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Comsomolu! leninist
pe drumul unor noi victorii

neretului calitățile nobile ale omului 
nou, dragostea de muncă, perseverența, 
vioiciunea, neînfricarea, încrederea în vic
toria comunismului, hotărîrea de a învin
ge orice greutăți și obstacole. Educarea 
morală a tineretului trebuie împletită zi 
de zi cu oțelirea lui fizică, cu pregătirea 
tinerei generații pentru muncă și apăra
rea patriei. Comsomolul este chemat ca, 
împreună cu școala sovietică, să rezolve 
sarcinile nobile și pline de răspundere 
ale instruirii și educării elevilor sovietici. 
Congresul a chemat de asemeni organiza
țiile comsomoliste să acorde mai multă 
atenție îndeplinirii cu cinste a sarcinii de 
mare răspundere încredințată de partid 
— conducerea și educarea pionierilor so
vietici. Congresul a subliniat necesitatea 
lichidării uniformității și a manifestărilor 
de formalism în munca organizațiilor de 
pionieri ca și importanța adîncirii con
ținutului politico-educatlv al acestei 
munci, a trasat sarcina ca activitatea 
pionierilor să fie organizată în mod in
teresant și atrăgător, pe baza inițiativei 
și activității de sine stătătoare a pionie
rilor.

O condiție esențială a îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor sporite pe care le are 
acum Comsomolul, este îmbunătățirea și 
perfecționarea continuă a metodelor de 
muncă ale tuturor organizațiilor comso
moliste. Congresul a arătat că num ii 
printr-o organizare radicală a muncii tutu
ror organelor și organizațiilor de comso
mol, ciuma' prin ridicarea muncii organi
zatorice la nivelul actualelor cerințe spo
rite, Comsomolul va putea contribui pe 
măsura forțelor sale la măreața operă 
constructivă a întregului popor sovietic. 
Congresul a combătut practica dău
nătoare, caocelaristo-birocraticâ, ce se 
manifestă in stilul ș> metodele de munca 
ale unor organe comsomoliste, care con
stă in aceea că forțele activiștilor și acti
vului comsomolist sînt îndreptate nu spre 
o muncă concretă, vie, nu spre intensifi 
carea muncii cu comsomoliștii, cu tinere
tul, ci spre întocmirea de numeroase di
rective, note informative, rapoarte de ac
tivitate și de alte hîrtii de care de multe 
ori nimeni nu are nevoie. Congresul a ce
rut ca în centrul. atenției organizațiilor 
comsomoliste sâ fie puși oamenii vii. com
somoliștii și tinerii sovietici, să fie pusa 
grija permanentă pentru munca, viața, 
instruirea și educarea lor, pentru satisfa
cerea cerințelor șj intereselor mereu cres- 
cînde ale tineretului. Pentru aceasta este 
necesară dezvoltarea inițiativei organiza
țiilor de bază comsomoliste, lichidarea 
oricărei reglementări inutile de sus a 
muncii lor, traducerea consecventă în 
viață a democrației comsomoliste. Con
gresul a adoptat totodată o serie de mo
dificări și completări propuse la unele 
paragrafe ale Statutului, așa încit Statu
tul să corespundă întru totul noilor sar
cini care stau în fața Comsomolului.

Uniunea Tineretului Comunist Leninist 
s-a prezentat la cel de al XII-lea Con
gres al său mai strîns unită ca oricînd 
în jurul Partidului Comunist, al Comite
tului său Central. Congresul și-a mani
festat din plin devotamentul față de par
tid și s-a angajat solemn în fața partidu
lui să lupte neobosit sub conducerea sa 
pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor pri
mite.

Desfășurarea Congresului al XII-lea al 
U.T.C.L., ca și întreaga activitate a Com
somolului este plină de minunate învă
țăminte pentru organizația noastră — 
Uniunea Tineretului Muncitor. însușirea și 
aplicarea în practică a vastei experiențe a 
Comsomolului, constituie una din condi
țiile principale pentru desfășurarea cu 
succes a muncii organizației noastre. Lu
crările Congresului, sintetizînd și gene- 
rallzînd experiența vastă a organizațiilor 
comsomoliste, oferă un material vast din 
care pot fi trase concluzii de foarte mare 
însemnătate pentru perfecționarea conti
nuă a muncii organizației noastre. Acti
viștii, utemiștii șj toți tinerii patriei noas
tre au datoria de a studia cu cea mai 
mare seriozitate documentele Congresului 
Comsomolului și de a aplica învățămin
tele trase în munca vie de zi cu zi.

Congresul Comsomolului a prilejuit o 
strălucită manifestare a admirației, res- 

i pectului, și dragostei întregului tineret 
; progresist al lumii, față de gloriosul tine-
■ ret sovietic. Au venit la Moscova pentru
• a participa la Congres, reprezentanții
■ organizațiilor de tineret din 34 de țări,
• reprezentanții F.M.T.D., U.l.S. și ai altoT 

organizații.
întreaga tînără generație înaintată a 

'lumii vede în Comsomol, în tineretul so
vietic, stegarul său eroic și glorios și în- 
vățînd din exemplul său însuflețitor, lup
tă din ce în ce mal puternic, cu încredere 
în victorie, pentru a-și făuri o viață mai 
bună și un viitor fericit- - - - - - - - e»- - - - - - - -  

Sosirea delegației tineretului romîn 
care a participat la Congresul Comsomolului

Intre 19 și 26 martie s-au desfășurat 1 
în marea sală a Kremlinului lucrările ce- i 
lui de al XII-lea Congres al gloriosului ' 
Comsomol leninist. Atenția marelui popor ' 
sovietic, privirile pline de dragoste ale ti
neretului iubitor de pace al lumi', au fost 
în aceste zile îndreptate spre Ăîoscova, 
spre locul unde cei mâi buni reprezentanți 1 
ai tineretului sovietic făceau bilanțul mun- : 
cii Comsomolului în ultimii ani ș; stabi
leau împreună căile pe care activitatea 
Comsomolului să se dezvolte în viitor ; 
mai largă, mai rodnică.

Toți delegații la Congres, între
gul Comsomol și tineretul Țării Sovie
tice au primit cu un uriaș entuziasm me
sajul adresat Congresului al XII-lea de 
către Comitetul Central al P.C.U.S. Acest 
document oglindește în chip strălucit gri
ja părintească, nemărginită, cu care ma
rele partid al comuniștilor înconjoară or
ganizația comunistă a tineretului sovie
tic ; în acest document este trasat pro
gramul măreț de luptă pentru îmbunătă
țirea continuă a întregii activități a Com
somolului. In mesajul C.C. al P.C.U.S. se 
arată că în actualele condiții ale trece
rii treptate de Ia socialism la comunism, 
crește și mai mult rolul Comsomolului în 
opera de educare comunistă a tineretu
lui, de însușire a bazelor marxism-leninis- 
muiui și de traducere conștientă în viață 
a atotbiruitoarei învățături a lui Marx- 
Engels Lenin-Stalin. Partidul cheamă 
Comsomolul să asigure participarea 
mereu crescîndă a tinerei generații sovie
tice la construirea comunismului, la dez
voltarea industriei socialiste și la avîn- 
tul rapid al agriculturii și producției bu
nurilor de larg consum, ii arată că pen
tru aceasta trebuie să-și perfecționeze ne
contenit munca, să întărească legăturile 
cu masa tinerelului sovietic.

Lucrările Congresului Comsomolului 
au fost caracterizate de la început și 
pînă la sfîrșit de înalta maturitate și de 
spiritul de răspundere față de partid și 
popor cu care delegații au dezbătut toate 
problemele legate de participarea tinere
tului la munca de construcție, de educa
ția tinerei generații. Congresul s-a des
fășurat într-o atmosferă de caitică și au
tocritică comunistă, a dezvăluit lipsurile 
care mai există In munca organizațiilor 
comsomoliste și a organelor conducătoare 
și a elaborat măsurile pentru îmbunătăți
rea continuă a activității Comsomolului. 
Congresul a aprobat activitatea C.C. 
al U.T.C.L. din perioada de la 
Congresul al XI-lea pînă acum și a 
adoptat o rezoluție asupra raportului de 
activitate prezentat de Comitetul Cen
tral, o rezoluție asupra activității orga
nizației de pionieri „V. I. Lenin", a in
trodus unele modificări în Statutul Com
somolului și a ales noile organe condu
cătoare ale Comsomolului.

Rezoluția Congresului al XII-lea asu
pra raportului de activitate al C.C. al 
U.T.C.L., definește cu precizie principa
lele sarcini care stau în fața Comsomolu
lui, în perioada următoare.

Pe baza dezbaterilor Congresului, re
zoluția a subliniat că cea mai importantă 
sarcină actuală a Comsomolului, constă 
în a înfăptui o cotitură hotărîtă a orga
nizațiilor comsomoliste către o participare 
și mai activă, și mai multilaterală la 
construcția de stat, economică și cultu
rală, la întreaga viață socială și politică 
a țării.

Congresul a chemat organizațiile com
somoliste să desfășoare și mai larg în
trecerea socialistă, să promoveze iniția
tivele îndrăznețe, să croiască cale liberă 
spiritului creator al tineretului, să mobi
lizeze toate forțele tinerei generații pen
tru ridicarea prin toate mijloacele a pro
ductivității muncii în fiecare întreprindere 
industrială, șantier de construcție, col
hoz, sovhoz etc.

In ceea ce privește agricultura, Con
gresul a subliniat cu cea mai mare tărie 
necesitatea ca organizațiile comsomoliste 
să mobilizeze tineretul la îndeplinirea 
hotărîrilor plenarelor din septembrie și 
februarie-martie ale C.C. al P.C.U.S., să 
lupte pentru a obține ridicarea conside
rabilă a producției pe fiecare hectar la 
toate culturile agricole, pentru creșterea 
șepfelului de vite, pentru efectuarea la 
timp și în bune condiții a muncilor de 
cîmp. O sarcină importantă și de cinste 
a întregului Comsomol, a tineretului so
vietic, este participarea activă la îndepli
nirea planului de valorificare a 13 mili
oane hectare pămînturi virgine și înțele- 
ni te.

Congresul a chemat organizațiile com
somoliste la intensificarea muncii ideo
logice, a" activității de educare comunistă 
a tineretului sovietic. Congresul a sub
liniat de aceea necesitatea desfășurării 
muncii ideologice legată de viață, de 
practica construcției comunismului, ne
cesitatea de a sădi în rîndurile ti-

La 29 martie a sosit pe aeroportul Bănoasa, 
venind de la Moscova, delegația tineretului 
romîn care a participat la cel de al XII-lea 
Congres ai Uniunii Tineretului Comunist- 
Leninist din U.R.S.S.

Delegația, formată din tovarășii: Vasile

CAUZA ÎNTREGULUI POPOR
Au terminat 

însămînțările 
din

prima etapă
Acum cîteva zile gos

podăria 
tivă 
comuna 
Arad, a 
țările 
urgența 
gricole de primăvară.

Antrenați în întreceri 
socialiste, colectiviștii de 
aci s-au străduit să-și în
deplinească toate sarci
nile ce Ie revin din Hoîă- 
rîrea partidului și guver
nului cu privire la execu
tarea la timp și in bune 
condijiuni a lucrărilor 
agricole din primăvara 
anului 
ma și 
șurile
și respectînd întocmai 
regulile agrotehnice înain
tate, colectiviștii din co 
muna Șemlac au reuși 
să termine pini acum d< 
insâmînțat 10 ha. mazâ-e 
5 ha. orz de primă va 
20 ha. ovăz. 25 ha. foa « 
soarelui și 8 ha boreeag 
Ei au însăm’nțat de ese
men i 2 ha. cu ridichi și 2 
ha. salată. Colectiviștii au 
mai grăpat și 250 ba de 
diferite arături de toa

agricolă colec- 
,.7 Noiembrie" din 

Șemlac, raionul 
terminat însămîn-

prevăzute
I a muncilor

în 
a-
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Roadele delimitării parcelelor cu stegulete
Cu primele zile însorite care ves

teau venirea primăverii, mecanizatorii 
de la S.M.T.-Deta — Timișoara, au 
început rînd pe rînd să-și la rămas 
bun de la stațiune pentru a merge să 
execute lucrările agricole de primă
vară pe ogoarele țăranilor muncitori.

Mecanizatorii din brigada tov. Hor
vath Gh. au fost primii care au 
pășit la lucrările de primăvară hotă- 
rîți să execute numai lucrări de bună 
calitate.

Din prima zi mecanizatorii din bri
gada utemîstă de tractoriști care lu
crează pe ogoarele gospodăriei colec
tive din comuna Părtaș au avut fru
moase realizări. Bognav Ștefan, de

pildă, a executat 4.6 hectare de ară
tură într-o singură zi. depășind pla
nul cu 30 la sută. Tot în aceeași zi 
și tovarășul Bogdan Gheorghe a arat 
4.30 ha. depășindu-și astfel planul cu 
28 la sută lor tînărul Bognav Pave! 
a arat 4,5 ba depâș'.ndu-și șl el pla
nul pe acea z! cu 29 Ia sută. Aceste 
realizări se datoresc burei organizări 
a muncii precum și metodei delimi
tării parcelelor cu steșuîețe pe care 
acești tractoriști o aplică, metodă ce 
fusese discutată încă în cadrul cursu
rilor profesionale de iarnă.

Corespondent
MIRCEA ȘERBANESCU

Elevii în sprijinul țăranilor muncitori
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Fruntași
pe regiune

Ia însămînțări
din 
fost 
Hu

la
Comunele

Mușat, prim secretar al C.C. al U.T.M., Efti- 
mîa Olteanu, membru al C.C. al U.T.M. și 
Constantin Cîrțînă, prim secretar al comite
tului regional Bîrlad al U.T.M. a fost întîmpi- 
nată la sosire de membri ai C.C. al U.T.M 
și de activiști ai C.C. al U.T.M. (Agerpres),

An de an din uzinele șl fabricile Chinei 
populare pornesc spre ogoare tot mai multe 
mașini agricole.

In fotografie : tînărul muncitor Li Tun- 
lin de la fabrica de mașini agricole din 
Șenian face ultimul control unui discuitor 
care în curînd ii va ajuta pe țăranii chinezi 
în lupta ce o duc pentru o recoltă bogată.

Mai multe produse 
prin comerțul de stat

In Republica Populară Chineză, comerțul 
de stat constituie o ramură importantă a e- 
conomîei naționale.

In 1953 organizațiile comerciale de stat 
din China au depășit cu 32,4 la sută volumul 
vînzărilor din anul 1952, Iar volumul vînzări- 
lor la mărfurile de larg consum a fost cu 
21,69 la sută mai mare.

Un număr de 13 organizații comerciale 
specializate, cu filiale în întreaga țară și cu 
un număr de peste 400.000 de salariați de
servesc populația Chinei.

Pentru a face față nevoilor țăranilor mun
citori în timpul muncilor agricole de toamnă, 
organizațiile comerciale de stat au trimis la 
sate cantități sporite de mărfuri. In luna 
noembrie 1953 volumul total al vînzărilor e 
fectuate de organizațiile comerciale de stat 
a fost cu 15 la sută mai mare decît In luna 
octombrie, aceasta creștere făcîndu-se simțită 
mai ales la mărfurile desfăcute la sate.

Paralel cu extinderea lor, organizațiile co
merciale de stat din China au realizat și re
ducerea considerabilă a prețurilor de cost 
prin îmbunătățirea organizării administra
ției, îmbunătățirea transportului și a a- 
provizionării.

Numai în orașul Tianțin, întreprinderile co. 
mcrcia’e de stat au redus cheltuielile impuse 
de tranzacțiile comerciale eu 18.700 milioane 
yuani

Elevii școlii medii tehnice agricole 
Voiceștl-Pitești participă Ia traduce
rea in viață a Hotăririi partid 
guvernului, cu privire la pregăt 
executarea la timp a muncilor 
din primăvara anului 1954.

Organ:zația de bază U.T-M 
ună cu tovarășul Pascal Shnk 
torul școlii, au hotă rit ca ele 
să facă cîteva ieșiri 
a da tăran'lcr munc 
lămuririle necesare 
problemele agro-z.c 
multă vreme a avui

1954 Ținînd sea- 
de greșelile și lip- 
avute în anul 1953 

respectînd

pentru a m 
zeala în pămi

Colectiviști za Fogtei 
Adalbert, Ribovid Gheor- 
ghe și alții, muncind sub
directa îndrumare a tehni
cianului agronom Gyulai 
loan, sînt astăzi fruntașii 
gospodăriei colective.

Corespondent
VIOREL MARIE

■ aîlemanța 
i noapte, 
mțiat in ca- 
Gabein Gh. 

ă FI, Radu

Ș!
150

Și

s Gh.
Cc*rcsoon den t
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Țăranii muncitori 
raionul Hațeg eu 
primii din regiunea 
nedoara care au ieșit 
InsămînțărL
Totești, Silvașul Inferior, 
orașul Hațeg și altele au 
Ieșit la însămînțări în- 
tr-un . cadru sărbătoresc, 
cu muzică și voie bună.

Pînă în prezent în în
treg raionul Hațeg s-eu 
făcut peste 700 hectare 
arături de primăvară 
s-au însâmînțat peste 
hectare cu orz, ovăz
griu de primăvară. Far- 
caș Ion, Bucur Ioan, și 
Occca Ștefan de la gos
podăria colectivă, Rîul- 
Bărbat au fost în frun
tea colectiviștilor de la 
această gospodărie, care 
au ieșit la însămînțâri în
că de la data de 8 mar
tie 1954. Ei au terminat 
p'nă ecum lucrările pre
văzute pentru prima e- 
tapă.

Țăranii muncitori cu 
gospodării individuale din 
comuna 
cutat și 
arături
exemplul lor fiind urmat 
șl de țăranii muncitori 
din 6atele Subcetate, Sîn- 
tămăria, Orlea, Totești și 
altele. Primii la însămîn- 
țări din aceste comune au 
fost 
Pavea 
Ionuț. 
Radu

în decurs de două luni.

R. Cehoslovacă

Rîul-Alb, au exe- 
ei 295 hectare 

de primăvară,

Tractoriști «temistă Csânyi Elisabeta este una dintre miile de tineri 
mecanizatori care aa obținut frumoase rezultate din primele zile ale lucrărilor 
agricole de primăvară. Lucrind pe ogoarele G.A.C. „Gheorghe Doja“ — regiunea 
Oradea ea depășește zilnic norma în medie cu 35 la sută, făcînd în acclaș timp 
lucrări de bună calitate.

In fotografia noastră utemistul Luca Ion, inginer șef la S.M.T. „Episcopia 
Bihorului", împreună cu tractorista fruntașă Csânyi Elisabeta măsoară adincimca 
arăturii ‘ foto: RADU COST1N

țăranii muncitori
Sigismund, Vașiu 
Belea Floarea

Ștefan.

Corespondent
SIMION CONSTANTIN

Colaboratorii institutelor de cercetări ști
ințifice din Cehoslovacia au reabzat noi pre
parate sintetice care să înlocuiască mate
riile prime ce trebuiesc importate.

In prezent la fabricarea mantalelor de 
ploaie, a tuburilor pentru pastă de dinți, a 
pingelelor de încălțăminte se folosește pe 
scară largă un nou produs sintetic, 
plastică denumită 
la fabricarea 
apă curentă.

In această 
colabora tor ii
țifice în domeniul cablurilor și al materialu
lui de izolat din Bratislava. C. Irsak, cola
borator științific al Institutului, a îmbunătă
țit componența cauciucului sintetic fabricat 
în Cehoslovacia care în prezent înlocuiește 
perfect materia’eie izolatoare de plumb.

Masa
, Novodux" se folosește 

utilajului pentru Instalații de

direcție au obținut mari succese 
institutului de cercetări știin-

Și
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Așa cum se întîm- 
plă prin părțile Mol
dovei, iarna venise 
mai de timpuriu. Ză
pada căzuse mare 
iar vîntul puternic o 
spulbera în virtejjri.

Brigadierii se strînseseră acum cîteva cli
pe în jurul focurilor, să-și mai încălzească 
mîinile înghețate. Pe asemenea vreme e mai 
greu să lucrezi pc șantier, dar el nu degeaba 
sînt tineri.

Pe șesul acela întins, înainte folosit ca 
izlaz, se vedeau numai săpături pentru fun
dații și uriașe cantități de materiale.

Locuitorii satelor învecinate, care trecu
seră doar cu cîteva luni în urmă prin aceste 
locuri, se mirau .acum de cele ce vedeau. 
Deseori se întrebau: ,.Ce se va face oare ai :ij ?

— O fabrică mare — spunea cîte unul 
din cele auzite D n satele Moldovei zeci de 
tineri soseau să lucreze pe acest șantier.

Hurjui Victor — după ce își convinsese 
mama, o femeie în etațe de vreo 50 de ani, 
plecase spre șantier La plecare mamă-sa i-a 
spus :

—- Du-te Victore, dragul mamei, dar vezi, 
acum e timp de iarnă, să ai grijă I...

— Nu fi îngrijorată mamă I — i-a spus el, 
înțelegînd că bătrîna se gindește la îmbră
cămintea sa subțire. Acolo o să am cu ce 
mă îmbrăca.

Acum își încălzea mîinile la foc și poves
tea tinerilor brigadieri despre sosirea lui pe 
șantier.

ACESTA ESTE DOAR ÎNCEPUTUL

*
Cînd a venit prima dată, nu știa unde 

este șantierul. A aiuns în tabără. S-a uitat 
lung la cele cîteva barăci și pe urmă a por
nit nesigur spre ele. Pentru ca să se con
vingă mai bine că a nimerit, a întrebat res
pectuos pe un tînăr ce l-a ieșit în cale.

— Noroc tovarășe, aici este șantierul fa
bricii de rulmenți ? La auzul acestor cuvinte, 
cel întrebat a întors capul și l-a privit a- 
tent. Bănuise probabil că este nou venit.

— Nu! Aici e tabăra brigăzilor! Șan
tierul... acolo! și i-a arătat cu mina 
spre locul unde se începuseră săpăturile.

— Vreau să merg la comandament 1
— Ui:e. a treia baracă de aici, a zis aces

ta arătîndu i o baracă unde intrau niște ti
neri îmbrăcați în pufoaice. înăuntru a înce
put să încurce vorbele. Cei de la comanda
ment l-au privit prima dată atenti și' pe ur
mă au început să-I întrebe așa cum obișnu
iesc cu fiecare tînăr nou venit.

— Vrei să lucrezi pe șantier ?
— Da, le-a răspuns el. După aceea ei au 

început să discute în șoaptă ceva. Nu a in-

țeles ce-au vorbit ei dar și-aduce aminte de 
cele discutate Ia comitetul raional U.T.M. 
L-au cuprins căldurile. In urechi i-a sunat 
glasul secretarului comitetului raional 
U.T.M.

— N-ai încă 17 ani- se gîndea că și ei 
îi vor spune la fel.

Inima lui Hurjui Victor, bătea parcă mai 
cu putere.

Mă va primi sau nu ?_. A tresărit:
— Nu ești prea mic? i s-a adresat coman

dantul adjunct al taberei.
— Cum prea mic tovarășe? am 17 ani.
După ce tovarășii din comandament s-au 

consultat i-au dat rezultatul, 
că a doua zi va lucra într-o 
mai venea să stea locului.

A făcut doi pași spre ușă
— Aș vrea să vă mai spun ceva... Pe șan

tier doresc să învăț și o meserie. Știți... 
terminarea fabricii vreu să rămin în ea 
muncitor.

— N-avea nici o grijă, peste puțin timp 
șantier se vor deschide școlile de fierari I 
toniști și dacă vrei, noi te ajutăm.

★

Becurile electrice instalate de curînd 
ajutorul brigadierilor, își împrăștiau puternic 
lumina pe zăpadă. Pe șantier, în această sea
ră, era mare forfotă. Pe linia ce intra î>n 
șantier își făcu apariția o locomotivă ce tră
gea după ea un șir de vagoane încărcate cu 
diferite materia'e pentru fabrică.

Brigadierii părăsiră focurile în cîteva 
clipe.

— Ne-au venit materialele băieți. Haideți 
mai repede să le descărcăm — se auzea în
demnul comandanților de brigăzi.

După puțină vreme garnitura a fost des
cărcată iar materialele au și început să fie 
transportate la locul de muncă, unde fierarii 
betoniști le transformau în armături pen
tru stîl-pii construcției.

Și tot așa zilele treceau... In mijlocul fie
rarilor betoniști, începu să lucreze de cîtva 
timp tînărul Hurjui Victor, care era întot
deauna atent la sfaturile maistrului.

— Uite Victore, acesta este fier de 10 
mm. iar ce'ăl.alt de 5 mm. Pentru tăierea lui 
la dimensiunile respective pe masa de lucru 
este măsura fiecărei lungimi. Numai să fii 
atent atunci cînd îl tai.

Ajutorul și sfaturile maistrului 
Căramelaș le-a primit întotdeauna 
un părinte.

betonist 
ca de la

Cînd a auzit 
brigadă nu-i

și s-a oprit:

la 
ca

pe 
be-

cu

— Ce rideți, a zimbit maistrul, care par
că ghicise gîndurile brigadierilor. Vedeți ce
le două hale șl uzina termică? Aproape la 
toată armătura stîlpilor și plăcilor de aco
periș a lucrat Victor și nici la examen nu 
m-a dat de rușine. A ieșit printre primii.

De cînd începuse să se monteze mașinile 
în cele două hale, tinerii brigadieri nu mai 
lucrau ca la început. Toată ziua îi vedeai 
numai acolo. Ii atrăgeau mai mu't acum ma
șinile decît munca pe șantier. Lucrul acesta 
îl observase și maistrul Caramelaș la tînă
rul Hurjui. cel mai bun fierar betonist. ln- 
tr-o discuție avută cu el, maistrul l-a întrebat:

— Ce s-a întîmplat ? Parcă nu mai lu
crezi ca înainte.

— De cînd am văzut primul rulment, nu 
știu... dar parcă mă chiarnă mașinile. De fapt 
de la început am gîndit așa. Construiesc și 
apoi rămîn în fabrică. Și acest lucru gîndesc 
mulți dintre brigadieri. Am să-j cer păre
rea și tovarășului secretar...

★
Brigadierii utemiști Cristea Milichi și Spî

nu Nica intrară grăbiți în sediul organiza
ției de bază U.T.M. Ei au venit ca mulți al
ții să ajute la construirea noi fabrici.

— Ce s-a întîmp'at băieți ? i-a întrebat 
secretarul. Iar ați venit pentru școală?

— Da, mîine încep cursurile.
— Bine, știu, dar brigada cui o lași Cris

tea ? Și în special drapelul...
Cei doi tineri au zîmbit. A rîs și secreta

rul. Faptele petrecute pe șantier nu se pot 
uita.

—Sînt mulți băieți în brigada mea care 
mă pot înlocui, iar drapelul îl voi încredin
ța noului comandant, cu condiția să-l păs
treze mai departe, răspunse Cristea.

A doua zi, pe maistrul Nica Nistor 
ei l-au găsit în secție. După ce i-a po
vestit scopul venirii lor, au mers împreună 
în sala mașinilor. Tinerii erau nerăbdători 
să vadă cum funcționează strungurile Insta
late în halele la construcția cărora au luat 
și ei parte. întrebările veneau una după alta. 
„Cum se dă drumul strungului, cum . se 
așează o piesă, cum arată ea cînd este gata 
și cum se poate repara o mașină atunci cînd 
se defectează..."

Maistrul Nica Nistor zîmbea bucuros.

— Voi vreți să în- 
vățați totul dintr-oda- 
tă. Principiile de func
ționare ale unei mași
ni și toate celelalte, o 
să le învățați la școala

curs, l-au tntîlnit și pe

meseria de fierar beton ist

de calificare...
In prima zi de 

Hurjui Victor.
— Cui ai lăsat 

Victore ?
— Ce mă întrebați și vol ! La venirea pe 

șantier trebuiau fierari betoniști, zidari... 
însă acum, cînd fabrica este aproape gata și 
are nevoie de strungari, frezori și lăcătuși 
mecanici, cum puteam eu să mai stau acolo? 
Mă fac ajustor de precizie

Timpul trecea pe neobservate. Noii elevi 
pătrundeau din zi în zi tainele meseriei.

După trei luni lucrau deja singuri.
— Vrem să dăm examen I au cerut într-o 

zi maistrului Nistor Nioa, tinerii. Spînu și 
Cristea.

In fabrică se simțea lipsa muncitorilor ca
lificați. Pe baza propunerilor făcute de mai
stru, care le verificase practic cunoștințele, 
conducerea fabricii le-a aprobat să meargă 
în fața comisiei de examinare.

Primul care a intrat a fost Cristea.
— Ce trebuie făcut atunci cînd o mașină 

merge și axul nu —- au întrebat cei din co
misie.

— Trebuie controlată pana, să vedem dacă 
nu e ruptă, și dacă într-adevăr este ruptă o 
înlocuim cu alta. Spînu Nica, însă, a făcpt 
o demonstrație practică la strung,

Amîndol au reușit.
Peste puțină vreme Cristea Milichi și Spî

nu Nioa, vor primi diplome de calificare în 
meseria de lăcătuș mecanic.

La atelierul de sculărie, Cristea Milichi 
6-a găsit cu Hurjui Victor. Acesta lucra la 
o mașină de precizie.

Cei doi prieteni și-au strîns mîinile puter
nic și în acele clipe și-au adus aminte 
primele zile ale sosirii lor pe șantier.

— Cîte s-au schimbat în acești doi 
Victore. S-au construit noi blocuri, 
pe locurile care înconjoară fabrica, 
crescut perdele de pomi care ÎȘi 
trimite aerul lor răcoros pînă aici
sala mașinilor. Am crescut noi acela 
care am puc prima cărămidă la construirea 
fabrici și acum lucrăm în ea.

— Dar cîte se vor mai schimba Cristea. 
Acesta este doar începutul 1

BOLEA MANOLACHE
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Viața U.T.M.
Probleme enunțate... dar neanalizate

Pe marginea conferinței organizației raionale U. T. M.

25 de ani de Ia moartea

Roșie"
Dar conferința organizației raionale U.TM 

„Grivița Roșie" datorită unei slabe pregătiri 
nu a reușit să îndeplinească eceasâă sarcină. 
Cei trel-patru delegați care in discuțiile lor 
au atins și problemele de producție, s-au re
zumat doar la chestiuni generale fără să 
facă o analiză serioasă.

Tovarășul Albulescu Mihai, de ia întreprin
derea 5 Construcții, a criticat in mod just 
faptul că nu se face nimic, sau aproape nimic, 
pe linia popularizării fruntașilor In produc
ție, că nu sînt folosite în această direcție în 
mod suficient gazetele de perete, stațiile de 
radioamplificare etc. Dar el nu a vorbit 
deloc despre o problemă atât de impor
tantă ca aceea a descoperirii și fo’osirii re
zervelor interne. In întreprinderea 5 Con
strucții se lucrează la sculpturi ornamentale. 
De la aceste sculpturi rămîn resturi de mar
moră. Sînt de asemeni și deșeuri. Toate a- 
cestea s-ar putea transforma în mozaic sau 
ar putea fi date pentru fundații. Ele însă se 
irosesc. Organizația U.T.M. a sezisat lucrul 
acesta dar nu a luat nici o măsură pentru mo
bilizarea tineretului la valorificarea acestor 
resurse locaile atît de bogate. Același lucru 
se în timpi ă și în alte întreprinderi. De aici 
se pune în mod legitim întrebarea : de unde 
această lipsă de spirit gospodăresc și de 
inițiativă în activitatea organizațiilor noas
tre de bază ? Răspunsul la această întrebare 
l-a dat în bună parte conferința care a ară
tat că întreaga activitate a Comitetului ra
ional U.T.M. Grivița Roșie în această direc
ție este superficială, necalificată, lipsită de 
adîncime.

Membrii biroului Comitetului raional 
U.T.M. „Grivița Roșie" vorbeau mult despre 
problemele mobilizării tinerilor tn produc
ție, tar câteodată, tntreprlndeau și unele 
acțiuni, făcute de obicei ou multă gălăgie, 
dar numai atît.

Ședințele do birou ale comitetului raional 
nu au analizat problemele legate de diferite 
aspecte ale producției. Nu toți membrii bi
roului au avut o legătură mai strînsă cu ti
nerii, să se sfătuiască cu aceștia asupra 
mijloacelor practice de îndeplinire a hotărî- 
rilor partidului și guvernului. Comitetul ra
ional U.T.M. nu a știut să creeze din timp 
în organizațiile de bază un spirit de preocu
pare intensă față de îndeplinirea sarcinilor 
puse în fața U.TM. de plenara din august 
a C.C. al P.M.R., și plenara a X-a a C.C. al 
U.T.M. Pentru multe organizați: de bază, 
problema creșterii continue a productivități: 
muncii, a descoperirii și folosirii rezervelor 
interne, problema disciplinei în product e. nu 
au constituit preocupări £e prim ordin. 
Pentru însuși comitetul raional U.T.M. a- 
ceste probleme nu au constituit sarcini de 
primă importanță. Mulți delegați la confe
rință și-au pus. de aceea, pe bură dreptate, 
întrebarea : ce a făcut atonei coorietnl ra
ional. care au fost p-eor: rărite le-, daci z* 
fapt sarcinile puse de pier i-a dre npsst 
a CC al PM.R și plenara a X-a i CC a 
U.T.M. au fost neglijate? .

Eî eșteaptă ca noul comitet raional pe care 
l-au ales și în care și-au pus toată încrede
rea să dea răspuns prin fapte la aceste în
trebări. Pentru aceasta ei s-au angajat să-i 
dea tot sprijinul necesar.

I. PETRU

.Griv'ța
Tovarășul Stan Petru, prim-secretar al 

Comitetului raional U.T.M. .,Grivița Ro
șie", își termină darea de seamă.

Scrisă curgător, atingind aproape toate 
problemele, darea de seamă părea a fi satis
făcătoare. In ea se arătau rezultatele frumoa
se obținute în producție de către utemiștil 
și tinerii din raion, se arătau și lipsuri. S-au 
dat o serie. de cifre și despre învățămmtul 
politic, atingîndu-se, deci și problema edu
cației comuniste. S-a vorbit apoi despre 
munca pionierilor, despre sport și despre 
problemele culturale. In general despre tot 
ce interesează munca organizației U.T.M.

Au început discuțiile. Prin fața tribunei 
conferinței s-au perindat mulți delegați.

Vorbind despre darea de seamă ei au ară
tat că intr-adevăr ea constituie o informare 
a- situației existente în raion, căreia nu i se 
poate imputa nimic. Dar atît și nimic mai 
mult. In darea de seamă, comitetul raional 
s-a mulțumit numai să enunțe prob'emele, 
fără să facă o analiză serioasă a cauzelor 
lipsurilor, fără să generalizeze experiența 
pozitivă a muncii unor organizații de bază. 
Lucrul acesta s-a întîmplat datorită faptu
lui că ea e fost întocmită doar de cîțiva 
membri ai biroului fără participarea Întregu
lui comitet. De aceea darea de seamă nici 
nu a reușit să cuprindă problemele cele mai 
importante care stau acum tn fața organi
zațiilor U.T.M., problema creșterii producției 
bunurilor de larg consum, a creșterii produc
tivității muncii, a descoperirii și folosirii re
zervelor interne, problema mobilizării tine
retului în vederea sprijinirii muncilor agri
cole și să constituie în același timp o bază 
serioasă pentru lucrările conferinței.

In cuvîntul său. tov. Sfîrîială Florea, in
giner la Complexul „Grivița Roșie" a criti
cat cu asprime comitetul raional U.T.M. care 
a înlocuit munca vie de teren cu o muncă 
birocratică. Activitatea comitetului raional 
U.T.M. tn domeniul mobilizării tinerilor tn 
producție, â spus tov. Sfîrîială, se rezumă la 
cererea diferitelor note informative și situa
ții statistice care îndeobște ajung la comite
tul raional, mai mult sau mai puțin exacte. 
Comitetul raional în general este informat 
cantitativ asupra felului cum tinerii sînt an
trenați în producție. Brigăzi utemiste sînt 
înlr-adevăr multe. Dar felul cum muncesc 
unele, calitatea muncii lor este încă slabă. In 
Complexul „Grivița Roșie", a arătat tn con
tinuare vorbitorul, sînt încă multe brigăzi 
descompletate care nu-și desfășoară activi
tatea pe baza unui program de lucru.

Situații asemănătoare se găsesc și în mul
te alte organizații de bază. Cu toate că a 
cunoscut această situație, comitetul raional 
U.T.M. nu a luat nici o măsură practică pen
tru remedierea ei. De mai bine de un an de 
zile cu responsabilii de brigăzi nu s-a orga
nizat nici o consfătuire de schimb de expe
riență, cu toate că acest lucru era foarte ne
cesar și posibil de realizat.

Conferințele raionale și orășenești U.T.M 
constituie un mijloc însemnat de analiză a 
felului cum utemiștil și tinerii participă la 
îndeplinirea sarcinilor puse de partid în fața 
U.T.M. Ele au menirea de a scoate la ivea
lă posibilitățile existente în întreprinderi, de 
a găsi metodele practice de îndeplinire a a- 
cestor sarcini.

Un film închinat nemuritorului compozitor 
vienez Franz Schubert, e de natură sa st’r- 
nească pe drept ouvînt interesul tuturor ce- 
lor care îndrăgesc melodiile saie --
farmec șl frumusețe. Aceasta cu e*-ît mai mult 
cu cit fihnul „Schubert“ - o nouă rea.izare 
a cineaștilor progresiști austriacl prezentată 
pe ecranele noastre — reprezintă o operă 
cinematografică realistă, marcind o cotitură 
față de fi’meîe austriace cunoscute pină a-

Autorii filmului (scenarist Karl Merz. 
regizor H. W. Kolm-Veltee, care e ș; coautor 
al scenariului) au creat un film biografic 
remarcabil prin arta cu care au îr.*e -*s și 
âu redai tragismul vieții lui Schubert, des
trămată timpuriu sub povara nevoilor mate
rial- șUa disprețului ma-riitestat de cercur: * 
dominante față de operele sale muzicale. In 
același timp, realizatorii au acordat txi toc 
important în film muzicii lui Scbob^'*- S'- 
special nepieritoarelor sale lieduri fău'ite pe 
temeiul și în spiritul cîntecutai popular aus
triac.

Două motive principale — cana* e CI 
reliefeze artistic atît epoca în care a trăit 
compozitorul, cât șl trăsăturile esențiale a.e 
caracterului său — se împletesc organic 
de a lungul filmului: pe de o parte r* J 
mul neîntrerupt al t'uărulul ariist, care ~' - 
din răsputeri cu lipsurile materiLe. >».- *-■ 
a răzbi în viață ; pe de altă parte ase * • e 
sale de a-șl perfecționa mereu muzica, de a 
se dărui! în întregime, cu tot ce are ma 
bun, creației muzicale.

Episoade dintre cele mai reușite di- film 
povestesc despre soarta grea, neferk *.ă. a 
compozitorului, pus în imposibilitatea de a-ș‘ 
asigura prin muzică un trai omenesc. Editorii 
afaceriști îi refuză Upărirea ied.-i’.x. f e 
pe motivul că ,.sînt prea complicate", fie 
pentru că „sînt prea ușoare", iar atunci cmd 
unui! îi publică lucrările muzicale, refuză 
să-i achite drepturile de autor pretexted că 
a pierdut la această afacere.

măsura desfășurării acțiunii fl.mulul al 
sennmentuîcă în jurul lui Schubert se str'- 
tot mai mult un cerc de fier, din care Ii este 
cu neputință să scape. Tînărul_ artist visează 
ca pentru bucățile compuse intr-un an să 
câștige măcar 200 de forinți și apol să se 
căsătorească. Toată poezia naivă și s .? ă a 
planurilor pe care șl le făurește imoreună cu 
iubita sa Therese Grob, este striv.tă cu ne
păsare de fratele acesteia care îi pregătește 
fetei o viată îndestulafă. alături de un soț 
cu stare, nu un ..biet c ‘ist“. De o deosebita 
forță demascatoare sînt -cenele din brutării 
lui Bergman unde patro:>ul — viitorul set 
al Theresel — are pretenția că-i dă o lecție 
usturătoare lui Schubert, vorbindu-i/cu ob
tuză superioritate despre beneficiile fabu
loase pe care le dobîndește într-o săptămînă 
de la un singur cuptor. Galculul dn.c șl goli
ciunea morală a bogătașului care-și mărește

„Scînteia tineretului1*
Pag. 2-a 30 martie 1954

ltii Ion
Aprilie 19Î9 te torul clădirii Căminului 

Muncitoresc dta Timișoara, un cordon de 
jandarmi ș: polițiști căuta să pătrundă înă
untru. Un grup numeros de muncitori ve
gheau itngă catafalcul luptătorului comunist 
Ion Fonaghi, care murise cu cîteva zile 
înainte te spitalul din Chnplna in urma tor
turilor la care fusese supus în închisoare ăf 
către călăii siguranței.

Comisarul avea un ordin precis: provo
carea.

„Dacă nu dați mortul pe mtr.a noastră, 
deschidem focul și tragem în voi".

Jandarmii eu deschis focul.
Muncitorimea adunată în Căminul Mun

citoresc s-a comportat eroic: oamenii au re
zistat cîntînd cîntece muncitorești. Dar ban
dele de criminali, rănind bărbați, femei și 
copii, au reușit să spargă ușa și să pătrun
dă în Cămin. Au urmat arestări și schin
giuiri. Siguranța burghezo-moșierească a 
interzis apoi muncitorimii să-l conducă pe 
luptătorul comunist Ion Fonaghi pe u?.i— 
său drum.

Ion Fonaghi s-a născut la 19 octombrie 
1900 în Marghita. Visa să devină ing—e.* 
constructor, să clădească case luminoase j 
palate pentru oamenii muncit Dar. datorită 
activității sale revoluționare desfășurată :r 
timpul revoluției din Ungaria — după înă
bușirea ei sîngeroasă, — a trebuit să-și în
trerupă studiile, și să emigreze. întors în 
țară se încadrează cu pasiune in lupte Par
tidului Comunist din Romînia, pentru în
lăturarea cruntei exploatări burghezo-m-ș■*- 
rești, pentru o viață mai bună a celor ce 
muncesc.

Jn anul 1923. partidul ti încredințează Iu: 
Ian Fonaghi sarcina de secretar regional al 
Uniunii Tineretului Comunist din Arad-T- 
mtșoara-Bihor. El a fost unul dintre cei mal 
iubiți conducători ai tineretului comunist

Tinerii comuniști care-1 apreciau foarte 
mult povesteau despre el: „El se interesea
ză de toate. Se interesează ce s-a întimpta: 
cu noi la locul de muncă sau In familie. 
De foarte multe ori ne spunea că in cutare 
sau cutare chestiune n-am avut dreptate, 
totodată învățîndu-ne cum trebuie să proce
dăm. Ne simțeam mulțumiți și mai avansa*, 
decît cu o oră în urmă. Tovarășul Fonagb 
ne câștiga încrederea foarte repede. Noi stă
team față de el ca o carte deschisă. Nu era 
față de noi prea sever dar nici prea îngă
duitor. Ștte să arate cu măestri.e cauza gre
șelilor noastre, tar cu cuvinte și argumente 
explicite ne făcea să ne rușinăm că nu 
putut noi să descoperim greșelile și slăbiciu
nile noastre"

încheierea lucrărilor celei de a doua conferințe 
asupra calității tractoarelor K. D. 35

KD 36 Astfel, la secția ccrsTucrii și exrtoe-Simbătă 27 martie s-au încheiat 1» Uzina 
de tractoare dta Orașul Stalin. lucrările cetei 
de a Acu a conferințe asupra calități! tractoa
relor KD 35, la care au oartKT?»*. delega* t ai 
Ministerului Industrie: Metalurgice și Goe- 
strucț:.lor de Mașini, ai Mrtis'erufai Agri
culturii șl Silviculturii, ai tnteeprinderSnr 
furnizoare de materii crime șl auxiliare. de
legați din SMT-uri ș! gospodării agriccîe 
de stat precum ș: fruntași ta întrecerea so
cialist* din cadrul uzinei

Re*'era*ele prezentate <fe ingineri ș: tehni
cieni din uzină ta ul*>=»ete două zile ale «*»- 
riitoirh. ta cadru! tucrărSor oe sect ■ te spe
cialitate. aa tratat jroc-ecs* jciitud âwfcu-.fr 
"âțLtei ectssirtarS teactoerefor KD 35c -Se- 
-riptera tefaaoăngîcă șt nteurie ca trehaăe 
uate șertr: scăten» Mior i 1 i. a «nci . re

al ntflaiuiut ta brrhor». călite "ea mater Vr 
prime ș! eemriaoraeatelor yr-ye -te la între* 
orinderile furnizoare, e4c Referatele w fost 
urmărite ca mol*, interes de paricipaați. ele 
fiind urmate de discuți* ș: prwuneri.

In cadrul secțiilor de specialitate au fast 
făcute numeroase prcpcnen sser.re să «■—*- 
buie te îtnbunită*riea calității racăcrefor

Filme noi

„Schubert"
necontenit profitul de pe urma ..pâinii cea de 
toate zilele", ies mai puternic în evidență 
prin contrast cu suferința lăuntrică zgudui
toare pe care o încearcă artistul, jignit, dis
prețuit dar păstrîndu-și neîntinată demnita
tea de om.

Un fir nevăzut leagă acest episod de mo
mentul fa care ultima nădejde a compozitoru
lui — obținerea unui post la teatrul de ope
ră — se prăbușește la rindtrf ei. Secretarul 
teatrului Încearcă — cu nedibace diplomație 
— să acone-e refuzul sub fraze întortochiate 
despre elementele „neobișnuite", ..ciudate" 
din muzica lui Schubert pe care dealtfel nici 
nu o cunoaște Si apoi, lasă să se Ințeteagă 
că tfaărul compozitor, fiu al unul obscur în
vățător, ar trebui, cu tot taientu! său, să-și 
vadă lungul nasufai și să nu năzuiască spre 
..o viață mai bună", deoarece porțile Jnaltel 
societăți" sînt ferecate pentru cei de o seamă 
cc eL

Seiecționînd cu griji materialul biografic 
privitor la Schubert concentrîndu-se asupra 
unor elemente esentia’e ale dramei personale 
a compozitorului, milsatorH filmului au 
știut să sublinieze pregnant faptul că tinerii 
creatori de talent Schubert, sau ca prie
tenii săi — poetul Mayritofer șl pic.orai 
Scfrwind — necunoscut: Șl desconsiderați de 
..crema" societății, erau împiedicați îr 
Viesie imperială din prima jumătate a vea
cului trecut să se afirme, erau siliți să-șî 
ducă viața într-un penibil anonimat

Poporul însă l-a iubit șl l-< cunoscut pe 
competitor. Melodiile sale erau fredonate în 
cartierele mărginașe, oa-renil simc'i se adu
nau sub ferestrele sale escuttfadu-i noile com
poziții. Apariția în două rînduri pe ecran a 
bătri-nului lăutar tirolez care tși exrri—ă în
crederea și prețuirea pentru muzica iui Schu
bert crescută ca șl vinul din .pămînțj'. nos
tru darnic" și menită să incinte șl să tulbure 
mereu pe cei ce o ascultă — sintetizează ar
tistic într-o reușită imagine cinematografică 
adevărul că singuru] iubitor și păs’rător a. 
valorilor artistice autentice este poporul.

Din păcate, partea finală a filmului este 
dominată de o atmosferă întunecată șl apă
sătoare. într-o măsură justificată de moartea 
prematură a compozitorului, rămas aproape 
singur. Aceasta umbrește însă în parte senti
mentul înălțător încercat de spectatori de.a 
lungul întregului fl'.m, față de nestematele 
muzicale pe care Schubert le-a dăruit lumii 
șî care poartă peste decenii mesajul artistic 
mereu viu al unui suflet plin de căldură 
duioșie și Încredere în viață.

Subordonat mereu grijilor zi'.nlce pentru 
găsirea mijloacelor de existență, apare în 
::’m al doilea motiv principal amintit la în
ceput: frămîntarea febrilă a lu: Schubert 
pentru a-și desăvîrși creația. Fără îndoială 
— potrivit pildei oferite de cele mal bune 
realizări a’e cinematografiei sovietice pe 
acest tărîm — realizatorii filmului închinat

0 scenă din film

Fonaghi
In ani: aceia, guvernul lui Manta care ve

nise la putere, Încerca pe plan intern să 
pună capăt crizei economice In care se aba
tea țara, printr-un împrumut înrobitor din ' 
partea străinătății, lucru care enunța o și; 
mai cruntă mizerie pentru muncitorime, iar , 
pe plan internațional plănuia intrarea Ro- 
mir. ei Ir. blocul fascist și pregâtxea rizbo-1 
tetei antlsovietic Mișcarea sindicală unita- ; 
ră se opunea cu botărire realizări: ■ 
planurilor criminale ale burgheziei și mo- ■ 
șterimli, luptfnd împotriva permanentei scă
deri a salariilor ca și impoXiva jafului or- , 
ganlzaf de burghezie asupra poporului mun-; 
cita* prin grelele impozite

In 1928. brătier.iștii, prin procesul de ta 
Cluj. în care fuseseră aiuș: in fața justiției 
70 de conducători ai mișcării sindicale uni
tare. urmăreau să lichideze această mișcare 
Guvernul manist îș: luase sarcina să ducă 
la carat acest lucru.

Totuși mișcarea sindical* unitari a reu
șit să se mențină leeaL
Ion Fonaghi a desfășurat în această pe

rioadă o neobosit* activitate. între altele 
redactând și multinlicind diferite manifeste 
ale Partidului Comunist din Romînia. Odată 
s-a cumpărat o mașină de tipar. Mașina a fost • 
transportată, Hind demontată în bucăți, iar 
Ioc Fonaghi, a pus-o din nou fa stare de 
fancționere, deși ?5nă atunci fa viața lui 
nu mai făcuse așa ceva. Și astfel, datorită 
devotamentului său nemărginit per. ru par
tid și cauza poporului muncitor. Ioc Foca- 
gfa a reușit să tipărească msnîestele ca*e 
aveau o atare importanță fa lupte muncito
rimi: în grelele condiții aie ilega'.jtățiL 
După cTtv* timp fașă, siguranța a pătruns 
ta tipografia situată fa aprcptere de Ora
dea ș: ba arestat pe Fonaghi Condamn st ■ 
la 5 ani închisoare el a fost încarcera* la 
țocritsivarea Doriana și supus unui regim de

la incr.isoare el a continuat lupte, trrvi- 
țriid și tastniind pe alți luptători. ptni dnd ; 
ia 30 martie 1929. faima sa a încetat si mal 
netă.

Ioc Fonaghi a fost asasinat te burghezie. 
im cum au fost uciși de altfel zeci și zeci 
te fu credincioși ai poporului «runctcr. I 
rare și-eu închinat întreaga for viață luptei 
.ectru făurirea fericirii poporului muncitor 
iDeretel nostru nu-1 va uita niciodată pa 
Ioc Fonaghi. fiu credincios al Partidului 
G—mht. Pilda luminoasă a vieții sale, e- 
.roiscjcl și abnegația cu care el a luptat, ne 
ror însufleți al ca zi în măreața operă de 
xnstruire a României socialiste pentru care 
șr-a -da viața și Ion Fonaghi. ca ettția alți 
fi at p-porustri nostru muncitor.

tare s-e botârit să «e exercite un control per- > 
-.snent la execute-ea piesekc și să se con- 
•vece-c conferință cu fabricile furnizoare tn 
xe>>-"*a '—bunatirri: ca itățr pieselor li
vrate. Particiranții la consfătuire au hotărlt 
să se ceară -itreprinderifor fumlzoa*e să îm- 
'un»*s*e**ci crocesul tehnologic de elaborare 
a OG*-'. . prii irtroducerea unor metode Ina- 
-*.?*e Pe- ru buca ’ntrețfaere și exploatare 

a rsrvtix. toate modificările ce se vor 
—*rof>te tn cursul procesului de fabricație, 
•x fi uuclicate șl în reviste S.MT.-uritor

In iz—.:- se va Intenta un atelier pentru *n- , 
cercarea "no'otreior și se *sa s rdia înfocnirea 
tartelor de nteîe <n faete 4e caatăoc

ia tecPeterea emsfaririru, a vorbit Iot. I 
Ghe^i-gne. Cristeii. kc"*t>x al urmistrclui . 
Agtnczltara ș: Sdvicalteni Vorbitorul a sub- J 

r sarertite ce revia constructorilor dej 
*rac*-*teTe ta vederea aplicării In practică a , 
bc*ârxilcc comune luate în cadrul conferinței. | 

Din partea comitetului de Întreprindere al I 
uzinei, tor. Nicdee Pop, a mulțumit partici
pant kr pentru contribuția lor în cadrul dis
counter ș: pentru propunerile făcute.

lui Schcbert ar fi putut să insiste mai mult 
asupra cel-x rr.ai intime resorturi sufletești 
care i-au determinat căite de dezvoltare. To
tuși. părți profund emoționante ale filmului 
sugerează, de pildă, dorința Imperioasă a 
compotitorukri de a crea de fiecare dată ceva 
superior.. Ind’rjirea cu care el își apără crea- 
ți’le în fața refutărilor editorilor se.TsibWi 
doar la sunetul banilor, sau in fața mofturi
lor vreunei ..celebre” cântărețe care pretinde 
că melodia nu-1 permite să-ți etaleze calită
țile vocale, se Întretaie cu clipe grele de șo- 
văialâ și nesiguranță. De fiecare dată învinge 
insă convingerea adfncă a iui Schubert in a- 
devăru! artei safe. în forța muzicii sincere șl 
avînta*e. străbătută de sentimente puternice.

In mod deosebit impresionează tn film 
setea arzătoare cu care Schubert caută con
firmarea valorilor artistice, cărora le-a dat 
viață — ilustrată prin apropierea sa de ma
rele Beethoven, pe care în urma unor îm
prejurări tragice nu l-a putut cunoaște. In 
film muzica Inspirată a genialului compozi
tor german răsună întâia oară In scena etnd 
Schubert descifrează oîteva măsuri însem
nate in fugă pe masa unui han de „muzicia
nul acela surd", cum îl numite cineva pe 
Beethoven. Preocupat de atunci mereu de mă
rețul model al creației titanului, îl vedem 
mai tîrziu pe Schubert în fața locuinței a- 
cestuia. neputîndu-se hotărî să-l viziteze' pe 
maestru, el, un necunoscut compozMor de 
lieduri. Ca un neașteptat șuvoi proaafăt. de 
nădejde și optimism, izbucnește in desfășu
rarea filmului momentul cînd Schubert află 
că Beethoven — intr-un răgaz al bolii — i-a 
citit cântecele. 1 le prețuiește și dorește 
să-l vadă săptămînă viitoare, cînd se va sim
ți mai b:ne. Peste cîteva zile, aproape zbu- 
rînd. Schubert urcă treptele locuinței iul Beet
hoven. Dar aici i se vestește că strălucitul 
maestru s-a stins din viață...

Legătura lăuntrică pe care regizorul a 
stabilit-o între aceste momente diferite ale 
acțiunii, sporește dramatismul filmului, dez
văluind totodată mai deulin chipul iul Schu
bert, raportul dintre muzica sa — de o au
tentică valoare — și genialele compoziții 
ale lui Beethoven.

Caracterul aparent contradictoriu al lui | 
Schubert, trăsăturile sale sufletești de o, 
mare puritate. își găsesc o vie întruchipare; 
in interpretarea actorului Heinrich Schweiger, I 
care redă nuanțat timiditatea și fermita’ea 
compozitorului,. înclinațiile sale spre medita
ție și avântul spontan specific momentelor 
de inspirație- Și ceilalți actori dau viată cu 
sensibilitate și naturalețe rolurilor ce le re
vin, contribuind la închegarea unui film iz
butit In ansamblu — lăsînd la o parte scă
derile arătate — filmul cucerește pe merit j 
mintea și inima spectatorilor fitad un o-: 
Tiagiu adus compozitorului de către urmașii 
săi.

Spectatorii din țara noasiră — bucurîn- 
du-se de orogresefe artiștilor progresiști aus
triac! vădite în acest film — participă cu tot 
sufletul la viața lui Schubert evocată pe e- 
cran, lăsîndu-se purtațl de apsle line ți scli
pitoare ale muzicii sale care trăiește și azi 
la fel de vie și emoționantă.

MIHAIL LUPU

No! și nr: detașamente de tineri sovietici se Îndreaptă tn aceste ziles spre țin»- 
tarile eu păminturi virgine și Ințelenite.

In Cazahstan ca și In Altai, comso mollștil muncesc cu entuziasm tineresc pen
tru valorificarea pămintarilor nefolosite.

Tînărul cazah L'sakpai Kulmagametov șl ucrainîanul Filimon Tomclok s-au 
runoscat de curir.d. El au insă același țel — să dea țării recolte îmbelșugate. Intre 
cei doi tineri, fii a două republici sovietice, s-a legat o strînsă prietenie.

Pentru valorificarea pămînturilor virgine și înfeîenife

„Veniti la noi, în Anai“
E greu de stabilit y ț

precis cui i-a venit '
mai întâi această idee. *
dar primul care ți-a 
exprima*.-o cu voce tare a fost Ivan Voro- 
bfov.

— Ce-ar fl dacă am pleca pe păraînturile 
Ințelenite ? se adresă el tovarășilor săi.

Această propunere a lui Vorobiov a fost 
primită cu interes. ,

— Eu socotesc că Ivan are dreptate, — 
intră fa vorbă mecanicul VTadfaiir Franțev- 
— Dacă partidul ne cheamă trebuie să ple
căm...

Această discuție avea loc în atelierul 
S.M.T.-ulu;. Tractoristul Anatoli Mitiușin 
căută o foaie de hîrtie și îi ceru lui Franțev 
stiloul.

— Ha:dețl băieți, să trecem la fapte, — 
spuse el și începu primul să scrie o cerere.

După cîteva minute, cabinetul Iul Baturin, 
directoru' S.M.T-ului. era plin de tineri.

Se adunaseră combined, tractoriști, me- 
cank V *- ■ - Franțev. agronomii Anatoli
T*er<e. si Anatoli Kozulin secretarul orga
nizație: de ComsomoL

D • *,;a cu directorul a fost scurtă. El a-
probă hotărîree comsomolițtilor de a pleca 
pe pămfatur te ințelenite, deși îi părea rău 
să se despartă de acești muncitori conștiin
cioși și experimentați, care stăpîneau fiecare 
cfte 2-3 și chiar 4 profesii.

Să știți că nu e o treabă ușoară. V-ați 
gfndit a aceasta ? — întrebă directorul.

— Nu sfcitern dintre cei sperioși — răspun
se în numele tinerilor, Ivan Vorobiov. — 
Doar ne cunoașteți...

...Și iată că primii voluntari — Ivan Voro- 
bfov. Anatoli Mitiușin. Boris Astasov, Anatoli 
Kozu in, Vladimir Franțev au plecat la co
mitetul raional de Comsomol.

Pe drum îi ajunse din urmă Piotr Retluns- 
ki Brigada Iul tacra In acest timp în colho
zul „S'.aiin" la transportul îngrășămintelor

— Mă primiți și pe mine tn grupul vostru?
— Desigur, — îl răspunseră tovarășii Iul 
La comitetul raional de Comsomoi iniția

tiva lor a fost de asemeni aprobată.
A doua zi numărul comsomoiiștilor care 

răspunzînd la chemarea partidului și-au ex
primat dorința să plece la valorificarea pă
mînturilor fațelenite ajunsese la 15. .

— Sîntem o brigadă întreagă, — spuse 
Am*. ■ ■ K'.*; • tovarășilor săi. — Și în 
întregime formată din comsomoliștl.

Conform hotărîrii comitetului a fost orga
nizată o brigadă comsomolistă. In ea au 
intrat 9 tractoriști. 2 agronomi, un mecanic și 
un cxrabL. Piotr Retiunski a fost numit șef 
de brigadă iar Iven Vorobiov ajutorul luî.

înainte de plecarea comsomoiiștilor, în

închiderea lucrărilor plenarei Uniunii artiștilor plastici
Duminică au continuat lucrările plenarei 

Uniunii artiștilor plastici din R P.R.
Continuîndu-se discuțiile asupra referate

lor prezentate ta prima ședință au luat cu
vântul numeroși pictori, sculptori, critici de 
artă, membri ai unor cenacluri din țară etc. 
A vorbit de asemenea tov. Pavel Țugui, loc
țiitor al tninâstroiui culturii.

Deschiderea expoziției „Algeria 1952"
In sala bibliotecii Institutului Romfa pen

tru Relațiile Culturale cu Străinătatea a avut 
'■cc luni la amiază deschiderea expoziției „Al
geria 1952“ a pictorilor francezi Boris Tas- 
litzky și Mireille Miailhe. ,

La deschiderea expoziției au asistat: M. 
Macavei, președintele Institutului Romin pen
tru Relațiile Culturale cu Străinătatea. Borls 
Caragea. maestru emerit a! artei, președintele 
U_ unii artiștilor plastici din R P.R., M. Miha- 
c * :e. director general adjunct In Ministerul 

Cui'.u- i, Cristea Pantazi, secretar al Comite
tului Permanent pentru Apărarea Păcii din

Rezultatele etapei a doua în camp:onatul 
categoriei A de fotbal

Etapa a doua a categoriei A de fotbal 
desfășurată duminică în toată țara a dove
dit din nou buna pregătire a echipelor noas
tre și echilibrai de forțe dintre ele.

Totodată ea a însemnat șl un succes pen
tru echine'e care au jucat in deplasare.

In Capitală, partida dintre Dinamo 
București și Locomotiva Timișoara se anunța 
deosebit de spectaculoasă dat fiind rezul
tatele bune obținute de ce'e două echipe în 
etapa anterioară. Jocul însă a fost modest 
șl s-a rezumat la o „hărțuială" între înain

Zikin S.M.T. a avut loc un
miting. Ei și-au luat 
rămas bun de la pă
rinți, de la pământuri

le pe care au lucrat, de la colectivul lor. Tinerii 
patrioți și-au luat angajamentul să îndreptă
țească înalta încredere ce li s-a acordat, să 
nu păteze onoarea colectivului care i-a edu
cat. Ei au chemat la întrecere brigada com
somolistă și de tineret a S.M.T.-ului, condusă 
de Fiodor Baranov.

La 22 februarie, brigada comsomolistă 
împreună cu sute de alți tineri patrioți care 
și-au exprimat dorința de a pleca spre pămîn- 
turile ințelenite, a fost invitată la Kremlin.

La adunarea diti Kremlin, Anatoli Kozu
lin a spus :

— Noi încredințăm Partidul Comunist, 
Guvernul și poporul că vom învinge toate 
obstacolele, vom îndeplini cu cinste sarcinile 
ce ne revin. Noi încredințăm Comsomolul 
leninist că vom înscrie în istoria sa de luptă 
o nouă pagină de fapte glorioase.

întreaga sa'ă l-a aplaudat pe Anatoli; l-au 
aplaudat tovarășii săi. conducătorii partidu
lui și guvernului...

Da, intr-adevăr toți acești tineri ard de 
dorința de a porni ofensiva asupra pămînturi
lor virgine șl Ențetenlte. Și ei pornesc la a- 
ceasta ofensivă, înarmați cu o minunată 
tehnică, cu experiența și cunoștințele pe care 
le posedă.

...Trenul este departe de Moscova, el go
nește printre șesuri și păduri — spre Ural, 
spre întinderile Siberiei.

La 1 martie, la ora 6 dimineața ei au sosit 
la Barnaul. Cu toate că genul era puternic 
(—38 grade), locuitorii Barnaulului au venit 
să-i întîmpine pe primit trimiși ai Comsomo- 
lului.

Nici nu au reușit să se instaleze bine că a 
șl sosit o telegramă de la S.M.T-ul tn care 
lucraseră pină atunci. Tovarășii lor îi felici
tau cu ocazia sosirii la noul loc de muncă, 
comunicîndu-te că la S.M.T. s-a terminat re
parația tractoarelor. Le mai aminteau de an
gajamentele luate.

In numele prietenilor săi, Anatoli Kozulin 
a trimis o telegramă de răspuns :

„Vă mulțumim pentru felicitări. Toți sîntem 
bine dispuși. De mîine începem munca".

Iar după cîteva zile, în regiunea Moscova 
la S.M.T. a sosit o scrisoare din Altei.

Cei 15 prieteni le scriau amănunțit tova
rășilor lor despre primirea călduroasă ce U 
s-a făcut, arătau cum se pregătesc pentru 
muncă.

In încheierea scrisorii ei ti invitau pe tova
rășii 1or în Altai-

„Să nu vă temeți de greutăți ; venițl le 
noi în Altai, vom fi foarte bucuroși să vă 
vedem aid... Veniți neapărat" .

In încheiere, tov. Llgia Mjaoovel, secretar 
al Uniunii artiștilor plastici, a expus con
cluziile discuțiilor.

Cuvîntul de închidere al lucrărilor plena
rei a fost rostit de tov. Boris Caragea, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici.

(Agerpres)'

R.P.R., numeroși artiști plastici și corespon
denți de presă.

Participanții la deschiderea expoziției au 
salutat cu căldură prezența pictoriței Mireille 
Miailhe.

Prezentarea celor doi pictori francezi și a 
lucrărilor din expoziție a fost făcută de 
I. Iser artist emerit al R.P.R..

Incepînd de mâine, expoziția „Algeria 1952“ 
este deschisă zilnic între orele 10—18, în sala 
bibliotecii Institutului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, din Bd. Dacia 
nr. 28. (Agerpres).

tașii dinamoviști și apărătorii timișoreni. 
Rezultatul final 1—1.

Iată acum celelalte rezultate din cadrul 
etapei a Il-a: Minerul Petroșani — Locomo
tiva Grivița Roșie 0—3 (0-2); Metalul Câm
pia Turzii — Metalul Hunedoara 3+-0 (2—0); 
Știința Timișoara — Știința Cluj 0—0'; Fla
căra Rloești — Flamura Roșie Arad 1—3 
(.0—1); Locomotiva Tig. Mureș — C.C.A. 
0—2 (0—1); Dinamo Orașul Stalin — Pro
gresul Oradea 0—0.
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Ancheta
„Scînteii tineretului"

Pentru folosirea întregii capacități
ch lucru a tractoarelor

In anul trecut, la gospodăria agricolă de stat ..Dumitru Marinescu" din raionul 
Roșiori, regiunea București, a pornit și s-a dezvoltat apoi puternic inițiativa folosirii 
întregii capacități de lucru a tractoarelor. Această inițiativă a fost pornită de ute- 
mistul Dumitru Simion, șeful brigăzii I utemiste de tractoriști.

Tinerii mecanizatori, sub îndrumarea organizației de partid și mobilizați de orga
nizația U.T.M., s-au alăturat cu dragoste acestei inițiative și au căutat mereu noi 
metode de muncă, metode care să ducă la întrebuințarea in întregime a capacității de 
producție a tractoarelor . In gospodărie s-a răspindit mult metoda cuplării mai 
multor mașini agricole la un tractor. Astfel s-au făcut agregate de cîte 3 semănători, 
de cite 2 cultivatoare, agregate de cite un cultivator, o semănătoare și o grapă, iar 
pentru arături, s-a adăugat o a patra bra zdă la plugul „Ilie Pintilie" cu 3 brazde 
mari.

Folosirea cuplajelor de mai multe ma șini agricole la un tractor a adus gospo
dăriei însemnate avantaje — scurtarea perioadei de timp necesar efectuării insămință- 
rilor, executarea lucrărilor de însămințare și de întreținere a culturilor in bune con
dițiuni agrotehnice, sporirea producției, economii de combustibil etc.

Și în anul aeesta tinerii mecanizatori de la gospodăria agricolă de stat ,,Dumi
tru Marinescu" se pregătesc să folosească din plin capacitatea de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole, pentru a termina cit mal repede insămințările. Hotărîrea parti
dului și guvernului cu privire la pregătirea și executarea la timp și in bune condi- 
țiuni a lucrărilor agricole din primăvara aceasta constituie pentru ei un puternic în
demn în lupta pentru asigurarea succesului însămînțărllor de primăvară.

Redacția ziarului a cerut de aceea tinerilor mecanizatori din această gospodărie 
să-și spună cuvintul în cadrul anchetei despre folosirea întregii capacități de lucru a 
tractoarelor.

Cultivat, semănat și grăpat 
in același timp

Și la prășit

De 
dăria 
șitul bumbacului se fo
losea doar cîte un 
singur cultivator tras 
de tractor. Că în felul 
acesta nu era folosită 
decît jumătate din forța 
de tracțiune a tracto
rului, nici nu mai în
cape îndoială.

In gospodărie exi
stau însă frumoase e- 
xemple de tineri care 
dovediseră practic — 
la însămînțările de pri
măvară — că poate fi 
întrebuințată mult mai 
bine capacitatea de 
producție a tracto
rului- Deseori mă gîn- 
deam să aplicăm e: 
riența lor și la 
tul bumbacului 
cum? întrebarea 
ta frămînta pe 
Dacă a fost

obicei, in gospo- 
noastră, la pră-

se pot cupla două cultivatoare 
la tractor

aces 
multi.

ușor

prășl

să folosim cuplaje de cîte 3 semănători la 
un tractor sau de cultivator, 
grapă după tractor, era mai 
dăm de rost cum putem să 
plaj și la prășit.

Am chibzuit mereu și pînă 
reușit, ideea am desprins-o 
tinerilor mecanizatori sovietici. Am văzut în 
reviste că ei au folosit la prășit, cuplajul de 
mai multe cultivatoare la un tractor. Și am 
pornit să construim și noi un asemenea cu
plaj — cuplaj de două cultivatoare la un 
tractor.

Am luat o bară de lemn lungă de vreo 6 
metri. Pentru ca bara să nu apese asupra 
cultivatoarelor, i-am montat la capete două 
roți. Osiile roților nu erau fixe ci mobile. în 
așa fel ca roțile să poată fi deplasate mai 
spre agregat sau mai înafară, ca să nu 
calce pe rîndurile de cultură. De această bară 
am cuplat, prin bride metalice, cele două cul
tivatoare. Pentru ca la capetele tarlalelor, la 
întoarceri, cultivatoarele să-și păstreze totuși 
poziția — să se întoarcă emîndouă pe aceeași 
linie — cultivatorul din partea inversă celei 
în care întoarce tractorul a fost fixat de 
bara de lemn printr-o bridă mai lungă — cu 
vreo 20 cm.

La rîndul ei, bara de lemn a fost cuplată 
de tractor, -printr-un sistem triunghiular de 
tracțiune de bare metalice.

Primul agregat a început să prășească 
bumbacul. Am fost mulțumiți de primele rea
lizări. De unde înainte, cu un singur cultiva
tor, se prășeau zilnic II 
toriștii 
hectare

semănătoare și 
greu însă să-i 

folosim un cu-

la urmă tot am 
din experiența

13 hectare, — trac
iuai îndemînatici prășeau și 15—17 
pe zi — acum cu agregatul de două

cultivatoare s-au prășit, 
chiar din prima zi 
26 hectare. Mai tîrzlu, 
cînd tractoriștii și 
muncitorii de pe cul
tivatoare s-au mai o- 
bișnuit cu agregatul 
și au început să-1 mî- 
nuiască cu mai multă 
îndemînare, 6-a reali
zat și mei 
prășit pînă 
hectare de 
chiar mai 
zi.

In afară 
tivitatea mărită, folo
sirea cuplajului de 
două cultivatoare la un 
tractor — ca și în ca
zul folosirii cuplajelor 
de 3 semănători sau de 
cultivator, semănătoa
re și tîrșitoare — 
duce le economisirea 
unor mari cantități de 
combustibil. Lucrînd cu

mult. S-au 
la 34—36 
bumbac și 
mult intr-o

de produc-

un singur cultivator, tractorul consuma 60 kg. 
motorină pe zi, în vreme ce, lucrînd cu 
cuplajul de două cultivatoare, tractorul con
suma 80 kg. motorină — numai cu 20 kg. 
mai mult.

La prașlla bumbacului, în gospodărie au 
lucrat apoi trei agregate de cîte două culti
vatoare. Numai în brigada noastră au lucrat 
două. Folosirea din plin a agregatelor, pro
ductivitatea 1or mare, ne-au dat putința să 
scurtăm cu mult timpul necesar efectuării 
unei prășite, ne-au dat posibilitatea să pră
șim de trei ori, cu mijloace mecanizate bum
bacul.

Prășit la timp și în bune condiții agro
tehnice, bumbacul a crescut frumos pe ogoa
rele gospodăriei noastre. Aceasta a dovedit-o 
producția pe care am obținut-o.

In scopul obținerii unei producții și mal 
sporite la hectar, Hotărîrea partidului și 
guvernului ou privire '-a pregătirea și exe
cutarea la timp și în bune condițiuni a lu
crărilor agricole din primăvara anului acesta, 
pune în fața oamenilor muncii de pe ogoare 
sarcina aplicării pe scară largă a metodelor 
înaintate agrotehnice. Vom respecta întocmai 
regulile agrotehnice prevăzute de agromi- 
nim. Vom însămînța în timpul cel mai pri-nim. Vom însămînța
etnic și vom efectua la vremea potrivită lu
crările de întreținere. In anul acesta v< 
face prășltul mecanic la bumbac de n 
multe ori, folosind mai larg agregatele 
cîte două cultivatoare.

DUMITRU SIMION
șeful brigăzii utemiste nr. 1

Terminaserăm de însămînțat aproape toate culturile. Ne mai 
rămăsese doar bumbacul Suprafața planificată să fie tnsămrn- 
țată cu bumbac era de peste 1.000 hectare Timpul, care deve

nea din ce in ce mai bun, ne îndemna să grăbim Jnsămințarea 
bumbacului

Rezultatele frumoase obținute de unii tractoriști din gospodă
rie la insămîoțatul culturilor din prima și cea de a dote eooci 
prin folosirea cuplajului de 3 semănători la un tractor ne-au 
făcut 6ă ne gândim că și la insămînțarea bumbacului, să 
folosim cuplaje de mai multe mașini egricole ia un tractor. Nu 
mai puteam însă folosi aceeași metodă ca la semănatul celorlalte 
culturi. Chiar dacă am fi folosit un număr suficient de trac
toare la pregătirea terenului, nu puteam nisă folosi cuplaje de 
cite 3 semănători. Aceasta pentrucă in cazul cuplării a 3 se
mănători, este greu de condus agregatul pe urma marcatoare
lor. Apoi cele două semănători mici, din pricina terenului, se 
pot uneori apropia sau se pot depărta de semănătoarea cea 
mare. In acest caz, distanța dintre rîndurile de margine ale se
mănătoarelor nu mal este egală, ea micșorîndu-se 6a-j mări’i- 
du-se, ceea ce face ca rîndurile de cultură să nu mei fie In linie 
dreaptă — cum recomandă agrominimul. Aceasta îngreunează 
efectuarea lucrărilor de întreținere a editurilor, deoarece prin
tre acele rîndurl nu mai poate treoe prășitoarea.

Nu puteam deci să foiosim te însămînțatul bumbacului decît 
o singură semănătoare I.A.R. 511

Am chibzuit mai bine. De ce să folosim un tractor te cultiva' 
— ne-am zis — și unul te semănat ? Ce-ar fi dacă am folosi 
un singur tractor șl la cultivat și la semănat? Ar fi bine. Trac
torul duce șl cultivatorul șl semănătoarea ? Le duce I Se folo
sește astfel mai mult capacitatea lui de lucru. Apoi, efectuăm 
două lucrări deodată ? Desigur. Și tetă, eșa am găsit solatia 
cea mai potrivită ca să folosim și li însâmîr.țattri bumbacului 
in mai mare măsură capacitatea de lucru a tractorului și. tot
odată, să grăbim însămînțările.

Chiar din primele zile de Insămtnțări em folosit cuplajul for
mat din cultivator, semănătoare, iar în urma semănătorii am 
pus o tîrșitoare (grapă de mărăcini) care să netezească terenul. 
Cuplajul a fost ușor de făcut De tractor am prins direct culti
vatorul. De bara din spate a cultivatorului em prins, prin bride 
metalice, semănătoarea iar de semănătoare am legat cu sîrmă 
tîrși toarea.

întrebuințând acest agregat, executam acum trei lucrări — 
pregăteam terenul pentru însimtațat — ou cultivatorul, semă
năm șl apoi netezeam pămtntul cu t’rșitoarea, acoperind bine 
sămînța.

Folosirea acestui agregat a sporit cu mult productivitatea 
muncii — cu aproape 100 la sută. Lucrînd cu acest cuplaj, rea
lizam zilnic 11-13 hectare. Uneori chiar și mai mult. Norma de 
lucru pentru tractor era de 11 hectare pe zi ia cultivat Aceasta 
înseamnă că eu, realizînd 12 hectare în medie pe zi — să zicem— 
cultivat și însămwțat — realizam două norme. Realizam as': el 
norma zilnică e tractorului pe cere-1 conduceam și a tractorului 
care ar fi trebuit să ducă cultivatorul. Acest tractor, a putut de 
asemeni să tragă un alt agregat de cultivator, semănătoare și 
tîrșitoare.

Aplicarea acestui cuplaj a făcut posibil, totodată, obținerea 
unor economii însemnate de combustibil. Mergînd cu aceeași 
viteză de lucru ca și atunci cînd ar fi tras o singură semănătoare 
sau un singur cultivator, tractorul n-a consumat decît cu puțin 
peste cantitatea de combustibil consumată dacă ar fi tras o sin
gură semănătoare sau un cultivator. Dacă facem o proporție 
între consumul ce s-ar fi cuvenit pentru cele aproape două nor
me și chiar mai mult — realizate zilnic și combustibilul con
sumat in fiecare zi. rezultă o economie de cel puțin 30—40 la 
sută.

Asemenea realizări nu se pot obține însă oricum. Buna func
ționare a agregatului depinde în mare măsură de buna funcțio
nare a tractorului. De aceea eu am asigurat o bună funcțio
nare tractorului, l-am întreținut bine, am respectat întocmai nor
mativul de îngrijiri tehnice: l-am alimentat la timp, am schim
bat uleiul la data stabilită, îl curățăm și-l reviztiiam în fiecare 
seară.

Am lucrat cu acest agregat aproape o săptămînă, pînă 
cînd am terminat însămînțatul bumbacului la secția unde a lu
crat brigada noastră. Datorită productivității ridicate a acestui 
agregat, am reușit să-mi îndeplinesc planul de producție pe cam
pania de primăvară, cu mai bine de o săptămînă înainte de 
termen Trebuie de asemeni să spun că în această perioadă, cele 
aproape două norme realizate zilnic prin folosirea cuplajului 
au dus te sporirea salariului meu lunar.

Avem în față acum însămînțările de primăvară. Nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a îndeplini aceste sarcini, vom aplica 
larg toată experiența căpătată în anul trecut în direcția folo
sirii întregii capacități de lucru a tractoarelor pentru a 
succesul însămînțărilor. In anul acesta voi lucra din 
un agregat de cultivator, semănătoare și tîrșitoare șl 
strădui ca să obțin realizări și mai însemnate 
trecut.

Nu poți să faci însământările la vreme decît numai folosind din plin capacitatea de producție 
a tractoarelor și a mașinilor agricole. Lucrul acesta 11 știu bine tinerii mecanizatori din gospo
dăria agricolă de stat „Dumitru Marinescu". Și iată-i (în fotografie) că, de îndată ce In gospodărie 
. .. .1 «Pin » •«"*"»« >• - Dl).„ITRU DUMITRU
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semănători la un tractor

decît

asigura 
nou cu 
mă voi 
în anul

8 hectare arătură adîncă într-o zi

cel mult — inti o zi
4-

NICOLAE
tractorist din

ISACOV, 
brigada nr. 4

In primăvara anului 
trecut, gospodăria noas
tră avea de însămîr.țat 
o suprafață mare cu di
verse culturi: 
mazăre, muștar șl altele. 
Timpul pentru 
țări era scurt. Pămîntul 
se zvtaia tot mai repede 
și Începea să se usuce. 
Însămînțările, mai ales 
cele din epoca I, trebu
iau făcute cît mai repe
de. Era nevoie însă să 
facem mai intui cultiva
rea terenului și, numai 
după aceea, să îusămțn- 
țăm. Plnă să cultivăm 
întreaga suprafață ar fi 
trecut vreme și numai 
fri timpul potrivit n-am 
fi însămînțat noi armei.

Pentru ca însămințări- 
le să fie făcute ia timp 
și în bune condițiuni tre
buia ca, odată cu culti
varea terenului, să facem 
șl însămînțatul. Aceasta 
însemna ca fiecare trac
tor să lucreze din plin, 
cu întreaga sa capacitate 
de producție. Din briga
dă eu singur lucram la 
însămînțat, ceilalți pre
găteau terenul ou culti
vatoarele pentru însămte- 
țări. Aveam o semănă
toare de tip I.A.R. 511. 
Trebuia să însămînțez 
zilnic 9 hectare — etît 
aveam norma. Realizam 
eu norma și de multe ori 
chiar o depășeam cu u- 
nul sau două hectare. 
Dar cu această depășire 
nu se rezolvau sarcinile 
Vedeam, după felul cum 
mergea tractorul, că nu
mai cu o șingură semănă
toare nu i se folosește în 
întregime capacitatea de 
lucru. Mă gîndeam să 
mai pun o a doua semă
nătoare de tip I.A.R. 
Am vorbit cu ceilalți to
varăși de muncă din bri

cereale,

tosărmn-

gadă și le-am cerut sfatul. 
Ml-eu spus că tractorul 
meu — lucrez cu un trac
tor vechi, de tip Lanz 
— n-o să ducă două se
mănători mari, dar că 
ar fi bine dacă am pune 
mai multe semănători la 
tractor. Și-a spus fiecare 
părerea. Și pînă la urmă, 
am găsit o idee bună: 
să cuplăm o semănătoare 
mare — tip I.A.R. — șl 
două semănători mid, 
de tracțiune animală, la 
un tractor.

Așa am făcut. Am cu
plat cele trei semănători 
la tractor. Sistemul de 
cuplare este simplu. Am 
cuplat semănătoarea cea 
mare — IAR 511 — direct 
de tractor. Apoi de par
tea din spate a semănă
torii am prins o bară de 
lemn, lungă de vreo 7 
metri.

Dar dacă am fi lăsat 
așa, bara exercita o apă
sare asupra semănătorii. 
In felul acesta, tuburile 
semănătorii ar fi intrat 
mai adînc in pămînt, ceea 
ce ar fi dus la nerespec- 
tarea adîncimii de însă- 
mînțare .recomandată de 
agrominim. De aceea, la 
capetele barei de lemn 
am pus două roți, pen
tru susținere. De
ceastă bară am prins 
apoi, prin bride, celelalte 
două semănători. Semă- 
nătorile mici au fost cu
plete în așa fel ca roțile 
lor dinspre semănătoarea 
cea mare să calce cu vreo 
15—20 cm. mai înăuntru 
față de roțile semănătorii 
celei mari. Aceasta pen
tru ca rîndurile de mar
gine ale celor două se
mănători să fie apropia
te de cele de la semăna- 

' toarea mare, pentru ca 
să nu rămînă teren ne- 
însămî-nțat între semănă
tori. Și pînă cînd am ter
minat însămînțările de 
primăvară la secția unde 
a lucrat brigada

a-

noastră,

am lucrat numai cu 5 te- 
mănători cuplate la trac
tor. Acum tractorul tră
gea din plin, însă nu greu. 
Pe de altă parte, produc
tivitatea muncii a crescut 
șj ea. Reailzam cîte 17— 
20 hectare pe zi. aproape 
de două ori cît realizam 
înainte. Insămîntînd cu 
un cuplaj de 3 semănă
tori, aveam acum nevoie 
doar de jumătate din 
timpul necesar pentru e- 
fectuarea însămînțărllor, 
dîndu-ne deci posibilita
tea să facem însămîn
țările la timpul cel mai 
potrivit. Pe de altă par
te, cripHnd celelalte două 
semănători mici, dc trac
țiune animală, la tracto
rul meu, am lăsat liber 
un tractor — cel care ar 
fi trebuit «ă tragă cele 
două semănători. Trac
torul a fost folosit la cul
tivat, asigurîndu-rm-se 
mai mult teren 
însămînițat.

Prin cuplarea a 
semănători la un tractor 
am reușit însă să econo
misim șl o Însemnată 
cantitate de combustibil. 
Viteza de lucru a trac
torului era aceeași, fie că 
trăgea după el doar se
mănătoarea I.A.R.. fie că 
trăgea cele trei semănă
tori. Cînd lucram cu 3 
semănători, tractorul con
suma cu vreo 20—30 kg. 
de motorină mai mult. 
Dacă ținem seama însă 
că, pentru oe'.e 17—20 
hectare însămințate zilnic 
ar fi fost necesar aproa
pe două norme de con
sum de combustibil, în
seamnă că realizam zil
nic o economie de 40— 
60 la sută.

Folosirea cupla joii ui de 
3 semănători la tractor a 
dat roade frumoase. La 
secția unde lucra brigada 
noastră, însămînțările au 
fost terminate cu 
20 zile înainte de 
stabilită.

pentru

trei

vreo 
data 

Aceasta datori-
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tă, bineînțeles, faptnduî 
că am Ieșit la tnsămîn- 
țări de îndată ce timpul 
a permis, dar în mane 
măsură șl folosirii cupla
jului.

Pentru munca pe care 
am depus-o In campanie 
prin folosirea agregatului 
de 3 semănători — pen
tru cele aproape două 
norme pe care le reali
zam zilnic la însămînțări 
ca șl pentru economiile 

combustibil • realizatede
— am fost și eu răsplă
tit din plin. Salariul mi-a 
crescut simțitor.

Acum așteptăm începe
rea însămî.n'țărilor din 
primăvara aceasta. Sîn- 
tem gata. Tractoarele au 
fost reparate, mașinile și 
uneltele agricole de ase
meni. Am învățat multe 
lucruri folositoare în pri
măvara anului trecut șl 
mă voi strădui aa în 
primăvara aceasta să le 
pun în practică. Hotă
rîrea guvernului și par
tidului cu privire la pre
gătirea și executarea la 
timp șl în bune condiți
uni a lucrărilor agricole 
din primăvara anului a- 
cesta ne cheamă să asi
gurăm belșug de pline 
poporului muncitor, e- 
fectuiînd în cît mai scurt 
timp și în cele mai bune 
condițiuni agrotehnice 
însămînțările. Pentru a 
răspunde acestei che
mări, eu shut hotărît ca, 
la jnsămtațări să folosesc 
chiar de la început agre
gatul de 3 semănători și, 
totodată, să ajut și pe 
alțl tractoriști să lucreze 
cu asemenea agregate. 
Aceasta va fi contribuția 
mea la asigurarea suc
cesului însămînțărilor în 
gospodărie, la îndeplini
rea sarcinilor trasate de 
partid șj guvern.

GRIGORE NICULA 
tractorist din brigada 

utemistă nr. 1

Era în toamnă In 
gospodărie se făceau 
arăturile adînci. Și eu 
ca și alțl tractoriști 
din gospodărie care 
lucram cu tractoarele 
K- D 35, știam că 
dacă trage după el un 
plug „Iile Pintilie" cu 
trei brazde mari 
care se folosește la
râturile adînci — trac
torul .nu folosește ca
pacitatea de tracțiune 
în întregime și eram 
nemulțumiți de acest 
lucru. Noi însă am ob
servat numai acest 
lucru, fără să ne- gîn- 

dim ce anume putem 
face pentru ca tracto
rul să lucreze cu toată 
capacitatea sa-

Mai tîrziu am aflat 
că. chiar în gospodă
ria noastră, tovarășul 
Dumitru Simion șeful
brigăzii utemiste nr. 1 de tractoriști în
cearcă o metodă de întrebuințare a în
tregii capacități de tracțiune a tractorului 
K.D. 35 la arături, prin montarea încă a 
unei brazde mar la plugul „Ilie Pin- 
tilie" cu trei brazde. La început s-a în
curcat, dar fiind ajutat de către tehnicieni, 
i-a dat de capăt.- A reușit în încercările sale.

Conducerea gospodăriei a hotărît să-mi 
dea mie plugul ca să lucrez cu el. Și iată- 
mâ lucrînd cu un plug cu 4 brazde.

Plugul nu se deosebește mat deloc de 
ce cu 3 brazde Astfel ’la rama plugului cu 
3 brazde se adaugă prelungitorul ramei de 
5 brazde mici’ Aceasta pentru ca să se poată 
monta și cea de a patra braz.dă. Trupița a 
treia, cu călcîi la plaz, se mută acum in ur
mă. devenind i patra, iar în locul ei se mon
tează o altă trupiță, însă fără călcîi la 
piaz

Pentru a se asigura un echilibru de trac
țiune a plugului, de la capătul din față al 
prelungitorului și pină la bara de tracțiune 
se montează un tonjeron In față lonjeronul se 
prinde cu o bridă de corpul plugului, iar 
printr-o a treia bridă curbată, de bara de 
tracțiune Bara de tracțiune a plugului se 
lungește acum în așa fel ca să cuprindă și 
cea de a treia bridă curbată de tracțiune. De 
asemeni proțapul plugului se montează mal 
spre marginile barei de tracțiune, în așa fel 
ca punctul de cuplare a plugului de tractor

să fie la mijlocul plu
gului, pe linia dintre 
brazdele a doua și a 
treia- Totodată pentru 
a întări rezistența plu
gului, pe deasupra 
pornind de la prima 
brazdă și pînă la cea 
din urmă, se prinde 
de-a curmezișul prin 
3—4 bride, o bară de 
fier mai groasă. A- 
ceasta este construc
ția plugului

Am lucrat cu plugul 
cîtva timp și am pu
tut 6ă-mi dau seama de 
avantajele lui In 
primul rînd, lucrînd cu 
un astfel de plug, trac- 
torul întrebuințează 
mult mai mult capa
citatea sa de tracțiu
ne. Apoi, are o produc
tivitate sporită înain
te, cînd lucram cu plu
gul cu 3 brazde, reali
zam 4—4. ">0 hectare— 
l.ucrînd cu plugul cu

4 brazde aveam mai mult la fiecare tură 
cîte o brazdă Aceasta făcea ca zilnic să rea
lizez. cu 1,50 hectare mai mult decît înainte. 
In două zile, cînd am lucrat mai multe ore, 
cu mai multă atenție și Îndemînare, am rea
lizat chiar mai mult într una am făcut 7 
hectare, iar într-alta 8 hectare.

Întrebuințarea plugului cu 4 brazde mai 
prezintă încă un avantaj - economia de 
combustibil. Pentru fiecare hectar realizat, de 
pildă, tractorul trebuia să consume, după 
normă, 19 kg motorină Asta înseamnă că 
pentru cele 8 hectare realizate în ziua aceea 
cu plugul cu 4 brazde, tractorul trebuia să 
consume aproape 150 kg motorină In realita
te insă motorul n-a consumat decît. veo 90 
kg. Avântatele pe oare le aduce folo
sirea acestui plug mă îndeamnă ca și 
în primăvara aceasta, la efectuarea a- 
răturilor, „să cer conducerii gospodăriei 
să lucrez tot cu un asemenea plug cu 
4 brazde Pregătirea cît mai grabnică a te
renului pentru însămînțări va face posibilă 
desfășurarea însămînțărilor la timp și în bune 
condițiuni, va asigura obținerea unui rod îm
belșugat. Și eu, alături de ceilalți tovarăși 
de muncă din gospodărie, vreau să aduc 
o contribuție cit mai însemnată în cîștiga- 
rea bătăliei însămînțărilor

DUMITRU Z1MNICARU 
tractorist

din brigada nr 2

ÎNTREBARE : Cum s-a preocupat con
ducerea gospodăriei, în anul trecut, de fo
losirea întregii capacități de lucru a trac
toarelor?

RĂSPUNS; Inițiativa frumoasă a ti
nerilor mecanizatori din gospodăria noas
tră s-a bucurat de tot sprijinul din par
tea conducerii gospodăriei Ne-am dai 
seama de la început că folosirea în mai 
mare măsură a capacității de producție 
a tractoarelor prin cuplarea a mai multe 
mașini agricole la un tractor aducea se
rioase avantaje gospodăriei, în primul 
rînd, ne ajuta să terminăm în timp mai 
scurt însămînțările — sarcina noastră 
principală în acea perioadă. De aceea, 
chiar de la început, conducerea gospodă
riei, cu ajutorul organizației de partid, 
a luat măsurile necesare pentru extinde

rea cit mai largă a folosirii cuplajelor de 
miai multe mașini agricole la un tractor. 
Astfel, la însămînțările culturilor din pri
ma și în cea de a doua epocă, am folosit 6 
agregate de cite 3 semănători, iar la în- 
sămînțârea bumbacului am folosit 10 cu
plaje formate din cultivator, semănătoa
re șj tirșitoare.

Și la lucrările de întreținere «m folosit 
cuplarea de mai multe mașini agricole 
inițiativa utemistului Dumitru Simion, de 
a cupla 2 cultivatoare la un tractor — 
inițiativă căreia i s-au alăturat și alți ti
neri mecanizatori din țară — ne-a fost de 
mult ajutor in această privință Cele trei 
cuplaje de cîte două cultivatoare la un 
tractor — cîte am construit în gospodă
rie — au dat rezultate frumoase, permi- 
țîn-du-ne să facem la vreme prașilele la 
bumbac

Anul trecut, o inițiativă pornită tot din 
gospodăria noastră și tot din partea ute
mistului Simion Dumitru ne-a dat posi
bilitatea să folosim și la arăturile adînci 
de toamnă mai mult din capacitatea de 
tracțiune a tractorului K. D. 35. A 
ceasta, prin montarea unei trupițe în plus 
la plugul „Ilie Pintilie" cu 3 brazde mari 
Cu un astfel de plug n-a lucrat decît un 
singur tractor, deoarece transformarea 
plugului s-a făcut cînd arăturile adînc 
erau pe terminate în gospodărie

ÎNTREBARE : Ce avantaje a avut gos
podăria ca urmare a folosirii cuplajelor 
de mai multe mașini agricole la un trac
tor ?

RĂSPUNS: Primul-și cel mai impor 
tant avantaj a fost acela că folosirea cu- 
plajelor ne-a dat posibilitatea să execu-
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Convorbirea trimisului nostru cu tov. 
MARIN NICA, directorul gospodăriei agri

cole de stat „Dumitru Marinescu"

tăm muncile agrico
le — etît însămîn
țările cît și lucrări'e 
de întreținere tri 
timpul cel mai pri
elnic. Aceasta pen
tru că prin productivitatea lor ridicată, am 
redus cu 30 și chiar cu 50 ta sută timpul 
planificat pentru efectuarea lucrărilor. 
Iată un exemplu con:ret. Din întreaga su
prafață planificată să fie însămînțată în 
prima și cea de a doua epocă, 800—900 
nectare au fost însămințate cu cuplaje de 
cite 3 semăn ăiori la un tractor. Pentru în
sămînțarea acestei suprafețe ar fi fost ne
cesar — dacă s-ar fi însămînțat :u agre
gate de o singură semănătoare trasă de 
tractor — aproape trei săiptămînj de zile. 
Lucrînd însă cu cuplajele de mai multe se
mănători, tinerii tractoriști au însămînțat 
acesie 800—900 hectare în mai puțin de 
10 zile. Capacitatea de lucru a mașinilor 
și atelajelor agricole ale gospodăriei 
noastre ne permiteau să însămînțăm, în 
medie 127 hectare in fiecare zi Datorită 
însă agregatelor de semănători noi rea
lizam zilnic aproape 230 hectare.

Sau la 
cele peste 
hectare au 
cuplajelor 
nătoare și 
aceste- suprafețe ar 
puțin 10 zile. A fost 
numai 4 zile.

Asemenea succese 
noștri mecanizatori și 
ținere a bumbacului, 
lor de cultivatoare a svunai vu 
50 la sută timpul necesar pentru efectua 
rea unei prașile Aceasta ne-a dat posi
bilitatea să efectuăm 3 prașile ia bumbac 
cu mijloace mecanizate Pe de altă parte, 
folosirea agregatelor a redus cu mult nu 
mărul brațelor de muncă necesare la pră- 
șitul bumbacului. Astfel, fiecare agrega-t 
a înlocuit munca a peste 280 oameni la 
fiecare prașilă făcută. Acesta a fost de 
asemen- un important avantaj deoarece In 
gospodărie se simțea lipsa brațelor de 
muncă în acea vr?me

In afară de aceasta, folosirea în
tregi! :apacități de lucru a tractoarelor 
prin cuplarea mai multor mașini agricole

însămînțatul bumbacului. Din 
1000 hectare, mai bine de 600 
fost însămințate cu ajutorul 

formate din cult vator. semă- 
tîrșitoare Pentru însămînțarea 

fi fost necesare cel 
însă insămînțată în

au obținut tinerii 
la lucrările de între- 
Foloslrea agregate- 
scurtat cu aproape

efectuate le vreme și în 
i. Aceasta este chezășia

la un tractor a adus 
gospodăriei însem
nate economii — e- 
liberarea unui nu
măr de tractoare 
pentru alte munci,

economii de combustibil etc. Fiecare cu
plaj folosit la însămînțări sau la prășit a 
lăsat liber um alt tractor care, la rîndul 
lui, a fost folosit în altă muncă sau a tras 
și el un alt cuplaj de mașini agricole, in 
ce privește economia de combustibil reali
zată, exemplele date de tinerii tractoriști 
care au lucrat cu asemenea cuplaje,sînt do
vezi grăitoare. S-au realizat de asemenea și 
economii mari de 
acestea au dus la 
cost al lucrărilor 
prețului bunurilor 
noastră-

Insămînțarea ta 
țiuni agrotehnice precum și executarea la 
vreme a lucrărilor de întreținere, au dat 
posibilitate culturilor să dezvolte bine, 
să rodească din belșug —- au dus la spori
rea producției agricole la hectar. La bum
bac, de pildă, însămînțat și prășit în 
timpul prielnic cu ajutorul cuplajelor, re
colta medie obținută a depășit pe fiecare 
hectar pe cea planificată. Pe o parcelă 
de 100 hectare am obținut cîte 1.000 kg 
bumbac pe fiecare hectar. Am predat sta
tului 8 vagoane de bumbac peste plan.

Pentru câ a fost muncit la vreme, bum
bacul s-a dezvoltat și s-a copt mai din 
vreme, fiind astfel de o calitate bună. 
Peste 70 la sută din producția obținută 
a fosl de calitate superioară Și nu numai 
la bumbac am obținut asemenea succese 

i și la celelalte culturi, atît in ce privește 
depășirea producției planificate la hectar 
cit și calitatea recoltelor.

ÎNTREBARE: Ce măsuri a luat con
ducerea gospodăriei pentru ca și în pri
măvara aceasta să se folosească în mai 
mare măsură capacitatea de producție a 
tractoarelor ?

RĂSPUNS: In anul trecut, perioada 
pentru însămînțările de primăvară a fost 
scurtă In anul acesta este și mai scur
tă. Pe ogoarele gospodăriei noastre mai 
este încă zăpada, așa că abia pe ]a sfî-rși- 
tul acestei luni vom începe muncile a- 
gricole de primăvară. Dar oricît de scur
tă ar fi perioada însămînțăril, însămîn

piese de schimb. Toate 
micșorarea prețului de 
efectuate, la reducerea 
produse de gospodăria

timp și în bune condi-

țările trebuiesc 
bune condițiuni, 
obținerii de recolte bogate. Aceasta e.ste .. 
sarcina principală pe care Hotărîrea par- " 
tidului și guvernului cu privire la pre- ” 
gătirea și executarea la timp și în bune •• 
:ondițiuni a campaniei agricole din primă- ” 
vara aceasta ne-o încredințează. Șl nu •• 
vom putea îndeplini această sarcină, nu ;; 
vom putea executa la timp însămînțările \ 
decît numai folosind din plin capacitatea '■ 
de producție a fiecărui tractor, a oricărei 
mașini agricole.

Pentru a as gura desfășurarea în bune ;; 
condițiuni a campaniei agricole de primă- . • 
vară, conducerea gospodăriei a hotărît " 
ca în primăvara aceasta să extindem mai . > 
larg inițiativa tinerilor mecanizatori din •" 
gospodărie în direcția folosirii în cît mal “ 
mare măsură a capacității de producție a «• 
tractoarelor.- Astfel, pentru însămînțările 
culturilor de păioase vom face 6 agregate <. 
de cîte 3 semănători, pentru că nu avem ” 
mal multe semănători. N© vom strădui ” 
însă să mai împrumutăm cîtevă semănă- 
tori pentru a fac? mai multe cuplaje, ca “ 
să mărim viteza z’lnică la însămînțări.
De asemeni, pentru că avem în gospodărie " 
un puternic tractor sovietic H.T.Z. vom 
face un cuplaj de 3 semănători I.A.R. oil " 
pentru acest tractor.

Pentru însămînțarea bumbacului și a ” 
altor culturi prășitoare, vom face 7 agre. .. 
gate formate din cultivator, semănătoare 
și tîrșitoare. Pe măsură ce vom putea îm- ” 
prumuta semănători I.A.R. 511, din care -■ 
gospodăria noastră nu are prea multe, 
vom mări numărul agregatelor. Vom -• 
mări de asemeni numărul de cuplaje de f 
cîte două cultivatoare la un tractor. Cele 
trei -cuplaje care au fost folosite în anul 
trecut sînt pregătite, doar să se cupleze " 
cultivatoarele șj să pornească la lucru.

In ce privește întrebuințarea plugului ț; 
cu 4 brazde am hxărît să transformăm .. 
două pluguri pentru două tractoare K.D. 35, •• 
care vor efectua arături de primăvară. \ 
Totodată, vom face eu un cuplaj de două 
rame de cîte 3 brazde mari pentru trac- " 
torul H T Z cînd îl vorn folosi la ară- ■■ 
turi ; -

Sîntem gata .să începem însămînțările Z 
de primăvară. Toate tractoarele și mași- •• 
nile agricole sînt pregătite. Vom depune ” 
toată rlvna noastră pentru a asigura 6uc- •• 
cesul însămînțărilor de primăvară, pentru jț 
a asigura belșug de pîine poporului mun- ” 
citor.

*
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Un eveniment deosebit

prin valorificarea pămînturilor virgine și înțelenite"
(Agerpres). —
publica hotărîrea Consillu- 

și Comitetului

MOSCOVA 29 
Presa sovietică 

lui de Miniștri al U.R.S.S. 
Central al P.C.U.S. „Cu privire la sporirea 
producției de cereale în 1954—1955 prin va
lorificarea pămînturi'lor virgine și înțepe
nite".

In hotărîre se subliniază că paralel cu 
sporirea recoltei la hectar a culturilor cerea
liere în toate regiunile țării, pentru sporirea 
producției de cereale are o uriașă însemnă
tate valorificarea de noi pămînturi pentru 
însămînțarea lor cu culturi cerealiere. O sur
să importantă și absolut reală pentru spori
rea producției de cereale într-o perioadă 
scurtă o constituie extinderea suprafețelor 
cultivate cu culturi cerealiere prin valorifi
carea pămînturilor virgine și înțelenite din 
Gazahstan, Siberia, Ural, regiunea Volgăi, 
și parțial din regiunile Caucazului de nord. 
In aceste regiuni există mari masive de pă
mînturi nevalorifizate cu soluri de cernoziom 
și soluri castanii fertile, de pe care se pot 
obține recolte ridicate fără Investiții capi
tale suplimentare.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. 
al P.C.U.S. trasează Ministerului Agricultu
rii al U.R.S.S., Ministerului Sovhozurilor el 
U.R.S.S., organelor de partid, sovietice și a- 
grico.e din Cazahstan, Siberia, Ural, regiu
nea Volgăi și Caucazul de nord, S.M.T.-uri- 
lor, colhozurilor și sovhozurilor din aceste re. 
giuni sarcina de stat de cea mai mare impor
tanță de a extinde în 1954—1955 suprafețele 
cultivate cu culturi cerealiere prin valorifi
carea a cel puțin 13.000.000 hectare pămîn
turi virgine și înțelenite și de a obține în 
1955 de pe aceste pămînturi 1.100—1.200 mi
lioane puduri de cereale, dintre care 800— 
900 milioane puduri de cerea le-marfă.

Hotărîrea stabilește o serie de măsuri me
nite să traducă în viață hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.U.S. din 2 martie 1954.

Astfel. Ministerul Agriculturii al U.R.S.S.. 
Ministerul Sovhozurilor al U.R.S.S., Consi
liul de Miniștri el R.S.F.S.R., Consiliul de 
Miniștri al R.S.S. Cazahă, comitetele execu
tive regionale și de ținut din Siberia, Ural, 
regiunea Volgăi și Caucazul de nord, sînt 
obligate ca în termen de o lună să aducă la 
cunoștința raioanelor. S.M.T.-urilor, colhozu
rilor și sovhozurilor sarcinile privind aratul 
pămînturilor înțelenite și virgine în 1954 în 
vederea însămînțărilcr pe anul 1955, asigu- 
rînd pentru fiecare colhoz, sovhoz și S.M.T. 
elaborarea de planuri concrete referitoare la 
valorificarea acestor pămînturi.

In anii 1954—1955 Ministerul Sovhozurilor 
al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al

R. S.F.S.R. și Consiliu1' de Miniștri al R.S.S. 
Gazahă, sînt obligate să organizeze noi sov
hozuri cerealiere, ca mari gospodării cerea
liere specializate în producția de grîu, mei, 
ovăz, porumb și alte cereale, parțial de floa
rea soarelui și in creț, tonte 'lucrările urmînd 
să fie complet mecanizate.

In hotărîre se arată că cel mai. tîrzlu pînă 
la 1 iunie 1954, organele de resort trebuie să 
delimiteze loturile de pămînt, .alegîndu-le în 
primul rînd dintre cele mai fertile pămînturi 
virgine și întelenite, dintre fînețele și pășu
nile puțin productive așezate în apropierea 
centrelor populate. în vederea extinderii se
mănăturilor de cereale în sovhozuri și col
hozuri.

In hotărîre se arată că pentru organizarea 
de noi sovhozuri cerealiere și atribuirea de 
noi pămînturi sovhozurilor și colhozurilor 
existente, trebuie folosite terenurile din fon
dul de stat.

Hotărîrea obligă . Comitetele Centrale ale 
Partidelor Comuniste din Republicile Unio
nale, Comitetele de ținut și regionale -ile 
P.C.U.S., Consiliile de miniștri ale republi
cilor, comitetele executive de ținut și regio
nale, Ministerul Agriculturii al U.R.S.S. Mi
nisterul Sovhozurilor al U.R.S.S.. toate orga
nizațiile de partid, sindicale și comsomolis- 
te să selecționeze și să truneată în 1954 pe 
Iraza unei largi munci de lămurire, in sov
hozuri și S.M.T.-urile care valorifică noile 
pămînturi. lucrători din rîndu'l cadrelor con
ducătoare, specialiști și muncitori calificați. 
Selecționarea și trimiterea organizată de lu
crători în regiunile de valorificare a noilor 
pămînturi trebuie să fie considerate ca în
deplinirea unei sarcini importante trasate de 
Partid și Guvern, ca o mare acțiune patrio
tică.

In hotărîre sînt date o serie de indicații 
concrete în vederea creării unor condiții ma
teriale cît mai bur» pentru lucrătorii trimiși 
să valorifice pămînturile 
ni te.

Ministerul Agriculturii 
nisteru'l Sovhozurilor al
gate oa pînă la 1 iulie 1954 să pregătească 
la cursuri organizate pe lingă cele mai bune
S. M.T.-uri și sovhozuri 14.000 de tractor'șt: 
care să fie scoși în acest scop din producție

In continuare, în hotărîre se indică măsuri 
concrete pentru sporirea cointeresării mate
riale a colhozurilor, colhoznicilor, lucrători
lor din S.M.T.-uri șl sovhozuri în îndeplini
rea planului de valorificare a noilor păm’n- 
turi și obținerea de recolte bogate de 
ale.

Ministerul Colectărilor este obligat 
facă investițiile capitale necesare și să 
--------------------------- e---------------------

al U.R.S.S.

cere-

să 
pună

lala dispoziție utilaj, precum și să treacă 
construirea de noi baze de colectare, eleva
toare și magazii de cereale pentru a asigura 
pe deplin recepțicnarea cerealelor obținute 
de colhozuri și sovhozuri de pe noile pă
mînturi.

In hotărîre sînt arătate și celelalte sarcini 
care revin diverselor ministere și organiza
ții economice și obștești în ceea ce privește 
sporirea producției de cereale în 1954—1955 
prin valorificarea pămînturilor virgine și în
țelenite.

In încheierea hotărîrii Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și C.C. al P.C.U.S. se sub
liniază că îndeplinirea cu succes a planului 
de lucrări pentru valorificarea noilor pămîn
turi și extinderea semănăturilor de cereale 
pe pămînturile virgine și înțelenite va de
pinde în primul rînd de conducerea operati
vă concretă a «vestei acțiuni a intregu’ui 
popor de către organele de partid sovietice 
și agricole, de pregătirea organizatorico-teh
nică a S ALT -urilor și sovhozurilor, de felul 
în care colhoznicii, lucrătorii din S.M.T.-uri 
și sovhozuri vor fi mobilizați 
plinirea sarcinilor puse în fața

Acordînd o mare importanță 
rificării pămînturi'or virgine 
pentru sporirea considerabilă a 
cereale ca bază a întregii producții agricole. 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. al 
P.C.U.S. obligă organizațiile de partid, so
vietice. sindicale și comsomol'ste să ducă 
muncă de lămurire printre mecanizatorii a- 
gricoli, specialiștii și cadrele de conducere 
din agricultură pentru a atrage voluntari 
dornici să plece la munca permanentă de va- 
lorificare a noilor pămînturi.

Este necesar ca în munca de lămurire să 
fie folosite presa, radioul, cinematograful și 
alte mijloace de propagandă și agitație.

Consiliul de Miniștri și C.C. al P.C.U.S. 
cheamă pe colhoznici, lucrătorii din S.M.T.-uri 
ș: sovhozuri să participe activ la valorificarea 
noilor pămînturi.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. și C.C. 
al P.C.U.S. cheamă pe toți comuniștii și 
comsomoliștil de la sate, pe toți colhoznicii 
și lucrătorii din S.M.T.-uri șl sovhozuri să 
desfășoare larg întrecerea socialistă pentru 
un puternic avînt al economiei cerealiere, 
pentru o recoltă ridicată la toate culturile 
agricole, pentru sporirea continuă a șnițe
lului șl ridicarea productivității creșterii ani
malelor.

MOSCOVA 28 (Agerpres), — TASS trans
mite :

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a numit pe Mihailov Nikolai Aiexandrovici 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Populară Polonă.

★
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

l-a eliberat pe Popov G. At. din funcția de 
ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Populară Polonă.

-------•---------

Congresul Partidului celor ce muncesc 
din Ungaria va incepe la 24 mai
BUDAPESTA 28 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite:
Comitetul Central al Partidului ccky ce 

...........................   i un 
ai

muncesc din Ungaria a dat publicității 
comunicat în care se anunță că cel de 
3-lea Congres al Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria se va deschide ia 24 mai 
1954.

----•----

în viața poporului german
evenimente 
tuturor oa- 
eveniment 

de harnici constructori ai 
noi din Republica Democrată Ger-

pentru înde- 
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de stat valo- 
și înțelenite 

producției de

Nota adresată de Guvernul U.R.S.S. Guvernului Pakistanului

cu următorul con

Guvernului Pakis- 
1953, Guvernul So- 

să declare urmă-

MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 26 martie a. c. V. V. Kuznețov, loc
țiitorul ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a inminat d-lui MS.A. Baig, în
sărcinat cu afaceii ad-interim al Pakistanu
lui ta Moscova, o notă 
ținut:

„in legătură cu nota 
tanului din 19 decembrie 
vietic consideră necesar 
toarele:

In nota sa din 30 noiembrie 1953, Gu
vernul Sovietic a atras atenția Guvernului 
Pakistanului asupra unor știri despre tratati
vele dintre Guvernul Pakistanului și Guver
nul Statelor Unite ale Americii referitoare la 
crearea pe teritoriul Pakistanului a unor ba
ze militare aeriene americane Și la adera
rea Pakistanului la planurile de creare a 
unul bloc militar agresiv în Orientul Mij
lociu. Totodată s-a menționat că Uniunea So
vietică nu poate privi cu indiferență aseme
nea știri întrucît construirea de baze mili
tare aeriene străine pe teritoriul Pakistanu
lui și aderarea Pakistanului ta planurile 
de creare a blocului menț onat în Orientul 
Mijlociu au o legătură directă cu securitatea 
Uniunii Sovietice.

Acțiunile ulterioare ale Guvernului Pakis
tanului au confirmat temeinicia notei sus
menționate a Guvernului Sovietic.

Pornind de 1a acest fapt, Guvernul So
vietic nu poate să considere ca satisfăcă
toare nota din 19 decembrie a Guvernului 
Pakistanului care este un răspuns la nota 
Guvernului Sovietic.

Nota Guvernului Pakistanului cuprinde 
afirmația că problema acordării de baze mi
litare în Pakistan Statelor Unite nu s-ar f> 
ivit niciodată. Or, în legătură cu aceasta 
este oportun să fie subliniat faptul că dl. 
Mohammed Aii. primul ministru al Pakista
nului, a declarat în Interviul său, publicat 
în numărul din 15 ianuarie a c. al reviste: 
..United States News end World Report", că 
in caz de „stare excepțională” Guvernul Pa
kistanului va fi gata să pună la dispoi;'.!.- 

militare construite in ca 
ajutor militar american 

t că Gu- 
admită 
în sta- 
pentru

va fi ga 
Statelor Unite baze 
drul așa numitului 
Totodată, primul ministru a adăuga 
vernul Pakistanului intenționează să 
consilieri militari americani sus puși 
tul major al armatei pakistaneze șl 
instruirea ofițerilor pakistanezi.

După cum se știe, la 25 februarie 
Caraci și Washington au fost publicate con
comitent comunicate despre acordul realizat 
intre Pakistan și Statele Unite cu privire ta 
acordarea de ajutor militar american Pakis 
tanujul. Din declarația susamlntită a pri 
mului ministru al Pakistanului reiese că 
Guvernul Pakistanului își asumă, in legă
tură cu aceasta, obligația nu numai de a 
pune la dispoziția Statelor Unite baze ml 
litare pe teritoriul pakistanez, ci și de a 
pune de fapt armata pakistaneză sub co
mandament străin.

In nota sa Guvernul Pakistanului oco
lește cu desăvîrșire întrebarea pusă în nota 
Guvernului Sovietic despre tratativele pri
vind aderarea Pakistanului la planurile

a.c. la

creării unu! bloc agresiv în Orientul Mij
lociu. Totodată, atțt din comunicatul oficial 
pakistano-turc publicat la 19 februarie ac. 
la Caraci și Ankara, cît și din interviu' 
menționat al primului ministru al Paki 
nului se vede că în Orientul Apropiat 
lociu se creează un tloc milita 
împotriva Uniunii Sovietice 
toace de pace din Asia. Or, se știe că Pa 
tonul nu este amenințat de 
dec! crearea blocului m di Iar 
□x'ticioarea Pakistanului, nu este 
indreptâtftă.

Atit acordarea de baze militare pe teri
toriul Pakistanului unui stat străin, cit și 
includerea Pakistanului intr-un bloc militar 
care constituie un instrument al forțelor im
perialiste agresive, nu pornesc nicidecum de 
la interesele apărării Pakistanului și 
corespund deloc adevăratelor Interese 
ționale ale țării. Aceste 
aduce nimic bun poporului 
care, ca și celelalte popoare, este 
în menținerea păcii, in apărarea 
dențel sale, în ridicarea bunăstării

In legătură cp cele expuse mai 
vc.'nul Sovietic consideră necesar să atragă 
atenția asupra faptului că participarea Pakis
tanului la blocul menționat și acordarea d' 
baze militare pe teritoriul pakistanez forțelor 
armate americane nu pot să nu prejudicieze 
relațiile sovîeto-pakistaneze și că răspunde
rea pentru această situație revine Guvernului 
Pakistanului".*

Dl. M, S. A. Baig a declarat că va remite 
textul acestei note guvernului Pakistanului.

sus- 
:a- 
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Pakistanului 
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sus, Gu-

R. D. Germane in relațiile cu celelalte state

Evenimentele din Egipt
CAIRO 29. (Aga.-pres). — Situația poktică 

din Eg pt continuă să se agraveze.
Ziarul „Al-Ahram" semnalează existența 

unor adinei divergențe in'.re președintele 
Egiptului, Naghib, și vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Naser. După cum rela
tează z arul, regele Arabiei Saudite care la 
29 martie a părăsit Egiptul, a mtervepit în 
calitate de „mediator'' î.n acest conflict.

In seara zilei de 27 mart e, la Cairo a 
avut loc o consfătuire la care au particinat 
Naghib, Naser, Hakim Amer, comandantul 
forțelor armate egiptene și regele Saud- 
După conferință nu s-a făcut nici o decla
rație presei.

Potrivit relatăr lor ziarului „Al-Ahram", 
regele Saud l-a cerut lui Noser să aplaneze 
divergențele cu Naghib. La aceasta, Naser 
a răspuns că „în ultimele două zile situaț a 
s-a înrăutățit brusc și nu mai este în mă
sură să controleze situația". „Acum două 
zile, a declarat Naser, armata era în mî.nile 
mele, dar acum nu mai pot controla acțiunile 
ofițerilor".

Naser, continuă ziarul, a declarat regelui 
Saud că ofițerii s-au adunat în cazărmile lor 
și „au cerut schimbarea hotărîr.lor luate la 
25 martie de Consiliul Revoluționar de con
ducere în legătură cu restabilirea regimului 
parlamentar în țară și apropiata dizolvare a 
„Consiliului Revoluționar de conducere". Ofi
țerii, a spus Naser, au declarat că vor ră- 
mîne în cazărmi pînă ce vor fi satisfăcute ce- 
rer.le lor".

★
Agenția France Presse relatează: „Consi

liul revoluționar de conducere'1 a revocat 
hotărîrile luate anterior privind convocarea 
Parlamentului, reconstituirea partidelor 
dizolvarea Consiliului.

Ciocnire intre politie ' 
și studenfii din Beirut

BEIRUT 29 (Agerpres).—TASS transmite. 
Cu toate că autoritățile din Liban au inter
zis demonstrația studențească de protest îm
potriva pactului turco-pakistanez ș: a atra
gerii Irakului in acest pact, la 27 martie, 
din primele ore ale dimineții, in fața Uni
versității americane de la Beirut au început 
să- se adune studenții universității și a: al
tor instituții de invățarnint superior din Bei
rut. Guvernul a luat insă masuri extraordi
nare șl universitatea a fost complet încon
jurata de poliție și jandarmerie.

Cind studenții care se adunaseră în vede
rea demonstrației au inceroat să rupă cor
doane e de polițiști și jandarmi, aceștia din 
urmă au deschis focul asupra studenților 
S-au înregistrat victime in rîndurile mani- 
testanților. Un student a fost omorit De
monstranții purtau pancarte cu lozincile : 
„Jos alianța pakistano-turco-irakiană!", 
acordul bilateral cu America!", „Vrem 
1 ralitate !'' Studenții au strigat lozinci 
militariste și antiimperialiste.

In semn de protest împotriva atacării cu 
focuri de armă a studenților, diferite orga 
nizații studențești din Liban au hotărit să 
declare la 29 martie o grevă generală a stu
denților.

„Jos 
neu- 
anti-

Există în viața fiecărui popor 
deosebite oare rămiîn in amintirea 
merilor muncii. Un astfel de 
trăiesc milioane 
vieții 
mană.

Fiecare cetățean patriot al R. D. Germane 
care are bucurie să vadă mereu dezvolain- 
du-se în jurul lui viața nouă, fiecare german 
cinstit care aspiră din toată inima să trăiască 
în'r-o țară unită, liberă, independentă și 
iubitoare de pace, trăiește momente de săr
bătoare ; la Be-rlrâi iși începe -lucrările cel 
de al IV-lea Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Cei mai buni fii ai. poporului german, cei 
mai devoiați luptători pentru unitatea patriei 
lor sînt prezenți în sala Congresului.

Ei aduc acolo vești despre felul cum la o- 
cașe și la sate, oamenii muncii au întâmpi
nat Congresul prin noi victorii în munca 
pașnică, manifestîndu-șl dragostea față de 
Partidul Socialist Unit.

Tineretul din R. D. Germană, organizat 
în uniunea „Tineretului Liber German" 
(F.D.J.), își va prezenta și el raportul in fața 
partidului.

Congresul va realiza prin dezbaterile sale 
bilanțul drumului străbătut de oamenii mun
cii din R. I) Germană sub conducerea 
P.S.U.G.

După zdrobirea hitlerismu'.ui de către 
glorioasa armată sovietică, forțele democrate 
ele poporului german, avînd sprijinul Uniu
nii Soviet'ce, au înfăptuit în Germania răsă
riteană transformări democratice fundamen
tale : au desființat monopolurile capitaliste, 
au infaptu t reforma agrară, au lichidat ex
ploatarea ju-nkerilor (marii moșieri), dînd 
pămint țăranilor care nu aveau pămint și 
celor cu pămînt puțin, au înfăptuit pe baze 
democratice reforme în aparatul d? stat, în 
invățămî-ntul public, în organele judiciare etc.

Constituirea Republicii Democrate Germa
ne, a însemnat crearea primului stat demo
cratic și iubitor de pace din istoria națiunii 
germane, a dus la instaurarea pe o treime a 
teritoriului Germaniei a unui regim democra
tic, antifascist.

Forța conducătoare în R. D. Germană este 
Partidul Socialist Unit din Germania 
(P.S.U.G.). După cum se știe Congresul de 
constituire al P.S.U.G. a avut loc ia 21—22 
aprilie 1946 prin unificarea Partidului Co
munist din Germania și Partidului social de
mocrat german. înarmat cu învățătura lui 
Marx-Engels-Leții-n-Stalîn, P.S.U.G. conduce 
oamenii muncii din R. D. Germană pe calea 
dezvoltării cuceririlor democratice, pe calea 
ridicării permanente a nivelului de trai cul
tural șl material și a înfăptuirii unei Germa
nii unite, democrate și iub'toare de pace. 
Urmlnd indicația leninistă care arată că forța 
partidului constă in legăturile lui Indisolu
bile cu poporul, P.S.U.G. lărgește șl întă
rește necontenit legăturile cu masele.

Populația din R. D. Germană a văzut ma- 
nifest'-ndu-se odată mai mult grija partidu
lui față de nivelul său de trai in hotărîrile 
celei de a XV-a plenare a C.C. a! P.S.U.G. din 
24—26 iulie 1953. Esența noii linii — adop
tată la această plenară — constă în obținerea 
în timpul cei mai scurt a unei ridicări sim
țitoare a nivelului de trai al oamenilor mun
cii din R. D. Germană.

Aplicarea acestor măsuri a asigurat o ridi
care considerabilă a nivelului economiei na
ționale și a îmbunătățit cu mult situația 
materială a oamenilor muncii. In cadrul dis
cuțiilor ce au avut loc în cadrul organiza
țiilor de oartid ale P.S.U.G.. in intîmpinarca 
Congre' l-.rl. au fost subliniate tocmai suc
cesele obținute de la proclamarea noii linii. 
Astfel. in cea de a doua jumătate a anului 
1953 s-au vîndut în Republica Democrată 
Germana cu cinci miliarde mărci ca valoare 
mai multe mărfuri decîț în prima jumătate 
a anului 1953.

Datorită reducerii prețurilor la produsele 
alimentare și la mărfurile industriale, pre
cum și datorită reducer 1 impozitului pe venit 
și a celorlalte impuneri, venitul real al popu
lației a crescut încă din a doua jumătate a 
anului 1953, iar în anul 1954 acest venit se 
va mări cu 3,5 miliarde mărci față de anul 
1953.

De asemeni în R.D. Germană s-a acordat 
o atenție deosebită îmbunătățirii traiului 
populației de 1a sate.

Un rol deosebit în întărirea R. D. Germane 
il are hotărîrea guvernului sovietic c'J privire 
la ușurarea obligațiunilor flnanciar-econcmlco 
ale Germaniei legate de urmările războiului. 
In acest fel R. D Germană are posibilitatea 
sa investească sume tot mal mar: pentru dez
voltarea economiei pașnice.

Succesele R. D. Germane sînt obținute în 
ciuda uneltirilor cercurilor imperial ste care 
organizează tot felul de acțiuni diversioniste 
așa cum a fost putsch-ul fascist nereușit din 
17 iunie 1953 Dar orice uneltiri de acest fel 
sînt sortite eșecului.

O problemă de importanță vitală centru 
poporul german este realizarea unității pa
triei sale. Iată dece în cel patru ani de cînd 
există, R. D. Germană a dus o luptă perse
verenta pentru rezolvarea pașnica a proble
mei germane prin aplicarea unor măsuri prac
tice :n vederea apropierii intre Germania 
răsăriteană și Germania apusernă, tinerea 
de alegeri libere pe întreaga Germanie și 
încheierea tratatului de pace cu Germania. 
Această politică s? deosebește fundamental 
de manevrele cercurilor revanșarde de la 
Bonn care urmăresc menținerea scindări: 
Germaniei și transformarea părții ei occiden
tale într-o bază de agresiune americană în 
Europa.

Lupta poporului german pentru realizarea 
unității patriei sala este sprijinită cu cea 
mai deplină consecvență de Uniunea Sovie
tică. Poziția Guvernului Sovietic în cadrul 
conferinței de la Berlin a miniștrilor aface
rilor externe a dovedit pe deplin că Uniunea 
Sovietica sprijină efectiv lupta pentru crearea 
unei Germanii unite, independente, democrate 
șl iubitoare de pace. O manifestare recentă a 
acestei politici este declarația guvernului 
sovietic cu privire la relațiile dintre U.R.S.S. 
și R. D. Germană. Îs, acest important docu
ment se arată că se acordă suveranitate de
plină R. 1). Germane și se desființează 
supravegherea activității organelor de stat 
ale R. D. Germane de către înaltul com sar 
al U.R.S.S. Acest document pune in lumină 
deosebirea dintre politica Uniunii Sovietice 
și cea a puterilor occidentale față de Germa
nia. In vreme ce prin „tratatul general" în
cheiat între .revanșarzii de la Bonn și puterile 
occidentale se stabilește ocupația Germaniei 
occidentale cel puțin pînă în anul 2.000. R. D. 
Germane i s-a acordat de către U.R.S.S. — 
așa cum 6e arată în declarația guvernului 
sovietic — dreptul de a-și rezolva după pro
pria sa apreciere problemele ei interne și ex
terne.

Congresul Partidului Socialist Unit din 
Germania care s? deschide azi la Berlin va 
trasa căile unui nou avînt ai luptei poporului 
german pentru înfăptuirea unității patriei 
sale.

Un aport deosebit în această luptă îl aduce 
tineretul german iubitor de pace încadrat în 
rîndurile F.D.J. Alături de tinerii din R. D. 
Germană, tineretul cinstit din Germania oc
cidentală luptă cu dîrzenle pentru pace și 
unitate. In ciuda valurilor de minciuni răs- 
pîndite de propaganda americană, el vede di
ferența dintre existența sa amenințată mereu 
de șomaj și foamete, amenințată de recruta
rea forțată în wehrmachtul renăscut și viața 
tineretului din R .D. Germană, viață mereu 
mai frumoasă, mereu mai îmbelșugata, în
chinată muncii pașnice, constructive. P.S.U.G. 
educă tinăra generație germană in spiritul 
muncii constructive, al democrației, în spiri
tul prieteniei cu toate popoarele iubitoare de 
pace.

Condusă de P.S.U.G. uniunea „Tinere
tului Liber German" cuprinde masele largi 
ale tineretului german. Anul acesta tineretul 
german va sărbători a 50-a aniversare a în
temeierii primei mișcări a tineretului mun
citor d'n Germania.

Tineretul patriei noastre care urmărește cu 
bucurie :n rînd cit întregul nostru popor, 
realizările R. D Germane și care sprijină 
cu căldură lupta poporului și tineretului ger
man pentru unitatea patriei sale, trimite un 
salut fierbin'.e Congresului al IV-lea al Parti
dului Socialist Unit din Germania.

■e»

Sesiunea Consiliului de Ajutor Reciproc Economic

BERLIN 28 (Agerpres). — A.D.N. trans
mite:

Departamentul informațiilor de pe lîngă 
primul ministru al R.D. Germane anunță că 
la 27 martie 1954 a avut loc o ședință extra
ordinară a Consiliului de Miniștri al Republi
cii Democrate Germane. Primul ministru, 
Otto Grotewohl, a făcut ample comunicări în 
legătură cu declarația Guvernului Sovietic, 
publicată de presă, cu privire ta relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Republica Democra
ta Germană și o expunere de motive în legă
tură cu declarația Guvernului Republicii De
montate Germane propusă spre examinare 
Consiliului de Miniștri. Declarația cu pri
vire ta acordarea suveranității Republicii 
Democrate Germane în relațiile cu celelalte 
state, a fost adoptată în unanimitate de Con
siliul de Miniștri.

Declarația Guvernului Republicii 
Democrate Germane cu privire la 
acordarea suveranității Republicii 
Democrate Germane în relațiile 

cu celelalte state
Din primele zile ale existenței sale guver

nul Republicii Democrate Germane și-a pro
pus ca scop principal al politicii sale unifi
carea pașnică a Germaniei, obținerea unui 
tratat de pace echitabil cu Germania și în
tărirea păcii cu toate celelalte popoare. In 
acest scop el sprijină toate măsurile care ser
vesc la apropierea și înțelegerea reciprocă în
tre Germania răsăriteană și apuseană, ține
rea de alegeri libere pe întreaga Germanie și 
încheierea tratatului de pace cu Germania.

In ciuda propunerilor guvernului Republicii 
Democrate Germane cu privire la partic'pa- 
rea germanilor la conferința cvadripartită de 
ta Berlin, în ciuda eforturilor delegației so
vietice. care corespund intereselor poporului 
german, și a propunerilor cuprinse în memo
randumul din 30 ianuarie 1954 al Guvernului

această

„Scînteia tineretului
Pag. 4-a 30 martie 1954

Republicii Democrate Germane, la 
conferință nu s-a realizat un acord cu privire 
la rezolvarea problemei germane.

După ce cele trei puteri occidentale au res
pins rezolvarea democratică a problemei ger
mane la conferința de 4a Berlin a miniștrilor 
afacerilor externe, între guvernul Republicii 
Democrate Germane și guvernul Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste au avut loc 
tratative. In urma acestor tratative guvernul 
U.R.S.S., avînd în vedere această situație, a 
adoptat hotărîrea ca, încă pînă la unificarea 
Germaniei șl pînă la încheierea tratatului de 
pace, să facă noi pași răspunzî.nd intereselor 
poporului german.

Se hotărăște:
1. — Republica Democrată Germană va în

treține cu U.R.S.S., precum și cu celelalte 
state, aceleași relații care există între sta
tele suverane.

Republica Democrată Germană este liberă 
să rezolve, după propria sa apreciere, pro
blemele ei interne și externe, inclusiv pro
blemele relațiilor reciproce cu Germania oc
cidentală

2. — Guvernul Republicii Democrate Ger
mane confirmă declarația sa făcută in cursul 
tratativelor cu guvernul U.R S.S., potrivit că
reia el va respecta obligațiile decurgînd pen
tru Republica Democrată Germană din acor
dul de la Potsdam cu privire la dezvoltarea 
Germaniei ca stat democrat și iubitor de 
pace, precum și obligațiile legate de stațio
narea temporară a trupelor sovietice pe te
ritoriul Republicii Democrate Germane.

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

3. — Guvernul Republicii Democrate Ger
mane ia notă de hotărîrea guvernului Uniu
nii Sovietice de « desființa supravegherea 
activității organelor de stat ale Republicii 
Democrat? Germane, exercitată pînă în pre
zent de înaltul comisar al U.R.S S. în Ger
mania.

Guvernul Republicii Democrate Germane 
subliniază cu satisfacție că politica sa inva- drepturi.

riabil pașnică și democratică, care corespun
de acordului de la Potsdam, a dus la pro
clamarea suveranității Republicii Democrate 
Germene.

Acordul cu privire 1a relațiile dintre Uniu
nea Republicilor Sovietice Socialiste și Repu
blica Democrată Germană confirmă că pali-' 
tica consecventă de pace a guvernului Repu
blicii Democrate Germane este unica cale 
spre cîștlgarea încrederii popoarelor iubitoare 
de pace.

Republica Democrată Germană este actual
mente un stat suveran care, în conformitate 
cu acordurile celor patru puteri, duce politica 
democrației, păcii. și securității in Europa.

Dimpotrivă, Germania occidentală, ca ur
mare a politicii celor trei puteri occidentale 
și a guvernului Adenauer, se află într-o si
tuație dependentă și înjositoare. Ea este în
cătușată de Statutul de ocupație al celor trei 
puteri occidentale și este amenințată de pri
mejdia de a fi înrobită pe 50 de ani de tra
tatele militare de la Bonn și Paris.

Guvernul Republicii Democrate Germane 
este Ierni convins că o astfel de situați? înjo
sitoare a Germaniei occidentale nu poate 
continua mu'.tă vreme, deoarece ea este în 
contradicție cu interesele naționale ale po
porului german, precum și cu cerințele securi
tății popoarelor europene.

Republica Democrată Germană va lua în 
considerare și de acum înainte în politica sa 
numai interesele naționale ale pororului ger
man, menținerea șl asigurarea păcii. De 
aceea. Guvernul Republicii Democrate Ger
mane este gata, ca și înainte, să ducă oricînd 
cu reprezentanții Germaniei occidentale, tra
tative avînd drept scop realizarea înțelegerii 
reciproce î.n toa'e problemele litigioase în 
spiritul întăririi pârii și al creării unei Ger
manii independente, unite, democratice Și 
iubitoare de pace.

Guvernul Republicii Democrate Germane 
declară de asemenea că este gata să dezvolte 
și Să întărească relațiile prietenești și pașn:ce 
cu toate popoarele, relații' bazate pe princi
piul respectului reciproc și al egalității în

-----•-----
Scurte știri

• La 27 martie ambasadorul U.R.S.S. 
Afganistan, M. V. Degtiar, a vizitat 
ministrul afacerilor externe al Afganistanu
lui, Mohammed Naim și a exprimat în nu
mele ambasadei sovietice simpatia pentru 
populație raionului Cehiansur din regiunea 
Fenahs, care a avut de suferit de pe urma 
inundațiilor pricinuite de revărsarea rîurilor 
Ghilsmend, Fenahrud și Kasarud. Ambasa
dorul a declarat că in numeie ambasadei 
sovietice depune la fondul pentru ajutorarea 
sinistnaților 2J.OOO de afgani.

• La 26 martie a avut loc cu concursul Co
mitetului Executiv al Uniunii societăților de 
Cruce Roșie și de Semilună Roșie din 
U.R.S.S. repatrierea .din Uniunea Sovietică a 
268 peisoane de naționalitate spaniolă. E 
vorba mai ales de spanioli eare au luptat în 
armata hitleristă și au fost iuați prizonieri 
în cadiul operațiunilor militare de pe iron-

• tul sovieto german. Printre cei repatriați se 
află persoane care și-au ispășit pedeapsa în 
U.R.S.S. pentru crimele săvirșite de ele sau 
care au fost eliberate înainte de termen din 
închisori, tn conformitate cu Decretul Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S, cu pri
vire la amnistie sau în baza unei decizii de 
casare a Tribunalului Suprem al U.R.S.S 
Spaniolii repatriați au fost predați la Odesa 
reprezentanților Societății Franceze de Cruce 
Roșie și vor fi transportați la locui de desti
nație pe vasul „Semirațnis".

• Consiliul de Miniștri al R.P. Bulgaria și 
Comitetul Central ai Partidului
Bulgar au adoptat la 27 martie o 
cu privire la reducerea prețurilor unice 
stat cu amănuntul la mărîurile 
popular.

• Reîerindu-se la declarația 
Sovietic cu privire la relațiile 
nea Sovietică și Republica Democrată Ger
mană, înaltul comisar american în Germania 
occidentală, dr. James Conant, a declarat în 
cadrul unei reuniuni a „Asociației juriștilor 
din Europa" că,' sub anumite rezerve, pute
rile occidentale vor comeri Germanici occi
dentale un statut ..echivalent cu tratatul de 
la Bonn, în cazul cînd acordurile de la Bonn 
și Paris nu vor fi ratificate”. Este demn de 
subliniat faptul că prin tratatul de la Bonn 
se prevede ocuparea Germaniei occidentale 
pe termen de 50 de ani.

• Ziarul australian „Tribune" condamnă 
în termeni aspri guvernul Australiei pentru 
refuzul de a acorda vize delegației de oa
meni de cultură și sportivi sovietici, invitată 
la Festivalul tinerilor muncitori, organizat 
de Liga de tineret „Evrika".

• Azi s-a deschis la Londra conferința re
prezentanților Angliei, Franței și Statelor 
Unite consacrată comerțului est-vest. Delega
ția engleză este condusă de Thorneycroft. 
ministru al comerțului, cea franceză de 
Maurice Schuman, secretar de stat al minis
terului de externe francez, din partea ame
ricană participă Harold Stassen, directorul 
așa numitului „oficiu pentru administrarea

lajutoiului american".

în 
pe

Comunist 
hotărîre 

de 
de consum

MOSCOVA 28 (Agerpres). - TASS trans, 
mite:

La 26 șl 27 martie a avut loc la Moscova 
sesiunea Consiliului de Ajutor Reciproc Eco
nomic. La lucrările sesiunii au participat re
prezentanții țărilor care fac parte din acest 
Consiliu și anume: Albania, Bulgaria, Ceho
slovacia, Republica Democrată Germană, Po
lonia, Romînia, Ungaria și U.R.S.S.

Consiliul a examinat probleme referitoare 
continua dezvoltare a colaborării econo-la

mice intre țările membre. îndreptată spre pro
pășirea economiei lor pașnice, spre dezvolta
rea industriei, spre ridicarea agriculturii, spre 
mărirea product!7i de mărfuri de consum 
popular și ridicarea pe această bază a nive
lului d? trai al populației

Consiliul a examinat de asemenea proble
ma legate de schimbul de experiență In do
meniul planificării economiei naționale și di»>- 
b'.em’le dezvoltării mai departe atit a schim
bului reciproc de mărfuri, cit și a comerțului 
cu alte țări.

--------------------

încheierea lucrărilor Congresului 
al XVIII-lea al Partidului Comunist 

din Ucraina
KIEV 29 (Agerpres). — TASS transmite: 

La 26 martie și-a încherat lucrările Congre
sul al XVIII-lea al Partidului Comunist din 
Ucraina

In raportul de activitate prezentat de A. 1. 
Kirice.nko, secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, și in cuvîntările delegaților la Con
gres, s-a subliniat că datorită imensului aju
tor primit din partea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a Guvernului Sovietic, din par
tea marelui popor rus și a tuturor popoarelor 
U.R.S.S., Ucraina Sovietică s-a transformat 
într-o republică cu o industrie puternică, cu 
o mare agricultură socialistă și cu o cultuiă 
înaintată.

In perioada la care se referă raportul, eco
nomia națională a R.S.S. Ucrainene s-a dez. 
voltat intr-un ritm rapid. Producția globală 
a întregii industrii de pe teritoriul republi
cii a crescut în decurs de doi ani cu 29 la 
sută. Anul trecut, producția a depășit cu 50 
la sută nivelul producției din anul 1950. In 
1953, extracția de cărbune a sporit cu 20 la 
sută față de 1940, producția de fontă — cu 
49 la sută, de oțel — cu 59 la sută, de la
minate — cu 64 la sută.

Organizațiile de partid au desfășurat o 
anumită activitate pentru îndeplinirea ho- 
tărîrii Plenarei din septembrie a C.C. al 
P.C.U.S. In S.M.T.-uri a fost trimis un 
mare număr de specialiști. Au fost întărite 
rîndurile președinților de colhoz. Colhozurile 
S.M.T.-urile și sovhozurile au efectuat mun
cile ajricole de toamnă în termene mai 
scurte și în condiții agrotehnice mai bune 
dec t în anii trecuți. Toamna t’ecută a fost 
îndeplinit pentru prima oară în anii de după 
război planul primei arături a ogorului, au 
fost arate cu 1.9 milioane mai m-U'ite hectare 
decît în 1952 și au fost făcute cu 800,000 hec
tare mai multe ogoare negre.

Au fost folosite pe scară mai largă îngră- 
,,ămintele locale și minerale. Mecanizarea a- 
griculturii se dezvoltă rapid. In 1953 S M.I.-

urile au executat lucrări de arătură pe o su
prafață de 102.000.000 hectare — de două ori 
mai mare decît cea din 1940. Colhozurile 
s-au pregătit mai bine pentru iernatul vitelor 
decît în anii precedent.

Cu toate că s-a înregistrat o oarecare Îm
bunătățire, mai sînt destule colhozuri, S.M T.- 
uri, sovhozuri și raioane întregi în care agri
cultura se găsește într-o stare de delăsare, 
în special în regiunile Polesiei

La Congres au foșt discutate în mod amă
nunțit problemele învățămintului public, pro
bleme de știință, literatură și artă

Congresul a adoptat o rezoluție în care 
sînt trasate sarcinile' organizației de partid 
din republică în lupta pentru îndeplinirea cu 
succes a hotărîrilor Congresului al XlX-lra 
al P.C.U.S., a hotărîrilor celei de a 5-a se
siuni a Sovietului Suprem al U.R.S.S., ale 
Plenarei din septembrie a C.C. al P.C.U.S. și 
ale recentei Plenare a C.C. al P.C.U.S

„In numele tuturor comuniștilor din Ucra
ina, Congresul al XVIII-lea asigură Comi
tetul Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice că Partidul Comunist din 
Ucraina își va uni și mai strins rîndurile iii 
jurul C.C. al P.C.U.S. și în jurul guvernu
lui Sovietic, va depune toate eforturile pen
tru a îndeplini cu cinste mărețele sarcini tra
sate de partid pentru construirea comunis
mului în țara noastră"

Congresul a ales noua componență a C.C. 
a.l Partidului Comunist din Ucraina și a Co
misiei de Revizie a Partidului Comunist din 
Ucraina.

După aceea a avut loc plenara Comitetu
lui Central nou ales al Partidului Comu
nist din Ucraina.

Plenara a ales Prezidiul C.C. al P.C. din 
Ucraina. Au fost aleși: prim-secretar al CC. 
al P.C. din Ucraina — A. I. Kiricenko; 
al doilea secretar — N. V. Podgornîi. iar 
secretari ai C.C. al P.C. din Ucraina — 1 D. 
Nazarenko, N. D. Bubnovski și alții
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