat noul comitet 
raional să intensifice munca le edjeație co
munistă a tineretului, sâ recomande organi

zațiilor de partid pe cei mai puni utemiști, 
care prin întreaga lor activitate merita să 
devină membri de partid.

Pentru îmbunătățirea stilului 
de muncă al comitetului 

și aparatuiui raional
In cadrul conferinței raionale, delegații au 

discutat cu mult simț de răspundere, stilul de 
muncă al comitetului raional. Din darea de 
seamă și din cuvîntjl unor delegați a reeșit 
că în ultima vreme comitetul raional și a 
îmbunătățit într-o oarecare măsură stilul său 
de muncă, dar că în această direcție mai 
există încă destule lipsuri.

Una din lipsurile serioase scoasă la iveală 
de lucrările conferinței a fost nerespectarea 
principiului conducerii colective. De multă 
vreme comitetul raional nu a mai activat ca 
organ de conducere colectivă a organizației 
raionale, întreaga muncă fiind dusă doar de 
biroul raional. Multi membri ai comitetului 
raional nu au desfășurat nici un fel de activi
tate.

In conferință s-a arătat că biroul raional 
nu a controlat in suficientă măsura activi
tatea organizațiilor de bază, îndeplinuea pro
priilor sale hotăriri, și n ci munca desfă
șurată de aparatul raional; că membrii bi-. 
'oului raional merg rar pe teren. Mei mulți 
delegați au arătat că tovarășul Lupu Andrei j 
prim secretar al comitetului raional. Trifu ! 
Fierea șeful secției organizațiile- U.T.M. și 1 
alțl membri ai biroului vin rar in organi- J 
rațiile de bază.

Delegații la conferință au criticat munoa 
îngustă pe care o desfașoara unii instruc
tori ai comitetului raional De multe ori a- 
veștia se limitează <k>ar la o simpla muncă 
de curiera' fără a se ocupe de problemele de 
•ață ale organizațiilor de baza. Instructori 

ca Tănase Ion. FHon Constantin ș: alții, 
stau in organizațiile de bază doar cite 10 
minute, trasează sarcini prin telefon, se o- 
cupă numa; de culegerea diverselor da'e

Activiștii care eu luat cuvlntul au arătat 
că ședințele de activ sînt foarte limitate, bi
rou! raional se mărginește în aceste șerfite 
doar să traseze sarciniie urgente fără a ana
liza stilul de muncă al activiștilor, fără a 
răspindi experiența bună e unora dintre ei.

Multe organizații de bază și îndeosebi a- 
ce'ea cu un număr mai m c de membri stat 
rar vizitate de activiști Această linsă a fost 
sezisată de delegații de la G.A S Pentel -non, 
organizație in care n-a mai fost nici un acti
vist din luna noiembrie 1953. de tovarășul 
Dănăilă Victor de la fabrica de biciclete

Un mare număr de delegați au vorbit des. 
pre slabul nivel critic șl îndeosebi autocritic 
al membrilor comitetului raional in Iren e cu 
tov. Lupu Andrei. De altfel lucrul acesta 1 
reeșit și In cadrai conferinței. Atunc: rnd 
au luat cuvîntul activiștii Ha na Dumitru. 
Savu Vasile, Totoman Ștefan ș! alții k 
numai că nu au luat poziție autocritică f*ță 
de propriiie lor lipsuri dar au Încerca’, sa 
motiveie lipsurile mari manifestate în ca
drul activității comitetului și aparatului ra
ional. apărindu-se unii pe alții

Conferința a scos In evidentă că una din 
cauzele lipsurilor existente ta munca x>":«e- 
tului și aparatului raional este și făptui că 
activiștii nu studiază, nu frecvent* ni 
cercurile și cursurile politice la care -tat 
Înscriși, nu caută râsouns la prob’emeie ae 
•are le ridică activitatea prae xă. iu lucră
rile clasicilor «ansalerouisr-auta. ta doca- 
■esteîe ăe yert’d.-

Străiz-’ie nefegati». 4e a arata v—itetat 
ți aca*atat -«Trial să rărească -ncs-urie *: 
să roată lua măsexî jWr: Setaîț-^. «ar. 
a rveț t și din rxrreroa*»> xttrmer te 
rare îe-au făcy aceștia. Xnc! comitat are da- i 
•oria de a lupta pentru bebirtarea ixnwbs- | 
mului in munca de organiza"'* le a lupta ' 
pentru ce fiecare activist să cuona-câ te
meinic problemele pe care le ridică construc
ția socialismului Ir ța'a noastră, astfel incit 
ei să poată acorda un ajutor cit mai calificat 
■organizațiilor de bază.

*
Conferința organizației raionale U.T.M. 

„23 August* a ales noul comitet, raional și 
delegații la conferința orășenească șl regio
nală. Noul comitet a ales ca prim secretar pe 
tov. Lupu Andrei.

MARI ETA VIDRAȘCU

La casa pionierilor din orașul Sibiu, pio
nierii din cercul tinerilor miciuriniști duc o 
bopată activitate. Odată cu primăvara ei 
și-au început studiile pe viu.

Fotografia de față, prezintă un grup de 
pioniere, care ascultă cu atenție cuvîntul 
pionierului Mircea Tatu, care le vorbește 
despre pregătirea cartofilor pentru insămin- 
țâre, prin larovizare. Pionierele notează cu 
atenție fazele de dezvoltare a mugurilor.

Foto: RADU COSTIN

Căminul de zi
al fabricii „lanoș Herbac“
CLUJ (de la corespondentul nost*u).
Cu nimic nu este mai deosebit de cele

lalte cămine de zi. cel al fabricii „lanoș Her- 
bac" din Cluj Curățen-'a și ordinea domnește 
peste tot. Aceeași atmosferă de bună voie te 
intimpină pretutindeni, in saia de jocuri, ’n 
sa?a de mese, ta dormitoare etc.

Părinții, odată ce iși văd copiii lăsat: pe 
seama educatoarelor, nu mai au grijă că li 
s-ar putea întimpla ceva rău. Ei cunosc 
□rog-Ț-n-ji dina inie $tiu că li se va face 
baie, apoi knbrâcați în costumașe curate vor 
trece in sa ie de mese unde Iși vor lua cafeaua 
cu teote. După masă, sala de jocuri va deveni 
punctul cel mal important pentru ei.

*
Lac". Pișta și-a gfc'i cuburile cu care Ieri 

incept:*» o nouă construcție. Fetițele au tre
cut la reaba pe care o consideră cea mai im
portantă — îmbrăca rea păpușilor. Astfel 
Ke-ve-eș Marika a fos" prima care și-a !m- 
brăcat păpușa O parte din băieți au trecut 
ta -astorea albumului cu poze de unde-și 
>■»' a'ege modele fie pentru construcții, fie 
pentru obiectele ce ie vor face din plastilină 
sau Mrtie coloraU — fiecare dapă castel tai

Coi «e >Trt_«e«c du joc. trec ta ei-nera 
» atx-râ xrâ» ațezați pe scâxueie'e wr. as-1 
r:.'*ta cu ater-țe >».e*-> pe care educatoarea ; 
> crteșta daitr-o carte. Atleort. cu aceeași 
«terțe ascultă versuri pentru ei.

Copia se start aici ca totr-o adevă'otă fa» 
m Le. Ia fiecare zi, medicul. împreuna cu 
sararfle examinează pe fiecare copil ta par
te. E: c*e>c astfel sănătoși și putem ri

Acum cam nul trebuie să termine .de con- 
iecțtonat oentru cei 32 de copii, paltonașe, 
rochițe, ghetuțe și altele.

Aici, ca și la orice el! cămin din patria 
noastră, uei totilni copii plini de voioșie și 
să-state, crescuți ca grijă și dragoste pentru 
a fi mune harnici constructori ai patriei noa
stre socialiste.

Cu dalta și ciocanul

Tovarășul Săndescu
A fosj odată, că de n-ar fi fost nu s-ar 

fi povestit, un tovarăș pe nume Aurel 
Săndescu, inginer la Uzinele „Steagul 
Roșu" din Orașul Staiin Cam pe la sfîr- 
șitui anului 1953, la o șediniță cu secția 
ce-o conduce, tov. ing. Săndescu a 
criticat cu vehemență pe cel care lipseau 
nemotivat de la lucru sau care-și făcu
seră o; iedul de a cere invohi peste învo
iri. Cei prezenți la ședință l-au dat drep
tate, intrucit absențele .nemotivate și în
voirile nu fac decît să îngreuneze lupta 
pentru rid earea producției. La cîtva timp 
după acea ședință utemiste Valeria Ban- 
gălâ a cerut maistrului Constantin Dra- 
gomi'escu s-o învoiască pe două zile.

— Nu pot sub nici un motiv să învoiesc 
pe c'neva — ii răspunse tov. Dragomi- 
rescu.

— Cum! — se revoltă tovarășa Bangălă. 
Eu de doi ani de zile n-am nici o ab
sență și acum dacă vreau o învoire nu 
poți să mă invoiești ? — șl plecă îmbuf
nată, si*pă;ată. cu toate că tov. Drago- 
mirescu procedase just. Faptul că Vale
ria Bangălă a muncit un an sau doi fără 
absențe nemotivate, e un lucru normai șl 
nu un aci excepțional.

Iată că vine și Paulina Popa să ceară 
și ea o învoire. Maistrul Constantin Dra- 
gomi-escu o refuză șl pe dinsa, ce-1 drept

Supliment
In rafturile magazinului O.C.L. Produse 

Industriale din orașul Huși, sini așezate 
frumos tot soiul de mărfuri. Sub tejghea 
citeva carnete cu bilete pentru balul ce 
unmeaza să aiba loc la sfîrșitul săptă- 
mînii. Vînzătorii Panțîru Mariana, Haim 
Goldșt’in și Aurica Gram, măsoară 
metri de postav, numără perechile de 
ciorapi și... rup bilete din oarnet.
— Dă-m trei metr, de pinză albită! — 
cere Maria Nede'cu.

— Poftiți trei metri șl un bilet de bat
— Dar nu-ini trebuie bal tovarășe!
— Ei a-'.?-i acum, mal iaci și mof

turi la distracție!
— Fă-mi te rog bonul — spune Clara 

Iacob.
— O pereche de ciorapi — 5 lei, un 

bilet de bal 4 lei, 3 metri de zefir și cu 
’nea două bilete fac..

— Tovarășe ce să fac cu atîtea bilete. 
La Huși nu sînt decit eu și soțul meu...

— Dâ-le și dumneata pe la vecini.
— Eu vreau niște flanele — cere Ma- 

rița Sa va.
— Flanele? Da. Cinci bilete, la balul 

de duminică.
— Tovarășe, eu nu-s de aici. Eu îs toc

mai din Deleni, la vreo 25 de kilometri. 
Cum să viu la bal ?

— Las-că-i muzică bună. Ia-le și du-te. 
Șl în felul acesta, oa supliment pe

critică... și învoiește
mai puțin politicos deoarece știa că Mip- i 
si’se pînă atunci, de mai multe ori, ne
motivat. Paulina Popa însă, e fire perse
verentă, iar în materie de absențe se pare 
că e specialistă.

Pe scară ierarhică s-a adresat tova
rășului iinjiner Săndescu. Ce i-o fi în
drugat, cum l-o fi înduplecat știe numai 
ea. Noi știm că a ieșit din biroul a- 
cestu'ia fluturind o învoire pe motiv că 
e bolnavă.

Tovarășul Aurel Săndescu deține o di
plomă în care scrie că e inginer și oare 
confirmă că e specialist în a trata defec
tele motoarelor. Dacă tovarășul ing. .Săn
descu o să spună că un motor nu merge i 
ca lumea și trebuie trimis în reparație, ni- 1 
mend n-o să puie la îndoială spusele sale.! 
Dar dacă tovarășa Popa în loc să se ' 
ducă la medic, vine la tov. Săndescu ] 
sâ ceară — și obține — o învoire me- < 
dicală, nici un tovarăș din uzină n-o. să 
pună mina in foc pentru „diagnosticul". 
dat de inginer în cazul „bol i" tovarășul 
Popa. In p'.us, asemenea învoire nejusi.- 
ficată, nu poate decît să submineze hotărî, 
rea luată în ședința de’ producție de a se 
lunta împotriva absențelor nemotivate și 
a învoirilor fără temei, nu .poate decît să 
știrbească prestigiul și demnitatea ingine- 
ruiui Săndescu.

distractiv
lângă produsele industriale, Aurica Gra.rn, 
Panțîru Maria șl Goldștein Haim au 
„difuzat" rapid toate carnetele cu bile
te pentru bai, primite de la tovarășii 
M. Raibu și Grigore Moraru — primul, 
președintele comitetului de întreprindere, 
al doilea, directorul O.C L.ulul.

Iată insă că intră in magazin tovarășa 
E'ena Bulgaru.

— Tovarășe, am auzit că aveți de vân
zare bilete de bal. Vreau să iau și eu.

— Bilete de bal? Da, cum să nu. Au- 
rico! Scoate repede niște bilete, că nu 
mai am.

— Nu mai am nici eu
— Atunci dă cotoarele carnetelor. 
Apoi, adresîndu-se cumpărătoarei.
— Cite dqriți? Unul, două, șapte, nouă?
După ce au terminat și cotoarele, „dl- 

fiuzorii" de la O.C.L. au mai vîndut și 
niște bilete rămase nevîndute de la balul 
din duminica ce trecuse. Vorba ceea: 
„dacă-i bal, bal să f e 1"

Tineretul din Huși dorește desigur să 
petreacă și apreciază balurile, însă nu e 
dispus să danseze așa cum îi cântă unii 
salariați de la O.C.L- Produse Industriale, 
in tonul afacerismului burghez.

FLORIN Z FLORIN
(■după corespondențele trimise de Virgil 

Stuparu și Gh. Angheluță)

Sculptura la Expoziția Anuală de Stat 
a Artelor Plastice

In actuala Expoziție Anuală de Stat a 
Artelor Plastice, și sculptura înregistrează 
din multe puncte de vedere un pas înainte. 
Este îmbucurătoare multitudinea și bogă
ția subiectelor alese de artiști pentru a re
liefa viața nouă din patria noastră, pre
zența unor compoziții de mare amploare, 
complexe, care au pus autorilor probleme 
grele, complicate, ca și a unor basoreliefuri 
vaste, cu zeci de personaje, lucrări în
drăznețe, bine realizate, care-ți rețin aten
ția. Față de trecut, lucrările din actuala ex
poziție reușesc să-țl comunice idei și senti
mente puternice, să te emoționeze, mărtu
risind un contact mai strîns al artiștilor cu 
viața, cu realitatea, o mai adinca pătrun
dere a temei o redare mai verid'că a omu
lui.

O seamă de lucrări înfățișează scene din 
trecutul de luptă al poporului nostru, stră
vechea prietenie și frăție de arme romî- 
no-rusă, lupta în ilegalitate a comuniștilor. 
In sculpturi sînt redate aspecte de muncă 
din Industrie și agricultură, chipuri de fe
mei și copii portrete ale unor inovatori și 
fruntași în producție și mai ales ale unor 
personalități de vază din viața noastră 
culturală și artistică, precum și figuri de 
oameni ai culturii ruse și sovietice.

Un mare număr de lucrări sînt închina
te luptei pentru pace. Printre cele mai bune 
creații inspirate de marea luptă a popoarelor 
pentru preîntîmplnarea unui nou măcel, se 
situează cele datorită sculptorilor Lelia 
Zuaf, S. Puskas și O Maitek. îndeosebi 
lucrarea acestuia din urmă. reprezentind 
o mamă cu copilul, are o mișcare firească, 
naturală, exprimînd viu și convingător 
fericirea maniei care poartă pruncul in bra
țe ca o speranță de viitor Prezența în țara 
noastră, în anul trecut, a delegaților străini 
la Festival, a prilejuit sculptorilor — dealt
fel ca șl celorlalți artiști plastici — reali
zarea unor portrete interesante, care îmbo
gățesc tematica expoziției. Printre cele mal 
frumos realizate sînt busturile semnate 
de Nestor Culluri și Octav Iliescu.

încă de la intrarea in expoziție te întîm- 
pină statuia lui V. I. Lenin realizată de Bo
ris Caragea. Intr-o atitudine avîntată. 
Lenin inspiră forță, luciditate în gîndire, 
încredere în viitor, însușiri proprii marelui 
strateg al revoluției proletare. Tot Boris
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Marin Mihalache

Caragea. împreună cu Zoe Bâicoianu. sem
nează basorelieful în plastilină „Recunoș
tință", înfățișînd dezvelirea monumentului 
închinat lui 1. V. Stalin, în piața care-i 
poartă numele Artiștii au reușit să redea 
prin feluritele expresii ale oamenilor, senti
mentul caM de recunoștință care Însuflețeș
te pe cei adunați in marea piață.

Aftorelieful de mari dimensiuni „Elibera 
rea" de C. Baraschl, glorifică momen'ul săr
bătoresc cind în august 1944 populația Ca
pitalei a întîmpinat pe eroicii ostași ai Ar
matei Sovietice eliberatoare. Mulțimea a te
șit în stradă să-i primească pe eliberatori 
Oameni de diferite ocupațiunî. femei și copii, 
au venit cu steaguri, cu flori Poporul :și 
exprimă bucuria. Pe fețele tuturor se poate 
citi, într-o bogată gamă de nuanțe, senti
mentul recunoștinței, dragostea pentru acești 
soldați simpli, prieteni dragi așteptați cu 
atita sete Artistul a reușit *ă redea con
vingător această manifestare colectivă a 
bucuriei eliberării Atit ansamblul cît și de
taliile sînt bine studiate. Păcat insă că per
sonajele nu sînt încă îndeajuns individuali
zate

Gheza Vida din Baia Mare s-a inspirat 
din trecutul de luptă al poporului împotri
va asupritorilor. In basorelieful său „Haidu
cul Pintea judecind un boier" artistul redă 
cu dramatism scena judecății boierului de 
către țăranii ardeleni care-și fac singuri 
dreptate. Este una din cele mai emoționante 
lucrări expuse. Artistul a reușit să surprindă 
atmosfera de epocă, chipurile țăranilor sînt 
bine realizate, dezvăluind revolta lor 
triva impilatorilor și totodată încrederea în 
cel care le apără drepturile, haiducul Pintea, 
Se simte dragostea artistului pentru eroii 
pozitivi înfățișați, comuniunea sufletească cu 
cei a căror luptă o evocă. Lucrarea mai su
feră însă de unele lipsuri în finisare.

Colectivul format de lonescu Tene, Mac 
Constantinescu, lonescu Tureatcă, iscovitz 
Benard Bisco a realizat un basorelief de 
mari proporții înfățișînd pe „Ștefan cei 
Mare după lupta de la Vaslui", in care vitea
zul domn și oștenii săi, alături de care se 
găsesc ostași polonez-1 și maghiari, sînt 
prezentați în momentul sărbătoririi strălucitei 
victorii asupra armatelor imperiului otoman 
Documentarea temeinică i-a ajutat pe artiști 
să redea atmosfera autentică a epocii. Este 
o operă echilibrata care pune în lumină so- 
ilem dtatea momentului înfățișat, s-ublir.iind 

legătura bui Ștefan cu masele, izvorul stră
lucitelor sale victorii

Vizitatorii expoziției se opresc cu interes 
în fața numeroaselor portrete sculptate rea
lizate de artiștii noștri Printre lucrările cele 
mai bune din acest domeniu se situează 
bustul compozițional al Iul Ion Irimescu, re- 
prezentînd pe pirterul Octav Băncilă. Este 
o lucrare frumoasă, îndrăzneață, cu multa 
forță artistică, ta care totu! apere legat bine 
compus, măreț. Expresivitatea feții lui Băn-
cila. detaliile, totul se Integrează In ansam
blu. armonizîndu-se firesc cu mișcarea. Fi
gura impunătoare, masivă, a creatorului 
compoziției „1907“ a fost prinsă de sculptor 
tatr-o'atitudine plină de dinamism, capabilă 
să pună In lumină personalitatea crealoare 
a marelui pictor. Este o lucrare remarcabilă, 
care atrage și reține atenția. Bune insușiri 
oreztată dealtfel și -ealaltă lucrare a lui 
Ion Irimescu, bustul reprezentind 0? dirijoru' 
clujean Antonin Ciolan.

Sculptorul M. Wagner, care în ultima vre
me a dat dovadă de bogate posibilități, este 
prezent în expoziție prin cîteva lucrări iz
butite. Atrag atenția portretele lui V 1. 
Lenin și I. V Stalin. îndeosebi primul, are 
o mare forță de expresie artistică, fiind prin
tre cele mai bune busturi ale lui Lenin crea 
te în plastica noastră Artistul a știut să 
înfățișeze !n chipul lui Lenin inteligențe Ș' 
marea sa umanitate, căldura, calmul, echi'ii
brul, forța lăuntrică a întemeietorului P.C.U.S. 
Dintre celelalte lucrări ale sculptorului, a- 
mintim și bustul maestrului Mihail Sado- 
veanu — executat în marmoră — care are 
frumoase calități.

Portretul lui Ion Vodă cel Cumplit de M 
Butunoiu, redă c-u expresivitate, — exceptând 

țmpo- ‘unele elemente naturaliste — chipul viteazu
lui domnitor patriot Remarcabile sînt de a- 
semeni busturile create de maestrul Jalea 
(Ceaicovschi). Ion Vlad (Glinka) și Zoe 
Bâicoianu (N. Grigorescu).

iulia Oniță de la studioul de creație al ar
matei a realizat un „Ostaș" monumental, 
bine compus, itispirînd încredere putere, ho- 
tărîre în îndeplinirea înaltei sale misiuni 
-- apărarea patriei. Chipuri de ostași ai ar
matei noastre populare apar și în sculpturile 

'create de I. Dămăceanu, M. Bogdan, N. 
Enea Compoziția acestuia din urmă „Pri
mirea recruților" ou personaje bine realizate, 
pline de viață, scoate în evidență dragostea 
și căldura cu care sînt primiți azi in armată 
fiii celor ce muncesc, veniți să se instruias
că pentru a fi gata să apere cuceririle re
voluționare ale poporului muncitor. E regre
tabil însă că lucrarea a fost încărcată cu 

unele elemente cu totul de prisos, cum ar fi 
iada țxisâ în mina unuia din tineri pentru a 
•ubT-ra probabil că e vorba de recruți.

Prefacerile revoluționare din viața satelor 
noastre au atras atenția multor sculptori care 
au prezentat lucrări foarte variate, unele cu 
adevărat reușite Cele mai valoroase creații 
reilectă cu puterea de convingere specifica 
arte: imaginea țărănimii noastre munci
toare care pășește pe drumul unei vieți noi, 
gîndurlle și sentimentele eroilor pe care-i în
fățișează.

Frumos realizat, exprimînd hotărîre și 
d’rzenie, călit de viață și senin totodată, 
est» chipul țăranului din.Ouaș sculptat de 
Artur Vetro. Dansul secuesc" a lui Mar
tin Iszak e o lucrare străbătută de dragoste 
de viață, de bucuria tinereții. O pereche de 
tineri entuziaști, plini de grație și tinerețe 
se avtată în ritmul focos al unui dans popu
lar. AVșcările apar firești, grațioase, bine in
terpretate. De asemenea și grupul de trei ță
rani căiărl, care trec prin fața tribunei la 
23 august, lucrat de Hette Elly, redă at
mosfera de mare sărbătoare, voioșia cu care 
țăranii muncitori au venit în fața tribunei în 
care se aHă conducătorii țării, pentru a-i 
saluta, Atît oamenii cît și caii sînt bine con- 
struiți, mișcările lor armonizindu-se cu 
întreg ansamblul. Ar fi fost desigur de do
rit ca lucrarea să nu sufere de un anume re
torism de paradă.

Sculptura de gen, atit de apreciată de 
privitori, este bogat reprezentată în expozi
ție. ,,Familia" de Dorio Lazăr, „Micul spor
tiv" de Mihai Onofrei sau „Pionierul cu 
mînz" de Iosif Fekete, precum și alte lucrări, 
redau cu gingășie Ș' căldură aspecte din 
viața de toate zîlele, scene obișnuite, dar 
care au o mare putere de a sublinia esența 
realităților din țara noastră.

Un mare număr de absolvenți ai institute
lor noastre de artă plastică și alți sculptori 
tineri, expun lucrări valoroase, care pol 
sta cu cinste alături de cele ale artiștilor cu 
experiență. Tineri ca E. Kasnovschi, G. Co-, 
valschi. O. Ilinca. S Puskas, C Lucaci. P 
Balogh, Sonia Natra, E. Lowith și alții dau 
dovadă !n operele lor de reale calități ar
tistice. Aceasta arată — printre altele — că 
în institutele noastre de artă plastică stu
denții primhsc bune îndrumări pe drumul În
sușirii măestjiei artistice și aplicării tot mai 
rodnice a metodei realismului socalist.

Plină de măreție oglindind patosul muncii 
libere, creatoare, lucrarea „Muncitori" de E 
Kasnovsihi a fost pe bună dreptate premia
tă la concursul internațional de sculptură din 
cadrul Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților de la București. Gavril Coval- 
schi a reușit să înfățișeze în lucrarea „Pic
torul Ion Andreescu" trăsăturile t nane ale 
artistului, marea 6a suferință îndurată tn 
condițiile orîuduicii burghezo-moșierești.

Șandor Puskas expune mai multe lucrări 
în gips, lemn, teracotă, și marmoră, dove
dind în fiecare reale însușiri — sensibili
tate artistică. putere de observație, capaci
tate de a surprinde trăsături esențiale ale 
caracterului personajelor înfățișate.

Echilibrul de ansamblu și reușita caracte
rizare sculpturală a fiecărui personaj în 
parte disting lucrarea „Creșterea tinerelor 
cadre la Reșița" de C. Lucaci, deși ea este 
încă tributară unui oarecare convenționa
lism, manifestat în atitudinea celor trei 
muncitori.

Evidențiind cu bucurie laturile pozitive 
ale lucrărilor de sculptură aflate în Expo
ziția Anuală de Stat, se cuvine să fie arătate 
fără ocol o serie de probleme privind lip
surile care mai dăinuie în acest domeniu de 
creație.

Mai sînt lucrări făcute în pripă, de mîn- 
tuială, întemeiate pe o insuficientă rezervă de 
observații vii, nemijlocite, lucrări concepute și 
create parcă numai între zidurile atelierului. 
Cu toate realizările arătate, varietatea vieții 
noastre noi, încă nu se oglindește suficient 
în lucrările expoziției. Este slab reflectată 
ideea alianței dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare — baza politica a 
regimului democrat-popular.

Au fost, e drept creste figuri ale unor oa
meni de frunte ai zilelor noastre; trăsături 
pozitive tipice ale caracterului omului nou 
și-au găsit întruchiparea artistică în unele 
lucrări. Totuși, există o îngustime a cercu
lui celor cărora I se face portretul. Sînt 
portretizați in genere intelectuali, oameni de 
cultură, ceea re duce la o sărăcire a tema
ticii. Prea puține busturi înfățișează chipuri 
ale oamenilor muncii de la orașe și mai 
ales de la sate

Nu toți artiștii urmăresc psihologia per
sonajelor. Tratarea feței omului lasă în une
le cazuri de dorit. Nu se acordă sufic’entă 
atenție expresivității chipurilor. Sculptorul 
trebuie să fie preocupat nu numai de ase
mănarea fizică, ci mai ales de dezvăluirea pu
ternică a personalității umane, de redarea 
convingătoare și emoționantă a trăsăturilor 
esențiale, tipice ale personajelor.

O serie de lucrări prezintă serioase lipsuri 
în construcție: personaje cu mișcări și gestu
ri false, nefirești, cu mîinile sau picioarele 
scurte sau dimpotrivă foarte lungi, dispropor
ționate , cu figuri plate, neadîncite, Așa sînt 
de pildă lucrările aparținând sculptorilor M. 
Ștefăriesi'u („Ștafeta păcii") sau Domnica 
Frjnculescv (,:Construcții în R.P.R."). Io ba
sorelieful său , V. Blendea prezintă de-aval- 
ma oameni și oai, nerespectînd legile pers
pectivei. Lăutarii sculptați de Dincă Aurel 
au degetele de două ori mai lungi decit res
tul palmei și gîturi disproporționate.

Neglijențe în compoziție se vădesc adesea 
în lucrările unor tineri talentați. Gabriela 
Ma.nole de pildă, în sculptura „Agrominim" 
(Selecționarea semințelor) a construit inutil 
un sac plin cu semințe, iar sculptorul losif 
Fekete în „Instruirea de «noi cadre tehnice" 
a ,pus în centrul lucrării un rezervor uriaș 
care domină oamenii și care — evident — 
strică compoziției.

O tendință dăunătoare care se face sim
țită într-o serie de sculpturi expuse, este gi
gantismul, dimensiunile mari nemotivate ale 
unbr lucrări. Această preferință a unor 
sculptori pentru proporții uriașe duce nu oda
tă la lucrări nerealizate, neconcordanța între 
temă și mărimea lucrării fiind în defavoa
rea calității artistice. Astfel, M. Schulmanna 
prezentat o „Țărancă" masivă, al cărei cap 
disproporționat de mare este așezat pe un gît 
excesiv de lung. Tot de aceeași lipsă suferă 
și lucrările altor artiști ca Ada Medrea Geo
— la al cărei „Ion Vodă cel Cumplit" predo
mină liniile exterioare, de o masivitate care 
împiedică reliefarea trăsăturilor sufletești — 
sau Justin Năstase ,(,,Maiakovski“) etc. Ac
tuala expoziție dovedește încă odată -- 
printr-o serie de lucrări ale căror proporții 
nu sînt întotdeauna just echilibrate — că e 
necesar să se dea mai multă atenție repre
zentării juste a formelor corpului uman, 
studiilor anatomice care stau ia temelia sculp
turii. fiind elementul de la care se pornește 
în construirea unei lucrări, raportului dintre 
volume, armonizării liniilor și mișcării. Toate 
acestea nu se pot obține decît printr-o con
tinuă și perseverentă practicare a desenului
— baza oricărui studiu în arta plastică — 
printr-un contact mai strîns și permanent cu 
viața, printr-o mai atentă sezisare și înțele
gere a noului din realitate, precum și printr-o 
pătrunzătoare observare a trăsăturilor mode
lului.

Este o sarcină permanentă pentru sculptorii 
noștri de a învăța mereu de la clasici, de la 
marele Ion Georgescu, de la Valbudea, Pa- 
ciurea și alții care fac gloria sculpturii ro- 
mînești, ca și de la maeștrii sculpturii sovie
tice, pentru a-și însuși tot mâi deplin măes- 
tria Fără măestrie artistica nici un artist
— oricît ar fi de justă tema pe care o 
alege — nu va reuși să emoționeze pe pri
vitor.

Alături de ceilalți artiști plastici, sculptorii 
noștri au o misiune grea, de mare răspundere, 
plină de măreție : aceea de a reda veridic, 
emoționant și convingător, în toată complexi
tatea lor, chipurile oamenilor noi care cresc și 
se transformă odată cu viața ce se fău
rește pe meleagurile patriei noastre, sen
timentele căre i însuflețesc, ideile de care 
sînt călăuziți, forța lor lăuntrică ce-i în
deamnă la fapte mari, eroice.
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îngrijirea 
condiție a

mașinilor și tractoarelor- 
funcționării lor neîntrerupte

Buni gospodari Toată atenția fiecărei operații de îngrijire

E Poetul Emil Isac
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Ka noi tn stațiune se dă o mare atenție în
grijirii tractoarelor. Un tractor bine îngrijit 
nu te lasă niciodată în brazdă și dă posibi
litatea să fie folosită în întregime puterea 
lui de lucru. In lucrările din anul trecut am 
avut mulți tractoriști cărora tractorul nu li 
s-a stricat, cum sînt utemlștii Paraschiv Du
mitru, Buzău Nloulae și Bîrsilă Dumitru, 
care au lucrat între 605 și 690 hantri. In a- 
fara faptului că nu au avut stagnări în 
muncă, acești tineri, au reușit să se întoarcă 
cu tractoarele fără să aibă nevoie de repa
rații serioase. Acest lucru se datorește faptu
lui că aproape toți mecanizatorii se îngri
jesc de aplicarea întocmai a regulilor de în
grijire și întreținere a mașinilor. Printre al
tele, tractoriștii aplică îngrijirile zilnice nr. 
1 și nr. 2, păstrează combustibilul în locuri 
ferite și-l filtrează înaintea introducerii în 
motor.

Cum s-a ajuns la acest lucru ? Iată cîteva 
exemple grăitoare: Din neglijență, tracto
ristul Neămțu Ilie din brigada a patra con
dusă de utamistul Ciurea Ion, a pornit cu 
tractorul în brazdă avînd slăbit bușonul de 
la baia de ulei. Uleiul s-a scurs complet și 
drept urmare motorul s-a 6part.
' Datorită prezenței permanente în mijlocul 
tractoriștilor a secretarului organizației de 
partid, tovarășul Cozma Mltran și a secreta
rului organizației de bază U.T.M., Manolescu 
Ion, mecanic de sector, s-a reușit ca acești 
utemiști să-și dea seama de greșelile lor.

La imprimarea simțului de răspundere și 
a dragostei față de mașini, o contribuție 
mare a avut-o șl organizația de bază 
U.T.M. In repetate rînduri, în cadrul adunări
lor generale ale organizației noastre au fost 
luați în discuție tinerii care neglijau îngri
jirea mașinilor.

In timpul reparațiilor din această Iarnă, 
tn stațiunea noastră a funcționat și cursul 
de ridicare a calificării profesionale a tuturor 
mecanizatorilor. Ca Inginer mecanic, am 
predat și eu unele lecții cum ar fi: „îngri
jirile tehnice ale tractoarelor K.D.-35 și
I.A.R."  sau „Sistemul de alimentare a trac
toarelor K.D. 35 și I.A.R." și altele, legate 
de buna îngrijire a mașinilor.

Tinerii mecanizatori au contribuit din plin 
la buna desfășurare a reparațiilor și la pre
gătirile pentru ieșirea pe teren, nu numai prin 
muncă efectivă, dar și prin propunerile făcute. 
S-a propu6 de exemplu, ca fiecare brigadă 
să aibă cîte o trusă de chei fixe, cîte o 
trusă de alimentare, patru căldări, trei pîlnii 
cu sită, și pompe de mînă pentru butoaie. 
Toate acestea au fost îndeplinite cu concursul 
dat de muncitorii Depoului C.F.R. Medgidia 
cere au luat sub patronaj S.M.T.-ul nostru.

Pentru a asigura o bună funcționare a 
tractoarelor în tot cursul anului 1954 s-au 
dat fiecărei brigăzi piese mici ca : bujii, șu
ruburi, piulițe, garnituri etc. De asemenea 
flecare mecanic de sector a pr;-#-" îr.;ectoare 
și ventile de schimb pentru tractoarele de 
care răspunde. In afară de acestea, condu
cerea stațiunii se preocupă ca tractoriștilor 
să nu le lipsească cele necesare îngrijirii 
mașinilor.

Succesele obținute la lucrările agricole din 
anul 1953, cînd planul pe întreaga stațiune 
a fost îndeplinit în proporție de 109 la sută 
și s-au făcut economii în valoare de 460.000 
lei, au făcut ca S.MT Cobadin din ra
ionul Negru Vodă să fie fruntaș pe regiunea 
Constanța. De asemenea la sediul comitetu
lui organizației de bază U.T.M. se află de 
aproape un an steagul roșu de organizație 
fruntașă pe regiune pe care l-am primit din 
partea comitetului regional U.T-M, Cons
tanța.

' Aceste succese ne-au făcut și mai hotărîți 
în muncă. Ele se datoresc însă în mare mă
sură grijii permanente pe care mecanizatorii 
noștri o poartă mașinilor cu care lucrează. 
Prin măsurile luate pînă acum noi vrem să 
asigurăm condiții pentru folosirea în mai 
mare măsură e întregii capacități de lucru a 
tractoarelor în tot cursul anului 1954.

Deși perioada pentru însămînțările de pri
măvară s-a scurtat din cauza marii cantități 
de zăpadă căzută în această iarnă, noi am 
contractat totuși mai multe lucrări decît în 
anul trecut, îndepllnlndu-ne planul de con
tractări în proporție de 120 la sută. Pot spu
ne în numele tuturor mecanizatorilor de la 
S.M.T. Cobadin că planul pe anul 1954 va fi 
nu numai îndeplinit, dar și depășit. Vrem să 
păstrăm titlul de stațiune fruntașă.

OPREA NIFON
Inginer mecanic la S.M.T.-Cobadln, 

regiunea Constanța

gadî°Reprub!i«f Poțu.’ După cum ne purtăm cu mașinile, așa ne ajută și
tară ți-a încredințat
tractoarele și mașinile 
agricole din brigadă ; ele 3Înt un bun al po
porului muncitor. Ingrijește-le și păstrează-le 
în bune condițiuni".

Așa glăsuiește primul articol din manualul 
șefului de brigadă. Ca șef de brigadă am 
căutat în activitatea mea să fac ca principala 
sarcină a brigăzii pe care o conduc, să fie 
îngrijirea atentă a tractoarelor și mașinilor 
pe care ni le-a încredințat patria. Buna în
treținere a tractorului și a mașinilor, mă
rește capacitatea de lucru a acestora.

Tractorul este tovarășul de preț al mecani
zatorului, arma cu care el smulge pămîntului 
belșugul. Un tractor bine îngrijit, nu se u- 
zează, nu cere reparații înainte de termen, te 
ajută să îndeplinești planul, să-i folosești în-, 
treaga forță și capacitate de producție, să' 
faci lucrări de bună calitate și la timp, să 
realizezi economii. Tractorul însă se răzbună 
crunt pe stăpînul său dacă nu l-a îngrijit 
bine. Se oprește în mijlocul tarlalei tocmai 
cînd ar trebui să meargă mai bine, tractoris
tul nu mai îndeplinește nici planul, tot timpul 
stă la reparații. Vrei să tragi o brazdă a- 
dîncă de 23 cm., dar tractorul nu poate de
cît de 10 cm. fiindcă in loc să-i crești capa
citatea de lucru i-ai scăzut-o. Deci faci ară
tură proastă, risipă de combustibil și de pie
se de .schimb. Intr-un cuvînt, tractorul te 
răsplătește după cum i-ai purtat de grijă.

Anul trecut am condus brigada 9-a din sta- 
țiunea noastră care a lucrat ogoarele colecti
vei și ale întovărășirii din Sîn-Petiu. Cum 
am amintit, principala noastră sarcină, pe 
lingă îndeplinirea planului și efectuarea unor 
lucrări de calitate, a fost grija față de trac
tor.

Noi ne-am străduit să respectăm „la mili
metru” normativele de întreținere a tractoare
lor și a mașinilor. Am căutat ca pentru toți 
membrii brigăzii să fie lege respectarea aces
tor normative.

In fiecare seară după terminarea lucrului 
brigada se adună pentru o scurtă ședință de 
analiză. Nu a existat nici o ședință în care 
să nu se fi analizat felul în care s-au îngri
jit tractoarele în ziua respectivă, motivul mi- 
cilor stricăciuni și altele.

Folosirea națională a mijloacelor mecani
zate ale stațiunilor de mașini și tractoare și 
ale gospodăriilor, de stat joacă un rol însem 
nat în executarea la timp și în bune condi
țiuni a muncilor agricole, în scurtarea du
ratei fiecărei lucrări. Pentru utilizarea cît 
mai deplină a tractoarelor și mașinilor agri
cole, astfel ca in fiecare unitate S.M.T. și 
G.A.S. 6ă fie îndeplinite și depășite sarcinile 
de producție la lucrările mecanizate, condiția 
principală este să se asigure funcționarea ne
întreruptă, fără defecțiuni, a întregului parc 
de tractoare și mașini agricole.

Fiecare tractor și mașină agricolă trebuie 
să fie astfel îngrijită încît să funcționeze 
continuu, folosind din plin fiecare zi de 
lucru.

Brigăzile și tractoriștii fruntași din stațiu
nile de mașini și tractoare și gospodăriile 
de stat au demonstrat că un tractor sau o ma
șină agricolă poate funcționa un timp înde
lungat, fără a avea nevoie de reparație, cu 
condiția să 1 se facă în mod periodic și con
știincios îngrijirea tehnică.

Tractoristul Pistrui Gheorghe din brigada 
9-a a S.M.T.-uilui Biled regiunea Timișoara 
a realizat în cursul anului 1953 cu tractorul
I.A.R.  23, 426 hantri în . loc de 334
cît avea planificat pe tot anul. In acest timp 
el a înlocuit numai o singură dată segmenții, 
cu toate că după normativul în vigoare avea 
dreptul să execute o reparație curentă, o în
grijire nr. 6, care dă dreptul la înlocuirea 
plstoanelor, segmenților, cămășilor de cilin
dri și la încă două înlocuiri de segmenți.

La fel brigada 15-a de K.D. 35 de la S.M.T. 
Peciul Nou, regiunea Timișoara, compusă nu
mai din utemiști, a depășit încă la 28 octom
brie 1953 planul lucrărilor de toamnă reali- 
zînd la acea dată 1057 hantri în loc de 968 
planificați, fără ca vreun tractor din brigadă 
să se fi oprit pentru reparații tn timpul lu
crărilor.

Asemenea exemple sînt la foarte multe 
S.M.T.-url.

Prin îngrijirea tehnică se înțelege executa
rea periodică a unor operațiuni de curățire, 
6trîngerea ansamhlelor slăbite, gresarea, un
gerea și reglarea organelor tractorului și ma
șinilor agricole. Un capital aparte în îngriji
rea tehnică îl formează alimentarea tractoru
lui cu carburanți și lubrefianți.

Inafară de cele arătate, unele îngrijiri 
tehnice cuprind și operații de reparare cu în
locuiri de piese cum sînt îngrijirile nr. 
3, 4, 5 și 6.

Tractoristul Pistrui Gheorghe deîa S.M.T.

în ultimii ani stațiunea noastră și-a depă
șit cu regularitate planul de producție. In 
anul 1951 In loc de 24.224 hantri am reali
zat 30540 hantri, Jc 1962 de asemenea am 
depășit, iar anul trecut față de 39-S8S 
hantri planificați s-au realizat 41931 hantri

Analizînd rezultatele obținute anul trecut, 
am ajuns la concluzia că ele au fost ob’i- 
nute datorită străduinței noastre de a între
buința cit mai complect capacitatea de lucru 
a tractoarelor. După cum se știe un rol im
portant în folosirea maximă a forței mașini
lor e buna îngrijire și întreținere a lor.

De aceea ridicarea calificării profesionale 
a mecanizatorilor este o sarcină de frunte.

In iarna anului 1952—1953. paralel cu 
munca de reparații noi am organizat cursuri 
pentru ridicarea calificării profesionale a 
tractoriștilor, șefilor de brigadă, pont a tori 
alimentatori șl mecan ci de sector pentru ca. 
ridicind nivelul profesional al muncitorilor, 
întreținerea tractoarelor precum și executa
rea lucrărilor să fie făcute în bune con- 
dițiuni și la timp. Cursurile s-au ținut con
form programului, cu materialul didactic tri
mis de Direcția Generală S.M.T. Rezultatele 
muncilor agricole de primăvară au dovedit 
că muncitorii din brigăzile de tractoare și-au 
însușit cele predate îa cursurile profesionale 
de iarnă și datorită acestui fapt îngrijirile 
au fost executate la timpul planificat respec- 
tîndu-se normativul și graficul de îngrijire 
periodică a fiecărei brigăzi în parte.

Pe lîngă fiecare brigadă au fost mecanici 
de sector pentru controlul și executarea în
grijirilor. In afară de aceasta, colectivul de 
conducere a organizat întotdeauna un con
trol riguros. Acesta era făcut de către agro
nomul șef, mecanicul șef împreună cu mine, 
care ne deplasam pe teren zilnic După ce 
efectuăm controlul zilnic, seara ne adunăm la 
stațiune unde discutam și luam măsuri asu
pra problemelor ivite în cursul zilei. Dato-

După ședință se trecea la pregătirea trac
toarelor pentru a doua zi. In primul rînd se 
alimenta rezervorul de motorină. Se știe că 
motorina conține unele impurități (praf, ni
sip etc.) Pînă dimineața, aceste impurități 
se depuneau pe fundul rezervorului. A doua 
zi înainte de pornire se scotea șurubul de 
jos, de la rezervor șl se scurgeau circa 2 litri 
de motorină. Astfel se elimina partea de jos 
a motorinei, unde s-au depus impuritățile. A- 
ceasta ne-a ajutat foarte mult la păstrarea 
injectoarelor și a pompei de injecție, piese ce 
se primesc cu greutate.

Apoi, tot seara, se gresau tractoarele, 6e 
strîngeau șuruburile care au slăbit în timpul 
lucrului Pentru ca uleiul să se filtreze mai 
bine, în fiecare seară se spălau filtrele.

In fiecare sîmbătă, după o săptămînă de 
lucru, nu pleca nici un tractorist pînă nu 
verificam tractorul. Sîmbăta se făcea curățe 
nia generală a tractorului, controlul periodic, 
mici reparații, gresare și altele.

S-a respectat cu strictețe și schimbarea ale 
iului G.O.S.T., după 50 de ore, la tractoarele 
K D., precum și toate celelalte normative.

Tot acest complex de îngrijiri atente date 
tractoarelor au făcut ca brigada noastră să 
aibă mașini bune, mereu în perfectă stere de 
funcționare, a căror capacitate de lucru se 
putea folosi din plin. Niciodată n-a stat 
vreun tractor din brigada 9-a pe cîrnp din 
cauza stricăciunilor.

îndeosebi, întreținerea bună, aplicată trac
toarelor a ieșit la iveală cu ocazia lucrărilor 
de reparații. Tractoarele brigăzii noastre n-au 
avut nevoie de reparații mari și nici de pie
se de schimb. S-a făcut doar o verificare 
minuțioasă, fiindcă de altceva nu era nevoie. 
Buna îngrijire aplicată de noi tractoarelor 
s-a dovedit a fi un mijloc prețios de păstrare 
a forței și capacității lor de lucru.

Cel mai concret rezultat al bunei Îngrijiri 
a fost însă faptul că brigada a 9-a a econo
misit 40.000 lei din prevederile bugetare pen. 
tru reparații.

Asemeni tractoriștilor din brigada mea, șl 
cei din brigada a 4-a, a 7 a și a 12-a, con

Biled, regiunea Timișoara, execută îngrijirile 
nr. 1 și 2. la începutul și la sfîrșitul fiecărui 
schimb de lucru.

Deși aceste îngrijiri nu cuprind înlocuiri 
de piese, ele au totuși un rol hotărîtor în 
prelungirea funcționării între două reparații, 
îngrijirile sînt făcute de tractoristul Pistrui 
Gheorghe împreună cu pontatorul alimentator, 
sub supravegherea șefului de brigadă.

La începutul schimbului face:
1. Controlul exterior al tractorului. Contro

lează dacă trusa de scule este completă, ve
rifică nivelul uleiului în carterul motorului, 
măsoară restul de carburant din rezervor și 
alimentează tractorul cu motorină și apă.

2. Verifică dacă sînt strînse toate șurubu
rile și piulițele exterioare, întinde, la nevoie, 
curelele ventilatorului, verifică instalația 
electrică, controlează dacă 6Înt bine strînse 
toate dopurile de scurgere, controlează func
ționarea corectă a manetelor de conducere 
și verifică etanșeitatea asamblării filtrului 
de aer cu țeava de aspirație.

3. Execută ungerea tractorului după tabela 
de ungere.

4. Verifică starea mașinii agricole, curăță 
de pămînt și murdărie organele active, gre- 
sează și reglează.

5. Pornește motorul, îl încălzește și-l as
cultă în mers; verifică funcționarea mano- 
metrelor și termometrelor.

In timpul schimbului, după 5 ore de lucru:
1. Controlează exteriorul tractorului și ma

șinii agricole, verifică nivelul apei în radiator 
și al uleiului din baia motorului, iar dacă este 
nevoie completează cu apă și ulei.

2. Verifică starea generală a mașinii agri
cole, pe care o curăță de noroi și o gresează.

La sfîrșitul schimbului:
1. Curăță tractorul și mașina agricolă și, în 

mod deosebit curăță locurile de ungere.
2. Verifică dacă nu s-au pierdut dopurile 

și gresoarele de ungere.
3. Comunică șefului de brigadă starea agre

gatului. Pentru efectuarea acestei îngrijiri 
tehnice de obicei era necesar circa 1—1*/» 
oră. Organizînd mai bine munca acest timp 
poate fi simțitor micșorat

Atunci cînd br.gada de tractoare lucrează 
în două schimburi se recomandă următoarea 
organizare a muncii: amîndoi tractoriștii 
ace! care predă și acela care ia în primire 
schimbul. încep concomitent curățirea tracto
rului din ambele părți; totodată se verifică 
dacă ansamblele principale Sînt bine strînse 
După aceasta unul din tractoriști gresează 
cu ajutorul tecaletnftului locurile de ungere 
ale tractorului, iar celălalt verifici nivelul de

Prețuim bunul popo
rti acestei tra.-xd de tadrsnure ș: control, 
îngrijirile tehnice erai respectata cu strictețe 
de către tractoriști, iar afaneotarea tractoa
relor na carburanți ș> tabrefiarți era fârată 
in cele mai bene tt-d:;::r-i. Mrcocina era 
filtrată atît îa încărcarea crstemefcr j dep:- 
ritul de carbcranți al sizrzrri, cft și atand 
cînd se alimenta tractorul la brigada de 
tractoare. De esemeoea. pertm "ecsre <ei de 
carburanți și lubrefianți am dotat br-.gâz: e 
cu găleți și pîlnii separate prevăzuta c- 
pînze pentru fi’trare, confecționate din pțuzâ 
dublă marcată ue o parte pentru na fi folo
sită pe ambele părți Butoaiele de uMuri 
erau ținute curat a.lnd bușoane cu care se 
închideau ermetic, iar pentru căst-a.-ea 
vaselinei am confecționat lăzi pre* arate ca 
capace îa care vaselina tip D era păstrată 
separat de cea de tip E.

Intr-o mare măsură, la respectarea îngri
jirilor tehnice a mai contribuit și felul iu 
care se făcea schimbarea uleiului la trac
toare. Pentru aceasta tractoarele erau oprite 
din lucru. Cu motorcî încălzit se dădea dru
mul uleiului din baie, iar in locul lui se 
turna 5—6 litri de motorină curată, după 
care se pornea din nou motorul timp de un 
minut, dindu-se afară întreaga cantitate de 
ulei ars ce rămînea în interiorul motorului. 
Motorina din baie era scursă prin bușon. iar 
pentru a evacua complet din conducte șj 
filtre se puneau 5—6 litri ulei curat învfrtln- 
du-se la manivelă. După această spălare in
terioară, se făcea alimentarea definitivă a 
motorului. Uleiul utilizat la spălare era ulte
rior întrebuințat la filtrele de aer, iar moto
rina la spălarea pieselor.

Odată cu îngrijirea tractoarelor se făcea 
și îngrijirea agregatelor cu care se lucra In 
funcție de necesitate, erau trimiși de la sta
țiune mecanici agricoli și fierari pentru 
remedierea unor defecte ce se iveau la ma
șinile agricole și pluguri pe teren.

duse de tovarășii Lazăr Tășescu, Slmion 
Tăcu șl Gheorghe Vetleges au obținui 
succese frumoase în întreținerea trac
toarelor. Datorită multor tractoriști con 
ștlenți de răspunderea lor, care și-au în 
grijit tractoarele bine, stațiunea noastiă a e 
xecutat anul trecut lucrări de bună calitate 
și a economisit 387.523 lei din bugetul pla 
nificat pentru reparații. In general la noi în 
stațiune s-a dat multă importanță îngrijirii 
tractoarelor și mașinilor. Asta a contribuit la 
faptul că reparațiile s-au terminat la timp și 
tractoarele noastre au plecat pe ogoare in 
ziua de 15 martie.

Desigur, că au existat și brigăzi unde în 
grijirea tractorului n-a fost o preocupare 
principală lată de pildă, cum au stat lucru 
rile la brigada 10 a condusă de lanoș Otto 
Tovarășul lanoș Otto n-a dat importanță a 
cestor ..mici amănunte" eliminarea Impurită 
ților din combustibil, spălarea filtrelor, strîn- 
gerea șuruburilor slăbite și altele. In toi 
cursul verii anului trecut, cînd lanoș ar fi 
avut mai multă nevoie de tractoare bune pen 
tru strîngerea recoltei, tractoarele aveau de 
fecțiuni în fiecare zi Ore întregi și chiar zile 
in șir se pierdeau din timpul scump, pentru 
reparații izvocîte din neglijență. In mijlocul 
lucrărilor de toamnă 4 tractoare au fost re
trase din brigada a 10-a din cauza defecțiu 
nilor. Brigada a 10-a n-a. reușit să-și înde
plinească nici jumătate din planul muncilor 
de toamnă, în schimb au făcut reparații în 
plus față de cele prevăzute, care se ridică 
la suma de 39.000 lei. Iată unde a dus ne
glijența față de „micile amănunte" de în
treținere a tractorului care sînt atît de Im
portante.

Conducerea stațiunii noastre, organizația 
de partid, au stimulat puternic pe acei care 
au avut grijă de bunurile poporului muncitor. 
In ședința în care s-a analizat munca desfă
șurată în anul trecut, ținută la începutul a 
nului, au fost declarate două brigăzi frunta
șe : brigada care a obținut cea mal mare de
pășire a planului și brigada noastră care a 
îngrijit cel mai bine tractoaiele și a executat 
lucrări de bună calitate. 

ulei în baia motorului și al apei în radiator, 
la nevoie adăugind pînă la nivel ulei și apă. 
In .acest timp pontatorul alimentator măsoară 
restul de carburant rămas în rezervor șl 
umple rezervorul.

Șeful de brigadă sau ajutorul său suprave
ghează executarea întocmai a îngrijirii Pro- 
cedînd în felul acesta timpul necesar îngriji
rii tehnice se poate reduce la circa 30 minute

O importanță deosebită în buna îngrijire a 
tractoarelor o are modul cum se face alimen
tarea tractoarelor cu carburanți și lubrefianți. 
Printr-o alimentare corectă a tractoarelor se 
poate prelungi! viața motorului, după cum o 
alimentare făcută la voia întîmp'ării permite 
pătrunderea corpurilor străine în motor și 
provoacă astfel o uzură prematură a moto
rului.

Tractoriștii fruntași acordă o mare impor
tanță alimentării tractoarelor.

Datorită faptului că a înțeles importanța 
deosebită pe care o are alimentarea tractoru
lui, folosind numai găleți curate și plinii cu 
sită deasă acoperită cu o bucată de pînzi. 
tractoriste Ga nea Elena din brigada !2-a «teta 
S.M.T. Lehliu, regiunea Bucureșri a putut să 
realizeze în proporție de 160 ta sutj planul 
lucrări’or de toamnă, fără ca tractorul ei să 
aibă nevoie de reparații. In aceeași stațiune, 
tractoristul Lazăr Tudor din brigada 7-a. cu 
toate că a avut la dispoziție aceleași mijloace, 
totuși nu a realizat în toamna anului trecut 
decît 30 la sută din plan șl a spart și motorul 
tractorului K D.-35 pe care l-a avut în primre. 
Accidentul s-a întîmplat pentru că tractoris
tul nu a folosit găleți curate, din contră te 
ținea trîntite prin praf. iar pîtaii'oc de ali
mentare pe care le-a primit defa stațiune, e-a 
rupt sitele sub pretext că în felul aceste mo
torina se scurge mai repede. Cum era și fi
resc praful pe care îl conținea motorina a dus 
la griperea unui p:ston și la spargerea mo
torului.

O mare vină în acest accident o poartă și 
șeful de brigadă Constants Furtună care nu 
a suoravegh at felul cum se face alimentarea 
și îngrijirea tractoarelor și mașinilor agricole 
din brigade pe care o conducea

Organtaațiiie U.T.M. din stațiunile de ma
șini și tractoare și gospodărite agricole de 
stat au sare na să mobil zeze pe tinerii trac 
torișt: să-și ingr jească bine mașiune agricol 
și tractoarele

Aceasta va determina funcționarea perfectă 
a parcaM de Mațări și tractoare — condiție 
înserr-ată a îndeplinirii cu sprees a! lucră
rilor din primi «*â. prin care se pun teme
iurile unei recolte bogate ta acest a.n.

r u 1 u i
1“ trata :zzwnilr »— rrri lise. v 

tractorist: f-pr-toși «ri aa ■esx.nil b-p-a- 
totzî tagr r e teexe» *■ ; .ml de pro- 
iprpe. d ’-fead m arei-îa ra ș>-ex 1e- 
scșr: pe dep< r terțrde peedata ca ocazia 
ȘC-Xa- rărs. Printre aerșta se srarâră *te

Mto-aât The --ac-trst a srizada 
15 care i exaenat tO? phsă ta prin» 

■ep-z*a>e. 74s ace piaa la a dona reparape 
F SM ore la a treia reparație fs ’oc 
de 300 de rre torre. reparații. Ivașcu David 
care, de asemeoea a executat 372 de ore pîr.i 
la prima reparație. 452 ore pisd la a dooa 
npiaiitk. 478 ore pH la a treia reparație. 
Ca e es fost și trtenrișri; BritJeanu lean 
caf’e i 1900 ere si see cwsb’'
kri ta ioc de SBC «re planificate și Mocanu 
VesTe care a executat I30P de ore 
la afară de exemp'eie arătate mai sus 
stat numeroși tractoriști cane au respec
tat periodicitatea depășind planul de produc 
t*. ridiendu-și feH acesta venitul mediu 
lunar la peste 1200 let fcafară de premiile 
ce le-au fost acordate. Printre aceștia 
numără și utemiștii Bălăjelu Moise, 
Bri ’.eanu loan. Stanică Petre. Nan Nicolae, 
Tânase D. Lazăr Cloșcă Lazăr și alții.

La lucrările de primăvară din acest an me
canizatorii noștri sînt hotărîți, ca pe baza 
experienței câștigate în anii trecuți, să 
obțină noi succese în întreținerea și îngri
jirea tractorului. Noi știm că aceste trac- 
ttare ni le-a încredințat poporul muncitor și 
vom avea grijă de ele ca de lumina ochilor 
din cap. Mai știm că dacă tractorul nostru 
este bine îngrijit, va lucra bine, îi vom putea 
folosi întreaga capacitate de lucru, lată de 
re anul acesta vom lupta să îngrijim și mai 
bine tractoarele noastre.

CERNICA ILIE
director la S. M. T. Hagleni, 

regiunea Constanța

ele Conducerea stațiu
nii a acordat cea mai 
mare sumă de bani din 
fondurile de premii 

acelora care au îngrijit bine mașinile, folo
sind întreaga capacitate. Peste 26.900 lei pre
mii au primit fruntașii luptei pentru buna în
grijire a tractorului Eu am primit 1.000 de 
ei și ceilalți membrii din brigadă 600--700 
ei. Fruntașul Alfred Brendorfer din bri

gada 12-a care lucrează de 3 ani de zile pe 
un tractor I.A R și care s-a dovedit cel 
mai harnic din întreaga stațiune în îngriji
rea tractorului, a fost premiat de conducere 
cu suma de 5.000 lei.

Desigur că au existat și o serie de deficien
țe în întreținerea mașinilor. In brigada a 9-a 
a constituit o lipsă faptul că eu, ca șef de 
brigadă, n-am controlat în fiecare seară felul 
în care se desfășoară îngrijirea tractoarelor 
fiindcă n-am luat parte la toate ședințele de 
analiză. La fel conducerea stațiunii și șeful 
mecanic au făcut puține controale pe teren 
in privința îngrijirii mașinilor. Mecanicii de 
sector ar fi putut sprijini mai intens această 
muncă de mare însemnătate

In general însă, S.M.T. Hărman a obținut 
succese frumoase in ce privește grija față de 
mașini și tractoare. Partidul nostru pune în 
fața mecanizatorilor sarcina de răspundere, 
•ie a îngriji cu dragoste mașinile cu care 
statul democrat-popular, a înzestrat stațiu
nile de mașini și tractoare.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri al R.P.R 
și C.C. al PM.R. cu privire la pregătirea și 
executarea la timp și in bune condițiuni a 
lucrărilor agricole din primăvara anului 1954 
ne pune în față sarcina de a îngriji cu dra
goste și pricepere mașinile, de a le folosi 
întreaga lor capacitate de lucru. La lucră
rile din acest an, pe care le-am început 
de curînd, tractoriștii noștri au plecat 
cu învățămintele și experiența cîștigată în a- 
nul trecut. Această experiență ne-a arătat clar 
că așa cum ne purtăm noi cu mașinile, așa 
ne vor ajuta și ele.

Un bun tractorist este numai acela care 
știe să prețuiască avutul poporului, știe să 
poarte de grijă mașinii sale care-1 ajută să 
smulgă ogorului recolte bogate.

OTTO F1DES
șeful brigăzii a 9-a de tractoriști 

de la S.M.T.-Hărman, regiunea Stalin

Joi dimineață a încetat din viață, la 
Cluj, in vîrstă de 68 de ani, unul dintre 
poeții de frunte ai țării noastre, Emil Isac, 
membru corespondent al Academiei R.P.R

Prin moartea lui Emil Isac poporul nostru 
pierde un reprezentant de seamă al litera
turii progresiste din țara noastră a cărui 
viață este strîns legată de frămîntata isto
rie a Transilvaniei, pe ele cărei plaiuri și-<a 
trăit cei mai muîți dintre anii vieții.

Emil Isac a fost fiul unei familii de inte
lectuali ardeleni. Tatăl său a fost un vestit 
jurist clujean, iar mama sa, profesoară. 
Emil Isac absolvă liceul și apoi Universitatea 
din Cluj, fiind pe cale de a-și alege cariera 
de profesor Viitorul poet își începe activi
tatea literară încă de la vîrsta de 16 ani. El 
publică traducerea piesei lui Oscar Wilde 
„Evantaiul doamnei Windermere", piesă cu 
un puternic substrat socral în revista 
„Familia" condusă de Iosif Vulcan — re
vistă unde s-au întRnit de-a lungul anilor 
poeziile luf Eminescu, versurile lui Coșbuc, 
nuvelele lui Slavici.

Poetul manifestă încă din anii tinereții o 
puternică admirație pentru Pușchin, Gogol, 
Turgheniev și alți scriitori clasici ruși, din 
ale căror opere a învățat necontenit, în 
Întreaga sa via',â.

Chiar din primii ani de activitate literară. 
Emil Isac, ințelegînd adevărata menire so
cială a poetului, și-a transformat poezia 
intr-un protest îndreptat împotriva asupri, 
tocilor poporului, împotriva celor ce propo- 
văduiau războiul. Neținind seama de oal-om- 
n i'e reacționarilor care l-au atacat, printre 
care „ofic alii** criticii literare. Titu Maio- 
rescu și Eu^en Lovinescu, poetul s-a apro
piat de viața și sufletul poporului nostru 
asuprit de veacuri de năzuințele celor mulți. 
iomlci să și făurească o viață mai bună. 
Emil Isac colaborează în anul 1912 la ziarul 
„Rominia muncitoare'- editat de 1. C. Frimu, 
sar în anul 1919 își dă adeziunea la mișcarea 
-r. 'ăzboir-id a grupului „Cterte", condus 
de Henry Barbusse.

Dacă poeziile din volumele sale publicate 
de-a lungul anilor, printre cate „Impresii șl 
senzații moderne", „Ardealule, Ardealule 
bătrin", „Cartea unui om", „Notițele mele", 
„Poezii", „Poeme ’n proză", n-au fost apre
ciate de „specialiștii* vremii și au fost 
împroșcate cu noroiul ignoranței, ele au 
cunoscut prețuirea și înțelegerea macilor 
noștri clasici, Caragia’e și Coșbuc.

Lucrările plenarei
Uniunii artiștilor plastici din R. P. R.

Vtoeri (flmjr.eata au început în aula Bibllo- 
recîl centrale unive'sitare lucrările plenarei 
U-îu- i ar.lșt lor plastid din R.P R. La lu- 
crâr Iau parie pictori, sculptori, desenatori, 
carcatorișt graficieni ilustratori, artiști în 
artă aplicată, iar ca invitațL academicieni, 
arhitect!, reprezentanți ai altor uniuni de 
creație și alfi oameni ai artei ți culturii.

Plenara a fost deschisă de pictorul Camil 
Reran, artist eoterit e.’ R P.R președinte de 
v- x-e t Un :-. i artiștilor plastici, care a 
pcstît S3 csvsnt rntrodnctfv.

plenarei au fost aleși C. Ba- 
rasriri 5cc-s Caragea, St. Csorvassy. I. feer. 
* I' •nesez Ligia Maoovet G Miklossy. J 
Perah — Ca— Ressu. J. Ster!ad: St Szonvl.

Pa-.el Turui, locțiitor al 
~ - Jtrcî-Ji Cu.’.ur.i, și alți artiști plastici. ‘

INFOR MÂȚII
Ir —-xnentui de față se duc la Copen- 

tra-a'i.e comerciale între Republica 
Ifoputară Romhd și Danemarca.

Trsta*. -rele comercial© în curs au ca 
- -act -crelerea unul acord comercial și de 

r’.ăț: pe anul 1954 între Republica Populară 
Romînă și Danemarca.

*
Pictorița franceză Mireille Miailhe a sosit 

tineri la amiază în Capitala țării noastre.

Cultură fizică șl sport

Tinărul șahist sovietic Victor Korcinoi a cîștigat 
Turneul international de șah al R. P. R.

Vineri a luat sfirșit în Capitală cel de al 
IV-lea Turneu internațional de șah al R.P.R. 
la care au participat șahiști de frunte din 9 
țări : U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. Un
gară, R. P. Polonă, Suedia, Belgia, Itaila, 
Noua Zeelandă și R.P.R.

După încheierea celor 17 runde, primul 
loc în clasamentul turneului a fost ocupat de 
șahistul sovietic Victor Korcinoi, oare a re
purtat astfel o victorie strălucită ce face 
cinste renumalul mondial de care se bucură 
școala șahistă sovietică.

Deși participă pentru prima oară la un 
concurs internațional, Victor Korcinoi, tînăr 
student la Facultatea de Istorie din Lenin
grad, în vîrstă de 23 de ani, a reușit să în
treacă cu multe puncte o serie de șahiști cu 
îndelungată experiență, ca marele maestru 
Stahlberg, maestrul internațional Pachman, 
maestrul internațional O’Kelly și alții. Toluș 
victoria lui nu este deloc neașteptată de
oarece. în cadrul concursurilor desfășurate 
în Uniunea Sovietică, Korcinoi s-a impus în 
ultimii ani ca un șahist de valoare.

Korcinoi a produs o puternică impresie prin 
jocul său îndrăzneț și plin de fantezie, dar în 
același timp precis și bazat pe o adîncă 
pregătire teoretică. Stilul său prin excelență 
combativ i-a adus victorii frumoase ca acelea 
din partidele cu Stahlberg și Pachman. Din 
cele 17 partide jucate, Korcinoi a cîștigat 10, 
cel mai mare număr de victorii înregistrat de 
vreunul din participanții la turneu, întrunind 
in total 13 puncte.

Alături de Korcinoi, un mare succes a ob
ținut și maestrul sovietic Rașid Nejmetdinov, 
campionul R.A.S.S. Tătare și R.S.F.S.R. Mult 
timp Nejmetdinov s-a menținut în fruntea 
clasamentului și a fost singurul adversar 
puternic pentru Korcinoi. Numai înfrîngerea

Victoria șahiștilor sovietici în Argentina
BUENOS AIRES 26 (Agerpres). - TASS 

transmite: In sala „Cervantes" din Buenos 
Aires s-au jucat partidele din cel de al pa
trulea tar al întîlmrii prietenești de șah din
tre echipele Uniunii Sovietice și Argentinei. 
In sală au fost prezenți președintele Republi
cii Argentina, Juan Peron și ambasadorul 
Uniunii Sovietice în Argentina, G. F. Be- 
zanov.

La prima masă, Najdorf și Bronștein au 
jucat din nou o partidă interesantă In ultima 
parte a partidei marele maestru sovietic a 
condus cu multă energie jocul și, sacrificînd 
calitatea, a obținut doi pioni puternici în 
centru.

Boleslavski a folosit cu pricepere mutările 
inexacte făcute de Guimard în jocul de mij
loc. El a reușit să-șl creeze doi pioni liberi 
legați care au hotărît de- altfel soarta parti
dei î.n favoarea marelui maestru sovietic la 
mutarea 31.

Celelalte partide s-au întrerupt. Keres în 
partida cu Bolbocham și Averbach contra lui 
Panno au cîte doi pioni în plus. Taimanov

Emil Isac a „doinit" în creațiile sale cu 
caracter popular gîndurile și frămîntărîle 
poporului, a căutat să dea răspuns întrebă
rilor despre viață, mizerie, asuprire, revoltă. 
Niciodată nu vor putea fi uitate versuri ca 
acelea din poezia „De la sapă vin țăranii?" 
— în care după o puternică imagine a trudei 
plugarilor, este redată cu vigoare, esența 
contradicției sistemului social exploatator s

„Și cum vin storși de-oboseală 
O căleașă vine-n. fală,.., 
In căleașă domni și doamne. .. 
Cit parfum și aur. Doamne... 
Și pe lîngă ei cînd trece, 
Ii atinge fior rece.
„Vai, acei ce-s pe căleașă,
Mîncă griul npstr.. pe masă**. .

Drumul lui Emil Isac străbate o întreagă 
epocă Poetul a luat apărarea poporului in 
poeziile sale, 6-a ridicat împotriva asupririi 
naționale și sociale, a militat pentru prie
tenie între poporul romîn și minoritățile na
ționale.

In anii puterii populare, poetul Emil Isac 
a fost îmbrățișat cu căldură de poporul 
nostru. Pentru meritele sale în domeniul 
literaturii, poetul Emil Isac a devenit mem
bru corespondent al Academiei R.P.R. și i s-a 
conferit Ordinul Muncii clasa l-a.

Tineretul nu-1 va uita pe Emil Isac, poet- 
cîntăreț al năzuințelor de libertate ale 
poporului asuprit, care în versuri sincere, 
simțite, șl-a exprimat crezul vieții sale, dra
gostea pentru om, pentru viață, pentru pace, 
ura față de cei ce urzesc măceluri între 
popoare :

„Noi: milioanele și sutele de milioane
spunem: nu ! 

Nu vrem război, a fost destul ’ Vrem pac-? I 
Vrem pace, căci pacea este tăria noastră. 
Pacea va clădi mii de orașe mari,

va îmbogăți ogoarele, 
Zeci de mii de uzine, milioane de roți 
Vor învirti o nouă orînduire a vieții. 
Metalul nu-1 vrem glonte, îl vrem mașină, 

secere, ciocan, 
Vrem să ne ferească trupul de oboseala

de animal, 
Vrem pace, Piace, Grîu, Certe, Cîntec,

Lumină.
Așa. Oamenilor, că acestea le vrem?" 

(din poezia „Ascultați oamenilor").

In ședința de vineri dimineața au dezvol
tat referate președintele Uniunii artiștilor 
plastici, Boris Caragea, maestru emerit al 
artei. laureat al Premiului de Stat, despre: 
„Problemele creației plastice tn R.P.R în 
anii 1952-1953“ și tov. St. Szony, secretar al 
Uniunii artiștilor plastici, despre activitatea 
în domeniul picturii.

In ședința de după amiază au fost expuse: 
referatul privind munca în sculptură, de către 
sculptorul pred. I. Irimescu, și referata' des- 
ure grafica în R.P R.. de către pictorul J. 
Perahim, secretar al Uniunii artiștilor plas
tici. y j

Lucrările plenarei continuă.
(Ager preș).

Ea va narticioa la deschiderea în București 
a expoziției „Algeria 1952", care va cu
prinde cîteva din picturile sale și ale artis
tului plastic francez, Boris Taslitzki

La sosirea pe aeroportul Băneasa. Mireille 
Miailhe a fost infimpinată de reprezentanți 
ai Institutului Romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinăîafea și ai Uniunii artiștilor 
plastici din R.P.R.

(Agerp.-es)

din ultima rundă tn fața maestrului Furman 
a făcut ca el să piardă locul întîl,

Pe locul 3—4, la egalitate cu maestrul ceho
slovac Filip (cite 11 puncte), s-a clasat șa
histul sovietic Ratmif Holmov, unul din re
prezentanții mișcării șahiste din R.S.S. Li
tuaniană.

Pe locul 5 s-a clasat maestrul maghiar 
Gyula Kluger, care a fost o revelație a acestui 
turneu. Jucător de concepție, inventiv și cu o 
mare putere de luptă, Kluger a obținut vic
torii Importante, totalizînd 10’/2 puaicte.

Pe locul 6—7 s-au clasat la egalitate cu 10 
puncte fiecare șahiștii S. Furman (U.R.Ș.S.) 
și L. Pachman (R. Cehoslovacă). Un re
zultat bun a obținut și maestrul bel
gian D’Kelli, locul 8 cu 91/2 puncte. 
Marele maestru Internațional Stahlberg, 
nu a putut rezista asaltului dat de ju
cătorii sovietici și ceilalți șahiști tineri, tre
buind să se mulțumească cu un loc modest 
față de reputația sa, locul 9, cu 9 pu.n.’te.

Dintre șahiștii romini, primul s-a clasai 
maestrul internațional Octav Troianescu. E. 
a obținut un rezultat valoros, 8‘/2 puncte, re- 
allzînd o serie de victorii frumoase in fața 
unor jucători cu-noscuți, ca Wade și Sliwa. 
La numai o jumătate de punct de Săridor, 
campionul R. P. Ungare, s-au clasat ceilalți 
șahiști romini, Bălanei și Szabo cu cîte 7 
puncte, cit a totalizat de asemenea campionul 
poionez Sliwki. Tinărul șahist romîn Victor 
Ciooîltea a jurat inegal in acest turneu, su
ferind Infringed alături de victorii prețioase.

Cel de al IV-lea Turneu internațional de 
șah de la București a arătat dezvoltarea fniș. 
carii șahiste in Republica Populară Romînă, 
contribuind totodată la intensificarea legătu
rilor culturale șl la întărirea prieteniei între 
popoare.

are o poziție mai bună în partida cu Elis- 
kases. Partida Rosseto-Kotov s-a întrerupt 
într-o poziție complicată, Gheller are un mic 
avantaj pozițional în partida cu Martin, iar 
în partida Petrosian-Pilnik: șansele sînt îm
părțite.

☆
La 25 martie, în sa-la teatrului „Cervantes“ 

din capitala Argentinei s-au jucat partidele 
întrerupte din cel de al patrulea tur al în- 
tilnirii prietenești de șah dintre echipele 
Uniunii Sovietice și Argentinei

Fără să mai ceia jocul, Bolbochan a ce
dat la Keres, Averbach și Taimanov și-ap 
valorificat cu ușurință avantajul material in 
partidele respective cu campionul Argenti
nei, Panno, șl cu marele maestru Eliskases, 
obținînd victoria. Partidele Petrosian — Pîl- 
nik, Rosseto — Kotov și Martin — Gheller au 
luat sfirșit cu un rezultat de egalitate.

Astfel, întilnirea internațională prieteneas
că de șah dintre echipele Uniunii Sovietice 
și Argentinei s-a încheiat cu victoria șahiști
lor sovietici cu scorul de 2O'/s—H'/s puncte.



Declarația Guvernului Sovietic 
cu privire la relațiile dintre 
U.R.S.S. și R. D. Germană

Congresul al Xll-lea al Comsomolului
Tinerii leniniști

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS trans- blemele relațiilor reciproce cu Germania ocd- 
mite:

Presa sovietică din 26 martie publică ur
mătoarea declarație a Guvernului Sovietic 
cu privire la relațiile dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Democrată Germană :

„Guvernul Uniunii Sovietice este călăuzit 
în mod invariabil de năzuința de a contribui 
la reglementarea problemei germane în con
formitate cu interesele întăririi păcii și asi
gurării unificării naționale a Germaniei pe 
baze democratice.

Aplicarea de măsuri practice in vederea 
apropierii intre Germania răsăriteană și 
Germania apuseană, ținerea de alegeri li
bere pe întreaga Germanie și încheierea tra
tatului de pace cu Germania, trebuie să ser
vească acestor scopuri.

In ciuda eforturilor Uniunii Sovietice, la 
recenta conferință de la Berlin a miniștrilor 
afacerilor externe ai celor patru puteri nu 
s-a întreprins nici un pas pentru refacerea 
unității naționale a Germaniei și încheierea 
tratatului de pace.

Avînd în vedere această situație și în urma 
tratativelor pe care Guvernul Sovietic le-a 
dus cu guvernul Republicii Democrate Ger
mane, guvernul U.R.S.S. consideră necesar 1 
ca încă de pe acum, înainte de unificarea 
Germaniei și de încheierea tratatului de 
pace, să întreprindă 
meargă în întîmpinarea 
lui german, și anume :

1. Uniunea Sovietică
< felica Democrată Germană aceleași

și cu celelalte state suverane.
Republica Democrată Germană va fi liberă 

să rezolve, după propria sa apreciere pro
blemele ei interne și externe, inclusiv pro-

dentală.
2. Uniunea Sovietică menține în Republica 

Democrată Germană funcțiunile legate de a- 
sigurarea securității care decurg din obliga
țiile impuse U.R.S.S. prin acordurile celor 
patru puteri.

Guvernul Sovietic a luat notă de declara
ția guvernului Republicii Democrate Ger
mane că va respecta obligațiile decurgind 
pentru Republica Democrată Germană din a- 
cordul de la Potsdam cu privire la dezvolta
rea Germaniei ca stat democrat șl iubitor 
de pace, precum și obligați’l: legate de sta
ționarea temporară a trupelor sovietice pe 
teritoriul R.D. Germane.

3. Supravegherea activității organelor de 
stat ale Republicii Democrate Germane, care 
a fost exercitată pină in prezent de înaltul 
comisar al U.R.S.S. in Germania — se des
ființează. In conformitate cu aceasta, func
țiunile Inallului comisar al U.R.S.S. in Ger
mania sînt limitate la problemele legate de 
susamintita asigurare a securității șl de 
menținerea legăturilor corespunzătoare cu 
reprezentanții autorităților de ocupație ale 
S.U.A., Angliei și Franței in problemele pri
vind întreaga Germanie, care decurg din ho- 
tărîrile cu privire la Germania adoptate de 
comun acord de către cele patru puteri

noi pași 
Intereselor

stabilește

care să 
poporu-

cu Repu- 
relatil ca

Guvernul U R.S.S. consideră că existența 
„statutului de ocupație** stabilit pentru Ger
mania occidentală de către Stat, le Lnite ale 
Americii, Anglia și Franța, nu numai că este 
incompatibilă cu principii e democratice și 
drepturile naționale ale poporului german, 
dar în condițiile actuale, ingreunind apro
pierea dintre Germania apuseană și cea ră
săriteană, constituie una din piedicii: prin
cipale în calea unificării naționale a Ger
maniei".

Oricine asistă la Congresul el Xll-lea al 
Comsomolului nu poate să nu remarce fap
tul, că etit raportorii, cît și delegații care 
tau cuvîntul la discuții, acordă o atenție de> 
sebitâ problemelor de educație și Întăririi 
continue a școlii sovietice. Și acest lucru 
este de înțeles, deoarece școala joetă un rol 
de seamă in formarea omului sovietic — 
constructor a; comunismului.

Printre delegații și invitații la Congres, 
pot fi întiîniți profesori, instructori de pio
nieri, art:ș-.:, compozitori și scriitori pentru 
copii, școlari din clasele superioare etc.

In Uniunea Sovietică copiii stat iubiți. 
Partidul Comunist și guvernul nu precupe
țesc nimic pentru ca oopiîi sovietici să de
vină oameni cuiți, sănătoși și plini de viață. 
Ir. o.-ezent. numărul .e.or care Învață în 
U.R.S.S., este d-e peste 57 milioane, ceea ce 
înseamnă cu 8 milioane mei mulți decit in 
anul 1940.

Partida! Comunist a încredințat Comso- 
moluiui leninist misiunea de a rezolva îm
preună ra școala sovietică probleme e no
bile și de răspundere cu privire la Învăță
mântul și educația copiilor. Organizațiile 
ctxnsomc.iste ajută cadrele didactice in lup
ta paniru a sădi cunoș-ințe adânc: și temei
nice :n rândurile elevilor. Împreună cu pro
fesorii. ele Insuflă topiitor dragostea de 
muncă, atitudinea plină de grijă ta'.ă de pro
prietatea obștească, cinstea și dragostea de 
dreptate, devotamentul față de patria socia
listă.

Comsomoltd are sarcina, atât de importantă, 
de a conduce organizația de pionieri „V. I. 
Lenin* Iată de-ta una din problemele cen
trali ale ordinei de zi a Congresului ai 
Xll-lea al Comsomo’.ului a fost cu privire Ia 
munca organizației de pionieri „V. I. Lenta**. 
Raportul prezentat de se-etaml C.C. al 
U.T.GL. Zoa Tumanova, a iost tachinat a- 
cestei probleme.

Organizația tinerilor pionieri există de 30 
de ani. In acest timp ea a acumulat o exoe-

A. Finoghenov
Articol scris 

pentru „Scinteia tineretului"

bogată in mutica de educație cornu-riență „ .
nlstă a copiilor. Pionierul a devenit încă de 
mult în Uniunea Sovietică, simbolul dra
gostei de muncă și a! perseverenței în însu- 
ș rea de cunoștințe bogate, multilaterale. 
Unitățile de pionieri desfășoară o largă 
muncă educativă cu copiii și acest lucru se 
face simțit. Milioane de pionieri sovietici 
slut exemplu la învățătură pentru ceilalți 
elevi. In raportul său, secretarul C.C. ai Con> 
somUului Zoia Tumanova a arătat că ar fi 
o greșea.ă din cele mai mari, dacă nu am 
vedea că nivelul de muncă al organizației 
ce pionieri rămine totuși considerabil în 
urma cerințelor vieții, in urma sarcinilor 
trasate de partid în domeniul educației co- 
muniste a poporului sovietic, în urma cerin- 

r ș; intereselor capiilor înșiși. Ori a- 
;--.sa înseamnă că activitatea multor de- 
tașamente și unități este monotonă, are for
me limitate și rigide. In unele unități se 
irtoează inițiativa creatoare a pionierilor.

Congresul Comsomolului analizează ca pe 
o croblemă de stat și la un înalt nivel pro- 
?temele Oe educație ale tinerei generații. La 
..sc-, tau cuvintal nu numai activiști de 
Coms-nmol, ci și instructori de pionieri, direc- 

de școli, reprezentanți ei organelor în- 
vătîmintului public.

Delegații Congresului au ascultat cu mult 
interes cu vin ta rea ministrului învățătnîntu- 
tai «1 R.S.F.S.R., tov. Keirov. El a comuni
ca: că in R.S.F.S.R„ în ultimii trei eni, nu
mărul școlilor medii a crescut cu 3.500. La 
<7; - cincinalului în clasele superioare ale 
șct-ltr medii vor fi de 5 ori mai mulți elevi, 
ceri: la începutul planului.

Ș iată că în momentul când în sala mi-

relui palat al Kremlinului — Unde se (ine 
Congresul — discuțiile privitoare la. proble
mele muncii pionierești erau în toi, au ve
nit tinerii pionieri ai capitalei. A fost un ta
blou mișcător și emoționant. Opt gorniști 
s-au suit la masa prezidiului. Au răsunat 
sunetele solemne ale goarnei, au început să 
bată tobele pionierilor. Orchestra de copii a 
cîntat Marșul pionierilor. Coloanele tineri
lor leniniști au intrat în sală în rînduri ali
niate. Ei purtau steaguri desfășurate și ți
neau deasupra capetelor buchete de flori. 
Printre ei vedem pionieri im bravați în uni
forme de marinar: cu vâsle pe umeri. Sint 

. viitorii marinari. Tinerii aeromodeliști poar
tă machete de avioane. După ei urmează 
tinerii turiști au rucsacuri pe spate, apoi vin 
tinerii sportivi, tinerii naturallști. Fețele co
piilor sînt luminate de bucurie și fericire.

In numele pionierilor din Moscova ei sa
lută Congresul al Xll-lea al Comsomolului. 
Pionierii povestesc în versuri despre viața 
lor fericită și plină de bucurii, despre felul 
în care, ei învață și se odihnesc. Ei își iau 
angajamentul față de Congres de a învăța 
și mai bine, de a deveni un schimb demn 
al Comsomolului leninist.

Ir» salutul lor tinerii leniniști și-au arătat 
și cerințele față de Comsomol, față de scrii
tori, față de cei care au datoria să se ocupe 
de educația copiilor.

Pionierii și-au încheiat salutul prin cuvin
te pline de dragoste față de Patria lor, față 
de Partidul Comunist și Guvernul Sovietic.

Ridicmdu-se în picioare, delegații și invi
tații la Congresul al XlI-laa al Comsomo
lului și-au exprimat prin aplauze furtunoase 
dragostea pentru tinerii cetățeni ai Patriei 
socialiste. Și prin aceste aplauze, partici- 
panții la Congres au demonstrat parcă în 
numele întregului tineret sovietic, dorința 
tor de nezdruncinat de a îndeplini sarcinile 
pe care partidul le-a trasat Comsomolului în 
opera de educație comunistă a tinerei gene
rații.

închiderea lucrărilor sesiunîî 
Comisiei economice O. N. U. 

pentru Europa
GENEVA 26 (Agerpres). — TASS trans

mite :
La 25 martie și-a încheiat lucrările cea da 

a IX-a sesiune a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa.

In .ședința de închidere a luat cuvîntul 
reprezentantul U.R.S.S. P.N. Kumîkin. Vor
bitorul a subliniat că în cadrul sesiunii s-a 
putut constala un progres important în poli
tica de extindere și întărire a colaborări: e- 
conomice dintre toate țările, ceea ce este 
semnificativ pentru atmosfera genenală în 
care s-au desfășurat lucrările sesiunii. Lucră
rile Comisiei economice, a declarat reprezen
tantul sovietic, au arătat că în calea colabo
rării economice mai stau dificultăți mari, diaj 
că, ele pot fi înlăturate. De pe acum este re
cunoscută pretutindeni necesitatea unși 
strînse colaborări economice între toate ță
rile.

Declarind sesiunea închisă, președintele 
Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, 
Ulrich, a subliniat că problema dezvoltării 
comerțului și înlăturării tuturor piedicilor ce 
stau în calea colaborării economice poate fi 
numită leit motivul cetei de a IX-a sesiuni a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.

<
<

1
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<

Dezbaterile de politică externă din Camera lorzilor
Ședințele din 25 martie

LONDRA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 24 martie, în Camera lorzilor au avut 
Ioc dezbateri asupra problemelor de politică 
externă. Ziarele engleze relatează că lordul 
Salisbury, luînd cuvîntul în numele guvei- 
nulu' a subliniat „cît de important este ca 
apropiata conferință de ia Geneva să fie în
cununată de succes". Stabilirea păcii în Ex
tremul Orient, precum și încrederea care se 
va naște în urma acestui fapt, a spus Salis
bury, ar contribui considerabil la îmbună
tățirea situației * în lume. Aceasta ar duce 
Imediat la slăbirea încordării internaționale 
ceea ce ar fi în folosul tuturor țărilor.

Totodată, Salisbury a afirmat că succesul 
conferinței ar depinde îndeosebi de poziția 
pe care o vor adopta Uniunea Sovietică și 
China.

Lordul Silkin a avertizat că relnarmarea 
Germaniei reprezintă „un mare risc". Pen
tru englezi, a spus el, ar fi „o greșeală’șl u.n 
risc mult mai mare" să îndrume Germania 
să se reinarmeze și să contribuie la reinsr- 
marea ei, decît să nu o facă. Guvernul en
glez este oare convins că guvernanții Ger
maniei occidentale se vor liniști cu adevă
rat după ce vor fi creat 12 divizii pentru co
munitatea defensivă europeană? Există garan
ții care „sînt bune pe hîrtie**, dar vor fl ee 
oare eficace „dacă Germania va hotărî să-ț: 
creeze forțe armate proprii așa cum va vel 
ea ?...“ Majoritatea oamenilor se tem de re- 
îna rina rea 
niat lordul 
dorința de 
dute“

Guvernul
el în continuare, că contribuind la reinarma- 
rea Germaniei, el va avea Germania In mod 
obligator de partea sa in cazul unor împre
jurări 
ca să 
să lie 
nu cu 
jos"

Silkin e declarat în continuare că judecind 
după unele aluzii recente, pentru a liniști 
Franța, care este pe bună dreptate îngrijo
rată de reînarmarea Germaniei, Anglia va 
stabili legături și mai strînse cu comunita
tea defensivă europeană decît se intenționa 
la început. In felul acesta, a spus el, se cre- 
iază o situație ciudată tn care Germania 
este atrasă de Anglia la participare în co
munitatea defensivă europeană, iar Anglia 
participă la eceasta pentru a echilibra ra
portul de forțe între Germania și Franța.

Dr. Beli, episcop de Chichester, care îna
inte fusese un adept al reînarmării Germa
niei, a aprobat declarația Tui V. AL Molo
tov că rezolvarea tuturor problemelor liti
gioase ar fi considerabil ușurată dacă An
glia, Franța, Statele Unite și U.R S.S. ar că-

dea de acord că restabilirea militarismului 
german este inadmisibilă. După cum a a- 
rătat Beli, ar fi fost „tragic* dacă tratati
vele dintre cele patru puteri care au fost 
reluate la Berlin după o întrerupere de cinci 
ani, s-a< fi terminat cu un eșec din cauză 
că Anglia nu a ținut seamă de a; moment 
de cea mai mare însemnătate. Bell a spus: 
„Noi trebuie să pornim de la acordul care 
a fost realizat la Berlin și să luptăm eu 
hotărire pentru reducerea considerabilă a 
înarmărilor. E greu de presupus că vom 
reuși aceasta dacă Germaniei i se va per
mite acum să se reinarmeze în calita*e de 
participantă la unul din cele două lagăre. 
Dacă reîna.-marea Germanei va începe in
tr-o formă în care va părea că ea este în
dreptată împotriva Rusiei, unificarea paș
nică a Germaniei și a Europei va deveni cu 
neputință Va fi cu neputință să se încheie 
un tratat de pac» cu întreaga Germanie. Va 
fi cu neputință să se încheie un tratat de 
pace cu Austria Trupele de ocupație vor ră- 
mîne. Războiul rece va fi permanentizat și 
se va ivi pericolul unei situații și mai rele.

•‘n- 
Ber- 
unei 

cliem 
oxi-

■ ' Ș 
Ir

Politica noastră trebuie fără îndoială 
dreptată spre lichidarea acestei situații 
linul și Geneva marchează începutul 
situații nai In legătură cu aceasta 
guvernul 
den tali 
existe:

Germaniei occidentale, a subli- 
Silkin, pentru că acolo „există 
redobândire a teritoriilor pt-er-

englez, este oare convins, a spus

extraordinare ? „Există posibilitatea, 
nu spunem primejdia, ca Germania 
gata să lupte împotriva noastră, iar 
noi, dacă acest lucru îi va fi avanta-

nostru și guvernele Urikx 
să examineze toate posit! 

le ș> să nu fatreorfidâ nici un 
acțiuni ireoarabile ir

Dr. Bell a declara

IUI 
tal 

nomectul de față*. 
:ă hi tlmpol eonferis- 

ței de la Berlin « vizitat btsericHe p*J«es- 
tante din Ungeria ș: a constata- dorința una
nimă de pace a populației acestei țâri Occi
dentul. a spus el ar co-rite o gravă gre- 

— - - - • • - așeală dacă ar ignora dorința de pace 
populației din Europa răsăriteană

Vorbitorul a subliniat in continuare
Statele Unite an 290 de baze situata te 
verse colțuri ale lumii, iar soldați 
se află în 49 de țâri, dincolo ta Xareie Sta
telor Unite. După cum a arătat Bei_Xew 
York Times* a Dublicat o hartă f.zstrtad un
surile pe care le întreprind partiripentu te 
Uniunea atlanticului de nor: ș care i. i*e*t 
scop să încerca iască cu baze froctlereie 
U.R S S. „Nu este de ■drare, a spus BdL 
că conducătorii ruși, privind o aseoerea 
hartă, ajung la concluzia că state acestea 
sînt Indreotate spre scindarea Eurcpei ș» 
spre crearea unei coaliții agresive. După pă
rerea mea. orice observator obiectiv recu
noaște că rușii au motive serioase de a ju
deca astfel*.

A luat apei cuvîntul krdi Beveridge care 
a declarat că după părerea lui, condotători: 
sovietici doresc stabilirea păcii pe calea tra
tativelor. El a ajuns te această concluzie pe 
baza studierii documentelor «mterinței de la 
Berlin.

a

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS trara- 
mite :

In ședința din 25 martie a celui de-a'. 
Xll-lea Congres al U.T.CL. din U-R.S5- 
delegații au terminat discutarea paDCtalu* 
de pe wdl.nea de zi: problem.; activității or
ganizație; de otonkei „V 1. Lenin’*.

Tlhan Hrennikov, secretar general a! L'utz- 
nii compozitorilor sovietici, care a luat eu- 
vintul la Congres, a webit despre tnvăță- 
mlntul muzical a! școlarilor. desp_e dezv-.F 
tarea artei corale în riadul copf‘ 
constituie izi puternic mijloc de edăcaife 
tet că.

La discuțiile pe marginea activității 
ganizației de pionieri „V. I. Lenta", aa 
a*, cuvîntul în total 23 persoe-te.

Luind cuvîntul in încheiere Z-:4a Turz»- 
nova, secretară a Condtetalsi Centrai al 
U.T.C.L. d n U R.S.S a spus:

„Congresul a coofmna: in vaod grălsor că 
Comsomolul ș> activiștii din c*ga~ rațttle d» 
pionieri sint animați de dorința cea ma fier
binte de a lupta pentru obțtae.-ea -_nx > 
vini continuu al mișcării pcciPrilor 
Țara Sovietică'.

in ședința din dimineața de 25 mar2e » 
fost ascultat raojrtul lui Vtaoeslav Krcema- 
sov, secretar ai Comitetului Centra’ al Cer?- 
scmcL ui ca privire ta ipoflficirt'ta ta ata- 
tutui 1- TFI L RSuS Gx~ Jetx! Ce»- 
tari a! Pi_.»dal3> Garai*s»î. a ăecaaaC £> 
cem.4scv a trasa: Cu— orav'T**** săgeta, —ari

artă ce
es-

«•-

Deiegațil au trecut la discutarea celui de 
s :-e:.ea punct ce pe ordinea de zl — ra- 
»rt_I cu orivire ta modiiicărlta în statutul 
U.T.CL. din U.R.S-S.

O’soe;:: au continuat 6ă rostească cuvin- 
ta- ce salut. Delegații au întâmpinat cu 
z: călduroase pe reprezentanții tlnere-
teM progresist.

lademsurun. secretar al Comitetului Cen- 
tra a Un unii tineretului revoluționar mon- 
joi. a cat cit re mesajului de salut adresat 
O-—. n partea tiaeretiilut mongol.

Ac-:- s-a dat cnvî*.:ul președintelui Uniuni! 
Ttoeretu'u: democrat «Un Finlanda, Markus 
Ka;*.'zărea. El a vorbit despre dragostea și 
-«oectu. ae carg t neretui progresist din Fln- 
ta*-ta ie nutresc față de tineretul sovietic.

Ia numele Ligi! tineretului din Australia, 
la Gcnyes au fost salutați de Char

les Brasland. secretar al Comitetului Cen- 
Kai al Ligii.

L.-t n -tarlssc-n. secretar al Comitetului 
Cent-i ai Partidului Comunist din Suedia 
:rrr. — unea !n rândurile tineretului, a dat 
“ ■* sil.’u .1 tiner l:r șl tinerelor din Sue- 
Âe.

CergreszJ !țl continuă Incririta.
♦
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1» jecJEta seara iZti de 35 mert e a 
ceta. âe a Xll-ăea Cnrgres al Qxasocaalu- 
:* Leris-sc a cost .-ok discutarea pcncru- 
)B 3 de pe arteaea de zi — raportul asuora 

t-rjr >:t ta Sta tatei U.T.GL. dtn
U R.S ' La dezbaterii: pe marginea aces- 

obieme au teat parte reprezentanți ei 
iafBar coresoamliste din Moscova, 
ia. Bielorusa. Uzbekistan, Turkmenia, 

cuvântul au aprobat 
prezentate spre exa-

s- orgin
> Lcraî 
ri Tcd ce! loat
s* saxv.ci’De ia Statal

CoogrcsuluL

Ședința de închidere

Congresul a adoptat hotărîrea de a apro
ba Statutul cu rectificările șl completările 
propuse în cursul dezbaterilor.

Participanții la Congres au fost salutați 
de o delegație a Forțelor Armate ale U.R.S.S. 
In fruntea delegației se afla un grup de 
ofițeri Eroi ai Uniunii Sovietice.

Au rostit cuvîntări de 6alut adresate Con
gresului generalul-maior de gardă din avia
ție Ivan Kojedub de trei ori Erou al Uniunii 
Sovietice și gloriosul marinar — căpitan de 
prim rang Alexandr Sabalin, de două ori 
Erou al Uniunii Sovietice. Cel doi vorbitori 
au fost întâmpinați cu aplauze furtunoase.

Mare este prietenia dintre tineretul sovietic 
șl tineretul progresist din lumea întreagă. 
O dovadă in acest sens o constituie nu
meroșii oaspeți străini care au luat cuvîntul 
ia Congres. Reprezentanți ei tinerilor și ti
nerelor din 24 de țări au rostit cuvinte de 
salut de la tribuna Congresului adresate 
comsomoliștilor Uniunii Sovietice. In ședin
ța din 25 martie a luat cuvîntul Normann 
Pene.-, președintele Federației Naționale a 
a Tineretului Muncitor din Canada.

A luat apoi cuvîntul Rend Verdoot, secre
tar general al Organizației Tineretului Popu
lar din Belgia.

„Raportul și dezbaterile Congresului Com- 
somolului — e declarat Verdoot — erată 
din nou ce posibilități uriașe 6înt acordate 
tanereta'ai sovietic pentru dezvoltarea sa in- 
tavxtua’.a și fizică.

A uet a rol cu. intui Ingmar Wagr.er, se
cretarul Comitetului Central al Uniunii Ti
neretului Comunst din Danemarca, care a 
declarat că tineretul danez iubește viața, 
Iubește pacea și face tot ce-1 stă în putință 
pentru menținerea acesteia.

Au rostit de asemenea cuvîntări de salut 
reprezentanții tineretului din Brazilia și 
Grecia.

Sărbătorirea Săptămînii 
Mondiale a Tineretului 

în R. P. Polonă
VARȘOVIA 26 (Agerpres).—P.A.P. trans

mite : In legătură cu Săptămâna Mondială 
a Tineretului, în R.P. Polonă au loc nume
roase mitinguri șl întruniri la care tinerii 
muncitori și țărani, elevi și studenți se în
trunesc cu tinerii străini care studiază in 
R.P. Polonă. Mitingurile 6e transformă în 
manifestații de solidaritate ale tinerilor 
polonezi cu tineretul din lumea întreagă care 
luptă pentru pace șl o viață r,tal bună. In 
același timp, organizațiile Uniunii Tinere
tului Polonez aleg delegați care vor repre
zenta tineretul polonez la „Adunarea priete
niei" care va avea loc la Jelenia Gora, la 28 
martie. Această adunare va întruni laolaltă 
tineri din Polonia, Cehoslovacia șl R.D, 
Germană.

Tot în legătură cu Săptămîna Mondială a 
Tineretului în numeroase voevodate au înce
put concursurile pentru ansamblurile artis
tice ale Uniunii Tineretului Polonez.-- •--

Guvernul britanic Intenționează 
să ia măsuri pentru intensificarea 

schimburilor cu Răsăritul

U.RS.S, 
al 

De'^gz- 
oe actt- 
*e act> 
„V. L

I> n-rw7* Uatur.il Taeretjlui Comunist 
dta Norcegta a luat cuvântul Arne Jergen- 
ser.

Ttairta Chilian Mantiei Gomez a transmis 
Congresta salutul tineretului trogreslst din 
țara sa, salutai tinerilor muncitori, țărani și 
«tnderț: chilieni care hipti pentru pace și 
inoeoeaden’.i națională. La tribună a urcat 
ipo( Jceann Wolf — prtMdinlele Comitetului 
Centra a Uniuni; gererale a tineretului o- 
lantes.

A teat apoi aiteif Hubert Schwab — pre- 
ședrttele organizației „Tineretul Liber 
Austriac*.

Au adresat cuvinte de salut Congresului 
reprezentanții tineretului din Iran, Venezuela, 
Lsrae., Uruguay, Siria, Cuba, SpaDta.

La Cor.gres s-a dat citire mesajului primit 
din partea Ligii tineretului muncitor din 
Statele Unite ale Americii.

In ședința de închidere, Alexandr ȘeJepln, 
secretar al C.C. al U.T.C.L. al U.R.S.S., a 
subliniat că Congresul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de critică și autocritică principială, 
sub 6emnul luptei pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității Comsomolului în domeniul 
educației comuniste a tinerei generații, sub 
semnul mobilizării tuturor forțelor tinerilor 
patrioți pentru participarea activă la lupta 
întregului popor pentru construirea comunis
mului în U.R.S.S.

Congresul al Xll-lea al U.T.C.L. al 
U.R.S.S. a adresat un mesaj de salut Comi
tetului Central ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

LONDRA 26 (Agerpres). —
Corespondentul din Londra al agenției 

France Presse publică un amplu comentat 
în legătură cu măsurile pe care guvernul 
britanic Intenționează să le adopte în ve
derea intensificării schimburilor comerciale 
între Est și Vest. I.n cercurile politice din 
Londra se vorbește de posibilitatea plecării 
lui Thorneycroft, ministrul englez al comer
țului la Moscova. Oficialitățile britanice cer 
ridicarea restricțiilor stabilite de legea 
Battle asupra exporturilor în țările democra
tice. „Comerțfal internațional, încheie comen
tatorul, este chemat să joace un rol de seamă 
în echilibrul diplomatic internațional**.-- •--

Primul ministru al Canadei 
cere recunoașterea R. P. Chineze

OTTAWA 26 (Agerpres). —
Saint Laurent, primul ministru al Cana

dei, luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor de 
politică externă din Camera Comunelor, a 
făcut o declarație în legătură cu necesitatea 
recunoașterii R.P. Chineze. De cîte ori se 
ivește prilejul reducerii tensiunii Internațio
nale prin intermediul diferitelor conferințe, 
cum ar fl cea de la Geneva, a spus el, ar 
fi realist să admitem ca guvernul comunist 
chinez, guvernul de fapt al Chinei, să fie 
reprezentat, dacă vrem să ajungem la rezul
tate. Primul ministru canadian a declarat că 
guvernul canadian are de gînd să-și reexa
mineze poziția în ce privește recunoașterea 
diplomatică a guvernului popular chinez.

Semănătorii fricii și inspiratorii isteriei de război• •

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite textul Integral al articolului redacțio
nal al ziarului „Pravda" Intitulai „Semănă
torii fricii și inspiratorii Isteriei de răzbei *.

„Conferința de la Berlin a miniștrilor a- 
facerilor externe ai celor patru puteri a avut 
un anumit rol pozitiv, deoarece ea a asigu
rat o oarecare atenuare a Încordări: inter
naționale. Hotărîrea luata de comun acord 
cu privire la convocarea unei conferințe a 
reprezentanților Franței, Angliei. S.U.A.. 
U.R.S.S. și ai Republicii Populare Chineze, 
cu participarea celorlalte țări interesate a 
creat posibilitatea de a se obține o reglemen
tare pașnică definitivă țn Coreea și înceta
rea operațiunilor militare în Indxhina. In 
Europa se desfășoară tot mai larg mișcarea 
pentru stabilirea unei garanții sigure a păcii 
nu prin opunerea unor grupări militare de 
state altor grupări, ci prin crearea unui aș
tern de securitate colectivă la ca'c să parti
cipe toate țările interesate. In sf>șit există 
de asemenea simptome de îmbunată’ re a 
dezvoltării relațiilor comerciale și cultura’e.

Firește, popoarele Europei șl întregii urni 
au început să privească cu speranță posibi
litatea continuării slăbirii încordării inter
naționale. Intr-o serie de țări, în special in 
Anglia, Franța și în alte țări se fac auzite 
cu tot mai multă tărie glasurile care se pro
nunță împotriva politicii faimosului „război 
rece**.

O asemenea perspectivă este însă pe cit 
se vede în contradicție cu Interesele mono
polurilor americane, care încearcă să opreas
că cu ajutorul nestăvilitei curse a înarmări
lor izbucnirea crizei economice în S.U.A. sau

cel puțin să slăbească efectele el care se tac 
tot mei mult simțite. Depcntnd eforturi pen
tru menținerea șl intensâticarea încordării 
internattonale. monopolurile S.ILA. speri că 
vor putea sili oe cantribaao’lci a—ericas, 
precum și ne cor.tritaaabiln dm țările agăre- 
iui atlantic să plătească, fără a ericnlariașu. 
program de înarmări care aduc* monopoluri
lor profituri de multe nrlarde. Indep i*md 
vonța monopol’jrtlx interesate te aci co
menzi ircLtare. diplomația e rnerâcaaă șl n 
special conducatoru. ei, nu «e iw ia talan 
de la niciun fe’ de tnijioaoe t>e*tru a Inten- 
s fica din nou încordarea tn relaț-fle 
naționale.

In ultimul 
cu o nouă putere zarva isterică 
pretinsplui „pericol* care ar atnen 
tele Unite și pe altațn lor din par 
cului sovietic*, in rotai princinalultri 

tuni, bazată 
stat al S

’ care 
ia th 
rolul 

văduîtor a: acestei ver 
mic, apare sec-etarul de 
John Foster Dulles.

Astfel, luind cuvîntul la 
misia senatoriala pentru 
ne, Dulles a încercat in

mp in S.U„V a fast stârnită 
pe tema 
’i.nța Sta
rtea _bl> 

propo
ne ni-C. A„

Scîoteia tineretului”
27 martie 1954
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in Co- 
exter- 

sâ su
gereze auditorilor săi ideea că, după cum 
s a exprima: el, simpla existență a „blocu
lui sovietic* care se întinde „de ta Elba, din 
Germania, pină la Oceanul Pacific*, și care 
reunește 800 milioane de oameni, „rep-e- 
zintă un pericol de o gravitate cum noi (adi
că Statele Unite — NR.) n-am avut nicio
dată de înfruntat*. Acest „pericol*, după 
spusele lui Dulies, se mărește prin Japtul 
că în lumea capitalistă „există inevitabil* 
„„nemulțumire și năzuințe nesatisfâcute*.

Denaturind în mod grosolan scopurile po
litice ale Uniunii Sovietice, conducătorul 
serviciului diplomatic american a cerut ca 
forțele militare ale S.U A. și ale aliaților lor 
să fie pregătite pentru „a da fără intîrziere

19 martie 
problemele 

fel și chip

o cooYajcTitară (?) mastră"; totodată ei 
s a văzut —ere. nev te să caute a se des
curca dm sttaa’ta ta care s-a pus pria pro- 
pruie sa> declarapi ta această privință.

Irtr-adevăr. ir declarațiile sale anterioare, 
și ir special ta dăscanal pe care l-a rostit 
la 12 iancarie la New York. Dulles, pierzin- 
da și tatr-u pornire riiboănici sărajm reali- 
lăți-, a declarat că Statele Unite intențio
nează ca te cazai orâcârai conflict local, in- 
dr’^cat unde ar izbucni el. să înceapă o- 
perațrani militare; oriunde și împotriva ori- 
cuî i- găs; de cuviință, recurgând la toate 
t:;cr .e de armament, inclusiv bomba ato
mică Din discursul său a reest că in aceas
ta agresiune pot fi atrași in mud automat 
aEain SIL din cadrul pactului atlantic și 
a pactLilai panamerican și. mai mult dec.: 
atât, aceștia nici nu vor fi întrebați dacă 
consimt. In prezesL Dulles, dezidndu-se in 
declarația sa anterioara asupra acestei ches 
t:.n s-a apuca', sa deciare tn comisia se 
nat r'a’ă ca S U A. nu au de gînd „sa trans 
forme orice (!) război tocai Intr-un răz- 
btx general*.

Această ultimă declarație a-atâ că Dulles 
a trebuit să caute să se descurce din situa 
ția in care s-a încurcat prin propriile lui 
discursuri, deoarece declarațiile lui vădit a- 
gresive au fost condamnate atîrîn S U.A. 
cit și dincolo de hotarele lor. Amenințarea 
cercuri! cr celor mai agresive din S.U.A că 
vor dezlănțui un război mondial din orice 
motiv pe care îl vor găsi petrivit, fără ști 
rea Congresului american și fără consimță- 
mintul aliaților, a provocat neliniște seri
oasă in rindurile păturilor largi ale popu
lației Statelor Unite, precum și in cercurile 
guvernamentale ale unei serii de țări ale 
blocului atlantic.

Oamenii cu judecată mai sănătoasă din 
S.U.A. înțeleg că politica militară aventu
ristă preconizată de Dulles este periculoasă

3 in caz;

'va,
chiar pentru Statele Unite. Stevenson, fos
tul candidat la președinție din partea parti- 
dubii luind cuvîntul la 7 martie
la M:■— -Beach, a menționat că înfăptuirea 
aceste p-1 t : va face ca ,,.„și orașele noas
tre să poată fi supuse distrugerii*.

Această politică a provocat In rtndul 
alta: SL’.A o serioasă neliniște pentru
viitorul lor. Chiar și adepții zeloși ai poli
ticii americane au fost neliniștiți de faptul 
că problema participării țărilor lor la un 
nou război mondial, adică însăși problema 
existențe, '.or, va fi rezolvată nu de gu
vernele acestor țări, ci de mina de politici
eni americani, care încearcă să-și asume în 
mod arbitrar dreptul de a dispune de soar
ta altor state după bunul lor plac.

Această nemulțumire și-a găsit expresia, 
printre altele.* in cuvintarea rostită la 15 
martie la Washington de ministrul canadian 
al afacerilor externe, Pearson. Obiectînd îm
potriva intent.ei lui Dulles de a rezolva pro
blema războiului sau a păcii după cum cre
de el de cuviință. Pearson a subliniat ne
mulțumirea canadienilor fată de îaptul că 
„soarta noastra t adică soarta Canadei — 
NR i ar putea să fie hotărita nu de noi în
șine. ci dincolo de frontiera noastră*. Fă- 
cind aluzii la caracterul aventurist al aces 
tei politici. Pea-son a arătat că autorii ei 
sînt cuprinși „de febră, p? cind la noi se 
observă’ ceva asemănător cu panica*.

Oglindind marea nelinrște care s-a produs 
în Anglia în legătura cu zarva stirnită în ju
rul „noii politici militare* a S.U.A., presa 

nite 
pot atrage Anglia intr un război mondial în 
legătura cu o chestiune in care Angiia ar 
putea avea aifă poziție Ziarele cer ca cercu
rile guvernante ale S.U.A., să fie obligate să 
se jțorisulte cu a'.iații lor.

Totuși, toate aceste glasuri de avertisment 
nu l-au silit se vede, pe Dulles să renunțe 
la „noua politică militară* aventuristă. Și 
deși el a încercat în discursul rostit în ca
drul Comisiei senatoriale să șteargă Impresia 
produsă de declarația sa din 12 Ianuarie, 
esența politicii propovăduită de el a rămas 
aceeași.

rul „noii politici militare* a S.U.A., pr 
engleză, alarmată, scrie că Statele Ui

Este absolut limpede că încercările insis
tente ale secretarului de stat al S.U.A. de 
a crea în întreaga lume capitalistă o atmos
feră de isterie războinică, au un scop bine 
determinat. In aceasta își găsesc expresia, 
pe de o parte, eforturile de a împiedica slă
birea continuă a încordării în relațiile din
tre țări, de a otrăvi atmosfera internațio
nală, iar pe de altă parte, încercările de a-1 
intimida pe americanul de rînd și de a-1 sili 
să finanțeze fără murmur din buzunarul lui 
uriașul program de pregătiri militare, foarte 
avantajos pentru marile monopoluri ale 
S.U.A. Așa procedează semănătorii de spai
mă și inspiratorii isteriei războinice. Așa 
poate proceda cineva care nu crede în ziua 
sa de miine, care nu are viitor.

Declarațiile lui Du'.les nu reprezintă alt
ceva decît încercări de a ațîța Isteria război
nică in S.U.A., de a da satisfacție cercu
rilor ultraagresive din S.U.A., care au fost 
nemulțumite de rezultatele conferinței de ia 
Berlin tocmai pentru că ele au dus la o oa
recare slăbire a încordării internaționale și 
care acum încearcă sa împiedice cu orice 
preț desfășurarea cu succes a apropiatei 
conferințe da la Geneva.

încercările cercurilor guvernante ale S.U.A 
de a ațîța tot mai mult frica și isteria răz
boinică nu vor consolida, desigur, pozițiile 
diplomației americane pe arena mondială și 
nu vor orei criza economică care se apro
pie in S.U.A. Mai curînd dimpotrivă. In
tensa și nesăbuita militarizare a economiei 
care se înfăptuiește în S.U.A. va agrava 
și mai mul* fenomenele de criză, va inten
sifica lupta' dintre monopoluri și va atrage 
înrăutățirea condițiilor de trai ale poporului 
american

In domeniul politicii externe, propovădui- 
rea urii între popoare și pregătirea unui nou 
război duc, și ele nu pot să nu ducă, la 
autodemascarea și la izolarea cercurilor ce
lor mai agresive din S.U.A. care prin po
litica lor încearcă să împiedice forțele iu
bitoare de pace din toate țările să obțină re
glementarea problemelor internaționale nere
zolvate și slăbirea continuă a încordării în 
relațiile internaționale.

Eliberarea 
lui Manfred von Brauchifsch
BERLIN 26 (Agerpres). — Corespondentul 

din Karlsruhe al agenției A.D.N., relatează 
că la 25 martie a fost pus în libertate cu
noscutul sportiv german, Manfred von 
Brauchitsch. luptător pentru pace, președin
tele Comitetului pentru unitate și libertate 
în siportul german, ,pe care autoritățile de 
la Bonn l-au învinuit de „înaltă trădare". 
Se știe că von Brauchttsch s-a pronunțat 
pentru unificarea Germaniei pe baze paș
nice și democrate.

Secția 6-a penală a Tribunalului federal 
vestgerman a anulat mandatul de arestare.

Punerea în libertate a lui Manfred von 
Brauchitsch este rezultatul protestelor în 
masă care au cuprins întreaga Germanie.

Patrloții german' Oskar Nolze, Martin 
Hamann și mulți alții care au fost arestați 
împreună cu el se află încă în stare de 
arest -- •--

Sesiunea Biroului Executiv 
al F. S. M.

VIENA 26 (Agerpres). — TASS trans
mite ;

La 25 martie sesiunea Biroului Executiv 
al F.S.M. șl-a continuat lucrările.

După terminarea dezbaterilor pe marginea 
punctului 1 de pe ordinea de zi, Louis Sail
lant, secretar general al F.S.M., a rostit cu
vîntul de închidere .

El s-a ocupat de cuvântările rostite pe 
marginea raportului său șl a subliniat că 
toate aceste cuvîntări au informat pe mem- 
brij Biroului Executiv de îndeplinirea cu 
succes, a hotărîrilor celui de al IlI-laa Con
gres Mondial al Sindicatelor, de activizarea 
luptei oamenilor muncii din diferite țări 
pentru revendicări economice și sociale.

A urmat la cuvânt Liu Cen-șen, secretar al 
F.S.M. care a prezentat raportul „Lupta pen. 
tru recunoașterea șl aplicarea principiilor 
fundamentale ale apărării drepturilor sindi
cale și pregătirile pentru 1 Mai 1954".

Plecarea din București 
a ministrului Marii Britanii

La 25 martie a. c. a părăsit Bucureștiul 
domnul W. J. Sullivan, trimis extraordinar și 
RpptrU rfenipotențiar al Marii Britanii în

In Gara de Nord domnul W. J. Sullivan a 
fost condus de directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe, Dionisie Io. 
nescu,- de personalul Legației Marii Bri
tanii în frunte cu însărcinatul cu afaceri 
ad-interim H. C. Hainworth, precum și de 
șefii unor ambasade și legații acreditați la 
București, (Agerpres)
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