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(pag- 4-a)Amenajarea pășunilor, o sarcină de seamă' a organizațiilor de bază U.T.M. de la sate
Măsurile luate de partid și guvern pen

tru ridicarea producției agricole și în spe
cial cele în legătură cu dezvoltarea creș
terii animalelor stimulează sporirea șep- 
telului și creșterea productivității lui. 
Oamenii munciț de la sate se preocupă 
de îmbunătățirea muncii în acest domeniu 
și luptă pentru înfăptuirea măsurilor ela
borate.

Creșterea animalelor presupune tn pri
mul r:nd mărirea efectivului de animale 
și rid.carea productivității acestora. Dar 
pentru a rezolva aceste probleme, așa 
cum stabilește Legea privitoare la măsu
rile pentru dezvoltarea creșteri; animale
lor în anii 1954—1956, în R.P.R., este ne
voie de o puternică bază furajeră care să 
asigure hrana animalelor. Această sarcină 
se poate înfăptui prin lărgirea suprafețe
lor însămînțate cu plante furajere și prin 
sporirea productivității pe fiecare hectar, 
precum și prin îmbunătățirea pășunilor și 
fînețelor naturale.

Răspunzînd cerințelor ce se fac simțite, 
oamenii muncii din agricultură își în
dreaptă atenția acum spre rezolvarea unei 
probleme importante care se pune în pri
măvară : amenajarea și întreținerea pă
șunilor pentru asigurarea hnanei de vară 
a animalelor. Din totalul lucrărilor de 
primăvară Ia pășune, țăranii muncitori în
cep întîi cu lucrările cele mai urgente, 
cum sînt: curățirea pășunilor de tufi
șuri, mărăcini, buturugi, resturi de gu
noaie, pietre etc., fac netezirea terenurilor 
prin înlăturarea movilițelor, a mușuroaie
lor de cîrtițe și a mușuroaielor de fur
nici. Oamenii muncii din agricultură țin 
în același timp seamă de faptul că neexe- 
cutarea acestor lucrări sau întîrzierea lor 
ar însemna pierderea unor mari cantități 
de nutreț verde de calitate superioară, 
nutreț bogat în substanțe hrănitoare, plă
cut și folositor animalelor, de pe urma 
căruia se sporește producția animală. Ar 
însemna deci pierderea unor mari canti
tăți de lapte, came etc. necesare consu
mului populației muncitoare.

Pentru a întări convingerea țăranilor 
muncitori că o iarbă bună se găsește nu
mai pe o pășune bine amenajată și con
tinuu îngrijită trebuie să se explice țărani
lor muncitori rostul acestor lucrări și să 
se ducă o luptă necruțătoare împotriva 
părerilor înapoiate cum că „vita nu-i 
doar ca omul căci ei îi priește orice-i dai 
de mîncare". A admite asemenea păreri în
seamnă să renunți la muncile de întreți
nere a pășunilor lipsind în felul acesta a- 
•nimalele de o hrană consistentă. A stîrpi 
din rădăcini o astfel de concepție, a ex
plica pe larg oamenilor muncii din agri
cultură importanța lucrărilor de amena
jare a pășunilor este o sarcină de o im- 
porta”‘ă covîrșitoare. A-i convinge asu
pra necesității hrămrîi animalelor numai 
cu un nutreț de calitate superioară care 
trebuie să fie găsit neapărat și în pășune 
și a le arăta țăranilor muncitori cum pot 
spori rodnicia pășunilor—iată ce se cere 
urgent tehnicienilor și inginerilor din a- 
gricultură.

Timpul prielnic din zilele acestei pri
măveri este mult prețuit de țăranii mun
citori. In perioada de față oamenii muncii 
de pe ogoare sînt aglomerați cu o seamă 
de munci foarte importante și urgente care 
au întîrziiat alocurea. Stînjenirea aces
tor munci ar însemna păgubirea unei în
semnate cantități din recoltă. Dar nu 
trebuiesc lăsate în urmă nici muncile ce 
se cer în amenajarea pășunilor. Tinerii 
de la sate în frunte cu utemiștii sînt cei 
dinții chemați în executarea muncilor care 
se cer acum pentru amenajarea pășunilor. 
Ei trebuie să-și organizeze în așa fel mun
ca ca odată cu lucrările hotărîtoare ale 
primăverii — arăturile și însămînțările să 
facă și muncile de amenajare a pășunilor. 
In multe regiuni ale țării tinerii de la sate 
au și pornit inițiativa de amenajare a pă
șunilor. Un exemplu în această direcție îl 
constituie tinerii din comuna Bîrla, regiu
nea Pitești. Răspunzînd chemării organi
zației de bază U.T.M., tinerii din această 

Bugetul de stat al R.P.R. pe anul 1954 prevede mari investiții acordate dezvol
tării agriculturii noastre. Investițiile în agricultură și silvicultură cresc anul acesta cu 
75,7 la sută față de 1953.

Dezvoltarea continuă a agriculturii duce la creșterea neîncetată a nivelului de 
trai al oamenilor muncii din patria noas tră.

comună au format echipe și grăbesc lucră
rile de curățire și nivelare a pășunilor. 
Numai într-o zi ei au curățat de scaieți, 
mărăcini, pietre etc. peste 16 hectare pă
șuni. Despre inițiativa tinerilor din Bîrla 
au aflat și tinerii din Malul Sat. La fel 
ca cei de la Bîrla tinerii din acest sat au 
format echipe și au luat în răspunderea 
lor executarea lucrărilor de primăvară la 
pășuni, curățind de mărăcini și pietre nu
mai într-o singură zî o suprafață de peste 
10 hectare. Pentru a sprijini mai intens 
această acțiune a tinerilor, comitetul ra
ional U.T.M. Costești a întocmit de cu- 
rînd tTh plan de măsuri în care a prevă
zut sarcini concrete în legătură cu felul 
in care va sprijini această acțiune por
nită de tinerii din satele raionului.

Și astfel de exemple se mai pot da 
și din alte părți.

Acest lucru îl pot face toate organiza
țiile U.T.M. Sarcina constă în a se lua 
imediat toate măsurile necesare in acest 
sens.

Una din măsuri este ca în toate satele 
— acolo unde n-au fost constituite încă — 
să ia ființă echipe formate din tineri și 
tinere care să înceapă muncile de amena 
jare a pășunilor.

O lucrare foarte importantă care trebu:e 
de urgență terminată este nivelarea tere
nului prin grăpare, împrăștierea mușuroa- . 
ielor, astuparea gropilor, închiderea dru-' 
murilor neprevăzute în planul comunei și' 
completarea terenurilor dezgolite, cu dife-; 
rite ierburi, ținîndu-se seamă de zonele ; 
fiecărei regiuni. Este bine ca în zonele de 
stepă să se însămînțeze diferite specii de 
pir, iarba vintului, piruță și ovâzcior. Pe 
locurile mai joase, zizonie. In zona pădu- 
roasă trebuie să se însămînțeze firuțâ zi
zonie, colomâț, păiuș de livezi și timoftică. 
Trebuie neapărat să se aibă în vedere ca 
in zonele muntoase să se însâmî.T.eze a- ș 
mestecul care să aibă la bază păiușuli 
roșu, iarba vîntului, trifoi alb etc. Toate i 
aceste amestecuri de ierburi să provină 
numai din flora spontană. Aceste lucrări 
trebuiesc considerate ca fiind cele mai im
portante. Pășunile înmușuroiate, sau cu 
gropi și poteci de trecere, pe Ungă faptul 
că li se micșorează mult suprafețele fo-; 
lositoare, dar nu permit ca apa să se im-j 
prăștie uniform pe întreaga suprafață a I 
pășunii îngreunînd tot odată mișcarea vi-1 
telor pe aceste suprafețe.

Utemiștii și tinerii de Ia sate trebuie să 
fie în așa fel îndrumați de către organi
zațiile de bază U.T.M. încît să dea e^em 
piu în respectarea termenelor, împotriva 
acelora care se lăcomesc și pășunează 
vitele înainte ca iarba să fi crescut, înce
tinind astfel puterea de vegetație a ierbi: 
oprindu-i deci creșterea, aducînd în felul 
acesta mari pagube pășunii și țăranilor 
muncitori care au animale.

Tinerii tehnicieni de la secțiile agricole 
ale sfaturilor populare raionale, de la 
punctele agricole și unitățile agricole din 
cadrul raioanelor trebuie să fie primii 
sfătuitori ai țăranilor muncitori și ai tine
rilor în mod special. Ei trebuie să în
vețe oamenii cum pot să amenajeze și să 
întrețină cît mai bine pășunile. Tinerii 
tehnicieni și ingineri din agricultură au 
datoria să explice țăranilor muncitori 
vîrstnici și tineri, cum trebuie să facă o 
trecere normală a vitelor de la întreți
nerea în grajd la întreținerea la pășune.

Prin activiștii lor comitetele regionale 
și raionale U.T.M. au datoria să sprijine 
și să îndrumeze organizațiile de bază 
U.T.M- pe utemiștij și tinerii de la sate 
să termine la vreme toate lucrările de a- 
menajare a pășunilor, să îndrume ute
miștii și tinerii de la sate să asigure pă
șuni corespunzătoare cerințelor de hrană 
ale animalelor.

Organele și organizațiile de bază U.T.M 
trebuie să considere îndeplinirea acestor 
sarcini de către tinerii de la sate ca o 
contribuție de seamă în vederea obținerii 
unor producții sporite de produse animale 
necesare satisfacerii cerințelor mereu 
crescînde ale poporului nostru muncitor

Să dăm a v irit întrecerii
in cinstea Zilei de 1 Ma i
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Valorifică deșeurile Schimbul de Onoare din uzina noastră Grijă față de consumatori
PLOEȘTI ( de la corespondentul nostru 

Puiu Nicolae).
Nu de mult tn întreprinderea textili _Do- 

robanțu" din Ploețti. a hnt fticțl o secț e 
anexâ pentru valorificarea deșeurilor neutili
zabile în procesul de fabricare a stofelor. Da
torită preocupării intense a cofecti-r-ufui de 
conducere ți a colectivului de teisnfeseni din 
fabrică, în cadrul acestei secții au fost mon
tate maținile necesare transformării deșeuri
lor în bunuri de iarg consum.

Secția anexă care produce tn cantități mari 
vată de croitorie este dotată ca strictul ne
cesar : malaxoare de încleiat, mașini de car- 
dat, o sală de uscare, prese ți altele. Pe 
lîngă toate acestea secția a fost dota i ca 
două schimburi de muncitori tn frunte o mai- 
țtrii Stănescu Dumitru ți Ompeanu Nicotae. 
care răspund de întregul proces de fabrica
ție.

Dețeurile din toate secțiile producătoare ale 
fabricii de textile „Dorobarțu” stat cn grijă 
adunate acum de muncitori ț: mănătoare 
ți trimise apoi secției anexe. PîrJ !n prezent 
din dețeurile neutilizabile au fost fabrica'e 
peste 2+50 kg. vată de croitorie.

Colectivul secției anexe luptă pentru 1 rea
liza angajamentul sporit luat ulterior tn cins
tea zilei de 1 Mai. Pe lingă aftele. ei s-i an
gajat să realizeze tn cinstea acestei zile eco
nomii în valoare de 12000 de lei. In afara a- 
cestei sume în ultimul timp colectivul zecțret 
in frunte cu maiștrii, s-a mai angajat să 
dea încă 200 kg. vată din deșeuri.

Numai în 16 zile ale lunii apriBe. textibțti-l 
din această secție au realizat 22W de va*ă 
de croitorie dintre care 2D0O kg. au < fost 
livrate întreprinderilor de confecțb du Ba
cău.

Se confecționează noi unelte 
pescărești

Mănătoarele de la Ate erele de atcfecțo- 
rtare a uneltelor pescâreyt: din Tu cea gancesc 
cu mult avtnt pentru ca tn cinstea zCei de I 
Mai să puni la dispoziția pescar.țor ct* m.» 
multe îinelte pescărești confecționate după mo
delul celor sovietice.

Astfel, brigada I de muncitoare, condusă de 
Catia Vidinel. brigadă fruntașă tn întrecerea 
soăalistă. a confecționat tn prima decadă a a- 
cestei luni cn talian gigant pe pari de 7 bl 
ad’ncime. Iar acum muncește eu svd'.ă vă—- 
xnți pentru a cnctfecțioca balete ce termen o 
secțiune de năvod pungă.

Rezultate Irumoase tn munca for au obținut 
ți celelalte brigăzi de 1« ateste ateliere. Briga
da a Il-a condusă de Nast-la D= Idov, de r liă. 
a terminat de curfnd un te-ian sem:g țarrt pe 
pari, iar muncitoarele din brigăzile III ți IV 
conduse de Irina Mihaifov ț. Marfa PaTxrr 
au terminat posădirea unu; talian tip „Ha- 
barov** șl au confecționat o secț _.ne de năvod 
pungă.

Acum, colectivul atelierului muncește cu nt.lt 
spor la confecționarea unui năvod pungă din 
nailon, pentru pescuit hamsii, scrumbii ți 
chefall, a unui năvod pungă pentru pescuit 
delfini, precum șl a altor unelte de pescuit

FABRICAT IN R. P. R.

Pe masa redactorului de serviciu știrile 
se îngrămădeau una peste alta, unele mai 
scurte, altele mai mari, Importante, îm
bucurătoare, mari prin conținutul lor, soli 
ai vieții noi ce cuprinde temeinic și se în
cheagă jn fiecare colțișor al patriei noastre. 
Intre ele o știre micuță, modestă, abia se 
zărea.

„In cinstea zilei de 1 Mai muncitorii de 
la F.B.B. s-au angajat să termine un prim 
lot de 500 biciclete..."

lată un lucru nou. Biciclete fabricate 
în țară. Biciclete pentru toți oamenii mun
cii, alunecînd pe șoselele și drumurile pa
triei, purtînd inscripția : „Fabricat în 
R.P.R." Iată într-adevăr o știre îmbucu
rătoare. Iți închipui pe cetățeanul ce 
pleacă dimineața spre locul său de mun
că. Își scoate din sală bicicleta, îi potri
vește șaua, îi încearcă așa de probă cau
ciucurile apoi se îndepărtează pedalînd 
urmat de privirile admirative ale celor 
de acasă. Iată-1 și duminica, împreună cu 
soția în drum spre pădure sau pe serpen, 
tinele Predealului...

Trebuie văzut acest lucru, cunoscuți acei 
oameni minunați care au făcut un lucru 
atît de util, plăcut și practic.

— Fabrica noastră este înființată de cu- 
Tînd, poate este cea mai nouă din țară.

Inginerul tînăr clipi vesel și arătă spre 
halele largi în care se montau ansamblu
rile.

— Totul a început de-la Hotărîre — con
tinuă inginerul. Da, la 19—20 august 1953, 
odată cu alte lucruri noi ce au apărut în 
țară, s-a semnat și certificatul de naștere 
al fabricii noastre.

Au început apoi pregătirile. Un colectiv 
de ingineri și proiectanți au trecut la pro
iectarea și profilarea primului prototip de 
bicicletă romînească. Sub conducerea to
varășului inginer Nestor, inginerii Xemachi 
Constantin, Ghemușliu Gheorghe, adică eu, 
și tinerii proiectanți Vergu, Lucia Petrescu 
și Nicolae Gheorghe au terminat — nu-ți 
vine a crede — în 13 zile proiectarea tu
turor pieselor.

S-a muncit atunci pe întrecute și cu mult 
avînt.' In special utemiștii proiectanți n-au 
precupețit forțele și timpul. Ei au ținut 
ritmul lucrărilor într-un tempo tineresc și 
operativ. Procesul tehnologic, profilarea
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ta Peg unea Az'oooenă Magbiară. planul 
de producte al S_M.T.-oritor a fost Inde- 

. picta fa r-wțe de N5 la sută. SJ4.T.- 
I mile Reghin. Miercurea Nirajului. Sf. 
i Gteo-che. Tg. Mureș ți Tg. Secuiesc și-au 
| depășit sare:—le planului pe întreaga cam- 

yar.ie de primăvară. Tractoriste! Adalbert 
Magyari. de Ia S.M.T. Tg. Mureș, care a 
folosit metoda graficului orar, și-a depășit 
sarcinile de plan cu 163 la sută.

In regiunea Constanța, fruntașe sînt 
S.M.T.-uri!e Remus Opreanu ți Cobadln. 
Aceste S-M-T.-uri, deși au început muncile 
agricole mai tîrziu, din cauza condițiilor 
naturale nefavorabile, au realizat totuși în-

BICICLETE
sutelor de matrițe, a miilor de repere cu 
toată gama lor de operații a durat ptnă 
la începutul primăverii. Dar munca nu stă
tea pe loc tn acest timp, îndată ce era 
gata un reper, o matriță sau o piesă, ea 
era trimisă în producție. Alții lucrau lâ a- 
menajarea fabricii, la utilarea ei cu mașini 
corespunzătoare. Au fost fn acest timp 
multe dovezi de abnegație, de patriotism. 
In timpul viscolului, cînd trenurile nu 
transportau decît alimente, lemne și lucruri 
de mare urgență, oamenii noștri, în special 
tinerii, plecau cu ranițe, rucsacuri și adu
ceau piesele atît de necesare primelor bi
ciclete. Nu s-a stat o clipă, nimeni nu a 
pierdut timpul fără rost.

Inginerul se opri și cuprinse apoi într-o 
privire șirurile de muncitori tineri șl vîrst
nici ce lucrau la bancurile acoperite de 
pîslă. Privi apoi blocnotesul acoperit de 
rînduri scrise în grabă. Oare se pot cu
prinde tn cuvinte toate faptele minunate 
ale oamenilor din timpul acela ?

— In sfîrșit într-o zi a fost gata primul 
prototip roniînesc de bicicletă B. 28. O păs
trăm și acum în muzeul fabricii. Are, pot 
spune acum, unele defecte pe care le-am 
înlăturat apoi, dar nouă, vezi, ne este to
tuși tare dragă și de cîte ori trec pe acolo 
trebuie să găsesc pe cîte cineva privind-o 
cu drag. Ce vrei, a fost primul nostru suc
ces, prima zi de sărbătoare.

Bicicleta noastră „Pionier" — este din 
punct de vedele tehnic o îmbinare a tot 
ce am găsit mai bun în bicicletele „Sta
dion" — „Mifa" și ..Harcov”. S-a urmă
ri: ca ea să fie Ia fel de practică, rezisten
tă și comodă pe străzile marilor orașe ca 
și pe drumurile prunduite sau pline de glod 
ale satelor. Dar le veți vedea la sărbă
toarea de început de mai.

★
— Aceștia sjnt cei care le-au făcut — 

arată cu un gest larg spre sala de montaj 
Orzănescu Dumitru, maistrul secției. Tine
rii aceștia. Uite colo, la banc, pe tînărul 
acela ce șlefuiește niște butuci de angrenaj. 
Este lăcătușul Iordan Iorgu, responsabilul 
brigăzii utemiste fruntașă pe fabrică. N-au 
lucrat niciodată înainte biciclete. Sec
ția lor de la fabrica „21 Decembrie" 
producoa vermorele. lămpi de mineri și u- 

jaas ca ta ziua schimbului de 
onoare si se obțină o depă- 
j.-s de 8.1 ia șuti.

Printre primii oare au con
tribuit din plia la obținerea 
rezultatelor yi drapelului d» 
prodacțje pe luind care a 
:<»î decernat secție: laminor 
cald, se gdsesc ș: utemiyti 
ca Az<usta Santa j; D;ma 
Găeocgbe. Ei fac parte dia 
r-:gaia tineret-b-xi ți au fost 
spr.J-arți îndeaproape de co- 
nsr.istal 51a zim Dumitru

Centralizate ț! calculate 
toate rezultatele secțiilor pe 
fztreaga uzitd au adus o de- 
pițire medie de plan de 12,8 
ia șuti.

Corespondent
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^mp scurt un volum de lucrări ce 
repreri'.U 77 și respectiv 66 ia sută din 
păaMd de pradocție al campaniei de pri- 
mlv zrl- Brigada coadusă de Sandu Dumi
tre de la S.M.T. Cobadin și-a îndeplinit 
Pf»»ot ta proporție de 165 ia sută, iar trac, 
lor,stal Io* Guta din această brigadă și-a 
depășit sarcinile de plan cu 113 la sută.

Execsztfrsd tza volum mare de lucrări, me- 
CBaizator: dm stațiunile de mașini și trac
tai *e a-_ dat un sprijin puternic gospodă- 
r or colective, !ntorărâș:rilor agricole și 
gospodăreior mdividuaie ale țăranilor mun- 
dtari. prm executarea Insămfnțărilor de 
yrizEăTarl tn termen scurt ți tn condiții

Stațm*:> de mașini ți tractoare din re- 
- —1 T— >->a.-a au executat pe ogoarele
țăra-îlor muncitori cu gospodării indivi- 
dua.e un vo .m de lucrări la arături ți în- 
sămfnțări de peste 5.600 de hantri.

Succesele obținute de mecanizatorii frun
tași se datoresc folosirii din plin a timpu
lui prielnic pentru arături și însămînțări 
precum și aplicării metodelor înaintate de 
fofosire a tuturor tractoarelor și mașinilor 
agnzole șl a Întregii lor capacități de

Viteza de lucru tn perioada 10—20 apri
Be a fost depășită de S.M.T.-urile din re
giunea lași cu 47 la sută ți cu 15 la sută 
de cele din regiunea Arad.

Stațiunile de mașini și tractoare din re
giunile Pitești. București și Constanța, deși 
au avut condiții prielnice de muncă, au in- 
tirziat începerea lucrărilor, iar în prezent, 
din cauza nefolosiril întregului parc și a 
întregii capacități de lucru a tractoarelor 
și mașinilor agricole, au o viteză zilnică 
de lucru nesatisfăcătoare. In aceste re
giuni, conducerile stațiunilor de mașini și 
tractoare și sfaturile populare trebuie să ia 
de îndată măsuri In vederea asigurării 
funcționării neîntrerupte și cu maximum de 
randament a întregului parc de mașini și 
tractoare, pentru ca în cel mai scurt timp 
să se îndeplinească planul lucrărilor agri
cole de primăvară. (Agerpres) 

Brigada condusă de tînărul lorgp Iordan din secția montaj a fabricii de biciclete 
din București și-a dat din plin partea de contribuție la realizarea primelor 
biciclete romînești.

In fotografie: membrii brigăzii execută spițarea și centrarea roților de biciclete.

tilaj medical. Oricum, tot lucru de preci
zie se cheamă că făceau. Cînd s-a anunțat 
deschiderea fabricii de biciclete, s-au sfă. 
tuit între ei un minut, nu știu ce-or fi dis
cutat acolo, căci după aceia îl văd pe 
Iordan că vine la mine privindu-mă În
curcat și n’eștiind cum să înceapă.

— Nene Dumitre — ...tovarășe maistru... 
noi, brigada, ne-am gîndit să lucrăm aici 
La biciclete. Acum, dacă dumneata vrei... 
și crezi că merităm...

l-am primit pe băieți. Ii știam de mult. 
Sînt niște tineri unul și unul, harnici, is
teți și p-icepuți în meserie. Nu mi-a părut 
rău niciodată că i-am luat pe ei. Au lucrat 
zdravăn, au muncit și au învățat în a- 
celași timp. Și ca și ei mai sînt pe aici. De 
Ștefan Eugen, lăcătușul acela tînăr ce lu
crează la furci și portbagaje, sau Andrees- 
cu Andrei nu pot spune decît lucruri spre 
lauda lor. De altfel ei sînt și fruntași în 
producție, utemiști de nădejde.

La un banc, mînuind un dispozitiv pen
tru îndoirea furcilor de spate, lucra un 
meșter. Dacă părul argintiu pe la tîmple ji 
trăda vîrsta, în schimb ochii vii, plini de 
expresie, arătau voința și puterea de mun
că tinerească a acestui om. De el se apro

Tot mal mulți muncitori din sectorul coo
peratist și din comerțul de stat din .orașul Ora. 
iova se constituie în brigăzi de bună deservire 
după metoda vînzătorului sovietic Korovkin. 
Ei fac aceasta pentru a putea să-și îndepli
nească în mpd conștiincios sarcinile ce le stau 
in față.

Dacă ne oprim de exemplu tn fața „Magazl- 
nuiui Universal" în vitrine vedem expuse din 
abundență diferite pînzeturl și stofe multico
lore așezate cu mult gust.

In magazin mărfurile sînt aranjate în 
aceaș: ordine șf impresionează plăcut privi
rea consumatorilor.

In acest magazin lucrează mai multe bri
găzi de bună deservire. Printre ele se numără 
și brigăzile „1 Mai" și „Olga Bancic". Bri
gada fruntașă „1 Mai" a cărei responsabilă 
este tovarășa Gros Melania, aplicînd metoda 
sovietică Korovkin, reușește să deservească în 
bune condițiuni consumatorii. Membrii brigă
zii. Zidaru Lelia, Cutereza Carnelute, Ciurlie 
Ștefania și Marinache Grigore, dovedesc mult 
interes în buna deservire a cumpărătorilor. Ei 
au reușit ca pe luna martie să-și depășească 
sarcinile de plan cu 115 Ia sută. La fel mem
brii brigăzii, „Olga Bancic" condusă de Be- 
cherescu Jana, au reușit să depășească planul 
pe luna martie cu 120 la sută.

Și tn raionul de confecții unde lucrează to
varășii Dumitrescu Petre și Văduva Gheor- 
ghe — fruntași în producție pe luna martie 
— s-a depășit planul cu peste 150 la sută.

Asemenea rezultate se obțin și pentru fap
tul că muncitorii magazinului se găsesc în 
întrecere socialistă în cinstea zilei de 1 Mai pe 
care cu toții doresc s-o întîmpine cu noi și în
semnate succese. ,

Corespondenți 
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și R1ZOIU ION

Colectiviștii din Mădăraș 
au terminat în întregime 

însămînfările
Colectiviștii din comuna Mădăraș, regiunea 

Oradea, au terminat tn seara zilei de 18 apri
lie însămînțările de primăvară, în afara cul
turii orezului și au executat lucrările de între
ținere a semănăturilor de toamnă. Ei au în- 
sămînțat 110 ha. cu porumb în cuiburi așe
zate tn pătrat. Culturile de toamnă au fost 
grăpate și tăvălugite pe o suprafață de 150 ha.

Zilele acestea au început și lucrările de în
treținere. Brigăzile conduse de colectiviștii 
loan Cicortaș și A. Moghioroș au prășit a- 
proape 5 ha. cu floarea-soareUii și peste 2 
ha. cu sfeclă de zahăr.

Colectiviștii din comună au început șl valo
rificarea legumelor timpurii obținute tn gră
dini. Ei au adus pe piața orașului Salonta a- 
proape 4.000 bucăți salată, mari cantități de 
ridichi și spanac.

pie un lăcătuș cît o șchioapă cu ochii mi
rați șl cu pete de negreală pe obrazu-i 
tînăr. întreabă ceva pe meșter arătînd sco
bitura de la capătul unei furci ce o ținea 
jn mînă.

Meșterul îl trase aproape de el și îl dăs. 
căli o vreme punîndu-i în față apoi 6 furcă 
lucrată de el.

— Acesta-i lăcătușul Cazacu Gheorghe 
— lămuri șeful secției. A făcut o serie de 
inovații în felul de a se lucra unele piese, 
împreună cu Uică Dumitru, un alt fruntaș, 
au lucrat un dispozitiv de îndoire a ghi- 
doanelor l>a rece ce reduce timpul de lucru 
de la 2 ore și jumătate la 45 de minute, 
Uite sus stă scris angajamentul ,,In cins
tea lui 1 Mai noi vom termina 500 mînere 
frînă și 500 bucăți ghidoane..."

— Și el — șeful secției — este un ino
vator, șopti secretarul organizației de. ti
neret. El a stabilit de fapt procedeul de 
lucru la multe piese. A conceput un dis
pozitiv pentru asamblarea, cadrelor de bi
ciclete și multe altele. Este tare priceput 
și harnic. Are ,,Ordinul Muncii" dar așa 
este el, nu vorbește niciodată de meritele 
sale...

GH. PIETRARII



*

Odată cu zorile Ședința de organizație
E ora 5 dimineața. PalH- 

baei paznicul statwii, patru
lează ca o sentinelă prin fata 
remizelor și atelierelor, încon
jurat de vreo citi va cătelan- 
dri. Afară de pașii lui caden
țați nici un zgomot nu se 
aude. Parcă în toată stațiunea 
n-ar mai fi nici-un strop de 
viată. Remizele goate, pustii 
trezesc in sufletul paznicului 
un fel de tristețe. Altădată, 
cînd erau tractoarele aici, sim
țea că întreaga noapte are a- 
lături niște ființe dragi pentru 
care nu trebuie să ațipească 
nici o clipă. Palfi-baoi se 
plimba printre ele, punea 
rnîna pe cîte o manetă și le 
vorbea plin de convingerii: 
„Dormiti si odihniți-vă acum. 
Cind ieșiti pe cîmp toată ziua 
nu vă stă gu.ra.“ Acum însă 
nu mai e nici un tractor in 
stațiune. De săptămîni de zile 
ele brăzdează zi și noapte 
pusta întinsă din iurul Aradu
lui. Palfi-baci nu mai are cu 
cine schimba o vorbă cît e 
noaptea de mare.

Liniștea se împrăștie din- 
tr-odată. Cineva fluieră pe 
drum un cîntec nu prea vesel. 
Palfi-baci se îndreaptă pru
dent spre poartă- „Cui î-o fi 
arzînd de fluierat la vremea 
asta ?“ Pînă să apuce să stri
ge la el, paznicul se trezi cu 
un tractorist în fată.

— Noroc, Palfi-baci!
— Noroc Ștefane. Ce-i co 

tine ?

— Mi s-a rupt maneta la 
plug. Trebuie s-o sudez, îi răs
punse nu prea îngrijorat trac
toristul.

— Trebue să vină Tonl- 
baci și ți-o gată npmaidecît. 
Cum stați cu planul ? Mi se 
pare că nu merge treaba prea 
bine pe la voi — îl luă la rost 
pa-znicul. Huțan Ștefan îl 
privi cam de sus de parcă ar 
fi vrut să-i spună : ia te uită 
cine mă trage la .răspundere ! 
Parcă ar fi cel puțin director 
aici.

— Da, da — continuă Palfi- 
baci. S-tăti nu prea strălucit. 
Brigada voastră e pe locul 10. 
Fetele sînt primele. Bravo lor.

— Lasă că nu stăm nici noi 
rău. Ce mai e pe-aici prin sta
țiune ?

— Toate bune. Tu aii văzut 
steagul d© stațiune fruntașă 
pe care l-am primit noi ? Sîn- 
tem prima pe regiune- Ia vino 
să ti-1 arăt. E în biroul agro
nomului. Stațiunea noastră 
și-a depășit planul cu v.reo 
șase la sută pînă acum o săp- 
tămînă. Dar trebuie să-i dăm 
zor ca să nu ne ia alții stea
gul. Ei ce zici ? Trebuie său 
nu să-i dăm zor ?

★
Cînd s-a luminat de ziuă, 

Toni-baci, un om înalt și roș
covan a intrat pe poarta sta
țiunii.

— Am vreun client azi ? îl 
întreabă el pe paznic.

— Ai. Utte-il pe Ștefan aici. 
Ți-a adus o manetă care s-a 
rupt.

Toni-baci o cercetă cîteva 
clipe, apoi, fără să mai spună 
nimic, plecă cu ea spre atelier. 
Numaidecît aparatul de sudu
ră revărsă asupra manetei un 
potop de flăcări albăstrui.

— Ștefane, pleci imediat în
apoi, nu ?

— Plec Toni-baci.
— Așa băiatule. Te duci și-i 

dai zor că e păcat de vremea 
asta frumoasă să stea tracto
rul degeaba.-

★
...Ora 7. In stațiune a înce

put forfota unei not zile de 
muncă. Agronomii de sector 
discută cu directorul stațiunii 
planul bătăliei din ziua a- 
ceasta. Toate brigăzile trebuie 
să fie văzute azi, cu toți trac
toriștii trebuie să se discute. 
Agronomul Cincu Teodor dis
cută cu directorul stațiunii, 
tovarășul Dobronca Nicolae, 
înconjurați de ceilalți agrono
mi și mecanici de sector-

— Trebuie să mergem cu 
toții pe la sfaturile populare 
și să-i dăm zor cu înche
ierea contractelor cu tărami 
muncitori ca să nu stea nici 
un tractor degeaba. Nici mă
car o oră. Tovarășe Cincu, 
dumneata mergi la Sîmboteni. 
Să rămină acolo numai briga
da de fete. A XII-a să vină 
aici la Sîntana. Are de culti
vat 200 ha. Trebuie iarăși să 
meargă cineva la Cicir pentru

că brigada de acolo nu prea e 
ajutată de colectiviști. Vorbiți 
cu președintele și arătati-i că 
trebuie să îndrepte lucrul 
ăsta.

— Trebuie neapărat să ve
dem și cum s-a făcut receptio. 
narea lucrărilor de către sfa
turile populare.

— Și asta trebuie făcut. Di- 
seară trebuie să avem o situa
ție clară : cite zile mai are de 
lucru fiecare brigadă acolo 
unde este acum pentru ca să 
putem să le dăm alte locuri de 
muncă imediat ce termină. Nu 
trebuie să uitați tovarăși să 
vedeți cum stau băieții si cu 
mincarea. Dacă e bună. în
deajuns ...

Toată lumea se pregătește 
de drum. Șoferul Ion Coșovan 
își revizuiește mașina, iar ru- 
tieriștii încarcă butoaiele cu 
motorină. Mecanicul de sector 
Don Gheorghe e și el gata de 
drum. La ora 8 nici un agro
nom sau mecanic de sector nu 
mai e in stațiune. Mașina cu 
agronomul șef gonește către 
Cicir, la brgada lui Harasz. 
Drumurile intortochiate. pe a- 
locuri pline incă cu băltoace. | 
nu-1 împiedică pe șofer să 
bage viteză-

E o zi senină, cu cerul clar: 
ca o apă străvezie. Din toate; 
părțile străbate în pustă du- J 
duitul puternic al tractoarelor. 
Fiecare om din stațiune e la 
postul său. Astăzi bătălia se 
arată a fi mai aprigă ca ori-. 
cind.

E r
Dacă ați fost prin S.M.T. Sîntana nu se 

poate să nu fi auzit de Erji. Acum dacă o 
căutati o găsiți undeva în pustă, la brigăzile 
X și XII. E pontatoare-alimentatbare. îmbră
cată într-o salopetă gri, cu basmaua prinsă 
ștrengărește pe cap, nu-ți vine să crezi că 
de-acum e trecută de 30 de ani. Te miri cum 
de are timp să le facă pe toate : să măsoare 
terenurile lucrate de tractoriști, să facă situa
țiile, să alergfe pe la sfaturile populare pentru 
încheierea proceselor verbale de recepționări 
și pe lîngă astea, în timpul ei liber să mai 
facă și mîncare pentru tractoriști. E vrednică 
la treburile celelalte Erji, dar la gătitul mîn- 
cării e neîntrecută. Grijulie ca o mamă, ea se 
scoală înaintea zorilor, aprinde focul la ma
șina de gătit și pînă se îmbracă și se spală 
tractoriștii cafeaua e gata. La prînz, cînd 
termină cu pregătitul mesei, Erji se suie pe 
bicicletă și fuge pe cîmp și-i anunță pe băieți 
să vină la masă.

— Ce ne-ai gătit astăzi, Erji ?
r- Felul întîi supă. Ia gustă tovarășe 

Bolovan.

j i I
— Strașnică I exclamă Bolovan plescăind a j 

poftă din buze.
— Așa, felul doi o mîncare de cartofi cu ; 

carne de vacă. Am și felul trei, dar asta e I 
deocamdată secret. La cei care au muncit cel , 
mai bine azi le dau mai mult din felul trei I

— Aha, asta e un fel de premiere
— Azi am fost pe la magazia stațiunii — le | 

spune Erji în timp ce le servește supa. E bine 
aprovizionată. In fiecare zi are carne și lapte. 
Toate brigăzile o duc bine cu mîncarea.

— Da. Toate au cîte o Erji a lor. Celor de la 
a III-a le gătește o colectivistă. Și ei sînt mul
țumiți.

După ce a terminat masa, Roman Pavel o 
întreabă șugubăț pe pontatoare :

— Ascultă Erji, ar fi bine ca bucătăria 
noastră să aibă un caiet de sugestii și recla- 
mații.

— De ce? întreabă ea. Ai ceva de reclamat?
— Nu. Am vrea să scrim acolo : Iți mulțu

mim tovarășă Erji. Mîncarea gătită de dum
neata e foarte gustoasă. Ne simțim aici la fel 
ca acasă.,,“

Zi și noapte
■w Allo I Stațiunea ? Aiei brigada a IlI-a. 

Tovarășe, trimite-ne oarburanți că sîntem pe 
drojdie- E bine să vină în noaptea astia. Tri
mite-! pe Kiș că e mai vioi. Să nu uite să 
ne aducă și ziarele, tovarășe.

Kiș Gheorghe. un flăcău scund, dar solid 
și roșu la față abia sosise cu rutierul de la 
altă brigadă.

— Ești obosit, Gheorghiță ? îl întreabă a- 
gronomul.

— Obosit I se miră acesta. Nici vorbă. Ce 
dracu, la 22 de ani ai mei să obosesc.

— Bine, dar n-ai stat deloc astăzi.
— N-are aface. Trebuie să merg undeva, 

nu? Gata. I-am dat drumul imediat.
Cu farurile aprinse rutierul înaintează 

sprinten pe drumeagul de țară care șerpueș- 
te prin pusta întinsă. Mîinile lui Kiș stau 
strînse pe volan și toată ființa îi e cuprinsă 
de o încordare puternică. Butoaiele cu mo
torină zăngănesc monoton în remorcă. Trac
torul păcăne cînd mai înfuriat, cînd mai do
molit, împrăștiind liniștea adîflcă a cîmpiei. 
Trebuie să ajungă la brigadă plnă nu se 
culcă băieții ca să citească și ei ziarele în 
seara asta. Pe toți îi interesează întrecerea 
pe țară pentru titlul de „cel mal bun tracto
rist1' și urmăresc cu înfrigurare rezultatele 
tractoriștilor fruntași din întreaga țară.

După încă o oră de drum rutieristul zărește 
în apropiere o lumină palidă de felinar. „Am 
ajuns. Nu s-au culoat încă băieții. Uite că-mi 
ies înainte. Ia să-i bag o leacă de sprint la 
motor".

— Așa repede al venit, măi Kiș ? îl în- 
tîmpinară băieții.

— Am venit. Mi-era să nu le fie sete la 
tractoarele voastre. Uite, v-am adus ziarele 
Ia veniți lîngă mine, lîngă poștașul vostru 
să vedem cu cine avem de luptat. O fi vre
unul mai bun ca Roman Simion sau Fock 
el nostru ?

Abia peste o oră au terminat de citit și 
comentat ziarele. Kiș se pregăti de drum.

— Dormi la noi în seara asta, măi Kiș și 
pleci mîine dimineață, îl rugară tractoriștii.

— Fugiți de-aci I Cum o să dorm la voi ? 
Dacă mei e vreo brigadă oare are nevoie de 
carburanți? Mă duc' la stațiune. Cînd dă 
vreo brigadă chiot, jșata, am și întins-o prin 
noapte. Ei noroc fraților 1 Dacă nu iese de la 
voi „cel mai bun tractorist*, nu mai sîntem 
prieteni.

— Lasă, n-avea grijă de asta. Vezi să nu 
uiți să ne aduci ziarele cînd mai vii. Și află 
cum o duc celelalte brigăzi și vestește-ne. 
Mai ales de la fete. Cu ele avem mai mult 
de furcă.

Mecanicul de sector
Don Gheorghe este secretarul organizației 

U.T.M. a stațiunii și mecanic de sector. Are 
tn primire brigăzile X, XII, XIV și III. j 
L-am găsit în dimineața acestei zile reparîn- 
du-și motocicleta.

— Ea dumitale motocicleta, tovarășe Don ?
— Sigur că da. Am un B.M.W. ! E straș

nic. L-am cumpărat prin 49 cînd eram șei 
de brigadă. Făcusem într-o campanie trei j 
planuri. Am fost decorat cu Medalia Muncii 
și premiat. Din premiu mi-am cumpărat mo
tocicleta asta. îmi folosește tare mult. Mă 
sul pe ea și cît ai zice pește sînt la brigăzi. 
Intr-o zi pot să merg și la toate brigăzile. 
Cînd se strică vre-o piesă o iau cu mine, viu I 
la stațiune, o repar, și peste o oră tractorul a 
pornit din nou.

— De cite ori ai făcut lucrul acesta în cam- , 
pania de acum ? îl întrebai curios.

— Niciodată.
— Niciodată ? De ce ?
In ochii Iui Don se aprinse un licăr de 

mindrie.
— N-am făcut pentru că tn sectorul rr.e-i 

nu s-a defectat nici un tractor : mi duc pe 
la brigăzi, dar n-am nimic de lucru. Verific 
doar cum sînt îngrijite tractoarele. încolo, 
îmi fac munca mea de secretar. De fapt așa 
mi-am pus în gînd de astă iarnă, din timpul 
reparațiilor : să nu se defecteze nici un trac
tor care trece prin mîna mea. Ce-i drept, și 
băieții își îngrijesc bine tractoarele. Să te 
uiți numai la tractoarele lui Szebeștjen Mar- 
git și al lui Roman Simion. Iți vezi o- 
brazul în ele, așa sînt de curate.

— Tovarășe Don, nu poți să-mi dai un exem
plu de tractorist care nu-și îngrijește mașina ?

Don Gheorghe stătu cîtva timp pe gînduri, 
puțin încurcat.

— Uite, să nu crezi că vreau să acopăr 
lipsurile. îmi pare rău că nu pot să-ți dau 
un asemenea exemplu. Toți băieții mei își 
îngrijesc foarte bine tractoarele. Slnt toți 
băieți unul și unul. Brigada a XII-a a lucrat la 
G.A.C. Sîntana. Au făcut lucrări strașnice. 
Au cuplat cîte trei semănători la un trac
tor.

Sînt doi frați în brigada a XII-a : Simion și 
Pavel Roman. Ei sînt din gospodăria asta. 
Colectiviștii i-au trimis să se facă tractoriști. 
Cînd au început lucrările le-au spus : „Dacă 
nu faceți treabă faină, să nu mai spuneți la 
nimeni că sînteți din colectiva noastră".

Cînd au terminat, colectiviștii le-au strîns 
mîna : ,„Măi băieți, aveți niște mașini... clasa 
una. Să trăiți și voi și ele 1

Asta-i situația cu tractoarele mele. Văd că 
în primăvara asta n-au de gînd să se potic
nească de loc. Nu vor să-mi dea de lucru. 
Pentru asta nu sînt de loc supărat.

După ce a ridicat din sprîncene, zîmbind, 
Don Gheorghe s-a suit pe motocicletă.

— Mă duc iar pe la brigăzi. Cine știe, 
poate se întîmplă ceva. E bine să fiu acolo...

Ir : e: Margit Szebeștjen, cea mai bună tractoristă din brigada X-a de fete

Brigada fruntașă
tșovan — șoîerul ve- 
>e mașina cu opt ci- 

stațiunii, își apăsa 
pe accelerator. Vro;a 
Ză neapărat pină la 
brigăzile lui Bolovan, 
iti este șef la două 
la a X-a și a XIl-a. 

brigăzi sînt fruntașe 
une.
arată

pînă 
cînd 
plan

Brigada X. 
prima avînd 
la 
sta ft ti nea 

nat
XI I-a. a doua, ari 
sută. Va să zîcă 
este șeful celor mai 
gâzi.

In timp ce Coșovan ti 
dea zor. sărind peste g 
și hirtoape — tovarășul ai 
nom Cincu Teodor ne poves
tea cu înflăcărare despre ce: 
din brigada a X-a.

— Lei tovarăși, nu altceva. 
O să-i vedeți imediat. Zău. 
n-aș vrea să fiu in pielea lui 
Bolovan. Omul ăsta nici pînă 
acum nu s-a decis cu care 
brigadă să ție, cu a X-a sau 
a XII-a. E ișef la amindouă. 
Și lupta cea mai mare pentru 
locul I s-a dat tocmai intre 
aceste brigăzi. Dar nicioda'ă 
brigada XII-a n-a putut ajun
ge pe a X-a. In decada I-a 
brigada a X-a a avut 30 la 
sută, iar a XII-a 25 la sută, 
în decada a Il-a brigada a 
X-a a realizat 73 la sută 
iar brigada XII-a numai 
51,9 la sută. Și tn decada 
a treia cînd stațiunea și-a 
terminat pianul brigada a X-a 
a ieșit din nou învingătoare, 
cu 4 la sută mai mult ca bri
gada a XII-a. Lei, tovarăși 
nu altceva.

— Știți — spune agrono
mul — tractoriștii ăștia din 
brigada a X-a n-au avut pînă 
acum nici o reparație. Straș
nic și-au mai îngrijit tractoa
rele. Să-i vedeți ia întoarceri. 
Buni gospodari chiar și se
cunda are preț pentru ei.
' ...Coșovan cel vesel tși 

opri mașina. In mijlocul tar
lalei care trebuia arată 
găsea un vagon-dormitor o

,__ X-a a
- —înd 118 
data de 10 

și-a 
brigada 

I 114 la 
Bofo-.zi

se
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SEARA,

cisternă mobilă și apoi trac
toarele frumos aliniate. Am 
intrat în vagonul dormitor. 
Tre> fete luau tocmai masa. 
Agronomul s-a grăbit să ni 
le prezinte :

— Iată vestita brigadă a 
X-a. Asta e Suzi, Furdui 
Susana, asta cîrnă cu codițe 
e Gita, Szebeștjen Margit. E 
fată bună, și mai ales tracto
ristă cum nu găsești alta în 
toată regiunea, numai că răs
punde cam rar la scrisorile 
lui MWura Ernest, care-i în 

Macnra a ies: tracto-

M <M Doina, 
de 17 ani. e ți

brigăzi crapi 
i-au întrecut 
asia-i brigada 
ta «a

★

Bolovan și fetele se 
că n-au de lucru. Au terminat 
toate ’ucrările la Sîntana, 
Olari. Caporal Alexa și acum 
la SîmbltenL 
propiere a tra< 
țărani muncitori lucrau 
atelajele lor.

— De ce nu-și lucrează 
menii aceștia ogoarele 
trac toare’e noastre se întrea
bă Bolovan. Cu tractoare 
se face arătura mai bună, și 
mult mai repede. Sfatul popu
lar se mulțumește să bată 
toba prin sat, sau să anunțe 
prin megafon că tractoarele 
sînt la hotarul comunei și ori 
cine dorește poate să le folo
sească. Parcă am fi la circ ! 
Conducerea stațiunii noastre 
se zbîrlește la președinți de 
sfat, fie prin telefon fie la

. fața locului, dar altceva ni
mic. Muncă de lămurire însă 
ca țăranii să contracteze cu 
stațiunea nu duc nici sfatul și 
nici utemiștii. Lucrăm după 
cum pică cîte un țăran mun
citor la noi.

plîng

In imediata a- 
ctoarelor cîțiva 

cu

oa-
cu

Azi dimineață, povestește 
Furdui Suzana, a venit pe 
cîmp țăranul muncitor Popi 
Petru. Și-a cărat pe tarla co
ceni pentru boi și s-a pregătit' 
să are cele 2 jugăre în 3 zile. 
Tot robotind pe cîmp Popi 
Petru a văzut tractoarele.

A venit la vagonul dormi
tor și tovarășa Teiber 
făcut imediat contractul, 
Bolovan a repartizat-o 
Furdui Susana.

— Cînd a văzut că 
repartizat 
Suz: — a 
nas. „Eu 
I tier ea 
Lasă tăticule, i-am 
dumneata ai făcut 
cu S.M.T.-ul. Dacă 
placă ai să mă reclami, 
hai să mergem acum 
lucru.

Pînă la tractor a urmat dis
cuția bine cunoscută de fetele 
din brigadă. Popi 
să-i spună fetii că 
grea nu e pentru 
e și cu murdărie 
croitorie. Au mai 
de astea și tn alte 
Ce tărăboi a mai făcut anul 
trecut președintele din Olari. 
Cum a văzut fetele a și dat 
telefon la director.

— Să-ți iei muierile înapoi, 
mie să-mi trimiți tractoriști.

Dar cînd a văzut 
fac fetele n-a mai 
Munca de calitate 
brigăzii de fete.

Același lucru a pățit și Popi. 
Mergea în urma tractorului 
uitîndu-se mustrător la fata 
ce mînuia cu dibăcie volanul 
și se căia în gînd că s-a bă
gat într-o asemenea încurcă
tură. In două ore ogorul a 
fost arat.

Popi se uita lung, ba la tar
laua lui, care n-a mai cu
noscut asemenea brazde, ba 
la fată.

— Bun, 
mecanic.
Iar la anul
neata trebuie să-l ari. că alt 
mecanic nu-mi trebuie.

i-a 
iar 
pe

m-a 
pe mine — spune 
sucit <

rreau un
nai bine**.

din 
ăla 
eL 

eu.

omul 
i băiat.

a spus 
spus 

contract 
n-o să-ți 

Ia 
la

a început 
munca asta 
muieri. Că 
nu ca la 

auzit fetele 
părți.

ce arături 
zis nimic, 
e marca

Pagina de fajă era gata 
să intre in rotativă, să se 
muttiplice in sute de mit 
de exemplare cind pagina
torul fu oprit din lucru.

— Tovarășe, ne-a sosit 
un telefon de la Sîntana. 
S-a încheiat decada și a- 
vem ultimele rezultate. Nu 
știm ce să facem. Trebuiesc 
ceva schimbări. Noi am 
scris că brigada a X-a de 
fete e fruntașă și iată a- 
cum sîntem anunfafi că pe 
locul intil a ajuns brigada 
a XV-a a lui Harasz Iosif... 
Ce putem face ?

Paginatorul a stat pufin 
pe gînduri și după cîteva 
clipe ne-a dat următoarea 
idee: să scoatem alt ar
ticol și să dăm în schimb 
convorbirea telefonică.

Iată pe scurt convorbi
rea cu tovarășul agronom 
șef, Cincu Teodor, care 
ne-a dat ultimele rezul
tate.

— Tovarășe Cincu, spu- 
ne-ne care e situația a- 
cum la încheierea deca
dei ?

— Tovarășe redactor, ne 
pare rău că va trebui să

> sur priz 
modificați articolul, dar... 
tractoriștii lui Harasz, ve
deți, n-au ținut cont de 
aceasta și au trecut tn 
frunte. Brigada lui Harasz 
și-a realizat pînă în pre
zent planul în proporție 
de 180 la sută. Cel mai 
bun din brigadă e tracto
ristul Mătca Tănase cu 
191 la sută. Și pentru noi 
e într-un fel o surpriză 
victoria brigăzii lui Hara
sz. La început nu credeam 
că această brigadă, com. 
pusă din tractoriști care 
în celelalte campanii s-au 
cam lăsat pe tînjală și au 
fost indisciplinați, să a- 
jungă acum în frunte. Ai
ci de fapt e meritul Iul 
Harasz. El e „tatăl" lor.

— Despre asta am scris 
noi în materialul „Seara. 
Intr-un vagon-dormitor"

— Să vă spun mai de
parte. Pe locul doi e bri. 
gada a XII-a iar a treia e 
brigada a X-a de fete, care 
era fruntașă. Este prima 
oară cînd băieții din bri
gada a XII-a întrec pe fe
te. Să nu credeți că fetele

sînt triste că au fost între
cute. Ele au multă ambiție 
și s-ar putea ca la sfîrșitul 
decadei următoare să fie 
iarăși tn frunte. Față de 
brigada a XII-a care are 
160 la sută realizat din 
plan, ele n-au decît 158, 
adică cu 2 procente mai 
puțin.

— Tovarășe Cincu, care 
sînt acum cei mai buni 
tractoriști din stațiune ?

— Primul e tovarășul 
Fock Urban din brigada a 
V-a care și-a depășit pla
nul cu 100 la sută. Urmea
ză Roman Simion dintr-a 
XII-a. Are 194 la sută șl 
Mătca Tănase, cum v-am 
mai spus, 191 la sută. Noi 
sperăm că unul dintre ei 
să cîștige titlul de „cel 
mai bun tractorist". La 
decada viitoare s-ar putea 
să avem din nou surpri
ze. Toți tractoriștii s-au 
angajat ca în cinstea zilei 
de 1 Mai să facă încă un 
plan. Deci întrecerea între 
brigăzi continuă. Nu știm 
cine va fi tn frunte.

Odată cu întunericul serii, tractoarele bri
găzii a III-a, care lucrează pe ogoarele 
gospodăriei colective din Horia, s-au aliniat 
ca niște ostași disciplinați în dreapta vago- 
nului de dormit. înăuntru, în vagon e gă
lăgie mare. Tractoriștii mănîncă, dar în a- 
celași timp rîsul clocotește ca un pîrîu 
de munte. Astăzi a venit în mijlocul brigă
zii, tovarășa Anton Maria, adjuncta cu pro
blemele de U.T.M. a secției politice, depu
tată în Marea Adunare Națională. După 
masă vor ține ședință de organizație. Ne
apărat se vor discuta lucruri interesante. 
Ordinea de zi a fost anunțată de dimineață: 
se va discuta în legătură cu ziua de 1 Mai.

...Toată lumea mănîncă repede. E ora 
8,30 și ședința trebuie să înceapă la ora 
stabilită. Nici un minut întîrziere.

Masa prezidiului a fost improvizată re
pede. N-au pinză roșie să pună pe ea, dar 
nu-i nimic. Și așa merge. Ședința e condu
să de tractoristul Beraru Gheorghe și Raab. 
Mihaf, șeful brigăzii. Așezați pe unde se 
nimerește, în poziții cît mai comqde, trac
toriștii sînt numai ochi și urbehi.

Se apropie ziua de 1 Mai. Ziarele aduc în 
fiecare zi vești despre succesele oamenilor 
muncii din întreaga țară realizate în .cin
stea acestei zile. Ei, tractoriștii, pot sta deo
parte, pot să se bucure de această sărbă
toare fără să-i aducă în dar nici o victorie? 
Rînd pe rînd tractoriștii au luat cu toții 
cuvîntul.

— Eu, tovarăși, spuse Rusu Teodor, mă 
angajez să fac pînă la 1 Mai încă un plan 
cu tractorul meu.

Snep Anton, un tînăr blond, de vreo 18 
ani, a ridicat și el imediat mîna în sus.

— Nici tractorul meu nu-i mai beteag ca 
al tovarășului Rusu. Și eu o să dau încă 
un plan pînă la 1 Mai.

Beraru Gheorghe și-a luat angajamentul 
că va realiza 100 hantri, iar Tomaș Alexan
dru la fel. Raab Mihai s-a ridicat și ei 
și după ce a cercetat liniștit cu privirea 
pe fiecare tractorist, vrînd parcă să-și mă

soare încă odată forțele brigăzii începu să 
vorbească.

— Frumoase angajamente și-au luat toți i 
tovarășii din brigada noastră. Nici nu pot 
să mă gîndesc că ele nu se vor îndeplini.

[ Eu mă angajez în numele tuturor că 
brigada noastră își va depăși planul pînă 
la această zi cu 50 la sută,

A urmat un ropot scurt de aplauze. 
Brigada era de acord.

Deși tractoriștii sînt sub pături 
ședința mai continuă incă neoficial. Rusu 
Teodor vorbește vecinului său de pat.

— Ce crezi, noi o. să defilăm la 1 Mai ?
— Sigur că da,
— Și eu cred la fe|. Ori unde oi fi tot de

filez. Chiar de-iaș fi pe cîmp. îmi pun un 
steag pe tractor și-i dau drumul cîteva tu
re să vuiască toată pusta. O să-mi închipui 
că trec prin fața tribunei și că aplauzele 
vuiesc ca o furtună.

— Și eu o să defilez — îi destăl- 
nuiește vecinul. Trebuie să-mi fac rost de pe 
acum de un steag și de htrtie roșie. O să-mi 
îmbrac tractorul cum se îmbracă o fată în 
zi de sărbătoare.

mulțam, tovarășă 
pentru arătură, 
să ști că tot dum-

★

Moștenirea lui Rusu
Inchipuiți-vă ce nenorocire s-a abătut asu

pra lui Raab Mihai. Anul acesta a fost ridi
cat din tractorist în funcția de șef de brigadă. 
Cu toate s-a împăcat pînă la sfîrșit Raab; și 
cu gîndul că o să conducă o brigadă și deci 
va avea mai multă bătaie de cap. Cu o sin
gură treabă nu se putea Insă Împăca. Raab 
a lucrat 3 ani de zile pe tractorul I.A.R. A-125. 
A avut grijă de mașina asta trei ani de zile 
ca de lumina ochilor din cap. Doar 2 repa
rații a avut în tot acest timp. I.A.R.-ul A-125 
era cel mai vechi tractor, dar și cel mai bun 
de la S.M.T. Sîntana. Cu ajutorul lui, Raab 
făcea într-un an sute de hantri peste plan. Ei, 
inima de tractorist, cine o înțelege, va ști ce 
a simțit Raab cind a trebuit să se despartă de 
A-125. care i-a fost tovarăș de luptă trei ani 
de ziie.

Iată, ăsta era păsul lui Mihai Raab. Ș-a gîn- 
dit flăcăul cum să-și împace inima, și-a găsit 
A luat brigada în primire însă numai cu "> 
singură condiție : „Mi-l dați pe A-125 tn bri
gadă". S-a gîndit Raab că în brigăzile din 
stațiunea lor mașinile sînt bine îngrijite, dar 
e mai sănătos dacă are tractorul sub ochii lui.

A cugetat îndelung cărui tractorist din* bri
gadă să încredințeze mașina. Grea alegere 1 
Oare cine să merite să lucreze pe A-125? In- 
sfîrșit s-a hotărît. L-a chemat pe Rusu, unul 
din cei mai vechi tractoriști din stațiune. S-au 
dus amîndoi la mașină. Cînd au ajuns în fața 
tractorului Raab a oftat și i-a zis :

— Vezi tractorul’ăsta ? Ți-1 las ție moșteni
re. Te rog să ai grijă de el.

Cu tractorul A-125 Rusu și-a îndeplinit de 
acum planul lucrărilor de primăvară. A-125 
ca și înainte, e tot cea mai bună mașină a 
stațiunii.

INTR-UN VAGON-DORMITOR
O seară senină de primăvară. Pe cer seînteiază stelele. 

La brigada 15, băieții se pregătesc de culcare, în vagonu' 
dormitor. Doar Iosif Harasz, șeful brigăzii, nu se îndură să 
plece de La tractoarele frumos aliniate. Mai cercetează cîte 
o mașină, să vadă dacă totul e în regulă. In liniștea serii 
se aude susurul Mureșului ce curge domol și țîrîitul gree- 
rilor,

Harasz intră în vagonul dormitor. Băieții s au băgat sub 
pături și citesc. Dumitru Drecin citește „Opere Alese" de 
Dobroliubov. Ludovic Bedo stă într-o rînă, cu capul rezemat 
In mîna și citește încordat „Secerișul" de Galina Nicolaeva 
In limba maghiară. Mai bine zis înfulecă paginile. Mătca 
Tănase și Szocica Gheorghe citesc ultimul număr al „Scîn- 
teii tineretului", adus azi la prînz de rutierist.

Ingîndurat, Harasz se așează pe scaun. își privește băieții 
cum citesc. Ei, băieții lui. Cînd s-au format brigăzile el era 
plecat la un curs. Anul trecut a fost șef la brigada a III-a. 
A avut atunci băieți buni, unul și unul. Și iată s-a întors 
de la curs și-a aflat că nu mai este șef la a III-a ci i s-a 
încredințat o brigadă nouă. ,,Ia să văd ce băieți am primit" 
— și-a zis. Dar cînd a aflat cine sînt a rămas năuc. Tănase 

Mătca chiulangiu, Ludovic Bedo indisciplinat, Gheorghe 
Szocica și Dumitru Drecin alți doi cu mare faimă 
în stațiune. Cînd i-a spus directorul că avînd în vedere fe
lul în care a condus brigada, anul trecut ieșind între primii, 
anul acesta i se încredințează o brigadă mai slabă, n-a 
zis nimic. A plecat tăcut. N-am fost aici cînd s-au împărțit 
brigăzile. Toți și-au ales pe cei mai buni. Iar mie mi-a 
picat o adunătură din toate brigăzile. Ce să mai faci cu 
ăștia. A plecat frămîntat de gînduri și remușcări.

Și acum. Da, acum să îndrăznească cineva să spună că 
Tănase Mătca e chiulangiu, că Harasz ar fi în stare să-l ia 
la bătaie. Mătca a făcut pînă azi seara 2 planuri. Sau Bedo, 
Szocica, ori Drecin. n-a avut niciodată așa băieți buni ca ei. 
Seara trebuie să-i tragă jos de pe tractor nu altceva, că 
pînă și noaptea ar tot brăzda ogorul. Brigada lui este între 
primele. La îndeplinirea planului pe stațiune brigada a X-a 
de fete a avut 118 la sută, iar a lui, 104. Agronomul a trecut

ieri pe Ia brigadă și a luat noile date. A spus că i se pare, 
că brigada lui va fi prima. Poate chiar de azi sînt în frunte. 
Nu i-a venit să creadă agronomului că a făcut treabă cu 
„ăștia". Ce știu cei de la direcțiune ce băieți sînt Mătca, 
Bedo, Szocica și Drecin. Pe semne au crezut că nici pianu1 
nu-l vor îndeplini. Sau și-o fi zicînd că multe minuni se mai 
înttmplă pe lumea asta. Dacă ei ar fi fost ajutați ca și 
brigăzile lui Bolovan, ar fi făcut și mai mult. Dar de. vezi 
că așa se întîmplă. e sprijinită numai „elita". Dacă vine 
un ziarist în stațiune unde este dus ? la brigăzile lui Bo
lovan. Ei însă, brigada 15^ sînt o brigadă de chiulangii, de 
băieți răi, cărora degeaba le dai sprijin. Tocmai la el să 
duci ziaristul. Ce știu cei din conducere ce băieți are el. Au 
cam aflat ei cîte ceva, că doar sînt între primele brigăzi, 
dar tot se mai îndoiesc. Dar stai că vor fi ei primii, brigada 
15 în frunte, nu va veni să creadă nimănui. El însă va 
striga atunci în fața la toți : „Voi nu știți să munc'ți cu 
oamenii. Mătca. nu mai e Mătca și nici Szocica nu mai e 
Szocica de anul trecut".

Cum s-a întîmplat asta ? Ei uite, despre asta s-ar putea 
vorbi multe. Pe cîmp s-a luptat cu ogorul, iar aici în cămă
ruța asta s-a dat bătălia cu firea oamenilor^ Harasz nu-1 
pedagog, e șef de brigadă. Ca să fi pedagog trebuie să fi 
bine pregătit, să ai multe ounoștințe. Ce ciudată e totuși 
cîte odată viața, te face fără voie pedagog.

Aici în acest vagon dormitor au citit ei împreună che
marea lui Stănescu Vasile de la S.M.T. Peciul Nou, pentru 
titlul de „cel mai bun tractorist".

— Ce, o fi minune Stănescu ăsta ? — a zis Szocica. Noi 
nu ne,putem măsura cu el ?

Și toți au fost de acord că Stănescu nu-i o minune, că-i 
tot tractorist și dacă vor, îl pot chiar întrece. Odată. în 
primele zile de lucru nu erau bine curățate tractoarele. A 
doua zi toți s-au repezit să pornească tractoarele. Harasz 
nu i-a lăsat însă. „Veți curăți mai întîi mașinile". Două 
ore a ținut curățatul. Lui Mătca I-au dat lacrimile de-atîtea 
rugăminți. Cică le vor lua înainte celelalte brigăzi și Stă
nescu va cîștiga titlul de „cel mai bun tractoiist" dacă el

se ocupă cu „toaleta mașini" în toc să lucreze. Dar Harasz 
nu s-a lăsat înduplecat. „Altă dată să vă curățați bine trac
toarele".

Odată nu s-a arat bine o margine. Harasz a observat după 
două zile. Bine că a văzut că i-ar fi crăpat obrazul de ru
șine la recepție. I-a întors pe toți tocmai din partea cealaltă 
a comunei unde lucrau atunci. Iar l-au rugat băieții, el însă 
în asemenea cazuri are inimă de piatră. S-a pierdut timp, 
combustibil, deplasare în gol, dar ceea ce s-a cîștigat valo
rează mai mult: de atunci nu s-a mai văzut ogor prost 
arat.

In primele seri băieții n-au vrut să citească. Le-a citit el 
pînă i s-a uscat gîtlejul. Mal tîrziu au citit singuri. Ba s-au 
și ciorovăit între ei pentru cărți, ca de pildă pentru „Seceri
șul". I-a obișnuit pe băieți să discute seara despre viața și 
problemele lor. Ieri seara, de pildă, băieții au discutat faptul 
că ar fi putut face lucrări mai multe dacă ar fi aplicat me
toda graficului orar. Dar conducerea nu le dă nici un spri
jin, se subapreciază importanța acestei metode. Tovarășul 
director știe numai de rulmenți. Dacă vine.cineva de ia 
regiune sau chiar și poștașul, el spune : „Mai bine ne ai fi 
adus niște rulmenți pentru batoze". Sînt importanți șt rul
menții, dar graficul orar se poate aplica și fără rulmenți. 
Asta a fost concluzia discuțiilor.

Hotărît lucru, Harasz nu-i pedagog, e doar un simplu :e! 
de brigadă.

S-a sculat de pe scaun, s-a dezbrăcat și era gata să sțingă 
lumina. Și ceilalți s-au pregătit pentru dormit. Dar i-a 
oprit Bedo.

— Vă rog, încă două pagini...
— Nu se poate sîntem obosiți, l-a spus Harasz.
— Zău. sînt acolo unde dă drumul la combină.
— Cine ? au întrebat toți.
— Cum cine, — fetișcana aceea îndărătnică, care se face 

om de treabă. Frosca.
Pagină redactată de ȘTEFAN HALMOȘ
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Conferința utemiștilor din Comănești
Un orășel .provincial prin care forfoteau oa

meni zdrențăroși, cu trupurile supte de vlagă, 
în care mizeria și foamea erau întîlnite tot atît 
de des ca și mormanele de gunoaie împrăș
tiate pe toate străzile și prin care copiii își 
făceau de lucru cîtu-i ziulica de mare — așa 
arăta Comăneștii atunci, de mult, cînd toate 
bogățiile lui aparțineau exploatatorilor. Lo
cuitorii acestui oraș, cînd își aduc aminte de 
acele vremuri, se scutură ca după un vis urît.

Dar timpurile s-au schimbat. Industria ex
tractivă, de construcții, unitățile industriei 
metalurgice și forestiere au luat în acest orășel 
în anii regimului de democrație populară 
un avînt din ce în ce mai mare. Și la toate 
aceste construcții tineretul și-a dat cu multă 
dragoste aportul său. Nu a fost loc de muncă 
în care utemiștii și tineretul să nu-și dea con
tribuția. Despre felul cum au muncit, despre 
realizările și lipsurile lor și ale comitetului 
orășenesc U.T.M. au vorbit delegații utemiș
tilor întruniți în conferința organizației oră
șenești U.T.M.-Comănești.

Sîrit utemiști și tineri din multe organizații 
de bază, cum ar fi, de pildă, cele de la mina 
Leorda, Atelierul Central, mina Lumina și al
tele care, sub îndrumarea de fiecare zi a or
ganizațiilor de partid au obținut rezultate fru
moase în lupta pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan. Brigada utemistă de la 
mina Lumina — spre exemplu — condusă de 
tovarășul Muțu Năstase, depășește lunar nor
ma între 15—35 la sută.

Analizînd felul cum se desfășoară învăță- 
mîntul politic în organizațiile de bază conte- 
rința a arătat că în ultima vreme, cercurile 
politice și-au îmbunătățit activitatea și au 
ajuns cu lecțiile la zi. Propagandiștii acestor 
cercuri și cursuri politice se pregătesc mai bine 
reușind în felul acesta să facă mai interesante 
lecțiile și seminariile, să le lege mai strîns 
de viața și munca utemiștilor și tinerilor.

Delegații 
însă să 
criticat 
munca 
U.T.M.
șenesc.

la conferință nu s-au mulțumit 
spună numai cuvinte de laudă. Ei au 
cu asprime slăbiciunile manifestate în 
comitetelor organizațiilor de bază 

precum și a membrilor comitetului oră- 
Vorbind despre munca tinerilor în

producție ei au arătat că mai sînt încă bri
găzi utemiste care ființează doar în dosa
rele comitetelor organizațiilor de' bază și co
mitetului orășenesc U.T.M., așa cum este, de 
exemplu, brigada utemistă de la mina Rafira, 
oare în mod practic nu-și mai trăiește viața 
de mult, dar care totuși figurează ca existentă 
în evidența organelor U.T.M.

Despre multe din posturile utemiste de con
trol se poate spune același lucru. Intr-una din 
ședințele comitetului orășenesc s-a luat ho- 
tărîrea ca în scurt timp cele 5 posturi ute
miste de control să fie reorganizate, lucru 
care nu s-a făcut nici pînă în prezent.

Delegații au criticat vechiul comitet pentru 
lipsa sa de preocupare în domeniul instruirii 
comitetelor U.T.M. noi alese. In comitetul or
ganizației de bază U.T.M. de la „Electromon- 
taj" utemiștii au ales mulți tovarăși noi care 
nu au încă experiența muncii de organizație. 
Ei nu știu cum să-și întocmească un plan 
de muncă pentru că vechiul comitet U.T.M. al 
orașului nu le-a arătat, nu i-a instruit în mod 
practic asupra diverselor aspecte ale muncii 
de organizație în așa fel încît ei să treacă 
imediat la realizarea hotărîrilor ce au fost 
adoptate în cadrul adunării generale de darea 
de seamă și alegeri.

Sezisînd conferinței 
șui Ardeleanu Vasile 
tet orășenesc U.T.M. 
în așa fel încît sarcinile să fie îndeplinite la 
timp și în bune condițiuni ; membrii noului 
comitet să nu se înfunde în birou în diferite 
ședințe și ,,ședințele" să fie mai mult pe te
ren, în mijlocul tinerilor.

Cu mult simț de răspundere au discutat 
delegații la conferință fiecare candidatură în 
parte. Printre cei propuși a fost și tovară
șul Ardeleanu Vasile. un bun muncitor, cu 
mult spirit de organizare, care a fost ales 
apoi secretar al comitetului orășenesc U.T.M.

Membrii noului comitet orășenesc U.T.M. 
s-au angajat că vor munci din toate pute
rile pentru ca sarcinile ce revin organizațiilor 
de bază U.T.M. din oraș să fie îndeplinite 
timp și cît mai bine.

aceste probleme, tovară- 
a propus ca noul comi- 
să-și organizeze munca

la

Corespondent
OLARU EMIL

In practică se verifică cunoștințele
Așezat la poalele unor dealuri bătrîne, rosse 

de ape întocmai ca lemnul mîncat de carii, sa
tul Petrinzel numără cîteva zeci de fumuri. 
Pămîntul înconjurător este argilos împregnat 
de pietriș și spălat de ploi. Muncile agricole 
șînt aici greu de făcut și numai hărnicia oa- | 
menilor scoate de pe aceste păminturi recolte 
bogate.

In mijlocul colectiviștilor din acest sat a ve
nit în primăvara lui 1954 
delyi. student la institutul Agronomic din Cluj, 
pentru practica de vară.

Adalbert a cerut să fie repartizat 
zel, nu pentru că ar fi din partea 
mei ales, datorită faptului că l-au 
gieutațile cultivării pămintului.

Adalbert e doar de o lună și jumătate In 
Petrinzel, dar este de-acum cunoscut de oa
meni oare se laudă cu ..agronomul" lor. 
instalat intr-o cameră nu departe de se: 
gospodăriei, și toată z i bate deaLunle 
preună cu colectiviștii ma. virs'r. c. sa 
tineri. Despre munca Iu: de aici evita să 
beașcă. afirmind că e prematj*. că . '■ 
încă nu pot fi cunoscute. Cîteva lucruri pe 
care le face Adalbert In gospodărie tot pot 
fi. date însă în vileag.

în raionul Huedin, cultura cartofilor e o o- 
perație deosebit de grea. Rîia neagră provoa
că mari pagube culturilor de cartofi. Atinsă 
de această boală, planta se usucă și 
cartoful rămtne mic. sărac In substanțe hrăni
toare. Recoltele de cartofi ce se obțin în acest 
raion sînt încă miei, și oamenii îl cultivă mai 
ales pentru acoperirea nevoilor lor personale.

In gospodăria colectivă din Pet'inze!. situa
ția cultivării cartofului e aceeași. In planul 
de cultură al gospodăriei, la un toc de cinste 
stau porumbul, floarea soarelui mazărea ia 
cartoful mai la coadă.

Clnd a sosit in Petrinzel Adalbert ă discuta 
eu conducerea colective: această problemă.

— Cartoful este o plantă absolut necesară 
alimentării populație: și apro-.izm-a- indus
triei — a spus ei. Nu ne putem mulțumi cu 
recoltele slabe pe care le obținem, și mai ales 
cu calitatea insuficien â a cartof:!'1:.

Oamenii n-au obiectat nimic și i-au dat drep
tate.

— In regiunea noastră sînt raioane unde se 
obțin recolte bogate de cartofi — a conțin jat 
Adalbert. De acolo putem cumpăra cartofi de 
sămînță de calitate superioară, pentru a avea 
și în gospodăria noastră un soi rezistent.

tinărul Adalbert Er-

la Petrin- 
iocului ci, 
atras aici

Turnat după romanul marelui scriitor realist, 
critic englez Charles Dickens, filmul „Nicho
las Nickleby" dezvăluie puternic și realist ava- 
riția, cupiditatea, egoismul, cinismul, ipocrizia 
și ignoranța burgheziei engleze din secolul al 
XLX-iea, clasa conducătoare a acestei so
cietăți — stăpină, dar în același timp și scla
vă a banului.

Deosebîț de sugestivă și emoționantă este 
redarea în film a vieții copiilor în așa zisa 
școală a lui Squeers. brutalitatea, lipsa de 
omenie cu care erau tratați acești copii, înfo
metarea la care erau supuși, „doctoria" ad
ministrată nu pentru a le conserva sănătatea 
ei pentru a le răpi pofta ae mîncare. Toate 
acestea ilustrează plastic ideea că exploata
torii nu-și aleg victimele ; ei lovesc deopotrivă 
pe tineri, bătrîni. femei și copii. Nu-și alegea 
victimele nici bătrînul cămătar Ralph Nickleby. 
Ca să rămînă singur stăpîn pe avere, Ralph 
și-a înstrăinat fiul. Ca să-și sporească teancul 
de bancnote, el intenționează să-și folosească 
.nepoata ca 
și lorzi.

Nicholas 
acela care 
de lucruri, 
familiei Squeers și părăsește școala luînd' cu 
sine pe cel mai oropsit dintre băieți. Nicholas 
îl înfruntă neîncetat pe unchiul său și din în
fruntarea acestor doi oameni, unul cinstit și 
sincer, celălalt meschin și lipsit de scrupule 
se naște tot dramatismul acțiunii filmului.

Filmul 
societății 
meni de 
solani și 
Ralph. Iată-i pe 
ceau parte din vîrfurile burgheziei, ajunse pe 
culme și care trec la o formă superioară, ra
finată și ascunsă a exploatării capitaliste prin 
afaceri de mari proporții și care aveau nevoie 
de slujbași instruiți — prin mijlocirea cărora 
să-și camufleze ignoranța. Iată în continuarea 
galeriei un impresar-director de trupă care 
improvizează spectacole' și înșală publicul.

In afară de aceștia, cîteva apariții secundare 
înfățișează tipuri de burghezi parveniți, si
guri de banii lor și care-și permit să insulte, 
să umilească pe cei ale căror servicii le plă
tesc. Un parlamentar, după ce-i înșiră viito
rului secretar un pomelnic întreg de obli
gații, îi arată insolent ușa la simpla observa
ție a acestuia că salariul de 15 șilingi e neîn
destulător. Un negustor îmbogățit îl silește pe 
Nickleby să predea lecții de franceză celor

nadă, pentru a atrage pe bancheri

Nickleby, nepotul lui Ralph, este 
se revoltă împotriva acestei stări 
Nicholas se opune bestialităților

redă totodată variate aspecte ale
Iată grupul de oa- 

mișei și hulpavi, 
care-1 

frații Cheerebly, care fă-

burgheze, 
afaceri, 

snobi înconjurau

O marfă care nu face cinste
Avînd nevoie de un clește patent, - m-am 

dus să mi-1 procur de la magazinul de fierărie 
din Petroșani. Mi-ăm ales unul mai arătos, 
am plătit 48 lei și am plecat încredințat că 
am făcut o treabă bună. Am fost foarte deza
măgit însă cînd am încercat să string un 
șurub, am observat că șurubul a lăsat urme 
adînci în patent ștergîndu-i zimții. Am încer
cat apoi să tai o sîrmă de fier moale, dar 
am văzut că sî.rma s-a imprimat perfect în 
gura cleștelui, fără să se fi retezat.

Am crezut că am nimerit eu un clește de o 
calitate mai proastă. M-am dus deci din nou 
la Petroșani să-mi cumpăr altul. Spunîndu-i 
vînzătorului situația, mi-a dat mai multe bu
căți să-mi aleg. Incercîndu-!e pe rînd, am 
observat că toate sînt la fel. Vînzătorul m-a 
informat că sînt lucrate la fabrica „Ion 
Fonaghi" din Orașul Stalin.

Pe lîngă faptul că aceste patente sînt de 
proastă calitate în ceea ce privește materialul, 
sînt și foarte diforme, greoaie, lucrate în 
fugă.

Ce părere au tovarășii de la fabrica „Ion 
Fonaghi" despre calitatea patentelor produse 
de ei? Eu consider că ei trebute să ia cele 
mai serioase măsuri pentru a ne trimite 
numai unelte pe care să le putem folosi.

Corespondent
ION VINATORU

Dacă dormi primăvara, 
n-o să bei must toamna

Sub povara cheltuielilor militare

Colectiviștii au fost de acord cu propunerea 
lui Adalbert și cîțiva dintre ei au plecat Li 
raionul Turda să cumpere cartofi de sămînță. 
La plecare li s-a spus :

— Alegeți numai cartofi roz de toamnă sau 
primăvară. Aceștia sînt și mai rezistenți și 
mai hrănitori.

Acum, colectiviștii din Petrinzel au însămîn- 
țat un lot experimental cu cartofi de calitate 
superioară, rezistenți climei din aceste locuri. 
La toamnă vor avea primele rezultate, iar la 
anul suprafața insămînțată cu cartofi de cali
tate va crește du mult. Aceasta este prima 
experiență a viitorului inginer agronom.

★
Cînd a părăsit Clujul pentru a pleca în 

trinzel. Adalbei eresat ia decanat

6Îrmă lișfi americani afi-'îfitasat î-n, .1952 dobînzi în 
valoare de 6,5 miliarde dolari,- ceea ce repre
zintă 10 la sută dim totalul încasărilor fiscale.

In total datoriile S.U.A. se cifrau la 31 mar
tie "la Imensa sumă de 270.235 milioane dolari, 
însăși Eisenhower a recunoscut că această da
torie va continua să crească -iar dobînzile se 
vor urca și ele Ia 6.875 mil'ioâne dolari.

Aceste fapte l-au silit pe George Cossan, fo
stul procuror general al statului Iowa să de
clare : „Poveri 
acum de 275 1

ordin să se împrejmuiască podurile cu 
ghimpată sperînd ca astfel să scadă numă
rul sinucigașilor înecați.

Sau ar putea vorbi despre consecințele re
ducerii alocărilor civile milioanele, de țărani 
aruncați pradă mizeriei în țările capitaliste. 
Astfel în S.U.A. proiectul de buget pe 
1954—1955 prevede reducerea alocărilor pentru 
agricultură și resurse agricole, față de bu
getul precedent, cu 1.335 miliarde dolari (cu 
16,5 la sută). Iar în privința stării agricultu
rii Angliei cunoscutul ziar de specialitate bri
tanic „Financial Times" ne oferea următorul 
tablou :

„In Anglia pe o întindere de sute de mile 
pătrate, populația rurală, trăiește și lucrează, 
în esență în aceleași condiții ca și acum o 
sută de ani. Pentru a vedea în ce condiții, 
grele trăiesc coloniștii-pionieri —■ nu este ne
voie să pleci în Canada sau în „regiunile 
înapoiate'* din 'Australia ; aceste condiții pot 
fi întîlnite astăzi în Anglia la o distanță de 
cîteva minute de mers de la autostradă, la 
numai cîteva mile depărtare de orice oraș".

Toate acestea în timp ce marile monopo
luri producătoare de armament cîștigă mi
liarde. sporindu-și necontenit profiturile.

Tocmai aceștia, marii miliardari americani 
și englezi sînt cei interesați în menținerea 
încordării internaționale pentru ca mereu să 
crească alocațiile pentru înarmare— o 
vârâtă binefacere pentru trusturi.

In ce scopuri sînt alocate 
principalele mijloace financiare 

ale țărilor capitaliste?
Răspunsul la această întrebare va lămuri 

în primul rînd structura pe care o au buge
tele țărilor capitaliste și în al doilea rțnd 
va arăta cui servesc aceste bugete.

Pentru a ne lămuri să ne adresăm celor mai 
recente cifre.

In Statele Unite proiectul de buget pe exer
cițiul financiar 1954—1955 (buget care va intra 
în vigoare de la 1- iulie 1954, dată- La care în
cepe anul financiar în S.U.A.) prevede alo
carea ' x-
sume 
că e 
adică 
ministerelor legate de armată. Dar mai există 
în bugetul S.U.A. numeroase cheltuieli mili
tare indirecte, camuflate sub diferite nume. 
Chiar nesocotind aceste cheltuieli militare in
directe. 68 la sută din buget este destinat sco
purilor războinice. Deci pentru toate celelalte 
nevoi ale statului american — investiții civile, 
învățămînt. asigurări sociale, sănătate, con
strucții de locuințe etc., este alocat mai puțin 
de 32 la sută din bugetul S.U.A. Aceiași situa
ție există și în Anglia unde proiectul de buget 
pe anul 1954 prevede alocarea pentru cheltuieli 
militare • astronomicei sume de 1.555.000.000 
lire sterline. Această sumă 
58.000.000 lire alocările pentru 
bugetul precedent.

In Franța se cheltuiesc 
pentru tunuri și bombe 

Aceste cifre care se 
cipaletor trei ;ări capitaliste dovedesc pe de
plin că cele mai mari sume sînt destinate 
In aceste țări pregătirilor de război.

Acest fapt este pe deplin valabil pentru 
toate statele încadrate In coaliția atlantici: 
în total aceste țâri au cheltuit pentru înar
mare în ir.ul bugetar 1952—1953 — 75 mi
liarde dolari.

Toate aceste cheltuieli m ! ilare se fac prin 
reducerea a»tema’icl a atocâr.tor !- K' par. 
civile. Fiecare boatbă cocmtrufâ înseam-â o 
școală mai puțin. fiecare tun sau tanc în 
plus na sp ta! mai prin etc.

pentru cheltuieli militare directe a unei 
de 44.860 milioane dolari. Se precizează 
vorba de cheltuieli militare directe — 
acele sume care sînt trecute în bugetele

depășește cu 
înarmare din Semnele crizei

ade-

r,at datoriilor noastre se apropie 
nBliar.de dolari. Ca urmare a 

orgiei risipei și filantropiei am jefuit pe cei 
vii, pe cei morți și chiar pe copiii care n-au 
apărut încă pe lume. Pe cei vii'i-am jefuit 
prin sporirea de șapte ori a poverii fiscale 
iederale și prin deprecierea 'dolarului', ca ur
mare a inflației. Pe cei morți i-am jefuit 
prin micșorarea la jumătate a valorii reale ■ 
a polițelor de asigurare și a obligațiilor de 
împrumut care rârnîn pentru ajutorarea vă
duvelor și copiilor celor morți. Am jeluit pe 
copiii care nu s-au născut încă, deoarece fie
care capii nou născut apare pe lume cu lațul 
datoriilor în jurul gitului, trebuind sa plă
tească guvernului iederal pentru acoperirea a- 
cestei datorii amețitoare, în med.e. 1770 do
lari".

In ultima vreme economia țărilor capitaliste 
cunoaște fenomene ue criză. Acestea se fac 
mai puternic simțite în Statele Unite și se 
resizing și asupra celorlalte țări capitaliste.

Fenomenele de criză economică smt cea mai 
puternică dovadă a faptului că cursa înar
mărilor nu numai că nu îndepărtează dar 
chiar grăbește ivirea crizei.

Ultimele statistici, arata ivirea unor noi fe
nomene de criză, care nu se mai reduce doar 
•a încetinirea ritmului producției în industria 
bunurilor de larg consum ci și in industria 
grea. Aceasta in ciuda faptului că industria 
grea este principala furnizoare de armament.

--■ c unisiei economice O.N.U. pen"
tru Europa recunoaște „cererea slabă de pro- 
t-se ale industriei constructoare de mașini 
și a celorlalte ramuri ale industriei de pre- 

t- -e a c a de-.enit tot mai evidentă 
da volumului considerabil al comenzi- 

Lor pentnr scopuri mi'itare.
Deci în ciuda intensificării procesului de mh 

litarizare a industriei, atît în S.U.A. cît și în 
Europa occidentală își fac loc asemenea fe-

......... .. -»a producției, oreșterea 
șomajului, ridicarea prețurilor articolelor de 
larg consum etc.

★

Faptele de mai sus dovedesc fără putință de 
Ueadă că bugetele țărilor capitaliste servesc 
marilor monopolifti care trag profituri fabu
loase de pe urma cursei înarmărilor, în timp 

alocațiile pentru nevoile populației sînt 
mereu mai reduse.
r ...--»■», c -area, chiar și sumară a 

situației financiare a principalelor țărj capî-
- -eze-ia economiei acestor țări 

cunosc deficite bugetare cronice, inflație, 
de echilibru între import și export etc. 

Intru-un curint criza care își face loc în eco
nomia capitalistă își găsește reflectare și în 
finanțele acestor țări.

In contrast <u bugetele țărilor capitaliste, în 
linie democratice cheltuielile bugetare sînt 

■- v;-7:r: pa>n:ce, manifestîndu-se 
g ja a ă de •’•■ oile populației.

.• • p s.S. ca și cifrele buge-
n->:5tre dovedesc din plin acest

In aceste zile, eu toate că ne aflăm la 
numai cîteva zile înainte de începerea con- 
fe'toței de la Geneva. în Statele Unite ți
petele unor belicoși senatori se fac mereu 
mai puternic auzite. De ce aceasta? Pentru a 
întreține psihoza războinică în speranța că 
va putea îndepărta criza ce roade temeliile 
economiei S.U-A., prin creșterea comenzilor 
utilitare.

Este justificați această speranță ? Nu. ci
frele și faptele care privesc bugetele prinei- 
:wT-e>«r țări capitaliste dovedesc limpede acest

de asemenea 
1.110.5 miliarde franci, 
eteri la bugetele prin.Cît îi ziua de mare ia coopera : din co

mune Săcele, raionul Novaci, vin țăranii mun
citori să-și cumpere cele trebuincioase munci
lor de primăvară. Și e firesc să fie așa. Ceea 
ce nu e firesc tnsă este faptul că n cindș'ă ei 
nu găsesc la cooperativă ceea ce le trebuie.

— Abavid aveți ?
— Nu avem !
— Dar formalin! ?
— Nici formalină.
Pentru cormane de plug, șuruburi di 

cărbune de forjă, sau pentru alte lucruri tre
buincioase răspunsul e același: nu avem.

Președintele cooperativei Ion Bârăseu. pre
ședintele sfatului popular a! comunei Nico
la ie Mooanu. nu dau atenție unor lucruri așa 
..mărunte**. Semnificativ e faptul că deși s!n- 
tem în plină desfășurare a lucrărilor agricole 
de primăvară dnd fiecare dintre •âranh aun- 
crtori iese la otmp pe.itra arat or se
mănat. președintele sfatului popular • negli
jat un asemenea Lucru impomant ca aprovi
zionarea cooperativei ca eeie oecesare mun
cilor agricole. E drept că tn această direcție 
nu numai el și președic'.ete coopcrarirei sti*. 
vinOTați d șt l'RCAD Novaci care n-e dat »■ 
tenția cuvenită aprovizionării coupe r«lirelor.

Lipsa de grijă a sfatului popular comuna! 
s-a mai reflectat șt ei ursea de reperare a 
uneiteier care a Intîsnpinat ereutăt pentru că 
s-e întirziat fixarea prețurilor perm repa
rare.

Acelas dezinteres față de «râr > «grkove 
festă șî tovarășa! S’en 
anzatei U.T.H. dm e
aproape

p.up.

Cine plătește 
uriașele cheltuieli militare?

I nf o r m a t i i

bâta» •»

unui

;l cefie
•aâaeua

« » 
<S7
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dar practic, fără să 
de economie po* 
bugetele de război 
șomerii americani

număr atît de mare 
onaș din S.U.A. a dat

din
LONDRA 22

zlaeie pâ’
vra’ă Aceste impozite 
ș ei» economia".

DL Hoover face teorie, 
urmat vreo facultate

eemocstra —ce înseamnă 
cn toate consecințele 
care se sinucid în 
îndt primarul

ire flerăcau

S3

EâeaU

gro
pe

jCZ

t.a

ec

zici, te ar pasma să »c cercetări In ace 
dkMDCTizn

— Va fi lucrarea mea de dipznă. toi ara 
decan, — a răspuns Adalbert. Am să »u < 
aici cîteva soiuri de grîu de primăvară pe «a 
le voi însătnința acolo.

Pe o suprafață de 0JÎ6 ha. pămint. Atfeiue 
a însămințat două soiuri de gria. $La lâc 
o fișă de observații pe care fctsemuează aproa
pe zilnic cifre și date a căror raszwi j» ș-Je 
nuumi el șt miectrriȘ*Pearra că Mir-r- 
impăriățețte obserrațsie sale cnadadsra s»- 

e și ea dezvoinarea wia- 
! In ) ta *-* Și 
i cind pe ogoe'r

Despre aceste cercei 
modest afirmind mereu că 
de experiență, că nu se poete 
tata def nit’v». Or, tocma: ac 
cea stă rezervă în afirmarea re 
terizează munca unui ade.ârat eerce".â'er pa 
sionat și entuziast.

I. DELEANU 
Corespondent a

pentru

dard t> •■»' hu^Kar Ml Bid s-ae 
WC iii? aKlnaae fcre nerfcae drept im- 

paMe. Ba aaai BB—BB a-aa per-
ce*ot < tt Ire merflne. De a seme
se» "hi S U JL .Tfyi'r's cresc an de aa.

poc.ire pe salarii și veniturile 
ejrer rrâ ta wool buget ai Sta- 

reâîaane dolari.
Hor <h>ce la scăderea pu- 

• salariilor. In același 
:.r—> cresc _ e Ia mărfuri ca urmare a
irrrc*er. de noi impozite mai ales pe produ
sele de larg consum fapt care duce la scă- 
de-r» conti-.ă a nivelului de trai al maselor 

toate. Această situație a făcut ca mai de 
însăși fostul președinte al S.L’.A., Her- 
oover. să spună că „creșterea prețurilor 

atacă prin scara de serviciu, iar impo- 
md în casele noastre prin ușa prin- 

uriașe ne sugrumă

cea czsoacaă câ aoaaa: în primei 
e>e ez.eocv*-vxhM Sraaacăar cureut I 
totor L-s^e a teregistret an 6ef 
pâ’e-ve rnwa 4e î ■ibi^L dolari.

-Amas'-a m eave e T~rffli.i căci deficital 
x a-aa! trcczt (WC-I95J) <-» ridi

cat * B.8 ■Coarde ceea ce hneamnă
• «eyâ v-e 4e șest* Atol ari a 
acaxÎK tomr prevede

J&a pe r-aser penpeeL-ve 
ei tu e>z-<
îutori-od »-rvt . jct-b 

s-ar rim r-z
• scbc. dea- etani 
capr-a«t pjerde. Aeri
sea este «Mal gtețt 
căci să luăm exemplul 
Sl’A In primul rînd. 
așa cum arați Marx 
deficâsl bugriar dace 
Ia creșterea impozite
lor penrim a se putea 
aaoperi. sicar In par- 
te. căeitsăeiise care au 
sepăț- veniturile. Așa 
cum S-a arătat impo
zitele sin: suportate în 
cea mai mare măsură 
de populația muncitoa
re.

Apoi, pentru a se 
acoperi deficitul buge
tar se recurge de cele 
mai multe ori la îm
prumuturi sau se tipă
resc noi bani. In acest 
fel se adîncește proce
sul inflaționist care are 
printre rezultate creș
terea nemăsurată a 
prețurilor. Deci o lo
vitură dată pe altă 
cale tot oamenilor mun
cii care 
care îi 
cumpăra 
puține lucruri, 
dacă cîștigul lor, nu
meric, este același.

Pe de altă parte îm. 
prumuturile făcute de 
statele capitaliste atrag 
după ele dobînzi. Ace
stea sînt și ele plătite 
tot de oamenii muncii. 
Astfel, marii monopo-

4^

S.UJL SERGIU BRAND
In S.U.A..

» viole—* 
mărit prin aceasta 
internaționale, si '.
ricin ai să-l determine să suporte colosalul i 
gram de pregătiri războinice, rentabil pentru

(ZIARELE)

in vremea din urma, se manifestă cu
‘ - ' - " -

“nu este să înrăutățească relațiile 
sâ-I . sperie oe contribuabilul ams- 

pro- 
mo-nopolurile din S.U.A.

cu banii 
cîștigă 
mereu

chiar

Desen de V. FOMICEV

S.U.A.
INPERlCOUl’Ș

SUNTEM

Conferința reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
țările aflate in sfera imperiului britanic

(Agerpres). — TASS transmi-

Comunist 
a adresat

de Palme

patru tetițe ale sale în condiții insuportabile, 
și își permite observații ironice și stupide des
pre profesor și materia predată. Iar un misit 
laș și imoral pune la cale înșelarea josnică 
a unei tinere fete.

Realizatorii filmului au reușit să dea o ima
gine realistă a societății capitaliste cu toate 
că s-au lăsat furați pe alocuri de o ușoară 
dulcegărie romantică. Spre sfîrșitul filmului 
totul se rezolvă prin intervenția providențială 

și miraculoasă a fraților Cheerebly iar șirul 
întîmplărilor tragice se încheie ou un puhoi de 
căsătorii fericite. Atitudinile filantropice, ale 
fraților Cheerebly, încrederea, bunăvoința și 
solicitudinea arătată celor în nevoie, purtările 
lor de adevărați samariteni, dezinteresul lor 
(ață de bani, sînt neverosimile, contrazic 
esența socială pe care aceste personaje o re
prezintă : capitalismul. Totul se reduce astfel 
la o simplă luptă între „rău" și „bine" care 
bineînțeles se termină în mod arbitrar cu

victțiria „binelui" și care umbrește în parte 
caracterul protestatar al filmului.

In ciuda acestor scăderi filmul „Nicholas 
Nickleby" e un film reușit, jucat realist, cu 
căldură. Personajele sînt realizate uman, re
date în toată complexitatea lor. Nicholas Nic
kleby apare curajos și inimos, plin de demni
tate și cu un simț al dreptății foarte dezvoltat. 
La fel de bine închegată e și personali
tatea lui Noggs — valetul lui Ralph — servi
tor dar nu unealtă, umilit dar nu supus, un 
exploatat care urăște pe exploatator și se fo
losește de inteligența și de bunul șău simț 
pentru a-i demasca fărădelegile.

Redînd cu putere conflictul dintre oamenii 
simpli striviți de odiosul jug al exploatării ca
pitaliste și venalii stăpînitori ai averilor, fil
mul „Nicholas Nickleby" printr-o reușită in
terpretare și regie. întregește tabloul pictat de 
pana măiastră a lui Charles Dickens.

FLORIN Z. FLORIN

La 21 aprilie s-a deschis la Londra con- 
ferința reprezentanților partidelor comuniste 
și muncitorești din țările care se află în 
sfera imperiului britanic.

Secretarul generar al Partidului 
din Marea Britanie, Harry Pollitt, 
de'.egaților un cuvînt de salut.

Raportul politic a fost prezentat
Dutt, vicepreședinte al Comitetului Executiv 
a! Partidului Comunist din Marea Britanie.

Dutt a subliniat creșterea nemaiîntîlnită a 
mișcării de eliberare națională împotriva im
perialismului.

In continuare, Dutt s-a ocupat în mod a- 
mănunțit de lupta popoarelor coloniale și 
semicoloniale pentru independența lor națio
nală, subliniind de asemenea creșterea ex
pansiunii imperialiste americane în perioada 
de după război. Dutt a subliniat în deosebi 
importanța luptei pentru pace, întrucît im
perialismul american amenință să 
războaiele nedrepte care se duc în 
împotriva popoarelor coloniale. El a 
la luptă pentru retragerea trupelor 
din Guyana britanică, Egipt, Sudan, de pe 
insula Cipru și din alte țări: Dutt a chemat 
de asemenea la întărirea solidarității între 
popoarele asuprite în lupta lor pentru inde
pendență, împotriva imperialismului american 
și britanic. El a chemat la unitate între par
tidele comuniste și muncitorești în această 
luptă.

Sesiunea Comisiei 
Romîno-Cehoslovace 

pentru colaborare 
tehnico-știintifică

pentru prima 
se crează un

Comunist din

De
V-a

extindă 
prezent 
chemat 
engleze

★
LONDRA 22 (Agerpres). — TASS transmite:
In ședința din seara zilei de 21 aprilie a con

ferinței partidelor comuniste și muncitorești 
din țările aflate în sfera imperiului britanic au 
luat cuvîntul reprezentanți ai partidelor dintr-o 
serie de colonii și dominicane.

Delegatul Lim, redactorul ziarului „Malayan 
Monitor", a demascat în cuvîntarea sa sub
stratul războiului dus în Malaya de imperia
lismul englez în interesul magnaților indus
triei cauciucului și a vorbit delegaților despre 
lupta eroică a poporului malayez pentru inde
pendența sa.

Delegatul Billy Strachan din Indiile occiden
tale, a subliniat că popoarele din Indiile occi
dentale își intensifică lupta pentru indepen
dență și au deja o oarecare experiență în a- 
ceastă luptă. El a arătat că 
dată în istoria acestor popoare 
front unit de luptă.

Miles, membru al Partidului
Australia, a vorbit despre pătrunderea tot mai 
intensă a imperialismului american în Aus
tralia.
Subliniind că țara se găsește în ajunul ale

gerilor parlamentare, Miles a chemat la crea
rea unui front unit al oamenilor muncii pentru 
a înfrînge guvernul Menzies.

Reprezentantul Partidului Comunist din In
dia, Dilip Boze, a subliniat întărirea legături, 
lor dintre partidele comuniste din India și 
Marea Britanie. Sub influența acțiunilor ma
selor largi populare, a spus Boze, guvernul 
Indiei promovează în prezent o politică exter
nă de sine stătătoare îndreptată spre conso
lidarea păcii.

El a declarat că mișcarea pentru pace din 
India constituie un sprijin pentru forțele de
mocratice din țară și se îmbină cu lupta pen
tru democrație, împotriva imperialismului.

La conferință au luat de asemenea cuvîntul 
Dawes, reprezentantul Uniunii studenților ori
ginari din Africa de Vest, și George Bowring, 
reprezentantul partidului independent din In
diile occidentale.

curînd, s-a ținut la București- cea de a 
sesiune a Comisiei Romîno-Ceho- 

slovace pentru colaborare tehnlco-științifică. 
In această sesiune, care a decurs în spiri

tul prieteniei și colaborării, au fost eviden
țiate rezultatele favorabile obținute de am
bele țări în ■ cadrul colaborării de pînă acum, 
iar în urma noilor hotărîri luate, se va a- 
junge la un bogat schimb de experiență în di
ferite ramuri ale economiei naționale din am
bele țări.

Astfel, Republica Cehoslovacă va împărtăși 
Republicii Populare Romîne experiența sa jn 
sectorul construcțiilor de mașini, 
riergetice, industriei cauciucului, 
telor, produselor alimentare etc.

Republica Populară Romînă va 
Republicii Cehoslovace experiența
torul exploatării cărbunelui, prelucrării 
țelului, industriei chimice, creșterii 
lor, industriei alimentare etc.

Acest ajutor reciproc va contribui la întă
rirea și dezvoltarea economiei ambelor țări 
și va accelera rezolvarea problemelor prin în 
sușirea experienței mai bogate a uneia sau 
celeilalte țări. (Agerpres).

instalații e- 
medicamen-

împărtăși 
sa în sec- 

ti- 
animale-
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Sesiunea Sovietului Suprem al U. R. S. S. Pentru interzicerea armelor de exterminare în masă!
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

mite:
Sesiunea Sovietului Suprem 

a trecut la discutarea bugetului de stat al 
U.R.S.S. Această discutare se face pe came
re. In ședința din seara zilei' de 21 aprilie 
a Sovietului Naționalităților a fost ascultat 
coraportul președintelui Comisiei bugetare a 
Sovietului Naționalităților.

Raportorul, deputatul Arsenii Safronov, a 
subliniat că bugetul de stat prezentat spre 
examinare sesiunii, asigură uin puternic a- 
vînt continuu al economiei^ naționale a 
U.R.S.S. și ridicarea bunăstării poporului 
sbvietic. El a arătat că principala sursă a 
veniturilor bugetului de stat este economia 
socialistă care se dezvoltă neîncetat. In anul 
1954, impozitele percepute de la populație nu 
se vor cifra decît la 8% din suma totală a ve
niturilor bugetului.

Comisia bugetară a spus deputatul Safro
nov, consideră că bugetul de stat a fost în
tocmit în mod just, în conformitate cu planul 
economiei naționale și propune aprobarea lui 
ci) unele modificări, atît la capitolul venituri, 
cît și la capitolul cheltuieli.

După coraportul Comisiei bugetare au în
ceput dezbaterile.

Primul a luat cuvîntul deputatul Alexandr 
Puzanov (președintele Consiliului de Miniș
tri al R.S.F.S.R.). Subliniind că bugetul de 
stat pe care îl examinează sesiunea prevede 
într-un mod absolut just alocări Importante 
pentru Industria grea, Puzanov a relevat de 
asemenea creșterea cheltuielilor pentru dez
voltarea agriculturii.
. S-a dat apoi cuvîntul deputatului Nurtas 
Undastnov (R.S.S. Kazahă). El a declarat 
cu satisfacție că la întocmirea bugetului de 
stat al U.R.S.S. s-a ținut seama de dezvolta
rea planificată a tuturor ramurilor economiei 
naționale, a tuturor republicilor unionale,

Hotărîrea

TASS trans- ilustrîndu-și afirmația prin exemplul Repu
blicii Kazahe, al cărei buget crește cu 22% 
în comparație cu bugetul anului 1953.

A urmat la cuvînt deputatul Faizpahman 
Zagafuranov, reprezentant al Republicii Au
tonome Bașkire.

Deputatul Zagafuranov, a sprijinit, ca șl 
ceilalți vorbitori, proiectul bugetului de stat 
pe anul 1954.

Deputatul Miron Ciubinidze a vorbit despre 
succesele obținute de Republica Gruzină In 
diferitele ramuri ale industriei.

A luat apoi cuvîntul deputatul Gherasim 
Rud, care a vorbit despre munca plină de ab
negație a țărănimii colhoznice din R.S.S. 
Moldovenească.

In ședința Sovietului Naționalităților au 
luat de asemenea cuvîntul deputății Vasili 
Klimenko (Ukraina), Turabai Kulatov (Kirki- 
zia), Nuritdin Muhitdino (Uzbekistan), Pavel 
Prokkonen (R.S.S. Karelo-Fină), Konstantin 
Țîbenko (Ukraina). Toți vorbitorii au sprijinit 
proiectul bugetului de stat 'prezentat de 
guvern.

Următoarea ședință a Sovietului Naționali
tăților va avea loc în seara zilei de 22 apri
lie.

al U.R.S.S.

Kaganovid, M. Z. Saburov, M. G. Pervuhin, 
A. I. Kiricenko, M. A. Suslov, N. N. Șatalin.

Discutarea problemei bugetului o Începu: 
prin comporta! deputatului Ivan Senin, pre
ședintele Comisiei bugetare.

Comisia bugetară — declară deputatul Se
nin — propune să se aprobe ca unele n>od:- 
ficări bugetul 
1954, propus 
U.R.S.S.

La discuții

potitic Arthur Ketterer, care 
de răspundere tn partidul 
a declarat că „fiecare ca

de stat al U.R.S.S. pe anul 
de Consiliul de Miniștri ai

Nikifor Kal- 
de Miniștri ai

★
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS trans

mite :
De trei zile își continuă lucrările le Mos

cova, tn merele palat al Kremlinului, sesiu
nea Sovietului Suprem al U.R.S.S..

Deputății discută raportul cu privire la bu
getul de stat al U.R.S.S, pe 1954. Discuțiile 
se desfășoară separat pe camere în Sovietul 
Naționalităților și In Sovietul Uniunii.

In dimineața zilei de 22 aprilie a avut loc 
o ședință a Sovietului Uniunii. Deputății și 
oaspeții au primit cu căldură apariția în 
Prezidiu a lui G. M. Malenkov, V. M. Molo
tov, N. S. Hrusciov, K. E. Voroșilov, L. M.

■ luat cuvîntul 
cenko, președintele Consiliului 
Ukrainei.

Eț prezintă propunerea de 
proiectul bugetului de stat pe 
ficările Comisiei bugetare.

Deputatul Kirill Mazurov 
Consiliului de Miniștri ai Bielorusiei 
vorbit despre felul în care oamenii 
din R.S.S. Bielorusă luptă pentru Înfăptuirea 
planurilor construcției comuniste.

Se dă cuvîntul deputatului Ekaterina Fur- 
țeva.

Ekaterina Furțeva și-a consacrat cuvtntarea 
activității industriei din Capitala Sovietică.

Se urcă la tribună deputatul Ustnan Iusu- 
pov, președintele Consiliului de Miniștri a. 
R.S.S. Uzbece.

El a declarat că Uzbekistanul. care se dez
voltă. pe baza politicii naționale juste a Sta
tului Sovietic, a devenit o țară a industrie, 
înaintate și a agriculturii bogate.

Deputatul Ivan Sinițîn, directorul uzinei c-t 
tractoare din Stalingrad, a vorbit despre 
vasta construcție ce se desfășoară ia Sta 
grad.

In ședința Sovietului Uniunii au luat de 
asemenea cuvîntul Ghivi Djavahlșvili (Gr_ 
zia), Ivan Zamcevskii (Leningrad) și al; 
deputați.

Ședința 
avea loc

— președintele
— a 

muncii

următoare e Sovietului Uniunii 
în seara zilei de 23 aprilie.

Sovietului Suprem ai LLR.S.S.
asupra declarației președintelui Consiliului de Miniștri al U. R. S. S., G. M. Malenkov

MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS trans
mite Hotărtrea Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
asupra declarației președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., G. M. Malenkov, a- 
doptată în ședința comună din 21 aprilie 
1954 a Sovietului Uniunii 
nalităților.

1. Sovietul Suprem al

și Sovietului Națio-

Unlunif Republicilor

Sovietice Socialiste primește declarația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la depunerea mandatului de către 
guvernul U.R.S.S. Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., aprobă activitatea Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și însărcinează pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
tovarășul Malenkov Gheorghi Maxlmilia-

BONN 22 (Agerpres). —
In întreaga Germanie occidentali continui 

să ia amploare mișcarea de protest împotriva 
recentelor experiențe tenno-nucleare efectuate 
de Statele Unite.

Cunoscutul om 
deține o funcție 
crețtin-detnocrat,

trebuie să-și îndeplinească o înaltă da
de conștiință r:diclndu-și glasul Impo- 
amenințlrilor cu bomba cu hidrogen". 
Koburg a avut loc o conferință a tine
ri socialist tn cadrul căreia participanții 

lor social-democrați din Bun- 
să se pronunțe pentru

pră

toHc 
tone 
trira

La 
letali
au cerut deputa 
destag să se pronunțe pentru interzicerea 
r< rr.bei cu hidrogen și a tuturor armelor de 
exterminare In masă.

Organizația de tineret „Falken" din Rena-
- a de nord, Westfalia, a adoptat o rezoluție

care subimiază că toți membrii acestei or- 
gaiâzații se pronunță cu hotărîre pentru in- 

;--ea bombei cu hidrogen și împotriva 
con: - â- i experiențelor termo-nucleare.

Ziarul „Holzarbeiter Zeitung" publică un 
amirol al președintelui sindicatului muncito- 
ri or d:u industria lemnului, Seeger, care chea. 
-a pe muncitorii vest-germani la lupta 
per.tru interzicerea armelor de exterminare in 
ttsl ș: salută propunerea făcută de Federa- 
: î sindicatelor libere germane (R. D. Ger- 
aană). conducerii Uniunii sindicatelor ger-
- ane (Germania occidentală) de a organiza 
rr-;_-r_: comune de protest împotriva experien
țe cr termo-nucleare.

-guri de protest împotriva provocărilor 
americane și pentru interzicerea bombei ato-
- re « a bombei cu hidrogen au mai avut 
oc la Essen, Bremen. Lueneburg etc.

★
POMA 22 (Agerpres).
Dîa toate colțurile Italie! sosesc știri în

novici, să prezinte Sovietului Suprem 
puneri cu privire la componența guvern 
U.R.S.S.

2 Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. va fl 
cinat să continuie exercitarea funcțiunilor sa • 
pînă la aprobarea noii componențe a guve 
Iui de către actuala sesiune a Sovietului 
prem al U.R.S.S.

Sa-

Raportul lui Arsenii Zverev
asupra bugetului de stat al U.R.S.S. pe anul 1954

TASS trans-

eara se arată că diferite organizații de masă 
și activiști al acestor organizații se pronunță 
pentru interzicerea armelor de exterminare în 
masă.

Secretariatul 
chemat toate 
prindă acțiuni 
armei atomice, 
birea încordării situației 
ționaie, tratative, pace și respectul reciproc 
între oameni și națiuni".

După cum relatează „Unita", pentru inter- 
ticerea bombei atomice s-au pronunțat Con- 
sdiui General al Sindicatelor din orașul Man
tua. Ghfralberti (democrat-creștin), președin
tele Consiliului provincial al provinciei Cre
mona, Giacomo Binda-Galletti, președintele 
Consiliului provincial al provinciei Ravenna, 
primarii democrat-creștini ai orașelor Vicenza, 
Treviso și Modigliana (provincia Forli) și 
alții. Consiliile comunale din Portornaggiore, 
Carmignano și Moncalieri au aprobat In una
nimitate o rezoluție tn care cer interzicerea 
armelor termo-nucleare și reducerea tuturor 
armamentelor.

Federația din Roma a funcționarilor publici 
a adresat o telegramă primarului orașului 
Florența, La Pira, în care declară că sprijină 
chemarea lui de a se desfășura o mișcare pen
tru interzicerea armei termo-nucleare. Comi
tetul central al Asociației naționale a muti- 
laților și invalizilor de 
moțiune tn care atrage 
nilor politici italieni și străini, precum și a 
conducătorilor puterilor 
primejdiei bombei cu hidrogen șl îi cheamă 
să ajungă în mod sincer la o înțelegere asupra 
controlului producției energiei nucleare 
pentru punerea în afara legii a armelor 
exterminare în masă.

însemnări

Uniunii 
femeile 
pentru a 
încetarea

femeilor italiene a 
din Italia să între- 

obține „interzicerea 
războiului rece, slă- 

; interne și interna-

război a adoptat o 
atenția tuturor oame-

mari și mici asupra

Și 
de

Ajutor în... măgari
Cît de departe merg americanii cu „fi

lantropia" lor o pot spune numai popoa
rele ce simt pe pielea lor aplicarea punc
tului 4 din programul Truman. A trîmbi- 
țat mult presa occidentală despre obiec
tele cu care americanii l_ 
unor popoare; 
chewing-gum, 
iată, că niște americani din misiunea pen
tru aplicarea punctului 4 din programul 
Truman prin isprăvile lor într-ale „aju
torului" au făcut-o mai fiartă decît toți 
confrații lor.

S-a ajuns pînă acolo îneît ziarul Ira
nian „Karzar" a luat poziție, criticînd cu 
asprime activitatea misiunii americane sus 
menționate din Iran care „a înrăutățit si
tuația economică a țării și a provocat o 
serie de turburări”.

Ziarul, plin de indignare, scrie că misi
unea a adus în Iran „cîțiva măgari de pe 
insula Cipru pentru a introduce această 
rasă de măgari în Iran, ceea ce nu con
stituie decît o batjocură la adresa poporu
lui iranian și a Iranului". Recent, repre
zentanții acestei misiuni au adus în Iran 
„cîțiva tauri și pui de găină bolnavi".

Dar isprava binefăcătorilor nu se termi
nă aici. El au izbutit sâ răspîndească cu 
succes o molimă printre păsările de curte 
din Iran.

Halal ajutor I O adevărată... măgărie 
americană.

au fericit viața 
bretele, nasturi, clamere, 

coca-cola și altele. Dar

C. R.

«

Noi recunoașteri ale amestecului S.U.A. 
în războiul din Indochina

MOSCOVA 22 (Agerpres) 
mite:

In ședința comună din 21 aprilie a Sovietu
lui Uniunii și Sovietului Naționalităților, mi
nistrul de finanțe al U.R.S.S., Arsenii Zve
rev, a prezentat raportul asupra bugetului de 
stat al Uniunii Sovietice pe anul 1954 .

El a subliniat că proiectul bugetului de stat 
pe anul 1954, prezentat spre examinare So
vietului Suprem de guvernul U.R.S.S., oglin
dește dezvoltarea continuă a tuturor ramuri
lor economiei naționale, asigură mijloacele 
necesare dezvoltării industriei grele, înfăp
tuirii măsurilor trasate de partid și guvern 
pentru dezvoltarea agriculturii, pentru ridi
carea continuă a nivelului material și cultu
ral al vieții populației șl asigură întărirea 
continuă a capacității de apărare a țării.

Vorbind despre rezultatele dezvoltării eco
nomice a U.R.S.S. în anul trecut, Arsenii 
Zverev a subliniat că industria grea a înregis
trat noi succese importante. Producția glo
bală a industriei producătoare de mijloace de 
producție a crescut cu 12% în comparație cu 
anul 1952. In economia națională a U.R.S.S. se 
înregistrează un progres tehnic continuu. Au 
sporit considerabil investițiile în industria 
siderurgică și a metalurgiei neferoase, în In
dustria energetică, a cărbunelui, petrolului, 
în industria chimică, constructoare de mașini, 
precum și în industria lemnului și a hîrtiei, 
în industria construcțiilor și a materialelor 
de construcții. Investițiile în toate aceste ra
muri ale economiei naționale s-au cifrat țn 
1953 la peste 80 de miliarde de ruble.

In 1953, Uniunea Sovietică a început să în
făptuiască hotărîrile Partidului Comunist și 
ale Guvernului Sovietic cu privire la lărgirea 
prin toate mijloacele a producției mărfurilor 
de consum popular și la dezvoltarea agricul
turii.

Acest lucru se oglindește în felul în care a 
fost executat bugetul de stat.

Investițiile în construirea de întreprinderi 
producătoare de mărfuri alimentare șt indus
triale pentru populație au crescut în cea de a 
doua jumătate a anului 1953 de aproape 1,5 
ori față de prima jumătate a anului. In cursul 
anului au fost puse în funcțiune aproximativ 
300 de noi întreprinderi industriale pentru 
producția mărfurilor de consum popular.

Anul trecut s-au cheltuit pentru dezvoltarea 
agriculturii 52,3 miliarde de ruble din buget 
și din alte mijloace ale statului.

In continuare, A. Zverev a subliniat că mă
surile care se înfăptuiesc țn scopul ridicării 
cointeresării economice a colhozurilor și 
colhoznicilor în dezvoltarea și întărirea pro
ducției agricole obștești au și dus la o anumi
tă creștere a veniturilor lor. Veniturile în 
bani ale colhozurilor și colhoznicilor țfrove- 
nite din predarea cotelor obligatorii șl din vîn- 
zarea către stat a produselor agricole au spo
rit anul trecut cu aproape 45o/n tn comparație 
cu 1952.
. In 1953 au fost cheltuite din fondurile bu
getare aproximativ 9 miliarde de ruble pen
tru colectări și achiziții de produse agricole 
la prețuri sporite.

In legătură cu creșterea veniturilor tn bani, 
depunerile colhozurilor la Banca de Stat 
au crescut îtt 1953 cu 85%, Iar fondurile in
divizibile ale colhozurilor depuse la Banca 
Agricolă au crescut cu 32%.

Ca rezultat al reducerii impozitului agricol, 
precum și în urma acordării unei serii de 
alte înlesniri fiscale, colhoznicii și restul 
populației care se ocupă cu agricultura au 
primit cîștiguri suplimentare în sumă de a- 
proximativ 5 miliarde de ruble.

In 1953 a fost efectuată una dintre cele mai 
mari reduceri a prețurilor cu amănuntul la 
mărfurile de consum popular din ultimii ani. 
De pe urma acestei reduceri a prețurilor, 
populația a obținut un cîștig anual în sumă 
de peste 50 miliarde de ruble.

Venitul național al U.R.S.S. a crescut tn 
1953 cu 8% în comparație cu 1952. ceea ce a 
permis să se ridice nivelul consumului popu
lar. Suma totală a veniturilor muncitorilor, 
funcționarilor ș! țăranilor, în prețuri compa
rate, a crescut în 1953 cu peste 13% în com
parație cu 1952.

Din bugetul 
miliarde ruble 
Ținînd seama 
mănunttil șl 
scop asigurarea ridicării bunăstării 
lor muncii, anul trecut populația Uniunii So. 
vietice a primit în total în contul bugetului de

pe . 1953 au fost cheltuite 128,8 
pentru măsuri social-culturale. 
de reducerea prețurilor cu a- 
de alte cheltuieli avînd d-ept 

oâmenl-
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„18 zile extraordinare
Artiștii de la „Comedia Franceză" 

despre vizita la Moscova
PARIS 22 (Agerpres). —
Primul grup de artiști ai „Comediei Fran

ceze" care au dat o serie de reprezentații în 
U.R.S.S. a sosit miercuri seara la Paris, ve
nind de la Moscova.

Intîmpinați de numeroși ziariști și reporteri 
fotografi, artiștii au declarat că au petrecut 
la Moscova „18 zile extraordinare". Ei au fost 
viu impresionați de primirea făcută de public 
și de autoritățile sovietice.

unnistrul adjunct al apărării al S.U.A. și de 
grup de tehnicieni.

Agenția France Presse relatează că Van 
Fleet va inspecta o serie de țări din Extremul 
Orient în care S.U-A. au misiuni militare. De 
asemenea. Van Fleet, va vizita Coreea și se 
va întîlni cu Li Sîn Man, după care va pleca 
în Taiwan. Wilson a declarat că nu s-a ho- 
tărît încă dacă Van Fleet va vizita și Indo
china, „dar numeroși observatori militari con. 
sideră un asemenea proiect drept foarte pro
babil".

Vizita lui Van Fleet în această parte a lumii 
este pusă în legătură cu încercarea S.U.A. de 
a înjgheba un bloc agresiv al țărilor din 
Asia de sud-est și zona de vest a Pacificului, 
după, modelul pactului nord-atlantic. De a- 
semenea, se pare că Van Fleet urmărește, cu 
prilejul vizitei sale, să dea curs cererii lui 
Li Sîn Man în vederea folosirii bandelor li- 
sînmaniste pe fronturile de luptă din Indo
china. Fiind întrebat dacă Van Fleet va exa
mina posibilitatea trimiterii de trupe sud-co- 
reene pentru a lupta în alte părți în Extre
mul Orient. Wilson a răspuns că „amănuntele 
misiunii Iui Van Fleet nu au fost încă fixate, 
dar într-o asemenea călătorie de inspecție se 
pot prevedea toate posibilitățile".

WASHINGTON 22 (Agerpres). —
La 21 aprilie, ta cadrul conferinței de presă 

slptimtaale, Charles Wflsoa. ministrul apă- 
-1-u al S-U-A-, a făcut unele declarații cu 

-■ re ia ajutorul militar american pentru 
tri^eie colonialiste franceze din Indochina.

Dtp 4 ce a arătat că forțele aeriene ameri
cane tot transporta de acum înainte unități 
-anteze din Franța și Africa de nord pe fron- 
t—de luptă din fndochina. Wilson a de
clarat că este posibil ..să se trimită în Indo- 
rfr—a nn nou număr de tehnicieni militari a- 
seerfcani".

Wusoei s arătat că S.U.A. au livrat france, 
z cr „an număr secret de avioane de luptă 
Cccsair”.

Age-"a Associated Press adaugă în legă. 
•-l cc cele declarate de Wilson că unitățile 
:-a- tete pe care avioanele americane le vor 
t-amsțoata în Indochina „vor fi lansate mai 

. -s De- ren Fu. Primul transport a 
- evit —.a.".i de pe aerodromul Orly de lîngă 
Paris în avioane de transport americane 
G orie Master”.

WL=-—i a anunțat de asemenea că generalul 
Van Fleet, fostul comandant a! armatei a 
Kt americane di.n Coreea, va pleca în Ex’.re- 
zd Orient, însoțit de Wilfred Mackheil, mi-

Echipa de fotbal La Gantoise 
a părăsit Capitala

In cursul dimineții de joi, membrii echipei 
belgiene de 
pitala, întreptîndu-se spre patrie.. Cu prilejul 
plecării, conducătorul clubului La Gantoise, A- 
chile Delongie a făcut următorea declarație 
unui corespondent al Agenției „Agerpres" : 
„Țin să mulțumesc din toată inima sportivi
lor romîni și Comitetului pentru cultură fizi
că și sport, pentru felul cu totul deosebit în 
care am fost primiți. Șederea noastră în R.P.R. 
va rămîne ca o amintire trainică și plecăm cu 
convingerea că prin sport se pot crea legă
turi durabile de prietenie. Țelul pe care îi ur
măresc atît poporul romîn cît și poporul bel
gian, este pacea în întreaga lume. Sportivii 
romîni ne-au dat o lecție din punct de vedere 
organizatoric cît și al educației sportive. Ei 
au atins un nivel la care noi nu putem încă 
decît să sperăm".

Tot cu acest prilej, jucătorul belgian Delmu- 
lie a declarat: „Șederea noastră în R.P.R. a 
fost minunată. Nu vot uita zilele petrecute în 
frumoasa voastră Capitală. Fotbaliștii romîni 
sînt foarte buni. Mi-a plăcut mult echipa ,,Di
namo" ai cărei jucători au o tehnică excelentă 
șl sînt deosebit de combativi. Nu sintem mul
țumiți de rezultatul pe care l-am obținut în 
întîlnirea cu „Dinamo" București. Cu toate 
acestea, fotbaliștii romîni au cîștigat pe merit".

fotbal La Gantoise au părăsit Câ-

stat 195 miliarde de
147 miliarde ruble în

In același timp, oamenii 
buit la buget din veniturile lor personale cu 
65 miliarde de ruble sub formă de impozite 
șl taxe, precum șl prin subscrieri la împru
mutul de stat, adică cu o sumă cu 21 miliar
de de ruble mai mică decît în anul precedent. 
Astfel, în 1953 muncitorii, colhoznicii și func
ționarii au primit din buget cu 130 miliarde 
de ruble mai mult decît au vărsat în buget, 
în comparație cu 61 de miliarde de ruble în 
1952.

Bugetul de stat al U.R.S.S., conform date
lor preliminare, a fost îndeplinit în 1953 în 
sumă de 539.700.000.000 ruble la capitolul ve
nituri și 514.800.000.000 ruble, la capitoluț chel
tuieli, cu un excedent al veniturilor asupra 
cheltuielilor de 24.900.000.000 ruble.

Acest lucru a făcut cu putință, ca șl în anii 
precedenți ,să se mărească investițiile de cre
dit în economia națională și să se întărească 
și mai mult moneta sovietică.

Bugetul de stat al U.R.S.S. pe anul 1954 
este prezentat spre aprobare Sovietului Su
prem în sumă de 571.800.000.000 ruble la ca
pitolul venituri și 562.700.000.000 ruble la ca
pitolul cheltuieli, cu un excedent al venituri
lor asupra cheltuielilor de 9.100.000.000 ruble.

Bugetul 
munist și 
economică 
dezvoltare 
înfăptuire 
toate mijloacele a agriculturii și 
considerabile a producției mărfurilor de con
sum popular. Cea mai mare parte a mijloace
lor bugetului de stat sînt destinate dezvoltării 
industriei, agriculturii, transportului, comer
țului și a celorlalte ramuri ale economiei na
ționale, ridicării nivelului material și cultu
ral ale vieții poporului sovietic.

Cheltuielile statului pentru economie vor fl 
în 1954 de 326.700.000.000 ruble, adică cu 19.8 
la sută mai mari în comparație cu cifrele pre
liminare pe 1953.

Pentru investiții și pentru sporirea fondu
rilor de rulment ale economiei este prevă
zută suma de 184.900.000.000 de ruble.

Planul de dezvoltare a economiei naționale 
și proiectul de buget prevăd dezvoltarea con
tinuă a industriei grele, care are o importan
ță hotărîtoare pentru asigurarea reproducției 
lărgite a mijloacelor de producție, precum și 
pentru asigurarea unui avînt rapid al agricul
turii, industriei ușoare și alimentare.

Pentru construcția de întreprinderi ale In
dustriei mărfurilor alimentare și mărfurilor 
de larg consum se alocă peste 14.000.000.000 
de ruble, față

Anul acesta, 
popular va fi 
zut de cel de 
nul 1955.

Cheltuielile 
griculturii tn contul bugetului și al altor sur
se se vor ridica la 74.400.000.000 ruble, adică 
vor crește cu 42,4 la sută față de 1953. Inves
tițiile în agricultură prevăzute pe 1954 vor fi 
de 21.000.000.000 de ruble, adică aproape cu 
80 la sută mai mari decît în 1953.

Ținînd seama delmărirea prețurilor de co
lectare și achiziționare și de reducerea impo
zitelor, cheltuielile suplimentare față de anul 
1952 legate de îndeplinirea hotărîrilor parti
dului și guvernului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii vor fi în 1954 de aproximativ 
47.000.000.000 ruble.

In legătură cu mărirea în 1953 a prețurilor 
de colectare șl achiziționare a produselor a- 
gricole, precum și cu sporirea volumului achi
zițiilor de stat, în 1954 cheltuielile bugetare 
vor fi de 23.300.000.000 ruble, ceea ce va con
tribui la creșterea continuă a cointeresării e- 
conomice a colhozurilor și colhoznicilor în 
dezvoltarea gospodăriei obștești.

In urma reducerii impozitelor, colhoznicii șl 
restul populației care se ocupă cu agricultura 
vor plăti în 1954 impozite cu 8.200.000.000 ru
ble mai mici decît tn 1952.

In anul 1954 vor fi îndeplinite înainte de 
termen sarcinile planului cincinal jn dome
niul circulației mărfurilor. Volumul circulației 
mărfurilor, în prețuri comparate, va crește în 
1954 cu 75% în comparație cu anul 1950, față 
de creșterea de 70% prevăzută de cel de al 
5-lea cincinal pentru anul 1955.

Recenta reducere a prețurilor de stat cu 
amănuntul la mărfurile alimenta-e și indus
triale dă populației un cîștig supli
mentar de cel puțin 20 de miliarde ruble 
anual. Bugetul pe 1954 prevede mijloacele ne
cesare tn acest scop. In primii patru ani a: 
celui de al 5-lea cincinal (1951-1954), reduce- mitetut Central al Partidului Comunist și de 
rea prețurilor de stat cu amănuntul la mărfu- Guvernul Uniunii Sovietice.

ruble 
1952.

tn comparație cu

muncii au contrl-

oglindește politica Partidului Co- 
Guvernului Soviet'c de construcție 
și culturală pașnică, politica de 
continuă a industriei grele și de 

pe această bază a dezvoltării prin 
a sporirii

de 7.600.000.000 în 1953. 
producția mărfurilor de consum 
ridicată 
al 5-lea

pînă la nivelul prevă- 
plan cincinal pentru a-

statului pentru dezvoltarea a.

rile de consum popular 
te 25%, față de nivelul 
populația Uniunii Sovietice cumpără 
furi alimentare și industriale la prețuri de 5 ' 
ori mai mici decît prețurile din 1947.

Bugetul pe anul 1954 prevede pentru ml 
suri social-culturaie suma de 141 J0C.IXC TC 
ruble, adică aproape cu 10% mai mult în com
parație cu rezultatele provizorii ale exec. 4- 
bugetului pe anul trecut.

Pentru învățămînt, pregătire» cedreic* 
dezvoltarea științei și artelor, precum și pec. 
tru alte măsuri cultural-educatiTe se a ntl 
suma de 67.100.000 000 ruble: pentru ecrml- 
rea sănătății și cultură fizici — 29J00 9T 
ruble ; pentru asigurări sociale, pensii ți a.x- 
toare acordate mamelor cu multi cop: ț ma
melor singure — 44.900.000.000 de ruble.

înfăptuind planuri vaste de oonstmc", * e- 
conomică ș: «culturală pașnică —e sg.» țn 
Zverev — Statul Sovietic muaSmtl lu acu- 
laș: timp o grijă permaneetl pcodru ectna-ea 
tării. In bugrtul pe 1954. cbeCtxel e perrtn 
apărare sînt stabilite la suma de .XJXJOCJQC 
ruble, ceea ce reprezintă 17.5% im sora, 
cheltuielilor bugetare. M. ’oaee e prevfcme t- 
bugetul de stat ai U R S^. *= gură cujiac 
ta:ea necesară de apărare a ’4" șt perfec
ționare a Forțelor Armate a e U ? Si, care 
păzesc munca pașnică a oeme- cr se- rx- 
și securitatea Patrie.

In politica sa de pare, t detla-t" m - - . 
nuare A. Zverev, Statul Son- etic pm-»eț • : • 
la iaptul că un factor Euportim îs j~ 4- -ea 
colaborării internaționale îl etrtț- dez
voltarea relațiilor economice cu gfc" * ce*e 
năzuiesc Ia rînd j lor spre ecea<ca. .nea 
Sovietică lărgește necontenit legârirue sa e 
comerciale cu ceie»?e țări. Țn t.-rp ce ee-cx- 
rile guvernante din « » • - m-Țena « '- 
primul rind din Sutele L'm te. 2 î uq- 1 
prin toate mijloacele dezvotaurun cneBerțdrf 
exterior cu U.R^.S. Aceară p: ■ ci a Flo
telor Impertalis'e dătmeoză Î-- 7-.— :. -ț-t 
întregii economii a acestor țl- "-șes redu
ce procentul foios'ril braț* -- te — ml — a- 
ceste țări și reduce tt.Tel— âe ta. a. 
lației lor.

Iată de ce politica Unîun3 Sor5«-jce 
dreptată spre întărirea pfc . « sme Lârțjrea 
relațiilor economice eu sta r e s-t-4 se bu
cură de sprijinul călduros a. celor —1 «a-g-
pături ale populaț.ei din tm-* ți- •. ea*e 
este vital interesată Ia aplra-eu 
slăbirea încordării fn retatSe

In ceea ce privește capttoiui 
getare. ministrul de finanțe 
declarat că în 1954. ca și an_l 
considerabil încasările de la 
socialiste, concom.te-t ca red. 
a impozitelor percepute de ia

In 1954. volumul global al 
getului de stat al U.R S 
571.800 000 000 de ruble, dintre 
provenite din econo—a soc-., stă se Tor ri- i 
dica la 497.00.000.000 rable sau »_î% din 1 
totalul veniturilor bugetare.

In bugetul de s'at pe 1954. t—x?r -ele per- ț 
cepute de la populație str: pcxwecta'e a fi de i 
45.700.000 000 de rub.e. adică S% in 5ota .1 
veniturilor bugetare.

Creșterea eons:d*rab-"ă a ecooorsElor real:- I 
rate din muncă coast trie urna! dn .-.d.m•'» 
creșterii bunăstării populației U R.S.S. In 
1954. se prevede creșterea a 9.5’i; W WO ru
ble a depunerilor populaț-ri la Casete de e. 
conomii. suma totală a cepnoer m va depăș 
la sfîrșitul anului 48 030 IO? 330 de ruble.

In continuare. Arsenii Zverev a vorbi: des
pre creșterea bugetelor repnbllcl'.oe unionale. 
EI s-a ocupat de asemenea de cbest mi pri
vind activitatea organelor :-nauciare. de creș
terea acumulărilor interne ae orgi-.taț: l?r 
economice și de folosirea rit -ml rațională și 
practică a acestora. In legătură eu aceasta, 
el a criticat activitatea c >- r -r —-istere 
ale căror întreprinderi nu folusesc încă In 
întregime posibilitățile de sporire a producti
vității muncii.

In încheiere, ministrul de finanțe al 
U.R.S.S. a declarat:

Bugetul de stat a! U.R.S.S. pe 1954. pre
zentat spre aprobare Sorietuici Suprem al 
U.R.S.S., are o mare însemnătate pentru e- 

1 conomta națională și va contribui la îndepli
nirea sarcinilor construcției comuniste.

Executarea bugetului va avea un rol im
portant în îndeplinirea planurilor de dezvol
tare continuă a economiei socialiste, de ridi- 

. care a nivelului material ți cultural a! vieții 
‘ popoarelor din țara noastră, elaborate de Co-

va fl țn total 
din 1350. In

de pes- 
prezem 

air-

0 declarație a lut Nehru

Șt «■ 
aa* mile. 

«ee-f~2ior be
ai URS5. a

der-lle

NEW DELHI 22 (Agerpres). —
Ia ședința din 21 aprilie a parlamentului In- 

primul ntinistru Nehru, referindu-se la 
toctr'-ea coms-.dimertu’.ui american din Ex
treme; O.'jear de a transporta pe ca'.ea aeru-

lul trupe de întărire pentru colonialiștii fran
cezi din Indochina, a declarat: „Politica gu- 
vemului indian este de a nu permite nici 
nor trupe străine 
cu avioanele, fie 
transport".

-ootrvc continuării războiului din

Mendes France, 
partidului 
17 aprilie

■ar*

ra-
al

se întreabă Men- 
rittța opinie! pub-

p s ~ JC'le delegația RP.D. Coreene la
— -----a de la Geneva, condusă de Nam Ir,
— s’*, ai Afacerilor Externe al R.P.D. 
. --eme. a trecut prin Moscova In drum spre 
Creme-, a.

» 2 ti . a-.-’S postul de radio Londra, 
1 a-* .e ici pvriător de cuvînt al Ministe-

ri Afacerilor Externe al Franței a declarat 
li Paris cl Franța nu va accepia stabilirea 
T-extsi te—nen limitat pentru ținerea conte- 

de la Genera, deoarece ea intenționează 
să cz.’e rr.n toate mijloacele să obțină regle- 
oesxarea problemei IadochineL

• La 22 apr l.e a părăsit Moscova plecînd 
sf t Pa- s. Viaceslar Kocemasov. președintele 
Cztmriri-riri antifascist al tineretului sovietic.

2 va pariictpa la lucrările Congresului 
U-. naționale a studenților din Franța.

• ' Je oameni ai muncii din Paris s-au 
-cnri la 21 aprilie la Velodromul de iarnă

peatri: a sărbători cea de a 50-a aniversare a 
„L’Humanite*. organ central a! 

oi Comunist Francez.
Adunarea a fost deschisă printr-un cuvînt 

riitiodocaiT rostit de Marcel Cachin. directorul 
ziarriri „L'Huuianite". unul din cei mai vechi 
=—-n ai mișcării muncitorești din Franța.

O La 22 aprilie, președintele Republicii 
F- t-f . Paas k:v;. l-a invitat pe Fagerholm, 
preșec stele Seimului și membru al partidului 
soci al-democrat și ii propus să formeze noul 
guvern.

zlarz 
Part

să treacă prin India, 
prin orice alt mijloc

Indochina

u- 
fie 
de

lice franceze de a se pune capăt războiului 
istovitor din Indochina — că Franța nu poate 
căuta sfîrșitul conflictului din Indochina de- 
cît prin tratative cu adversarul, așa cum 
a fost și cazul Coreei ?... Dacă vom reuși să 
ajungem 
atît Franța 
ar fi mult mai avantajate decît 
urma să ducă un război criminal, 
și interminabil.

In continuarea articolului său
France relevă divergențele care există între 
Franța și S.U.A. în problema indochineză. 
criticînd în același timp politica guvernanți
lor francezi care au cedat americanilor po
ziții importante în Indochina.

In numărul din aprilie al revistei „Trygâe" 
Marcel Ner, cunoscut fruntaș pe tărîm social, 
scrie următoarele: „De ani de zile 
francez își manifestă împotrivirea 
războiul din Indochina. Extinderea 
acestei împotriviri cresc pe zi ce

la încheierea păcii în Indochina, 
cît și „Comunitatea atlantică" 

dacă ar 
istovitor

Mendes

poporul 
față de 

și forța 
trece".

---------------------4>

Scurte știri
care s-a ținut la Laknau că1* Republica Popu
lară Chineză trebuie să fie admisă în O.N.U. 
D-na Pandit a subliniat că fără participarea 
Republicii Populare Chineze caracterul repre
zentativ al O.N.U. este îndoelnic.

• Conferința pacifistă mondială, Ia care 
participă 200 de delegați reprezentînd 19 țări, 
a lansat un apel cerînd interzicerea armelor 
atomice ca prim pas spre dezarmarea ge
nerală. Apelul cheamă la organizarea păcii 
în mod activ și declară că „numai refuzul 
popoarelor de a participa la un război va 
salva omenirea".

• Agenția Reuter anunță că la 22 aprilie 
s-a deschis la Buxton conferința anuală a 
partidului liberal. Pe ordinea de zi a confe
rinței figurează numeroase probleme de po
litică internă și externă, precum și o rezo
luție a comitetului executiv asupra conferin
ței de la Geneva. In rezoluție se exprimă 
speranța că conferința de la Geneva va fi în
cununată de succes și se declară că „dacă 
această speranță se va realiza... toate pute
rile necomuniste vor trebui 6ă recunoască 
guvernul Chinei comuniste șl să acorde Im
portanța cuvenită punctelor de vedere ale a- 
ceste: țări în ce privește reglementarea gra
velor probleme politice d:n Extremul Orient".
• După cum anunță Biroul Indian de 

mâții. 162 de membri ai noii Adunări 
lative din Pakistanul de Est (din 309) 
rătat că sînt în mod serios îngrijorați
găt iră cu ..ajutorul militar, acordat de Sta
tele Unite Pakistanului".

Deputății au chemat poporul din Bengalii' 
de Est să ceară de asemenea anularea ime
diată a pactului americano-pakistanez.

S La 21 aprilie a avut loc o ședință a Ca
merei Populare a Republicii Democrate Ger
mane.

La începutul ședinței Johannes Dieckmarm, 
președintele Camerei Populare a R.D. 
mane, a făcut o declarație. El a dat 
scrisorii adresate la 6 aprilie 1954 de 
zidiul Camerei Populare, Bundestagului 
german și în care Camera Populară a
Germane a propus Bundestagului să adopte 
în comun o hotărîre de a cere Interzicerea 
armelor de exterminare tn masă. Dieckmann 
a declarat că pînă tn prezent nu s-a primit 
un răspuns la această scrisoare.

infor- 
legîs- 
au a- 
în le-

Știri sportive
Programul manifestărilor sportive care vor 

avea loc duminică în Capitală este urmă
torul :

Stadionul Republicii : ora 14,15 : Selecțio
nata orașului București—Selecționata secundă 
a orașului București (rugby) ; ora 16,20 : Vo
ința București—Ptogresul Sibiu (fotbal cate
goria B); Stadionul Giulești : ora 9,30: Loco
motiva—Metalul București (fotbal juniori) ; 
Stadionul Dinamo: Voința București — Me- 
talul Cîmpitia (fotbal juniori); ora 11: Tînă- 
rul Dinamovist 
(fotbal juniori).

I — Tînărul Dinamovist II

★
sărbătoresc, duminică diml-Intr-un cadru

neața pe stadionul Tineretului din Capitală 
se va disputa finala tradiționalei competiții 
sportive de mase, campionatul individual de 
cros al R.P.R. „Să întîmpinăm 1 Mai" Ca și 
în anii trecuți, la startul întrecerilor de dumi
nică vor fi prezenți cei mai buni alergători 
de fond din țară printre care maeștrii spor
tului Dinu Cristea (Metalul), N. Bunea 
(C.C.A.), Edith Treybal (Progresul) și alții. 
Alături de ei, la finale, vor participa cei mai 
buni sportivi din Capitală și din țară care 
s-au calificat dintre sutele de mii de partici- 
panți la primele etape.

Finala campionatului individual de cros 
„Să întîmpinăm 1 Mai" va. începe la ora 10 
dimineața.

------•-------

S p e c tac
VINERI 23 APRILIE

(Agerpres)

1954

e
și Balet

• La 21 aprilie, W. Lewikowski. embasa- 
dons evraordînar și plenipotențiar al Repu
blicii Populare Polone In U.R.S.S., a oferit 
o recepție cu prilejul celei de a 9-a aniver
sări a semnării tratatului de prietenie, asis
tență mutuală ș: colaborare postbelică dintre 
Uniunea Sovietici și Republica Populară 
Poloni.
• La 21 aprilie, artiștii teatrului „Come

dia Franceză” au prezentat la Leningrad co
media „Burghezul gentilom" de Molliere. 
Spectacolul s-a bucurat de un mare succes.
• După cum anunță Biroul indian de infor

mații. Vijaia Laksmi Pandit, președinta ce
lei de a 8-a sesiuni a Adunării Generale 
O.N.U., a declarat la 21 aprilie la un miting

Ger- 
cltire
Pre- 

vest-
R.D.

TEATRE: Teatru! de Operă
R.P.R. : Giennl Schichl și Divertisment de 
balet; Teatrul de Stat de Operetă: Vînt de 
libertate; Național ,,! L. Caragiale" (sala 
Comedia): Fața fără zestre, Național ,,l. L. 
Caragiale" (sala Studio): Ultima oră; Muni
cipal: Treizeci de arginți; Muncitoresc C.F.R. 
(Giulești): Piatra din casă șî Chirița în pro
vincie; Armatei (B-dul Magheru) : Cazul Ben. 
net; Armatei (13 Septembrie): Vlaicu Vodă; 
Tineretului : 
de Estradă : 
actorului de 
nistului.

CINEMATOGRAFE:
Povestea micului cocoșat: Republica, 
rești: Pulberea argintie;
poare, Libertății, Elena Pavel: Nicholas Nic
kleby, Maxim Gorchi: (matineu): Filme pen
tru cei mici; (după amiază): Solii tineretului 
sovietic, Cîntece natale; Lumina: Viața în 
citadelă; Al. Popov: Preludiul gloriei; Tim
puri Noi: Patinatorii sovietici, Campionii mon
diali, Pomul de iarnă la Kremlin, Jurnal so
vietic, Jurnal romînesc, Pionieriă nr. 12, Cir
cul vesel ; Victoria, Miorița : Un pichet în 
munți; Gh. Doja: Boier eu orice preț; Vasile 
Roaită: Tata în vaoanță; 8 Martie: Răpirea; 
C. David: Pavlinca; Cultural: Spre cer; Gri- 
vița: Lupta pentru viață; Flacăra: Republica 
Populară Romînă, Marinică; Ilie Pintilie: Cî'.i- 
tărețul stepelor; 8 Mai: Căpitan la 15 ani; 
Volga: Schubert; N. Bălcescu: Maximca; 
1 Mai: Apărătorii patriei; Rahova: Nunta cu 
zestre; Oiga Bancic: Corăbiile atacă fortărețele 
(seria a Il-a); T. Vladimirescu: Sadco: Arta: 
Donca Simo: O scrisoare pierdută; Popular: 
Partizana; M. Eminescu: Nu-i pace sub mă
slini; Moșilor. Arena celor curajoși; 23 Au
gust: Cu inima tînără; Unirea: Miarea aven
tură.

Inșir-te
...Și Ilie 
film „C.

mărgărite : Ansamblul 
face sport ; Studioul 
Nottara" : Nepoții gor-

Patria, I. C. Frimu:
Bucu-

Infrățirea între po-
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