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unei adunări generale a orga* 
bază U.T.M. din comuna Go-
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frunte. 18 ute-
1 ha. de porumb 
Slobozia-Ciorăști,

lata citiva din tinerii care lucrează la secția dc bobinat a întreprinderii 
..Clement Gottwald" din Capitală. Ei sint membri ai brigăzii utemiste con
dusă de tinărul Constantin Năstăseseu.

Ei invață cum să bobineze un motor in așa fel ca el să Îndeplinească 
toate condițiile unei cit mâi perfecte funcționări.

riteia
ORGAN CENTRAL ĂLUNIUNII TINERETULUI MUNCITOR

Sâ nu râmînă treierișul 
în urma secerișului!

In urma 
nizației de 
loganu, raionul Focșani, in care tovară
șul secretar Gheorghe I. Gheorghe a vor
bit despre sprijinul ce trebuie să-1 dea 
utemiștii în campania agricolă de vară, 
tinerii au și pornit la acțiune.

Astfel, 18 utemiști au amenajat 2 arH 
cu umbrare, cu gropi de fumat, pichet da 
incendiu și tot ceea ce este necesar.

Două grupe de cite 12 utemiști au mera 
împreună cu pionierii în livada G.A.S.- 
Slobozia-Ciorăști unde au cules cireșe cu 
care au umplut 300 lăzi.

La munca de întreținere a culturilor 
utemiștii au fost în 
miști au prășit în 3 ore 
al gospodăriei de stat 
fără a face mușuroi.

DIN TOATE COLȚURILE țării sosesc 
vești despre începerea sau grăbirea 

secerișului. In raioanele din regiunile 
București, Ploești, țăranii muncitori ies în 
mare număr la recoltare. Oamenii mun
cii de pe ogoare dau atenție deosebită 
Wrîngerii recoltei, care este o muncă de 
sezon. Căci: ai cules la timp, ai pîine,—ai 
înttrziat, te-ai lenevit, pîinea se scutură 
pe cîmp, se pierde și va trebui să te 
mulțumești cu puținul care mai rămîne. 
Acest adevăr 
clin ce în ce 
citori.

Chiar dacă 
totuși nu e terminată. Nu 
tn lan, dar grînele pot să 
în Claie, pe arie, dacă nu începi treieri
șul la vreme. Și dacă s-au răscopt, la 
cele mai ușoare atingeri, bobul se scu
tură. Nu sc poate trece apoi cu vede
rea faptul că începerea tîrzie a treieri
șului duce la aglomerare, la prelungirea 
perioadei de treieriș, îngreunează alte 
munci, îngreunează îndeplinirea la timp 
« planului colectărilor de cereale. In 
sftrșit, de pe urma întîrzierii treierișului 
nu se adună decît pagube imense.

Se pare deci că e firesc ca treierișul 
să înceapă îndată, după seceriș. Din pă
cate, alocurea, din neglijența unor or- 
gane de stat și a unor organizații 

se pierde din vedere acest lu
cru elementar. In regiunile București 
și Pioești, în raioane ca Segarcea din 
regiunea Craiova, deși s-au secerat 
suprafețe însemnate, treierișul întirzie. 
In regiunea Ploești, de altminteri ca și 
în multe raioane ale regiunii București, 
în vreme ce hectarele de grîu secerate 
se numără cu miile și cu zecile de mii, 
la treieriș nu poți vorbi decît de zeci sau 
cel mult sute de hectare. Este un început 
de decalaj între seceriș și treieriș destul 
de serios, care trebuie luat neapărat în 
seamă.

Există cauze obiective ale întîrzierii 
care 
s-a 
ne
stat 
pri- 
zile 
752

devine limpede unui număr 
mai mare de (ărani mun-

al secerat la timp, treaba 
s-au răscopt 
se răscoacă

treierișului, există asemenea piedici 
nu pot fi înlăturate ? Așa ceva nu 
•emnalat. Se semnalează tn schimb 
giijență din partea unor organe de 
ți a unor organizații U.T.M., în ce 
vește organizarea ariilor. Cu cîteva 
In urmă, în regiunea Ploești, din 
de arii pentru treieriș nu erau puse la 
punct J”iÂ ,on ** ** —
atunci
porte 
xele?

Mal
pect» în legătură cu organizarea ariilor. 
In locurile unde sînt fixate ariile, nu e 
curățit terenul și uneori ariile n-au dectt 
0,50 ha. ca tn comuna Epurești, din re
giunea București.

decît 120. Unde să se treiere 
decît pe arii ? Unde să se trans- 
grînele, unda să se așeze bato-

merită luate în seamă șl alte as

Pe de altă parte numeroase orga
nizații U.T.M. au luat sub patronajul 
lor organizarea ariilor. Fie că se consi
deră deacum absolvite de orice răspun
dere, fie că privesc injust această acțiune, 
unele sfaturi populare din regiunea Plo- 
ești, și alte regiuni nu sprijină organi
zațiile U.T.M. i

Că treierișul nu începe la vreme, a- 
ceasta se întîmplă și din cauza unor 
S.M.T.-uri. La S.M.T. Pogoanele din raio
nul Pogoane ca și la altele, sînt lăsate 
batozele să stea degeaba în unele comune 
și nu începe treierișul. Alte S.M.T.-uri 
n-au pus la punct nici pină acum toate 
batozele.

In ce privește Începerea treierișului, 
organizațiile U.T.M. aveau multe de 
făcut. Organizațiile U.T.M. au luat sub 
patronajul lor arii și aveau obligația să 
sprijine și organizarea celorlalte arii, căci 
majoritatea mecanizatorilor care lucrează 
cu batozele sînt tineri. Cum stau însă 
lucrurile ? Multor comitete raionale 
U.T.M., cum sînt in regiunea Ploești le 
place să adune angajamente, cifre, Hîr- 
tii, să le pună în dosare și apoi să ra
porteze despre ele. Să urmărească însă 
înfăptuirea angajamentelor tinerilor, să 
intervină, ca tinerii să nu fie stingheriți, 
să li se asigure condițiile de îndeplinire 
a făgăduielilor date — aceasta nu obiș
nuiesc unele comitete raionale. Formalis
mul și munca de paradă a unor comi
tete raionale U.T.M. ca Urziceni, Mizil, 
Buzău, nu stimulează, ci înăbușă ini
țiativa organizațiilor de bază. împotriva 
acestor lipsuri serioase din munca 
U.T.M., asupra cărora a atras atenția 
articolul redacțional din „Scînteia" „Pen
tru oontinua îmbunătățire a muncii 
Uniunii Tineretului Muncitor", nu se 
duce luptă hotărîtă în unele regiuni.

începerea treierișului, acolo unde s-a 
secerat, nu mai poate întîrzia. Organiza
rea ariilor este o problemă de bază în 
această privință. Curățirea terenului, 
delimitarea lui, transportul snopilor pe 
arie, organizarea cetelor, organizarea 
pichetelor de incendiu, a colțurilor sani
tare, săparea gropilor de fumat, luarea 
măsurilor pentru organizarea muncii po
litice și a manifestărilor cultural- 
artistice pe arie — iată sarcinile ime
diate în vederea începerii treierișului, va
labile în întregime pentru organizațiile 
U.T.M.

A mobiliza tineretul la grăbirea sece
rișului, la executarea treierișului ime
diat după seceriș — In aceasta constă 
sarcina principală a organizațiilor 
U.T.M. de la sate, obiectivul principal 
al muncii tineretului de la sate, pentru 
Intîmpinarea Conferinței pe țară a U- 
niunii Tineretului Muncitor.

SA INTENSIFICAM ÎNTRECEREA SOCIALISTA
Muncesc cu avlnt tineresc

TG. MUREȘ (de la corespondentul 
nostru).

întrecerea socialistă pornită în cinstea 
celei de a 10-a aniversări a eliberării 
patriei noastre de către armata sovietică, 
se desfășoară cu avînt în toate între
prinderile forestiere din raionul Toplița. 
La I.F.I.L.-Lunca Bradului, la fabrica de 
lăzi, printre cei care au obținut realizări 
însemnate în producție se numără și bri
gada de tineret condusă de utemistul 
Anton Szabo, care și-a îndeplinit sarci
nile de plan cu 192 la sută. Totodată 
această brigadă prin valorificarea deșeu
rilor a obținut o economie în valoare de 
peste 6.500 lei. Dintre membrii brigăzii 
care s-au evidențiat se numără și ute- 
miștii Iolanda Bugyurka, Gheza Szabo, 
Alexandru Bercovici și alți tineri briga
dieri. Și la I.F.I.L.-Gălăuțași rezultatele 
în producție sînt însemnate. Aci planul 
pe sortimente a fost îndeplinit cu mult 
înainte de termen. Sarcinile de plan la 
cherestea-rășinoasă a fost realizat cu 
100,2 la sută la rămășițe pentru celuloză 
cu 104,7 la sută, la șipci pentru export 
cu 160 la sută, iar la mobilă țărănească 
cu 400 la sută.

Planul global pe întreprindere a fost de
pășit cu 10 la sută. In momentul de față 
la aceste două I.F.I.L.-uri se duce o luptă 
continuă pentru obținerea de noi succese 
în producție.

plan, economisesc însemnate cantități de 
combustibil.

_Așa se face că brigada condusă de tî- 
nărul mecanic Ștefănescu Ion de pe loco
motiva 50.148 a economisit în ultimul 
timp 20 tone de cărbune, iar brigada con
dusă de Horgoș Avram a economisit 45 
tone de cărbune și combustibil convențio
nal în valoare de 2.000 lei. O sumă de 
18.000 lei a economisit de asemenea șl bri
gada condusă de Trifan Nicolae.

Economiile forjărilor

Succesele tinerilor mecanici

DEVA (de la corespondentul nostru).
In cinstea zilei de 23 August, tinerii 

de la depoul de locomotive C.F.R.- 
Petroșani obțin succese importante. Ast
fel, brigada utemistă condusă de Rusu 
Petre, fruntaș în întrecerea socialistă 
și-a depășit sarcinile 
trecută 
Brigada 
dusă de 
depășit
Pe lingă aceste succese tinerii luptă pen
tru obținerea de cît mai însemnate eco
nomii. Astfel, mecanicii de locomotive din 
brigăzile utemiste, pe lingă depășirile de

Bătind rar, ciocanul de 500 kg. de la 
forja tineretului a uzinelor „23 August" din 
Capitală, nu are pic de astîmpăr de di
mineață și pină seara tîrziu. Drumul din
tre ciocan și cuptorul în care se înro
șesc țaglele de oțel, numără doar cîțiva 
pași; totuși, cei patru tineri — Hampu 
Constantin, Zamfir Dumitru, Război Ilie 
și Sami Ioil — care muncesc aici aleargă 
de la ciocan la cuptor tot timpul.

Văpaia din cuptor și dogoarea oțelului 
înroșit, se iau la întrecere cu căldura 
de-afară. Dar aceste lucruri nu pot stă
vili elanul tinerilor forjări, care nu vor 
să-și facă de rușine brigada; ei au chib
zuit bine înainte de a-și rosti angaja
mentul.

Făgăduiseră, printre altele, că in luna 
iunie, vor forja peste sarcina de plan 500 
kg. bare de oțel, din care se fac supapele 
pentru tractoare și 300 kg. bare de oțel 
rapid pentru confecționarea a sute de 
ciocane de mină.

In preajma lunii iulie brigada și-a com
pletat și ultimul pătrățel din grafic. Or- 
ganizîndu-și și mai bine munca așa după 
cum au învățat din experiența înaintată 
sovietică, cei patru tineri forjări și-au de
pășit angajamentul cu 
barele de oțel pentru 
sută la barele de oțel 
și cu aceeași cifră la
Prin introducerea sistemului de rotație a 
materialului în foc și menținerea unei 
temperaturi constante în cuptor, briga
dierii au redus simțitor procentul de re
buturi admis. V

In felul acesta el au realizat o econo
mie de materiale în valoare de 1170 lei.

Corespondent
ION POPOVICI

peste 200 la sută la 
supape, cu 250 la 
rapid pentru scule 
ciocanele de mină.

La combinatul forestier din Crasna
Mașina pornește din Tg. 

Jiu, dueîndu-ne spre locurile 
împădurite ale Crasnei. Ora
șul rămîne în urmă. La 
două ceasuri de mers ajun
gem intr-un sat de munte. 
Aici e Crasna. De la margi
nea acestui sat încep desișu
rile de fag, ulm, mesteacăn, 
ți. frasin. Cotim la stingă și 
Intrăm pe un drumeag în pla
iul Crasnei. Pe podiș, la poa
lele muntelui, se întinde un 
adevărat șantier. Este com
binatul forestier din Crasna.

Și pină la 1948 a fost aici 
o exploatare forestieră. Dor
nici de cîștiguri mari, Tătă- 
răscu, Haralambie Goja și 
alți exploatatori, storceau 
vlaga oamenilor și secătuiau 
bogățiile munților.

Intr-o zl de neuitat, 
citorii pădurilor i-au 
pe toți aceștia și și-au
nuat munca, pentru ei, pen
tru patria lor.

Acum munca a devenit 
mai ușoară, însă, în același 
timp, mai productivă. Gate- 
ristul 
dintre
care se hărțuiește de ani de 
zile cu lemnul. E un om tare 
vesel și tare vorbăreț. Cite 
odată, prinde a povesti.

— înainte, cind lucram la 
stăpînii hapsini, munca îmi 
era adevărată robie. Mun
ceam cîte o zi întreagă ca să 
produc cîte 7—8 m.c. cheres
tea, deoarece mașinile erau 
rudimentare.

mai mare dragul să 
acum la combinatul 

Azi numai în 8 
muncă, noi producem 
cite 15 m.c. de che- 
fără ca omul să-și 
sufletul. Prin mă-

mun- 
gonit 

conti-

Lățea Ion este unul 
muncitorii fruntași

Ți-e 
lucrezi 
nostru, 
ore de 
fiecare 
restea, 
scoată

de plan pe luna 
în proporție de 100 la sută, 

complexă de lăcătuși 
utemistul Pomorodeanu Ion și-a
sarcinile de plan cu 80 la sută.

con-

In luptă pentru titlul 
de cea mai bună țesătoare

1 _________ ___________
ARAD (de la trimisul nostru Neacșu Ilie). 
Pe utemistă Haracsin Maria o cu

nosc toate muncitoarele de la uzinele 
textile „30 Decembrie“-Arad. De cind 
cu pornirea acțiunii pentru cucerirea 
titlului de cea mai bună țesătoare pe 
întreprindere numele ei este rostit 
cu îndreptățită mîndrie. Zilele ce au 
urmat de la pornirea acțiunii, au fost 
pentru utemistă Haracsin Maria zile 
de muncă încordată și în același timp, 
zile de bucurie. Cu Truța Florica, cu Mo- 
cănescu Mgria, cu Tocacs Rozalia și cu 
alte țesătoare ca și ea, a pornit utemistă 
Haracsin să se întreacă pentru cucerirea 
acestui titlu. De atunci au trecut numai 
două săptămini. întrecerea însă, își arată 
roadele. In fiecare zi aproape, maistrul 
secției trece pe evidenta zilnică noi re
zultate. Ce este drept, la început rezul
tatele nu au fost tocmai însemnate. Azi, 
pe lingă primele succese, tînăra țesătoa
re a obținut în loc de 84.000 de bătăi la 
războaiele la care lucrează 115.000, Iar în 
loc de 33,60 metri de țesături cît trebuia 
să producă în cele 8 ore de muncă, tînăra 
țesătoare a dat 45,85 metri.

Nici lupta pentru reducerea deșeurilor 
nu este neglijată de tinerele țesătoare. 
Să dai 150 grame de materie primă 
rebut este foarte mult. Atit este fixat de 
altfel normativul. Și împotriva acestui 
calcul care dealtfel s-a dovedit a nu fi 
exact, utemistă Haracsin luptă zi de zi. De 
la pornirea acțiunii ea a redus rebuturile 
între 20—100 grame. Din evidența tova
rășilor de la conducerea sectoarelor 1 și
2 țesătorie, reiese clar că pină in prezent 
utemistă Haracsin a redus consumul spe
cific de materie primă cu 1.200 grame. 
Alături de numele ei sînt înscrise și nu
mele tinerelor Zimerman Tereza, Zamboli 
Maria, Truța Florica și al altor tinere 
țesătoare, din care se vede că în această 
acțiune nici ele nu rămîn indiferente.

întrecerea pentru cucerirea titlului de 
cel mai bun țesător, capătă la uzinele 
„30 Decembrie“-Arad, noi forme. Ea cu
prinde pe zi ce trece tot mai multe țe
sătoare.

Ele sînt animate de 
dorința ca ziua de 
23 August să o în- 
tîmpine cu noi suc
cese în producție și 
fiecare vrea să poar
te cu mîndrie titlul 
de cea mai bună țe
sătoare. Cine știe ? II 
va primi Truța Flo
rica, Zimerman Te
reza, sau poate chiar 
inițiatoarea acestei 
acțiuni.

De curind a avut loc la Pucioasa fes
tivitatea deschiderii taberei pionierești.

Aici pionierii și școlarii vor petrece 
clipe plăcute. Tabăra e înzestrată cu tot 
ce trebuie pentru ca copiii să se simtă 
bine și în largul lor. Vor putea juca șah, 
tenis de masă, volei, etc.

In parc se găsesc balansoare, piramide, 
leagăne, unde cei mici pot să se distreze.

In tabără vor funcționa pe tot timpul 
verii diferite cercuri, în cadrul cărora 
pionierii vor putea să capete cunoștințe 
noi în domeniul științelor naturii, geo
grafiei, aeromodelismului.

Pionierii vor petrece o vacanță plăcută 
în tabără și în același 
De aici ei vor pleca cu 
tîmpine noul an școlar.

timp folositoare, 
forte noi să în-

—•-----
Corespondent 
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Un bazin de înot 
pe malul Jiului

DEVA (de la corespondentul nostru 
Caranfil Mihai).

Zilele călduroase de vară sînt un 
prilej minunat pentru perfecționarea 
măiestriei înotului, iar pentru unii, 
să învețe sportul acesta deosebit 
de frumos.

De aceea elevii Școlii medii tehnico 
de cărbune, din dorința de a avea un 
bazin de înot al lor au construit unul 
pe malul Jiului, prin muncă voluntară. 
In timp de o săptămînă elevii școlii 
au săpat bazinul, l-au căptușit cu un 
zid din piatră găsită prin apropiere 
și au făcut un sistem de circulație a 
apei prin bazin. Acum elevii se an
trenează și își trec normele G.M.A. la 
înot. Construirea unei baze sportive 
proprii este de mult o preocupare a 
elevilor Școlii medii tehnice de căr
bune din Lupeni.

Ei și-au amenajat șt un teren de 
volei, iar acum lucrează Ia curățirea 
și nivelarea unui teren de fotbal.

100 de ani
de la nașterea lui Victor Babeș

Ședința festivă a Academiei Republicii Populare 
Romîne

șurile tehnico-organizatorice 
luate de conducerea între
prinderii, muncitorii fochiști 
ca Plăcintaru Nicolae, Diaco- 
nescu Constantin, circulato- 
riștii Manea Miron și Oboro- 
cea Eugen, își depășesc zilnic 
norma cu 30 la sută.

Dintr-o clădire apropiată, 
ne intîmpină un zumzet cu
noscut. Aici e secția de fa
bricat cuie de cismărie. In 
jurul mașinilor găsești mun
citori harnici. Iată pe frunta
șa în producție Danciu Ma
ria, șefă de echipă. Ea își 
depășește zilnic normele cu 
40—50 la sută. La presa pen
tru fasonarea și formarea 
vîrfurilor la cuiele de cismă
rie lucrează tinărul Manea 
Ion. Și el își depășește nor
mele cu 25—30 la sută.

O mare și frumoasă con
strucție de zid se ridică în 
acest sector. E noul combinat 
forestier din Crasna care va 
cuprinde o fabrică de che
restea cu 2 gatere mecanice, 
un atelier de tîmplărie, o fa
brică de cuie de cismărie. 
Procesul de producție va fi 
mult mecanizat 
rea unui număr 
șini.

Urmează să
funcțiune și un nou generator 
electric care va acționa toate 
mașinile combinatului și tot
odată va furniza curent e- 
lectric pentru iluminatul 
Crasnei.

Odată cu construirea com
binatului se ridică și magazii 
noi, uscătorii, dormitoare 
pentru muncitori, baie, club.

Bogată 
azi viața 
tieri din

prin utiliza- 
mare de ma-

se pună în

In fapte a devenit 
muncitorilor fores- 
Crasna.

Corespondent 
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ț

i

Ceata
De cum se crapă de ziuă, Moise 

Gheorghe, țăran muncitor din comuna 
Dridu de prin părțile Ploeștilor pleacă 
prin sat.

După cum socotise el și după cum 
rămăsese de altfel stabilit, in ziua de 
8 iulie trebuia ca cei din ceata nr. 1 
să fi terminat seceratul griului. Iată 
de ce a colindat el satul de cu zori. 
„Timpul nu ne așteaptă. Și de ce să 
ne aștepte ? Am secerat la timp, hai 
să treierăm tot la timp" — își zise el, 
îmbrăcîndu-se.

Aflînd cum stau lucrurile s-a dus 
la sfat.

— Gata, tovarășe președinte. Mîine 
începem. Azi, după cum spuneai și 
dumneata, ducem pe arie tot ce-i ne
cesar : apă, nisip, săpăm groapa de 
fumat, stabilim unde vor fi puse 
paiele, griul...

In fața sfatului se-ntîlni cu Maria 
Ionești, Cristache Barbu și Iancu D. 
Iordan care îl

— începem 
președintele ?

— Gind la 
Să-i dăm zor cu pregătirea 
râtul snopilor. Miine-n zori începem. 
In trei zile sîntem gata.

Mai discutară ceva și plecară îm
preună la arie. Acolo au mai găsit și 
pe alde Rotaru cu nevastă-sa. Au adus 
nisip, un butoi cu apă, au stabilit unde 
vor fi duse paiele și griul boabe.

— Măi Moise, dar cine bagă-ntîi în 
batoză ?...

— Eu zic să începeți voi, ăștia care 
ați adus snopii aici și care ați secerat 
primii, că n-o să ne certăm pentru 
asta.

-— Da, da, sîntem oameni de înțeles, 
răspunse moș Cazacu înaintea lui 
Moise.

și înconjurară, 
treieratul?

gînd, frate
Ce-a spus

Cristache! 
ariei și că-

Nu lipsea nici 
iar tractoristul 
S.M.T. Urziceni 
cind tractorul

★
Totul era pregătit, 

delegatul de batoză, 
Vizeru Nicolae de la 
cerceta cind batoza,
pentru ca în timpul treieratului, să nu 
se miște nici chiar cel mai mic șurub.

A doua zi, sîmbătă, ceata și-a în
ceput munca cu două ceasuri înainte 
de răsăritul soarelui.

— Ia pune să ne cînte o leacă ma- 
șinuța asta, măi flăcăule, se adresă 
moș Cazacu utemistului Vizeru Nico
lae, cercetînd tractorul și batoza mai 
de aproape.

— Cum sinteț.1 gata de joc șl începe

nr. 1 la treieriș
a cînta, moșule. Ia numai suiți-vă pe 
batoză și chiuîți o leacă și ai să vezi 
ce poate, zise zimbind tractoristul.

Fiecare se afla la locurile stabilite. 
Pină la orele 10 dimineața țăranii 
muncitori Cristache Barbu, Ionești 
Maria, Moise N. Gheorghe și Ion T. 
Rotaru au terminat treieratul. Și acum 
prima grijă: îndatorirea către stat...

— Sîntem din ceata nr. 1 din comuna 
Dridu tovarăși și am venit să dăm 
cota de grîu.

— Cum îți zice, tovarășe ? îl întreabă 
un salariat de la baza de recepție Ur
ziceni.

— Pe mine mă cheamă Cristache 
Barbu...

— Păi bine, dar ce-i cu atîția saci ?
— Stai să vezi, tovarășe, nu te grăbi. 

Eu am de dat 290 kg., Gheorghe Moise 
123 kg., Ion T. Rotaru 123 kg., Ionești 
Maria 46 și gata. Dar ce, credeai că-s 
singur ? Bată-te să te bată... Hai să 
cintărim că-i al mai multora după 
cum vezi...

■— Aveți 582 kilograme. Și pentru că 
sinteți primii, vă dăm chitanța nr. 1.

— Bun. Sîntem ca și anul trecut, 
întîi!

Luă chitanța, dădu mîna cu cei de 
la bază și plecă. Era tare bucuros de 
cele auzite și mină caii cit mai iute, 
ca să le ducă vestea bună și celor de 
pe arie.

Batoza a mers din plin de dimineața 
pină seara.

A doua zi insă s-a întîmplat ceva 
deosebit.

La prînz s-a oprit batoza și tracto
rul pentru 
„musafiri" 
chemat pe 
cu el.

— Ce-or 
rășul Moise sculindu-se și indreptîn- 
du-se către noii veniți. Dar n-apucă 
să plece că tractoristul veni la el.

— Uite tovarășe Moise, batoza nu va 
mai lucra azi.

— Păi de ce frate ?
— O încurcătură, zise cu ciudă Vi

zeru.
— Care, ce fel, și cine-i de vină 1
— Penciu Mircea, tovarășe...
— E directorul S.M.T.-ului 7
— Nu, director e tov. Ionașcu Marin. 

Asta-i referentul tehnic de la noi din 
S.M.T. El mi-a dat procesul-verbal de 
revizie al batozei, fără să fie semnat de 
tovarășul director.

masă. In acest timp doi 
s-au apropiat de arie și au 
tractorist. Au discutat mult

fi vorbind acolo, zise tova-

zise

— Ei și ce, pentru asta să stea ba
toza ?

— Da. Trebuie să mă duc să-mi sem
neze procesul-verbal că mașina este 
recepționată și poate lucra.

— Ce necaz mare ne-a făcut!
moș Cazacu. Știi cum se numește asta 
măi Radule ?... Birocrație mă... Auzi 
auzi, pentru că o hîrtie este neiscălită 
și făr-de ștampilă să nu lucreze ma
șina !...

— Uite, nene Cazacule, zise tovarășul 
Moise. Pină vine tractoristul noi vom 
trimite toate căruțele să aducă snopii 
aici. Vom face treabă, numai că nu pu
tem termina in 3 zile.

Și tractoristul a venit a doua zi. Sta
țiunea se află la Urziceni și pină acolo-i 
ceva cale. Apoi treaba a început nor
mal. La prînz au pornit discuții 
aprinse.

— Ia mai spune cite ceva,măi trac- 
toristule. Cum ii cu colectiva, cu arătu
rile de 25 centimetri și cu știința agro
tehnică ?...

— Știi moșule, dumneata vorbeai că 
după ce terminați treieratul, dezmiriș- 
tiți. Ei bine, asta-i o metodă agroteh
nică. Și este adevărat că chiar atunci 
cind spui că ari cu plugul, dumneata 
tot dezmiriștit faci.

— Ce mă ? sări ca ars moș Cazacu. 
Eu dezmiriștesc cind ar ?

— Stai nu te infierbinta unchiule ! 
Că faci arătură-i drept, dar nu așa cum 
o fac eu cu tractorul. Du-te la colec
tivă și vezi ce arătură facem noi. Și- 
apoi de aceea se fac bucate bune.

— Ce-i drept că anul ăsta gospodă
ria colectivă „30 Decembrie" de aici din 
satul nostru are porumb frumos ! Și 
griu-i bun, interveni Iancu D. Radu.

— Are, dar de ce ? se băgă in vorbă 
utemistul Rusu Marin delegatul ba
tozei. Au semănat cu semănătoarea, au 
arat cu tractorul, porumbul l-au semă
nat în cuiburi așezate în patrat. Unde 
mai pui că au și îngrășat pămîntul cu 
bălegar și îngrășăminte chimice. Unde-s 
metode agrotehnice moșule, acolo-i 
treabă bună și cu mult spor.

Discuția 
ristul nu 
K.D.-ului.

— Cîntă 
joc și ia-i . , __ _
utemistul Vizeru.
1 — Măi, da năzdrăvan mai ești. Hai 
fraților că ne-am odihnit destul.

DAMIAN FILIPOVICI

se mai lungea dacă tracto- 
dădea drumul la motorul

iar, nea Cazacule, treci la 
pe toți în hora mare, strigă

Vineri 16 iulie a avut loc la Academia Republicii Populare 
Romîne ședința festivă consacrată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea marelui savant Victor Babeș.

Au luat parte membrii secțiilor științifice ale Academiei 
R.P.R., cadre din conducerea Ministerului Sănătății, cerce
tători și medici din instituțiile științifice ale Academiei 
R.P.R. și ale Ministerului Sănătății, invitați din partea Mi
nisterului Invățămintulul, Ministerului Culturii etc.

In cadrul acestei ședințe, organizată de Academia R.P.R. 
și Ministerul Sănătății, au fost prezentate următoarele co
municări :

Acad. C. I. Parhon, președinte de onoare al Academici 
R.P.R, : „Babeș ca inițiator al științelor medicale în patria 
noastră ; deschizător de drumuri ; ctitor de școală în mul
tiple discipline". . . ,

Acad. St. S. Nicolau — secretarul Secției de Științe Me
dicale : „Babeș și inframicrobiologia".

Ministrul Sănătății, conf. univ. Voinea Marinescu: „Babeș 
șl medicina profilactică".

Prof. Gr. Benetato — membru corespondent al Academiei 
R.P.R.: „Vederile lui Victor Babeș asupra fiziopatologiei și 
aspectele ei de medicină experimentală".

Acad. St. M. Milcu — director adjunct al Institutului de 
Endocrinologie : „Concepția materialistă a lui Babeș".

Acad. St. Gh. Nicolau : „Babeș și școala lui".
Documentatele comunicări, cuprinzind aspecte importante 

din activitatea științifică multilaterală a lui Victor Babeș, 
au fost urmărite cu mult interes de întreaga asistență.

★
Cu ocazia comemorării marelui savant Victor Babeș, de la 

a cărui naștere se împlinesc 100 de ani, Prezidiul Academiei 
R.P.R. a primit un mesaj de salut din partea Prezidiului 
Academiei de Științe a R.P. Bulgaria. In mesaj se arată 
printre altele :

„Victor Babeș a fost unul dintre cei mai mari microbio- 
logi cu renume mondial, întemeietorul Institutului de micro
biologic din Rominia. In istoria sănătății publice din Bul
garia, acest Institut a jucat un rol important, deoarece pină 
în primii ani după eliberarea patriei noastre nu am avut 
un Institut de microbiologic propriu, iar cazurile de tur
bare ivite în țara noastră se tratau la București. Totodată, 
se primeau de la Institutul de microbiologic din București 
vaccinuri antivariolice și alte preparate. Pentru aceste me
rite față de poporul bulgar, marele om de știință romin a 
fost încă atunci decorat cu ordinul „Meritul de stat".

Academia de Științe a R.P. Bulgaria apreciază în mod 
deosebit aportul științific al marelui om de știință romîn 
Victor Babeș in dezvoltarea științelor medicale. Ea își ex
primă cu prilejul comemorării dorința lărgirii continuie a 
legăturilor științifice cu Academia R.P.R.".

Mesajul este semnat de academicianul Todor Pavlov, 
președintele Academiei de Științe a R.P. Bulgaria.

< (Agerpres) ,

Alegerile delegatelor de femei 
în regiunea Suceava

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

In această perioadă în în
treaga regiune continuă să se 
desfășoare alegerile delegate
lor de femei. Pină acum in 
raionul Cîmpulung au fost 
alese 924 de delegate de grupă 
în 341 de circumscripții elec
torale. Au fost formate 12 co
misii de femei la sate și orașe, 
care au cuprins 141 de dele-

gate. Ca exemple de femei cu
noscute în raion, ca bune ac
tiviste, care acum fac parte 
din aceste comisii, sînt Tașcan 
Evdochia — fruntașă în pro
ducție de la Combinatul de 
cherestea „Moldovița", Suiu 
Ioana — fruntașă la fabrica 
de cherestea „Sadova", și ță
ranca muncitoare Frîncu Eli- 
sabeta din comuna Pogorîta-1



II. Energia
In articolul din zilele trecute am văzut 

cum atomii sînt edificii foarte complicate, 
cum un atom de Uraniu, 238 de ex., are in 
total 330 particule elementare în compo
ziția sa, dintre care 92 protoni și 146 ne
utroni în nucleu și 92 de electroni în ju
rul nucleului. Am mai văzut cum mani
festările atomului pot fi împărțite în două 
grupe mari: acele legate de nourul de 
electroni și acele privind nucleul atomic.

Am arătat acolo că nourul de electroni 
condiționează fenomenele curente pe care 
le observăm în viața de toate zilele, cum 
ar fi reacțiile chimice, emisiile luminoase 
și de raze x ale atomilor, emisiile și ab- 
sorpțiile de lumină ale moleculelor, le
gătura între atomii care intră în constitu
ția unui metal ș.a.m.d. Transformările 
amintite se fac cu jocuri relativ mici de 
energii; multe din ele, au loc în condi- 
țiunile fizico-chimice blînde și domoale 
ale vieții plantelor și animalelor; aceste 
transformări însăși joacă un rol fundamen
tal in procesul biologic care întreține și 
condiționează viața. Am amintit apoi că 
omul a știut să tragă un folos imens din 
reacțiunile de ardere profitînd de faptul că, 
datorită energiei solare, se produc, prin 
intermediul fenomenelor vieții, asemenea 
substanțe care pot fi oxidate, arse.

Aceste substanțe cum sînt lemnele, căr
bunii, petrolul, gazele naturale, au fost și 
sînt încă utilizate pentru a ne da energia 
rezultată din arderea lor, energie de care 
am avut și mai avem încă nevoie pentru 
a ne asigura condițiunile unei vieți mai 
bune.

Alt grup important de fenomene este 
acel legat de nucleul atomic.

Nucleul atomic este foarte mic. O serie 
de metode de fizică ne-au permis să-l 
măsurăm cu precizie. Astfel nucleul de 
Hidrogen, protonul, are o rază exprimată 
in centimetri, de 1,5 împărțit prin zecemii 
de miliarde. Nucleele mai complicate, cum 
ar fi acele de Plumb, de Radiu, Plu
toniu și altele, nu au o rază care întrece 
cu mult a mia miliarda parte din- 
tr-un cm. Cum, pe de altă parte, 
nucleele sînt formate din protoni și neu
troni, particule cam de 1840 ori mai 
grele de cit electronii, înseamnă că mai 
toată greutatea unui atom este dată de 
greutatea nucleului. Aceasta înseamnă că 
densitatea materiei nucleare este colosală; 
un cm.3, cîntărește cam o sută de milioane 
de tone ; această afirmație se poate sus
ține prin calcule simple și foarte precise.

Un exemplu ne face să înțelegem mai 
bine ce înseamnă densitatea așa de mare 
a materiei nucleare. Pămîntul cîntărește 
5970 de miliarde de miliarde de tone : 
dacă îl socotim ca pe o sferă cu o rază 
medie de 6370 km. densitatea materiei din 
scoarța pămîntului este foarte mică, un 
cm.3 de pămint cintărind, în medie, numai 
5,62 grame.

Dacă pămîntul ar fi fost făcut numai 
din materie nucleară, adică dacă atomii 
din constituția sa nu ar fi avut nourul de 
electroni, el ar fi ocupat un volum nu
mai de 0,0597 km3, adică un cub cu o 
latură de aproximativ 391 m.. iar luna 
care cîntărește de 81 ori mai puțin ca pă
mîntul ar fi o sferă cu o rază de numai 
vreo 56 m., cam cît un mic asteroid, din 

. aceia pe care îi intîlnim așa de numeroși 
în luna august.

Materia obișnuită are o densitate mică, 
de ordinul gramelor pe cm.3, tocmai 
fiindcă nourul de electroni împiedică ca 
nucleele să se poată stringe grămadă ; ea 
apare ca un veritabil ciur, unde nucleele 
atomice ocupă un volum foarte mic. res
tul fiind spații unde domnesc cimpuri de 
diferite naturi, adică materie sub o formă 
extrem de diluată. De aceea electronii 
trec printr-o foaie metalică strecurîndu-se 
printre nucleele atomilor, ei nefiind îm
piedicați în drumul lor de cît de forțele 
electrice datorite părticelelor electrizate 
din atomi, iar o particulă neutră ca ne
utronul trece practic nestînjenită prin 
zeci de centimetri de Plumb.

Protonii și neutronii sînt menținuți la 
un loc în picătura de lichid nuclear, care 
este nucleul, datorită unor forțe de atrac
ție speciale numite forțe nucleare, cam tot 
așa cum nucleele unui lichid, de ex. apa. 
sînt ținute la un loc datorită unor forțe 
de atracție.

Experiența arată că forțele nucleare de 
atracție sînt foarte mari în comparație cu 
altele cunoscute pînă acum de exemplu 
acelea care țin electronii legați intr-un 
atom.

Forțele nucleare leagă neutronii intre ei. 
protonii între ei precum și protonii cu ne
utronii. Ele au de luptat cu forțele de res
pingere electrostatică datorită sarcinilor 
protonilor. Din bilanțul acestor forțe re
zultă stabilitatea unui nucleu, funcție deci 
de numărul de protoni și de neutroni din 
compoziția sa.

Atomii și izotopii lor, peste 200 la nu
măr, care intră în constituția scoarței pă- 
mintești, reprezintă diferite combinații 
posibile de neutroni și protoni a căror 
stabilitate este așa de mare încit de vreo 
3 miliarde de ani de cînd există planeta 
noastră, au rezistat neinfluențați la dife- 
riții agenți exteriori.

Așa avem nucleul de Heliu compus din 
2 protoni și 2 neutroni ; cei doi izotopi ai 
Litiului cu 3 protoni și respectiv 3 și 4 
neutroni, Carbonul cu izotopii săi com
puși din 6 protoni și 6 și 7 neutroni, Fie
rul cu cei 26 protoni grupați respectiv cu 
20, 30, 31, 32 neutroni, Aurul cu singurul 
său izotop format din 79 protoni și 118 
neutroni, precum și toate celelalte ele
mente cunoscute ca, Oxigenul, Argintul 
Molibdenul, Cuprul, Nichelul etc.

Pe lîngă aceste nuclee stabile în con
dițiunile fizice de pe pămint, mai există 
în scoarța planetei și unii atomi instabili, 
ca Uraniu, Thoriu, Potasiu 40, Rubidiu 87, 
Samariu 148, care emit radiațiuni.

Existența de nuclee instabile, radioac
tive, a fost semnalată la finele secolului 
trecut de către Becquerel, printr-o expe
riență care poate fi ușor repetată de ori
cine. înveliți o placă fotografică cu hîr- 
tie neagră ; puneți peste hirtie o sare de 
Thoriu sau de Uraniu sau un minereu de 
Uraniu și veți observa, developînd placa 
peste citeva zile, că aceste substanțe emit 
radiații care trec prin hîrtia neagră și 
impresionează bromura de argint.

Aceste radiațiuni, emise de substanțele 
radioactive sînt mult cunoscutele raze 
alfa, beta și gama. Razele alfa au fost 
identificate ca fiind nuclee de Heliu 
(atomii de Heliu care au pierdut cei doi 
electroni) razele beta ca electroni, iar ra-
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zele gama sînt radiații electromagnetice 
analoage cu razele x sau razele lumi
noase, numai că, în general, sînt mult mai 
pătrunzătoare prin diferitele materiale 
pe care le străbat.

Foarte puțin după Becquerel, Maria 
Slodovska Curie și Pierre Curie, izolează 
din minereuri de Uraniu încă două ele
mente : Poloniul și Radiul, mai radioac
tive decît Uraniul, deschizînd drumul cer
cetărilor substanțelor radioactive naturale 
care derivă din Uraniu și apoi din Thoriu 
și în general al fenomenelor de radioacti
vitate.

In toate părțile din lume s-au între
prins cercetări asupra manifestărilor ra
dioactive, a căror descoperire a trezit un 
mare interes. Nu prea tirziu, s-au obser
vat următoarele fapte importante:

Particulele alfa și beta sînt expulzate 
de atomi cu energii foarte mari. Așa Ura
niul expulzează raze alfa care au o ener
gie egală cu acea pe care ar fi căpătat-o 
dacă ar fi fost accelerate cu diferențe de 
potențial mai mari de 4 milioane de volți; 
tot așa stau lucrurile și cu rațele beta. 
Razele gama sînt niște raze x foarte dure 
și sînt așa de pătrunzătoare ca și cum ar 
fi fost produse într-un tub de raze x care 
funcționează cu o diferență de potențial de 
ordinul sutelor de mii și milioanelor de 
volți.

Transformările radioactive se fac deci 
cu jocuri foarte mari de energii

Cînd un nucleu pierde o particulă alfa, 
adică patru particule elementare, dintre 
care două sînt protoni, se capătă un nou 
nucleu al unui atom cu două sarcini po
zitive mai puțin în nucleu, deci care are 
alte proprietăți chimice, a devenit un alt 
element

Deci substanțele radioactive naturale 
efectuează o transmutație spontană, o 
transformare a unui atom în altul, lucru 
pe care cu sute de ani în urmă îl visau 
alchimiștii în căutarea mijlocului de a fa
brica Aur din alte elemente mai ieftine.

Din Uraniu și Thoriu derivă deci alte 
elemente, care la rîndul lor se transformă 
in altele dacă sînt și ele radioactive, fe
nomenul incetind atunci cînd rezultatul 
transmutației este un nucleu stabiL

Astfel Uraniul și Thoriul se transformă 
succesiv intr-o serie de elemente radioac
tive. care derivă unele din altele, pînă 
cînd se ajunge la un Plumb stabil. Radiul 
și Poloniul descoperite de către soții Curie 
intr-un minereu de Uraniu cum ar fi 
pechblenda nu sînt decît niște derivați ra
dioactivi ai Uraniului

Cînd Radiul care are în nucleul său 
226 de particule dintre care 88 sînt pro
toni. emite o particulă alfa, el pierde 2 
protoni și doi neutroni transformindu-se 
intr-un atom cu 222 particule in nucleu 
dintre care 86 sint protoni. Atomul re
zultat se situează in căsuța 86 din siste
mul periodic al elementelor, acea care 
corespunde unui eaz rar, adică unui gaz 
inert din punct de vedere chimic, cum ar 
fi Neonul întrebuințat la tuburile lumi- 
niscente cu lumină roșcată, pentru recla
mele luminoase, pe cind Radiul are pro
prietăți analoage cu atomii de Magneziu, 
Calciu sau Banu (fig. 1)

In aceste transformări nucleare numă
rul total de sarcini (2 + 86=88) și de par
ticule (226=222 + 4) se conservă. După 
această lege foarte generală, au loc toate 
reacțiile nucleare.

Instabilitatea se manifestă prin aceea că 
dintr-un grup de astfel de atomi, din timp 
in timp, și cu totul la intimplare, unul 
din ei explodează, transformindu-se in al
tul Definim această instabilitate după 
cantitatea de atomi care se transformă pe 
secundă la un moment dat

Astfel, din cei cam două mii șase sute 
de miliarde de miliarde de atomi care se 
găsesc intr-un gram de radiu, 37 de mi
liarde se transformă intr-o secundă, emi
țând particule alfa. In acest ritm de trans
formare, gramul nostru de Radiu va fi 
redus la 'it gram după o perioadă de 
1540 ani

Sint unele substanțe slab radioactive, cu 
o perioadă foarte lungă, cum ar fi Ura
niul 238. care are o perioadă de 4.56 mi
liarde de ani sau Thoriul 232, cu o pe
rioadă de 14 miliarde de ani

Aceasta ne face să înțelegem că deși 
pămîntul are o vîrstă cam de 3 miliarde 
de ani. încă mai găsim in sinul său Ura
niu și Thoriu. — de care avem acum ne
voie pentru a obține energie nucleară. 
Tot așa cu Samariul 148, cu perioada sa 
de 1400 miliarde de ani din care puțin 
s-a transformat prin emisie de particule 
alfa în timpul celor vreo 3 miliarde de 
ani de cind există pămintuL

La fel cu izotopul 40 al Potasiului. care 
se transformă in Calciu prin emisiune de 
raze beta și pe care îl găsim încă pe pă
mint, căci perioada lui este de 1,42 mi
liarde de ani (în minele vechi de Potasiu 
găsim întotdeauna și Calciu 40, care de-a 
lungul vieții geologice s-a format pe în
cetul din Potasiu 40).

Aceste minunate rezultate ale experi
enței au impresionat adine pe cercetători, 
fiindcă în ele se vedea de la început po
sibilitatea utilizării la un moment dat, a 
acestor energii mari eliberate in trans
formările radioactive.

O substanță ca Radiul, care emite 
multă energie într-un act individual, o 
energie care este de vreun milion de ori 
mai mare decît acea obținută într-un act 
chimic, nu ne poate în mod practic oferi 
o energie suficientă pentru bunul motiv că 
această transformare se face prea lent. 
(In 1540 ani 1 gr. de radiu de abia se 
reduce la jumătate).

Toată problema era de a provoca 
reacții nucleare după modul în care au 
loc reacțiile chimice obișnuite, unde toți 
atomii puși în contact se pot combina în 
molecule și aceasta în ritmul în care ne 
convine.

Primul pas mare spre rezolvarea 
acestei probleme a fost făcut atunci cînd 
t-a găsit mijlocul de a produce reacții 
nucleare artificiale.

slujba vieții
Pentru a provoca astfel de reacții tre

buia găsit mijlocul de a apropia suficient 
două nuclee, îneît forțele nucleare să 
poată intra în joc.

Calcule elementare arătau, de la înce
put, că problema este grea.

Intr-adevăr, nucleele sînt mici și încăr
cate cu electricitate pozitivă care împie
dică apropierea lor din cauza forțelor 
electrostatice de respingere, foarte mari 
cînd distanța între nuclee devine mică. 
Nucleele sînt înconjurate de veritabile 
bariere de potențial, care apără cu dîrze- 
nie interpătrunderea nucleelor. Am avea 
nevoie de temperaturi de miliarde de 
grade pentru a provoca o agitație termică 
suficient de mare, în stare să lupte cu 
respingerea electrostatică.

Din fericire, substanțele radioactive în- 
să-și oferă proiectile energice, cum ar fi 
particulele alfa, pentru care am fi avut 
nevoie de miliarde de grade sau de mili
oane de volți ca să le comunicăm ener- | 
gia cu care părăsesc un nucleu într-o 
transformare radioactivă.

Contrar previziunilor calculelor făcute 
pe baza cunoștințelor de atunci, că nici 
particulele alfa cele mai energice, oferite 
de substanțele radioactive, nu ar putea 
pătrunde în nucleele atomice, experien- ' 
țele au demonstrat contrariul. Nucleele de 
Bor, de Beriliu, de Azot, de Aluminiu, pot 
fi transformate atunci cînd sînt bombar
date cu particule alfa.

Cînd Rutherford, la sfîrșitul primului 1 
război mondial, a anunțat că poate efec
tua o reacție nucleară artificială, el a 
deschis calea fizicei nucleare de azi. Bom- 
bardind Azot cu particule alfa se for
mează un oxigen și un proton (fig. 2)

Rezultatul unei consfătuiri ț
Dacă acum cîtva timp te apropia! de 

sala bibliotecii Grivița Roșie te surprindea 
liniștea în care cei peste 100 de cititori as
cultau cu atenție încordată prezentarea 
cărții „Copilăria unui netrebnic" de Ion 
Călugăru.

Tovarășa Bîrsănescu care a prezentat 
recenzia a descris personagiile și momen
tele cele mai semnificative din roman cu 
multă căldură. Participanții au fost atrași 
în mod deosebit de descrierea vieții grele 
și plină de mizerie a păturilor sărace evre- 
ești din tîrgurile Moldovei în preajma pri
mului război mondial. Le-a plăcut de ase
menea nivelul artistic în care autorul a 
reușit să povestească copilăria lui Buiu- 
maș, erou principal al romanului.

Peste 14 cititori dintre cei prezenți la 
consfătuire au purtat discuții interesante. 
Tînăra Vasilescu Maria a ridicat cu curaj 
probleme legate de valoarea cărții.

La biblioteca Grivița Roșie din cadrul 
Așezămintului cultural „N. Bălcescu' in
teresul cititorilor veniți să schimbe căr
țile e mai mare ca de obicei. Ca un re
zultat pozitiv al consfătuirii organizate, 
tot mai mulți sînt cei care vin și cer car
tea „Copilăria unui netrebnic".
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Particula alfa pătrunde în nucleul de 
Azot și formează un nucleu complex cu 18 
particule din care 9 sînt protoni, nucleu 
instabiL care explodează imediat elimi- 
nind un proton cu energie mare, el în
suși răminind un atom de oxigen (8 pro
toni x 9 neutroni).

Intre timp, prin 1932, se dă peste o re
acție nucleară curioasă, care nu a putut 
fi explicată decît admițind că ea are loc 
cu emisiunea unei particule noi încă ne
cunoscută, a neutronului Dacă se bom
bardează o plăcută de Beriliu cu particule 
alfa rezultă, după studiile delicate făcute 
de soții Joliot Curie și de către Chadwick, 
că reacția are loc după schema: (fig. 3)

Cam în același timp, s-a descoperit. în 
cercetări de raze cosmice, o altă particulă 
elementară, electronul pozitiv, care nu di
feră de electronul negativ decît prin sar
cina sa.

Cu aceste rezultate noi progresele au 
devenit fulgerătoare, in ci ți va ani ajun- 
gindu-se ia toate elementele necesare care 
au dus la eliberarea de energie atomică.

Experimentatorii au pornit atunci la 
bombardarea atomilor cu particule acce
lerate artificial în cimpuri electrice pu
ternice.

S-au construit astfel acceleratori, cunos
cut! sub numele de Ciclotroane. Ciclosin- 
crotroane, Sincrotroane, Fazotroane. Cos
motroane etc. care permit accelerări de 
particule cu potențiale, ajungind pină la 
miliarde de volți La construirea acestor 
acceleratoare au contribuit esențial lucră
rile savantului sovietic Vexler.

Cu aparatele amintite se accelerează fie 
protoni, fie deutoni (nuclee de hidrogen 
greu) fie particule alfa (nuclee de Heliu) 
fie electron!

Aceste proiectile energice au servit la 
studierea a nenumărate reacții artificiale, 
permițînd adunarea unui bogat material 
experimental și teoretic.

Citez un tip de reacție:
Dacă se bombardează cu protoni izoto

pul 7 al Litiului se capătă două particule 
alfa care pleacă cu energii colosale, egale 
ca acelea pe care le-ar fi căpătat dacă 
ar fi fost accelerate cu potențiale de peste 
8 milioane de volți.

O astfel de reacție, la accelerator, se 
face cu un randament foarte slab, căci 
este foarte greu, intre altele, ca proiectilele 
noastre să nimerească țintele atît de mici, 
care sint nucleele atomice.

Dacă am găsi însă mijlocul ca să trans
formăm, intr-un timp scurt toți atomii din 
7 grame de Litiu, energia totală eliberată 
ar fi colosală.

Aci am avea : 7 grame Litiu + protoni 
= 8 grame He + 385.000.000.000 calorii.

Un alt pas important în fizica nucleului 
a fost făcut de soții Joliot Curie privind 
radioactivitatea artificială.

Prin reacțiuni nucleare putem fabrica 
și atomi care să aibă în nucleele lor com- 
binațiuni de protoni și neutroni, pe care 
nu le găsim in natură, pentru bunul mo
tiv că ele sînt foarte radioactive.

Așa ei au arătat că bombardînd Alumi
niul cu particule alfa se formează un 
Fosfor radioactiv și un neutron.

Fosforul din natură are 31 de particule ; 
acel cu 30 particule este radioactiv, trans
formindu-se într-un Siliciu 30, care este 
stabil, și un electron pozitiv.

S-a descoperit astfel și un nou tip de 
radioactivitate, aceea cu emisie de elec
troni pozitivi.

Descoperirea soților Joliot Curie a pro
vocat zeci de mii de studii care au dus la 
cercetarea diferitelor combinații nucleare 
radioactive posibile.

Acum se cunosc cu sutele astfel de 
izotopi radioactivi.

învățămintele căpătate sînt esențiale în 
ce privește compoziția, comportarea și 
stabilitatea nucleară.

Acești izotopi radioactivi au un rol co- 
vîrșitor în studiul naturii, dînd loc și la 
numeroase aplicații esențiale, așa cum 
vom vedea mai tîrziu.

Pe de altă parte, neutronii, neavînd 
sarcină, pătrund ușor în nuclee, provocînd 
reacțiuni nucleare.

Cu ajutorul lor s-a găsit mijlocul pro
vocării reacțiilor în lanț, care au dus la 
stăpînirea energiei nucleare despre care 
vom vorbi în expunerea viitoare.

O pâstrăvârie model
Din comuna Tulnici, raionul Vrancea, 

mergi pînă in satul Lepșa, vreo 15 km. 
Acolo pe valea rîului Putna se constru
iește o păstrăvărie model. Prin construirea 
ei se urmărește Înmulțirea păstrăvilor in
digeni și curcubeu. Pâstrăvăria se va 
compune din cîteva bazine pentru cap
tarea apei în care vor trăi peștii incuba
toare, bucătărie pentru pregătit hrana, un 
abator.

Anul acesta pâstrăvăria din Lepșa tre
buie să fie gata. Pînă acum s-au efectuat . 
lucrări la bazine, s-a făcut fundația pen
tru bucătărie și abator și s-a pregătit ma- | 
terialul pentru incubatoare și pentru di
gul ce se va ridica în calea apelor Putnei 
pentru a le dirija spre bazine.
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Prima etapă a competiției sportive de 

masă „Spartachiada satelor" s-a sfîrșit. 
întrecerile desfășurate pină în prezent 
s-au bucurat de un frumos succes în 
multe regiuni. Tinerii țărani muncitori 
au venit la concursuri în număr mare și 

i bine pregătiți. Cele mai bune rezultate 
j au fost obținute în regiunea Cluj, unde 

au participat peste 8.000 de tineri din 
care 5.000 la probele de atletism și 70 de 
echipe de oină. O bună participare a fost 
și în raionul Balș. regiunea Craiova unde 
au luat parte la întrecerile primei etape 
1.303 concurenți dintre care peste 100 au 
fost fete, sau în regiunea Constanța unde 
dintre cei 2.808 concurenți la atletism 
954 au fost fete.

Printre participanții la prima etapă, nu
meroși tineri au făcut cu această ocazie 
primii pași in sport. Dar dragostea tine
rilor țărani muncitori .pentru sport nu s-a 
oglindit numai în participarea lor la în
trecerile sportive.

O intensă acțiune de muncă obștească 
s-a desfășurat acolo unde nu existau încă 
baze sportive. In scurtă vreme ele au fost 
construite prin muncă voluntară de către 
tineri.

In regiunea Constanța, de exemplu, au 
fost construite în această perioadă 34 
baze sportive cu piste de alergări care au 
fost gata la timp pentru concursurile pri
mei etape.

Tinerii sportivi de la orașe au dat și ei 
un sprijin la reușita întrecerilor din ca
drul spartachiadei. In regiunea Constanța 
s-au deplasat la sate 15 echipe model 
care au făcut demonstrații de atletism 
și gimnastică.

Concursurile primei etape a spartachia
dei satelor a constituit în același timp un 
bun prilej de afirmare a noi elemente 
talentate. Rezultate valoroase au fost ob
ținute in special la atletism. Aici s-au 
afirmat o serie de elemente tinere cu 
mari posibilități în viitor. La concursu
rile din raionul Băilești, regiunea Craiova 
de pildă, o tînără țărancă muncitoare de 
la colectivul sportiv „Recolta" Boureni a 
sărit la înălțime 1,45 m. Buză Ion, trac
torist la S.M.T. Frumușica, regiunea Iași 
a aruncat grenada la 68 m. Tot la gre
nadă, tinărul Văduva Gheorghe de la 
Dealul Mare, regiunea Craiova a aruncat 
66 m.

Multe aspecte pozitive — și. acest lucru 
e îmbucurător — s-ar mai putea enumera. 
Bine este însă să ne ocupăm cu acest 
prilej și de unele aspecte negative care 
au frînat într-o oarecare măsură obține
rea de rezultate și mai mari.

Deoarece de această interesantă com
petiție de masă nu se ocupă numai aso
ciația „Recolta" care nu are încă o sufi

Sînf șase luni de atunci...
In seara aceea, la cabinetul tehnic au 

stat luminile aprinse pînă noaptea tîr- 
ziu. Aplecați peste planșetă, doi tineri, 
Teodor Iercan și Iuliu Csaki, controlau ci
fre, completau schițe. Nici unul nu vor
bea. Teodor Iercan, tînăr inginer la tur
nătoria uzinelor „Flamura Roșie“-Arad, își 
definitiva schița cu ajutorul desenatoru
lui. Chiar după plecarea lui Iuliu Csaki, 
luminile de la cabinetul tehnic nu s-au 
stins. încă o inovație a acestui utemist, 
venea să completeze șirul celor 15 inova
ții, aplicate toate în uzina „Flamura Ro
șie". Și gîndurile au prins să colinde în 
amintiri...

Revedea aevea satul mărunt dintre 
munți... Răpsigul lui drag din Gurahonț. 
Revedea casa părintească curată, îngri
jită. Iși amintea de greutățile pe care le-au 
întîmpinat părinții ca să-l trimită la 
școală. Apoi anii studenției... care au în
cercat adesea dîrzenia și hotărîrea tînă- 
rulul A terminat politehnica în anii pu
terii populare și fiului țăranului din Răp- 
sig. i s-au deschis acum porți largi spre 
viitor. A fost numit inginer la uzinele 
„Flamura Roșie“-Arad. Un an mai tîrziu, 
utemistului Teodor Iercan i s-a încredin
țat conducerea celei mai grele secții — 
turnătoria.

Inovațiile pe care le-a realizat, s-au 
născut din dragostea fierbinte de a răs
plăti această încredere. Dar inovația de 
care se simte cel mai mult legat, e asta, 
schița, care-i stă acum in față, care tran
scrie in complicate linii și cifre, frămîn- 
tarea sa de luni de zile.

A mai privit odată schița, a stins lumi
nile din cabinetul tehnic și a pornit spre 
casă. Miine, se va face proba de efort 
la turnarea valțurilor. Miine, inovația lui 
își va spune cuvîntul—

★
La ora cînd muncitorii schimbului I vin 

să înlocuiască schimbul de noapte, in tur
nătorie, tinărul inginer stătea de vorbă cu 
muncitorul Ștefan Tonca, unul din cei 
mai buni turnători.

— Rezistă tovarășe inginer. Rezistă la 
proba de efort nu 24 ore, ci 48 — îl încu
raja Ștefan Tonca pe Teodor Iercan.

S-au strins in jurul lor numeroși munci
tori. Turnarea valțurilor cu crustă dură 
din fontă modificată cu aliaj de magne
ziu, care se foloseau ia laminarea secțiilor 
de arcuri, erau pentru prima oară fabri
cate la noi în țară. Valțurile importate, 
erau foarte scumpe. Afară de asta, la la
minarea arcurilor era necesară o crustă 
dură, realizată prin presarea de bandaje 
din oțeluri speciale, care nu rezistau la 
temperatura ridicată a operației de lami
nare.

Aceasta ducea la scoaterea din funcție 
a valțului cel puțin de două ori pe lună. 
Deci demontat și rectificat, bandajul, fă
cea ca producția să stagneze. Această 
strangulare de producție, efortul depus de 
muncitorii din fiecare schimb, care după

Micii grădinari
In curtea Școlii elementare de 7 ani din 

comuna Tuzla, raionul Negru Vodă, re
giunea Constanța, se află împrejmuit un 
teren de 2 ha., căruia i s-a dat numele 
de „Patul experimental". Pe acest teren, 
elevii au făcut experiențe interesante.

Pămîntul a fost arat și îngrijit încă din 
toamnă, în condițiuni optime. Primăvara, 
terenul a fost împărțit în două. Prima 
parte a fost împărțită în 3 parcele, unde 
s-a insămințat porumb I.C.A.R.-54 și po
rumb dobrogean. Insămînțarea s-a făcut 
cu scopul de a se obține un porumb hi
brid.

A doua mare parte a terenului a fost 
irigată. Pe teren s-au plantat diferite se
mințe de legume ca: roșii, ardei, vinete, 
varză timpurie și de toamnă etc. In acea
stă parte a terenului s-a însămînțat și car
tofi de vară, după metoda academicianului 
Lîsenco.

Aceste culturi sint lucrate de elevii șco

etapă a „Spartachiadei satelor“
cientă experiență în buna desfășu
rare a concursurilor și mai cu seamă în 
mobilizarea concurenților și pregătirea 
condițiilor materiale necesare, un aport 
deosebit trebuia să fie adus de organi
zațiile de masă. Nu se poate spune că 
peste tot acest aport a fost inexistent. 
Acest lucru ar fi greșit. Nu însă în mă
sură suficientă a fost acordat și de ase
menea nu in toate regiunile. De fapt 
despre felul cum a fost acordat acest aju
tor trebuie vorbit ceva mai mult.

In prima fază a competiției — cea pe 
colective — rolul hotărîtor in mobilizarea 
unui număr mare de tineri la concursu
rile spartachiadei îl aveau colectivele 
sportive. Dar nu se poate vorbi despre o 
activitate rodnică a colectivelor sportive 
fără să se pomenească de sprijinul pe care 
trebuie să-1 dea organizațiile de masă 
și organele administrative. Numai ast
fel se pot explica succesele pe care le-a 
obținut colectivul sportiv de la S.M.T. 
Frumușica, regiunea Iași, care a avut în 
prima etapă peste 120 participanți, sau 
cel de la S.M.T. Independența regiunea 
Constanța etc. Atît organizațiile de bază 

i, U.T.M. cit și cele sindicale din aceste 
S.M.T.-uri au sprijinit activitatea colec
tivelor sportive, mobilizînd tinerii să par
ticipe la concursurile spartachiadei și 
pregătindu-le condițiile materiale nece
sare.

Buna desfășurare a concursurilor a fost 
de asemenea o preocupare de seamă a co
lectivelor sportive.

Și în această direcție ele au fost spri
jinite. Profesorii de educație fizică din 
școli au coordonat desfășurarea concursu
rilor.

Nu în fiecare sat există în momentul 
de față teren de sport. Acest lucru pre
zintă o mare dificultate pentru partici
panții la această competiție din satele 
respective. Nenumărate au fost satele 
unde această problemă a căpătat în scurtă 
vreme rezolvarea. Răspunzind la chema
rea organizațiilor de bază U.T.M. tinerii 
și-au amenajat terenuri de fotbal, volei, 
baschet, groapă de sărituri în lungime și 
înălțime etc. Ce-i drept rolul organiza
țiilor de bază U.T.M. a fost în această 
direcție hotărîtor. Dar deosebit de în-. 
semnat a fost sprijinul acordat tinerilor 
de sfaturile populare care le-a reparti
zat terenul și materialele de construc
ție. Colectivele sportive din comunele 
Grozăvești, Cenatul de Sus și multe al
tele se mîndresc astăzi cu propriile lor 
terenuri sportive.

Dar nu peste tot s-au petrecut astfel 
lucrurile. Au mai fost din păcate comune 
sau sate unde organizațiile de masă și or
ganele locale nici n-au vrut să audă de-o 
asemenea competiție. Deosebit de grav 
este faptul că asemenea atitudini s-au 

6—7 ore de laminare trebuiau să opreăScS 
lucrul pentru că se lipea bandajul, faptul 
că cei de la strungărie trebuiau să aibă 
o echipă specială de rectificări a profilu
lui, l-au determinat pe utemistul Teodor 
Iercan să găsească un nou sistem de val- 
țuri cu crustă dură, care să reziste la tem
peratură ridicată de laminare.

Așa s-a născut inovația. Greutățile aii 
fost multe. Dar Teodor Iercan nu s-a lăsat 
învins de ele. A stăruit, a citit, a învățat. 
L-a ajutat mult studiul diferitelor mate
riale sovietice.

Sprijin în cele 8 luni de încercare, i-a 
fost bătrînul turnător Ștefan Tonca pri
ceput meseriaș, muncitor harnic, decorat 
cu Medalia Muncii.

Astăzi cînd stau cu toții strînși în jurul 
valțului care începe să se rotească și care 
24 ore trebuie să lucreze fără oprire, 
cei de față își amintesc de încordatele ex
periențe ale inginerului uterhist Teodor 
Iercan și ale comunistului Ștefan Tonca. 
Au lucrat alături, unul cu entuziasmul ca
racteristic tinereții, celălalt cu maturita
tea comuriistului încercat, unul cu expe
riența școlii curînd terminată, celălalt cu 
școala anilor din uzină...

încercaseră amîndol împreună, să intro
ducă aliaj de magneziu în fontă lichidă 
la 1.400 grade. O încercare doar în imagi
nație.

— Tovarășe Tonca, aliajul de magneziu 
în fontă lichidă, ne va da crusta dură ! A 
izbucnit într-o seară Teodor Iercan. 
Miine, mîine o facem.

— O facem dar nu mîine. Ne trebuiesc 
multe. Ne trebuie în primul rind un dis
pozitiv complet închis, prin care magne- 
ziul să fie turnat printr-un orificiu foartâ 
mic...

Și după alte luni, cînd totul a fost pre
gătit, s-a turnat în fontă lichidă magne
ziu. A țîșnit o lumină orbitoare și au ob
ținut un valț, care în forma de lucru 
prezintă o duritate de peste 480 unități 
Brinel.

★
Sirena sunase încetarea schimbului, dar 

valțul n-a fost oprit. Schimbul II s-a pre
luat in plin mers. Cind schimbul III, 
schimbul de noapte a intrat în lucru, val
țul nu se oprise încă.

Trecuseră 16 ore; nemișcați, alături 
stăteau doi buni prieteni, utemistul Teodor 
Iercan și comunistul Ștefan Tonca. Și 
după 24 ore, valțul s-a oprit. S-au grăbit 
muncitorii să-i felicite pe cei doi to
varăși. Valțul rezistase 24 ore la probă de 
efort.

Sînt șase luni de atunci și valțul cu 
crustă dură din fontă modificată cu aliaj 
de magneziu care a adus întreprinderii 
pe loc o economie de 30.000 lei, n-a fost 
încă oprit pentru reparații. In cabinetul 
tehnic dosarul nr. 120, vorbește în cifre, 
despre această inovație.

CARMEN CONSTANTINESCU

lii, după minimele agrotehnice șl legu
micole.

Astfel, în mod practic elevii învață să 
cunoască tehnica obținerii porumbului hi
brid prin polenizarea artificială, sau in
fluența prășitului în dezvoltarea porum
bului.

Aceste munci se desfășoară sub îngriji
rea tovarășului Petrecu Gheorghe — di
rectorul școlii și totodată profesorul de ști
ințe naturale.

Printre cei care muncesc cu dragoste 
se numără și utemistul Macridis Constan
tin care a ajutat la instalarea țevilor de 
apă pentru irigat.

Și pionierii Mircea Nistor, Gagar Feri- 
zat, Cadar Achip, Idu Maria șl Panait 
Elena nu s-au lăsat mai pe jos. Ei do
resc ca grădina lor să aibă un aspect cît 
mai plăcut și să obțină recolte cît mai 
bune.

Corespondent,
I. OMER

manifestat și în sectorul socialist de la 
sate. împreună cu directorul G.A.S. Chir- 
nogi regiunea București, președintele co
mitetului de întreprindere a amînat de 
pe o zi pe alta sprijinirea colectivului 
sportiv sub pretextul unor sarcini mereu 
mai însemnate.

Insuficient de fructuoasă s-a dovedit a 
fi în această privință activitatea colec
tivelor sportive din G.A.C. și a celor de 
pe lîngă căminele culturale. Aproape 
inexistentă a fost activitatea colectivelor 
sportive din G.A.C. și de pe lîngă cămi
nele culturale din regiunea Iași, Bacău, 
Stalin, față de antrenarea tinerilor la 
spartachiada satelor și în special a fete
lor.

Faptul că în desfășurarea primei etape 
au existat asemenea lipsuri se datorește 
felului in care s-a pornit la treabă în 
această etapă, lucru de care se face Vino
vat și Consiliul Central al asociației spor
tive „Recolta". Organizarea comisiilor ra
ionale s-a făcut in multe locuri încet. Tă- 
răgănîndu-se mereu această problemă, 
în regiunile București, Stalin, Galați 
comisiile raionale ale spartachiadei s-au 
format de abia cînd în celelalte re
giuni activitatea era în toi. Comoditatea 
și munca superficială s-au făcut cunos
cute și cu acest prilej. Deși constituite 
tîrziu, comisiile raionale au fost slab ins
truite și nici pe teren ele n-au fost aju
tate. Tovarășul Spătăreanu Nicolae pre
ședintele Comitetului raional C.F.S. Turnu 
Măgurele n-a „avut timp" să se depla
seze pe teren nici măcar cîteva ore în 
această perioadă.

Toate acestea au contribuit ca în unele 
regiuni prima etapă a spartachiadei sa
telor, etapă care constituie de fapt cheia 
succesului acestei competiții de masă să 
se desfășoare slab, să nu fie obținute 
astfel rezultatele dorite.

★
Zilele acestea a început desfășurarea 

celei de-a doua etape, pe centre de 
comuni. întrecerea campionilor satelor, 
care se vor întîlni cu acest prilej, va avea 
un termen mai scurt de desfășurare.

Tocmai pentru acest lucru este necesar 
ca din vreme să fie luate toate măsurile 
pentru buna organizare și desfășurare a 
acestei etape. O grijă deosebită trebuie 
acordată transportului concurenților la 
locul întrecerilor cît și a bunei pregătiri 
a terenurilor pe care se vor desfășura 
întrecerile acestei etape.

Cu cît va exista mai multă grijă pen
tru desfășurarea acestei etape cu atît 
succesele vor fi mai însemnate.

ION CHIRCA
președintele Consiliului Central 
al asociației sportive ..Recolta"



Viața U. T. M

împotriva birocratismului, pentru o strinsâ
legătură cu masele de tineri!

In lupta pentru Îndeplinirea progra
mului de măsuri economice elaborat de 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 19-20 
august 1953, tineretul din regiunea Stalin, 
educat și îndrumat de partid a obținut 
realizări importante.

Astfel, peste 43.000 tineri muncitori se 
găsesc în.întrecerea socialistă dintre care 
16.790 au devenit fruntași. O activitate 
bogată au depus și cele 1378 brigăzi și 
572 posturi utemiste de control care cu
prind mai mult de o treime din tinere
tul care lucrează în întreprinderile din 
regiune. O bună parte din cele 25 de secții 
de tineret producătoare de bunuri de larg 
consum au căpătat titlul de secții frun
tașe. In aceste secții s-au realizat pro
duse de larg consum în valoare de 
13.500.000 lei, iar economiile realizate se 
evaluează la suma de 2.580.000 lei.

Tinerii din gospodăriile agricole colec
tive și de stat și din întovărășirile agri
cole, precum și cei cu gospodării agri
cole individuale au depus o muncă susți
nută de pregătire și îndeplinire la timp 
a muncilor agricole și a reparațiilor de 
mașini și unelte agricole necesare cam
paniei de recoltare.

In întrecerea pentru titlul de „cel mai 
bun tractorist", au participat peste 140 
de tineri tractoriști care au reușit să-și 
îndeplinească planul între 160—250 la 
Sută. Printre aceștia se găsesc tractoriști 
ca: Dragomir Ion, Roth Martin, de la 
S.M.T. Turnișor și alții.

Cu prilejul discuțiilor care s-au purtat 
în jurul dării de seamă prezentate la 
conferința organizației regionale U.T.M. 
Stalin, delegații au criticat cu asprime 
comitetul regional, pentru faptul că, în 
spatele unor cifre cuprinse în darea de 
seamă, a încercat să acopere munca de
fectuoasă, birocratică, de antrenare a ti
neretului în obținerea unor succese mai 
Însemnate în producție și învățătură, in 
munca de ridicare a nivelului lor politic 
și cultural. Delegații au semnalat cazuri 
de folosire a unor metode neprincipiale de 
către unii activiști, de dezinteres fată de 
preocupările și dorințele tinerilor. Unii ac
tiviști nu au reușit să se apropie de ti
neri, să cunoască viața și frămîntările 
lor.

In unele întreprinderi șl instituții, 
școli și facultăți, tinerii au dat dovadă 
de indisciplină față de maiștri sau pro
fesori. Căror cauze s-a datorat existența 
unor asemenea manifestări ? Iată ce 
spune despre aceste fapte tovarășul Ca- 
raman Ion — prim secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.M. Stalin.

— Am cunosftit cazuri cînd tinerii 
s-au luat la batale, cazuri cînd aceștia 
jucau cărți sau comiteau alte acte de in
disciplină. Mai ales la Centrul școlar pro
fesional „Steagul Roșu" și la uzinele de 
tractoare, s-au întîmplat astfel de cazuri. 
Noi însă am controlat superficial munca 
în această direcție și am dus o activitate 
nesatisfăcătoare pentru i înlăturarea lip
surilor semnalate.

Din lucrările conferinței a reieșit de 
asemenea că nu a existat o legătură 
strinsă între organizațiile U.T.M. și con
ducerile unor școli. Această lipsă de legă
tură, — a spus tov. Nițescu Gheorghe, 
directorul Institutului de Mecanică — a 
dus la necunoașterea realității, la lipsa 
unui real sprijin din partea organizații
lor U.T.M., pentru lichidarea manifestă
rilor nesănătoase. Cînd au venit activiști 
ai comitetului regional U.T.M. la Institu-

Conducerea de către partid — 
izvorul forței Uniunii Tineretului Muncitor

„Viitorul aparține tineretului". Aceste 
trei cuvinte, rostite de Lenin în vremea 
luptei aprige pentru făurirea primei bi
ruințe a socialismului asupra capitalis
mului, nu sînt o simplă figură de stil; 
ele sintetizează, concis, o întreagă ideo
logie ; ele exprimă dragostea și încrede
rea cu care marele dascăl și conducător 
al proletariatului mondial, privea tînăra 
generație. De la ideea că viitorul este al 
tineretului pornește partidul clasei mun
citoare, „partidul viitorului", în întreaga 
sa poziție față de generația tinără. încre
derea în tineret, convingerea că el, pen
tru care se pregătesc condiții mai bune 
și un viitor fericit, reprezintă un imens 
rezervor de forțe, și energie clocotitoare, 
este însăși ilustrarea vie a credinței în 
progres, care însuflețește lupta partidu
lui clasei muncitoare. Dragostea nemăr
ginită și preocuparea permanentă a par
tidului pentru tînăra generație o resimte 
din plin și tineretul patriei noastre în 
întreaga politică a Partidului Muncitoresc 
Romîn, în conducerea plină de înțelep
ciune exercitată de partid, în îndrumarea 
părintească de către partid a organiza
ției noastre comuniste — Uniunea Tine
retului Muncitor.

I.
Conducerea de către partid este princi

piul de bază, legea fundamentală a exis
tenței și activității Uniunii Tineretului 
Muncitor.

Partidul clasei muncitoare din țara noa
stră a făurit in anii de după primul răz
boi mondial prima organizație revoluțio
nară a tineretului nostru muncitor — 
Uniunea Tineretului Comunist. Datorită 
conducerii de către partid, U.T.C.-ul a 
reușit în ciuda condițiilor neînchipuit de 
grele ale ilegalității, să se dezvolte și să 
se oțelească, devenind un ajutor de seamă 
al partidului. N-a fost luptă mai impor
tantă a proletariatului condus de partid, 
la care U.T.C.-ul să nu fi participat în 
mod activ, ca un prețios ajutor.

Uniunii Tineretului Muncitor, partidul 
i-a încredințat sarcina de a continua, în 
noile condiții, glorioasele tradiții de luptă 
ale U.T.C. A îndeplini această sarcină 
de cinste înseamnă pentru Uniunea Ti
neretului Muncitor, în primul rînd, a 
apăra și păstra ca lumina ochilor princi
piul conducerii de către partid, a munci 
zi de zi numai în felul în care îi cere 
partidul și sub călăuzirea partidului.

însemnătatea conducerii de către partid

Pe marginea 
organizației 

U. T. M.

conferinței 
regionale 
Stalin

tul de mecanică, (aceasta destul de rar) în 
loc să îndrume munca, ei apărau în fața 
conducerii institutului, unele cereri ne- 
juste ale studenților.

Comitetul regional U.T.M. Stalin — 
după cum a reieșit din discuții — nu a 
avut o strînsă legătură cu masele de ti
neri, nu a exercitat o conducere concretă, 
mulțumindu-se doar să., traseze sarcini și 
să nu controleze îndeplinirea lor.

La conferință s-a discutat mult în legă
tură cu munca superficială și birocratică, 
practicată de unii activiști. Iată de pildă, 
ce a spus utemista Voinea Aurelia, de la 
fabrica „Libertatea“-Sibiu : „In perioada 
lâ care se referă darea de seamă, în co
munele Sîmbăta de Sus, Porumbacul și 
satul Dejani, nu a trecut nici o dată picior 
de activist". La fel a arătat și utemistul Fie 
Ștefan de la I.F.I.L. „Condițiile noastre de 
lucru nu sînt așa de ușoare. Activiștii însă 
nu le cunosc prea bine. In darea de seamă 
nu s-a vorbit însă nimic despre tinerii 
forestieri — și aceasta pentru că nimeni 
nu s-a urcat la noi în vîrful muntelui, 
să vadă cum muncim".

— Tov. Simina Ana, șefa secției școli 
medii și pionieri a comitetului regional 
U.T.M. — a spus utemista Kelemen Maria 
— cînd venea în Mediaș, ne întreba scurt: 
„plan aveți" ?, „realizări aveți" ?. Iar 
dacă întîmpinăm unele greutăți în 
munca cu pionierii și cu fetele, mai 
ales, șî-i ceream sprijinul, ne spunea : 
„Descurcați-vă cum știți că doar sînteți 
activiști".

Iată deci că nu întîmplător a arătat 
tovarășul Isopescu Mihai, cu ocazia dis
cuțiilor, că sînt „pionieri — cu mustață" 
care așteaptă ziua in care să fie primiți 
în U.T.M.

O muncă de suprafață — s-a spus în 
conferință — a dus comitetul regional 
și în ce privește organizarea tineretului 
in producție.

Sînt numeroase brigăzile de producție 
sau posturile utemiste de control care 
nu-și trăiesc viața. Mai există de aseme
nea, in unele întreprinderi, unii tineri 
care fac risipă de materiale și materie 
primă, nu participă activ la creșterea 
productivității muncii, la reducerea pre
țului de cost și la îmbunătățirea calită
ții produselor.

Darea de seamă — dar mai ales discu
țiile purtate — au scos la iveală lipsuri 
serioase în învățămîntul politic. In unele 
organizații de bază U.T.M., n-au avut loc 
convorbiri de închidere a cercurilor și 
cursurilor politice. Dar nu numai atît. A 
fost depusă o muncă birocratică de re
crutare și selecționare a elevilor și pro
pagandiștilor cercurilor și cursurilor po
litice. Aceasta a dus la închiderea unor 
cercuri mai devreme, sau cu jumătate de 
efectiv.

N-au fost folosite toate posibilitățile 
care există, pentru educarea tineretului. 
Lipsuri serioase in acest sens s-au mani
festat la sate, unde neavînd sprijinul or
ganizațiilor U.T.M., lipsiți de distracții 
tinerii sînt nevoiți să folosească timpul 
liber fiecare cum poate.

a organizației tineretului nu scade după 
cucerirea puterii politice în stat, ci dim
potrivă crește imens. In sistemul dicta
turii proletariatului din țara noastră, 
Partidul Muncitoresc Romîn este forța 
conducătoare fundamentală. Insă dicta
tura proletariatului nu poate fi cit de 
cît trainică, dacă forța ei conducătoare, 
partidul, nu este legat în mod indestruc
tibil de masa celor ce muncesc. „E cu 
neputință de înfăptuit dictatura — spu
nea Lenin — fără cîteva „curele de trans
misie" de la avangardă la masa clasei 
înaintate, de la aceasta la masa celor ce 
muncesc". Uniunea Tineretului Muncitor 
este tocmai una din aceste curele de 
transmisie, care leagă masele largi ale ti
neretului muncitor de partid. Uniunea 
Tineretului Muncitor este organizația de 
masă a tineretului muncitoresc și țără
nesc, a cărei principală sarcină este aceea 
de a ajuta partidul în educarea tinerei 
generații în spiritul comunismului. Par
tidul educă și crește U.T.M.-ul ca re
zervă de nădejde a sa, din care el își 
completează rîndurile și din care se ri
dică noi și noi cadre de activiști pentru 
toate ramurile de activitate.

însemnătatea crescîndă a conducerii 
permanente a organizației tineretului de 
către partid în actuala etapă de dezvol
tare a țării noastre, decurge astfel atît 
din necesitatea educării și reeducării în- 
tr-un spirit nou a celor ce făuresc o nouă 
orînduire, cit și din necesitatea mobili
zării la construcția socialismului a tutu
ror forțelor poporului muncitor, deci in
clusiv a energiei și elanului tinerei ge
nerații.

Cel mai profund interesat în realizarea 
continuă a conducerii de către partid a
U.T.M., este însăși tineretul muncitor al 
țării noastre. Ca detașament de avan
gardă al proletariatului, partidul concen
trează cele mai înaintate elemente ale 
clasei muncitoare, fiind cea mai bună 
școală de încercați conducători revoluțio
nari. A avea drept conducător partidul, 
înseamnă a avea un conducător experi
mentat, călit în focul bătăliilor de clasă, 
care știe să-și călăuzească cu pricepere 
luptătorii prin viitoarea ofensivei, spre 
victorie. Partidul este înarmat cu teoria 
cea mai înaintată și el știe să lumineze 
și drumul tineretului cu făclia vie a știin
ței marxist-leniniste. Tineretul munci
tor nu are o suficientă experiență a vie
ții și a luptei de clasă, iar partidul îl în
vață tactica și strategia luptei revoluțio
nare. Tineretul este cu deosebire ținta

Dar chiaburii și alțl dușmani ai poporu
lui nostru — a arătat utemistul Sava Ion 
—se folosesc de asemenea lipsuri în edu

cația comunistă și își exercită influența 
asupra tineretului de la sate. De ce nu se 
ocupă organizațiile de bază U.T.M. și cele 
raionale mai mult de pregătirea și organi
zarea serbărilor, a șezătorilor, la căminele 
culturale sau în aer liber ?

Pentru lipsurile manifestate în munca 
de educare a tineretului, comitetul regio
nal U.T.M. a fost aspru criticat de cei 
prezenți la conferință și odată cu aceasta 
ei au arătat și cauzele existenței lor.

Cauzele lipsurilor comitetului regional 
U.T.M., se datoresc în special slabei pre
gătiri a activiștilor despre care nici nu 
s-a amintit in darea de seamă. Despre 
această problemă,'a vorbit mai pe larg 
tovarășul Florescu Stan, secretar al co
mitetului regional U.T.M. Stalin.

— Unii activiști — a arătat tov. Flo
rescu — după ce au fost scoși din pro
ducție se depărtează de tineri. Ei con
sideră că dacă merg în mijlocul acestor 
tineri să muncească, sau să se distreze, 
își pierd prestigiul. Asemenea atitudini 
dăunătoare adoptă tovarășii Duță Pavel, 
Rîlea Virgil, Coca Ioan, Szocs Andrei.

Ce determină oare pe unii activiști în 
luarea unor asemenea poziții de om în
chis, cu fruntea veșnic încrețită, de fo
losirea unui vocabular „tip" în discuțiile 
cu tinerii.

Chiar in decursul lucrărilor conferin
ței, s-a stabilit că altceva nu poate duce 
la acest rezultat, decît necunoașterea pro
blemelor diverse pe care le ridică viața 
tineretului nostru în activitatea tineretului 
de zi cu zi.

Tovarășul Szocs Andrei, activist al co
mitetului orășenesc U.T.M. Sibiu, nu cu
noaște cituși de puțin problemele legate 
de producția întreprinderilor. Cum poate 
el oare să îndrume tinerii să lupte pen
tru sporirea producției, pentru economii 
sau pentru îmbunătățirea calității produ
selor, — a fost întrebat de delegații la con
ferință, — dacă nu studiază, dacă nu luptă 
să devină un om cu o înaltă cultură ge
nerală ?

In lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid, tinerii trebuie să pri
mească sfaturi și îndrumări practice în 
muncă. Și acest lucru trebuie să-1 facă 
activiștii. De aceea este necesar studiul 
documentelor de partid și de stat, însu
șirea învățăturii marxist-leniniste.

Articolul redacțional din ziarul „Scîn- 
teia" „Pentru continua îmbunătățire a 
muncii Uniunii Tineretului Muncitor", 
ne arată că o condiție importantă în îm
bunătățirea activității U.T.M., este stu
dierea perseverentă și aplicarea crea
toare a experienței acumulate în peste 
30 de ani de glorioasa Uniune a Tinere
tului Comunist Leninist din Uniunea So
vietică. Insă pînă acum acest lucru a fost 
neglijat de activul comitetului regional 
U.T.M. Stalin.

învățămintele trase din articolul re
dacțional din „Scînteia" și din conferință, 
trebuie să constituie ghidul activității 
viitoare a organizației regionale U.T.M. 
Stalin, în lupta pentru obținerea unor 
succese din ce în ce mai mari pe linia 
antrenării tineretului la îndeplinirea sar
cinilor actuale trasate de partid.

N. COTIGA

atacurilor veninoase ale burgheziei, In 
mod special în rîndurile lui urmărește 
dușmanul de clasă să strecoare otrava 
ideologiei putrede, a naționalismului și 
imoralității. Partidul apără tineretul de 
influențe străine dăunătoare, îl învață 
cum să-și înfrîngă dușmanii, îi dezvoltă 
vigilența, îl ferește de greșeli și rătăciri.

Partidul cunoaște aptitudinile și preo
cupările tineretului și știe să canalizeze 
in mod just energia și dinamismul său 
pe calea activității creatoare, celei mai 
folositoare întregului popor.

Dragostea cu care partidul înconjoară 
organizația comunistă a tineretului nu pre
supune nici decum tolerarea lipsuritor 
U.T.M., cocoloșirea lor. Dimpotrivă: 
partidul are o deosebită exigență față de 
munca Uniunii Tineretului Muncitor, nu 
trece cu vederea lipsurile și greșelile sale, 
ci le critică și arată calea lichidării lor. 
Tocmai criticarea de către partid a slăbi
ciunilor U.T.M. este o manifestare a gri
jii și dragostei partidului pentru tineret. 
O expresie a preocupării P.M.R. față de 
activitatea organizației noastre o constituie 
articolul redacțional „Pentru continua îm
bunătățire a muncii Uniunii Tineretului 
Muncitor" apărut recent în „Scînteia". In 
preajma conferinței pe țară a U.T.M., par
tidul ajută și pe această cale organizația 
revoluționară a tineretului din țara noas
tră să elimine piedicile care stau în calea 
dezvoltării sale, îi trasează un program 
concret de luptă și muncă.

Făcînd o profundă și multilaterală ana
liză a activității din ultimul timp a U.T.M., 
C.C. al P.M.R. consideră că în ansamblu 
această activitate nu este încă la înălțimea 
sarcinilor puse de partid. Marile forțe ale 
tinerei generații, pe care U.T.M.-ul are 
datoria să le mobilizeze și, prin unirea și 
organizarea lor, să le amplifice spre a le 
putea îndrepta în direcțiile indicate de 
partid, nu sînt deocamdată folosite pe de
plin și nici întotdeauna în modul cel mai 
just. Uniunea Tineretului Muncitor n-a 
reușit încă să asigure participarea tinere
tului muncitor la marile campanii politice 
și economice ale partidului, pe măsura 
forței reale a tinerei generații și a posibi
lităților existente în țara noastră. In acti
vitatea U.T.M. dăinuie o serie de slăbi
ciuni și de metode greșite, care frînează 
dezvoltarea organizației.

Lichidarea lipsurilor și greșelilor Uniunii 
Tineretului Muncitor este o sarcină prac
tică imperioasă și imediată. Interesele 
construirii socialismului, îndeplinirea în 
bune condițiuni a sarcinilor mari ce stau

Tabăra de pionieri C.C.S. Vasile 
Roaită, găzduiește zilele acestea 420 
pionieri veniți din toată țara.

Soarele de iulie e puternic, iar ni
sipul fin de pe plajă, frige. Dar pio
nierii din cercul „mîinilor îndemîna- 
tice" s-au obișnuit cu el. Unul dintre 
ei explică cum se construiește' o cora
bie care să „reziste" valurilor furioase 
ale mării. E mică corabia... mici sint 
și constructorii.

Dar cine știe cîți dintre ei nu vor 
construi mai tirziu vapoare de mare 
tonaj ?

Foto: DUMITRU F. DUMITRU

Grija față de cei bolnavi
Printr-o hotărîre a Consiliului de Mi

niștri al R.P.R. se acordă gratuitate la 
internarea și transportul anumitor cate
gorii de bolnavi și a insoțitorilor lor.

Hotărîrea prevede internarea gratuită 
în unitățile sanitare a bolnavilor care 
prezintă un pericol social, bolnavilor care 
se bucură de ocrotire socială, a celor su
ferinzi de boli contagioase și purtători de 
germeni tifici și a altor categorii de 
bolnavi.

Se acordă de asemenea gratuitate și 
la transportul acestor categorii de bol
navi, de la locul de îmbolnăvire la uni
tățile sanitare, cu aprobarea unității me
dicale care dispune internarea, de la o 
unitate sanitară la alta și de la ultima 
unitate sanitară, la domiciliu, precum și 
însoțitorilor acestora, dacă prescripția me
dicilor indică acest lucru.

Se acordă gratuitate de transport și fe
meilor cu dureri de naștere, lehuzelor cu 
noi născuți, ce nu pot fi tratate la nive
lul unităților sanitare locale, femeilor 
gravide și lehuzelor T.B.C. ce necesită in
ternarea în sanatoriu, lehuzelor patolo
gice, femeilor cu neoplasm inoperabil ce 
trebuie transportate la domiciliu și nu 
au mijloace ; imaturilor, copiilor nou năs
cuți ale căror mame au decedat, copiilor 
transportați spre și de la Casa copilului 
sau altă unitate sanitară, copiilor cu de
ficiențe senzoriale și deficienți fizici ce 
merg la o unitate sanitară, bolnavilor
T.B.C. osteoarticular, imobilizați, precum 
și însoțitorilor acestora, dacă unitatea 
medicală la care se prezintă dispune tri
miterea lor la alte unități medicale sau 
la domiciliu. Hotărîrea specifică categori
ile de pensionari care împreună cu mem
brii lor de familie pe care-i întrețin, bene
ficiază de reducere pe căile de transport.

Dispozițiile acestei hotărîri sînt obliga
torii pentru toate unitățile sanitare, indi
ferent de dependența lor administrativă. 
Transportul acestor bolnavi se va face 
prin C.F.R. cl. IlI-a, prin autobuzele în
treprinderii „Autotransport" sau prin 
alte mijloace de transport aparținînd 
unităților socialiste. (Agerpres) 

în fața noastră, cer îmbunătățirea și in
tensificarea muncii și a participării orga
nizațiilor U.T.M. la întreaga activitate de 
stat, economică și culturală.

In acest scop a fost convocată și Confe
rința pe țară a U.T.M. in zilele de 29 iu
lie — 1 august. Conferința va analiza 
munca Uniunii Tineretului Muncitor pen
tru îndeplinirea hotărîrilor plenarei lăr
gite din august 1953 a C.C. al P.M.R. și 
sarcinile U.T.M. pentru îmbunătățirea 
muncii organizatorice și de educație co
munistă a tineretului.

Cheia succesului întregii acțiuni de ri
dicare hotărîtă a nivelului muncii U.T.M. 
este aplicarea în viață a principiului con
ducerii de către partid, este desfășurarea 
unor neobosite străduințe de a îndeplini 
cerințele pe care partidul le pune în fața 
U.T.M. ca ajutor al său în educarea tine
retului și ca rezervă sigură de cadre noi, 
crescute și formate în spirit comunist.

II.
Partidul este forța conducătoare a în

tregii opere de construire a socialismului 
în patria noastră. Sub conducerea sa, po
porul nostru își desfășoară larg forțele 
creatoare pentru făurirea unei vieți mai 
bune și mai fericite, pentru întărirea și 
înflorirea patriei. In marea orchestră a 
muncii constructive a întregului popor, 
dirijată de partid, tînăra generație și or
ganizația sa își are locul său precis de
terminat. U.T.M.-ul are datoria ca, sub 
conducerea partidului, să antreneze în
treaga masă a tineretului muncitor, ener
gia și înclinația lui firească pentru ceea 
ce e nou și revoluționar, spre realizarea 
obiectivelor minunate ale industrializării 
socialiste a țării și transformării socia
liste a agriculturii și să facă, în focul aces
tei munci, educația comunistă a tineretu
lui. Educarea în spiritul comunismului se 
întemeiază în primul rînd pe muncă și se 
face cel mai bine în procesul luptei păti
mașe, neobosite, pentru înfrîngerea piedi
cilor de orice fel, pentru îndeplinirea la 
timp și în bune condițiuni a sarcinilor de 
muncă încredințate. Numai în focul mun
cii practice pot apare și se pot consolida 
asemenea trăsături morale înaintate ca 
dragostea și atitudinea nouă, socialistă, 
față de muncă, grija față de avutul ob
ștesc, conștiința răspunderii față de în
tregul popor, dragostea pentru partid, pa
triotismul socialist, trăsături caracteristice 
aspectului moral al comunistului. In pe
rioada actuală, ne învață partidul, a face 
educație comunistă tineretului constituie 
de aceea nu o sarcină abstractă, „gene
rală", ci înseamnă în mod concret, în 
practică, a-1 mobiliza la lupta pentru re
alizarea programului de măsuri economice 
de uriașă importanță elaborate de ple
nara din august a C.C. al P.M.R., și în 
primul rînd — mobilizarea lui la întrece
rea socialistă în cinstea lui 23 August și 
pentru asigurarea succesului muncilor 
agricole de vară.

Temelia bogăției obștești 
și a bunăstării personale

Gospodăria noastră colectivă, numără 
58 de familii și are o suprafață de 236 
hectare. încă de la înființare, consiliul de 
conducere al gospodăriei, ajutat de către 
organizația de partid, și-a pus ea sarcină 
de seamă sporirea neîncetată a avutului 
obștesc, dezvoltarea multilaterală a gos
podăriei, creșterea nivelului de trai al 
membrilor ei. Experiența colhozurilor din 
Uniunea Sovietică ne-a învățat că prin
cipala pîrghie pentru îndeplinirea acestei 
sarcini este participarea regulată la mun
că a tuturor membrilor gospodăriei. De a- 
ceea consiliul de conducere s-a străduit în 
primul rînd să lămurească pe toți mem
brii că numai munca in gospodărie poate 
asigura creșterea veniturilor lor. N-a fost 
ușoară această muncă. însă am reușit s-o 
îndeplinim, deoarece am avut ajutorul 
partidului, comuniștii din gospodărie fiind 
întotdeauna în primele rinduri ale muncii. 
Avînd exemplul lor, cea mai mare parte 
dintre colectiviști au ajuns să înțeleagă 
bine că numai prin munca lor își pot clădi 
o viață îmbelșugată. Spun „cea mai mare 
parte", fiindcă au existat printre noi și 
unii care n-au vrut să înțeleagă acest 
lucru, căzînd sub influența uneltirilor și 
zvonurilor dușmanului. Un asemenea om 
este Iorgu Olănuț, care vreme îndelun
gată, n-a vrut cu nici un chip să mai vină 
la muncă în gospodărie. Fină la urmă a 
trebuit să aducem cazul în fața adunării 
generale care a hotărît excluderea .lui din 
gospodărie. Hotărîrea aceasta a fost 
dreaptă, căci în gospodăria colectivă n-au 
ce căuta nici leneșii, nici cei care fac 
jocul dușmanului. In felul acesta gospo
dăria s-a întărit și mai mult.

Anul trecut, prin părțile noastre, tim
pul a fost secetos. Totuși față de recol
tele țăranilor muncitori cu gospodării in
dividuale, recolta gospodăriei noastre co
lective a fost bună. La grîu am obținut 
1500 kg. la hectar : de pe fiecare hectar 
de porumb am cules cîte 1000 kg. ; orzul 
și ovăzul au dat de asemenea cîte tOOO 
kg. la hectar. Am obținut de asemenea 
rezultate bune la sfeclă de zahăr, car
tofi etc.

Cărui fapt se datoresc recoltele obținu
te de noi ?

In afară de ajutorul pe care ni l-a dat 
statul sub diferite forme, putem spune că 
participarea colectiviștilor la muncă a fost 
lucrul de căpetenie in asigurarea recol
tei. Prin participarea Ia muncă am putut 
face toate lucrările la timpul prevăzut de 
agrominim, am putut să îngrijim bine 
culturile astfel incit ele să crească și să 
rodească bine.

Belșugul gospodăriei a avut ca urmare 
și creșterea veniturilor personale ale co
lectiviștilor. Ziua muncă a fost plătită cu 
4,640 kg. grîu, 2,100 kg. porumb, 0,740 kg. 
floarea soarelui, 0,500 kg. cartofi și 3 lei. 
Faceți acum socoteala ce cantitate de 
produse a dus acasă Stavăr Astegăriții 
care, împreună cu cei patru membri ai 
familiei lui, a făcut 842 zile muncă, sau 
ștefan Daraban care a făcut el singur 
368 zile-muncă. Din plata cuvenită pen
tru munca lor în gospodărie, unii colec
tiviști cum sînt Ștefan Daraban, Maria 
Macovei și Zamfira Rusu, și-au construit 
case noi.

Aceștia sînt printre cei mulți din gos
podăria noastră care au venit regulat la 
lucru și au muncit conștiincios. Am avut 
însă și cîțiva care n-au vrut să mun
cească așa cum se cuvine și ca urmare, 
n-au primit decît puține produse. Așa au 
fost de pildă Armașu Elena, cu 65 zile 
muncă și Catinca Budeanu, care a avut 
numai 4,76 zile muncă.

Participarea regulată la muncă a tutu
ror colectiviștilor, munca lor harnică, 
plină de rîvnă a avut și lte rezultate, 
în afară de obținerea unor recolte bune 
Prin munca membrilor săi, gospodina co
lectivă a terminat, pînă anuî trecut, o 
serie de construcții printre care : adăpos
turi (grajduri sau saivane) pentru aproa
pe 600 de vite mari, porci și oi, cotețe 
pentru 400 de păsări, o magazie și un 
pătul.

Articolul redacțional din „Scînteia" face 
un bilanț plin de învățăminte al realiză
rilor și lipsurilor U.T.M., ca ajutor al par
tidului în mobilizarea tineretului la con
struirea socialismului. Organizațiile U.T.M., 
se arată în articol, conduse de organiza
țiile de partid și-au orientat în ultimul 
timp activitatea în direcția traducerii în 
viață a hotărîrilor plenarei din august a 
C.C. al P.M.R. și și-au îmbunătățit într-o 
oarecare măsură munca.

In industrie există în prezent circa 
15.000 brigăzi de tineret, 2800 posturi ute
miste de control și 600 brigăzi de calitate ; 
peste 300.000 de tineri sînt cuprinși în în
trecerea socialistă. O inițiativă bună, in
trodusă pe baza aplicării experienței Com- 
somolului, este organizarea cursurilor de 
minim tehnic pentru ridicarea calificării 
tinerilor. A crescut numărul tinerilor ino
vatori și al tinerilor fruntași în întrecerea 
socialistă.

In sectorul socialist al agriculturii, ti
nerii formează brigăzi de cimp, brigăzi 
pentru creșterea animalelor. In rîndurile 
tinerilor tractoriști s-a răspîndit larg ini
țiativa organizației U.T.M. de la S.M.T. 
Peciul-Nou de a lansa întrecerea pentru 
titlul de „cel mai bun tractorist". In sec
torul individual, mulți utemiști au contri
buit la efectuarea în bune condiții a în- 
sămînțărilor și la intensificarea schimbu
lui între sat și oraș pe calea extinderii 
contractărilor și a valorificării produselor 
agricole prin cooperative.

De asemenea, a crescut rolul organizații
lor U.T.M. din școli și institutele de învă- 
țămînt superior în mobilizarea elevilor și 
studenților la învățătură. Din rîndurile 
utemiștilor a fost promovat un număr în
semnat de cadre în diferite sectoare ale 
aparatului de stat și economic.

Realizările obținute în activitatea U.T.M. 
se datoresc într-o măsură importantă fap
tului că în ultimul timp organele de par
tid au acordat o atenție mai mare con
ducerii U.T.M. Acolo unde organele și 
organizațiile U.T.M. au aplicat indicațiile 
organelor și organizațiilor de partid, acolo 
munca s-a dezvoltat, a căpătat un conți
nut mai bogat și a dat mai multe roade. 
Datorită faptului că în ultima perioadă o 
serie de comitete regionale și raionale de 
partid au analizat diferite aspecte ale 
muncii U.T.M., au antrenat tineretul în 
diferite acțiuni inițiate de partid îndeo
sebi pe linie de producție și au acordat 
ajutor în îmbunătățirea învățămîntului 
politic al U.T.M., a crescut forța și capa
citatea de cuprindere a organizațiilor 
U.T.M.

Articolul redacțional apărut în ziarul 
„Scînteia" arăta însă că în munca Uniu
nii Tineretului Muncitor există o serie de 
serioase slăbiciuni și rămîneri în urmă. 
In munca multor organizații U.T.M. din 
industrie se manifestă formalism și su
perficialitate, îndeosebi în ceea ce privește 
mobilizarea tineretului la întrecerea so
cialistă și preocuparea pentru conținutul 
activității brigăzilor utemiste, a posturilor

In acest an, munca pentru ridicarea 
gospodăriei, pentru creșterea avutului 
obștesc și a veniturilor fiecărui colecti
vist a continuat cu mal multă însuflețire. 
Luptînd uniți împotriva greutăților avute 
din pricina timpului neprielnic, membrii 
gospodăriei noastre au reușit să termine 
la timp însămîntările și, trecind la îngri
jirea culturilor, au prășit la timp sfecla 
de zahăr, cartofii și porumbul. Cu toții 
ne străduim ca anul acesta să avem o 
recoltă mai mare decît în trecut, să ne 
dăm contribuția la creșterea producției 
agricole, la ridicarea nivelului de trai al 
poporului muncitor.

In gospodăria noastră sînt multe femei 
cu copii mici, dornice să muncească în 
gospodărie. Pînă acum ele n-au putut, de
oarece trebuiau să aibă grijă de copii. Gos
podăria a înființat însă un cămin de zi 
și o creșă, unde mamele își lasă copiii 
în timpul zilei și pot pleca liniștite la 
muncă, deoarece s-a asigurat îngrijirea 
și supravegherea atentă a copiilor.

Participarea Ia muncă este mare și 
munca tuturor colectiviștilor este rodnică, 
dar sînt unii care muncesc mai bine de
cît toți. Stefan Daraban, care și anul tre
cut a fost printre fruntașii noștri, a făcut 
pînă acum peste 200 zile muncă, iar ute- 
miștii Precupeanu Ion și Mărgineanu 
Gheorghe au fiecare peste 165 zile-muncă 
fiecare. Ei urmează piida comuniștilor, 
printre care Anton Mărgineanu, Rarița 
Olănuț și candidatul de partid Ion Amun- 
tencii care au muncit întotdeauna foarte 
bine. Dintre utemiști mai sînt mulți care 
muncesc conștiincios cum ar fi, în afară 
de cei doi amintiți mai sus, și Constantin 
Astegăriții. Eva Astegăriții și alții. Noi 
avem încredere în utemiști fiindcă se simt 
legați de gospodăria colectivă și atunci, 
cind este vorba de interesul gospodăriei, 
pun umărul cu nădejde. Totuși organiza
ția de bază U.T.M. din gospodărie este 
încă departe de a da sprijinul pe care 
întreaga gospodărie îl așteaptă de la ea. 
Dacă utemiștii muncesc la cîmp, la con
strucții. la creșterea animalelor, nu putem 
spune eă acest lucru se datorește orga
nizației de bază U.T.M. și în orice caz. nu 
este deajuns. Ceea ce așteptăm noi de la 
organizația de bază U.T.M. este ca ea 
să-și împletească mai strîns activitatea 
sa cu activitatea generală a gospodăriei, să 
ia in discuție probleme de cea mai mare 
însemnătate pentru mersul înainte al gos
podăriei, cum sînt participarea tinerilo'r 
la munca în gospodărie, preocuparea lor 
pentru creșterea animalelor, aplicarea 
metodelor înaintate de către utemiști și 
tineri și așa mai departe Bineînțeles că 
pentru aceasta este nevoie mai întîi ca 
organizația de bază U.T.M. să primească 
un sprijin serios din partea activiștilor 
comitetului raional U.T.M.. iar apoi este 
nevoie ca membrii comitetului organiza
ției de bază U.T.M să fie exemplu bun 
pentru ceilalți utemiști și tineri. Ori, în 
această privință, chiar secretara organi
zației de bază U T.M., tovarășa Valeria 
piumbu, este un exemplu rău, deoarece 
ea nu vine la muncă în gospodărie. Avem 
totuși încrederea că, cu ajutorul organi
zației de partid, utemiștii din gospodăria 
noastră vor face în curînd noi pași îna
inte în activitatea lor.

★
An de an, gospodăria noastră a crescut 

și s-a întărit. Datorită acestui lucru au 
crescut și veniturile colectiviștilor, bună
starea lor. Membrii gospodăriei noastre 
colective sînt convinși acum că la teme
lia vieții din ce în ce mai îmbelșugate, stă 
în primul rînd munca harnică și cinstită 
în gospodărie. Ei învață să muncească din 
ce în ce mai bine, mai cu spor ; de aceea 
sîntem siguri că gospodăria noastră va în
flori pe viitor mai mult, va deveni un ade
vărat exemplu de gospodărie socialistă 
pentru țăranii muncitori cu gospodării in
dividuale.

IORGU ȘTEFAN 
președintele gospodăriei 

agricole colective „1 Mai" 
comuna Romînești, raionul Iași.

utemiste de control etc. Multe organizații 
U.T.M. n-au îndreptat încă forțele tine
retului înspre descoperirea rezervelor in
terne ale întreprinderilor, înspre studie
rea problemei scăderii prețului de cost, a 
ridicării productivității muncii, a gospo
dăririi socialiste a întreprinderilor. Este 
neglijată transmiterea experienței frun
tașilor în producție în masa tineretului, 
iar într-o serie de întreprinderi și în 
unele mine de_ cărbuni, numeroși tineri 
dau rebuturi, sînt indisciplinați în muncă, 
absentează nemotivat etc.

Organizațiile U.T.M. se ocupă slab de 
problemele ridicării calificării tineretului. 
Deși din școlile rezervelor de muncă au 
ieșit promoții de tineri muncitori mai 
bine pregătiți din punct de vedere pro
fesional decît în trecut, există încă ti
neri absolvenți care n-au o calificare co
respunzătoare muncii care li se încredin
țează. Organizațiile U.T.M. nu stimulează 
în rîndurile tinerilor muncitori pasiunea 
pentru citirea de cărți și broșuri tehnice 
și științifice .

Munca U.T.M. la sate, adică în rîndu
rile celor mai largi mase de tineret, și 
mai cu seamă munca în rîndurile tineri
lor țărani muncitori din sectorul indivi
dual, continuă să rămînă în urmă. Deși 
a trecut un an de la istoricele hotărîri 
ale plenarei din august a C.C. al P.M.R., 
tinerii țărani muncitori individuali conti
nuă în bună parte să fie neglijați, nu 
sînt suficient antrenați în ridicarea pro
ducției agricole, nu se duce cu ei o muncă 
culturală, artistică și sportivă intensă. 
Răspîndirea cunoștințelor agro și zooteh
nice se face încă superficial ; nu se 
acordă suficientă atenție muncii cu tracto
riștii și cu muncitorii din S.M.T. și gos
podăriile agricole de stat. Mai există încă 
la unii tineri tractoriști manifestări de 
lipsă de grijă față de mașini, de risipă 
de combustibil, lucru de proastă calitate. 
Multe organizații U.T.M. de la sate nu 
desfășoară în mod corespunzător munca 
politică pentru atragerea țăranilor mun
citori in întovărășiri și gospodării co
lective. In unele gospodării colective, or
ganizațiile U.T.M. nu stimulează pe ti
nerii fruntași în muncă și nu extind ex
periența acestora în rîndurile celorlalți 
tineri colectiviști. Există chiar unii ute
miști care sînt codași în producție și au 
un număr mic de zile-muncă. Tînăra in
telectualitate a satelor — agronomii, în
vățătorii. medicii etc. — nu sînt îndea
juns folosiți pentru a-și aduce aportul 
în munca organizațiilor U.T.M. în vede
rea ridicării producției agricole și a 
transformării socialiste a satului.

(Continuare în pag. 4-a)
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Ședința solemna de la Moscovei 
consacrată comemorării lui Cehov

^MOSCOVA 18 (Agerpres), — TAS3 
transmite: Cu prilejul comemorării ■ 50 
de ani de la moartea lui Anton Cehov, 
la 15 iulie a avut loc la Moscova o ședință 
solemnă consacrată marelui scriitor rus. 
In Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor 
s-au adunat scriitori, artiști, oameni de 
știință și artă, studențl, reprezentanți ai 
vieții publice din capitala sovietică. I,a șe
dință au luat parte de asemenea șefi ai 
ambasadelor și legațiilor acreditați la 
Moscova.

Pe fundalul scenei este așezat un mare 
portret al lui Cehov. Ședința este deschisă 
ide scriitorul Konstantin Fedin.

Cunoscutul critic literar sovietic Vladl- 
tnir Ermilov, a vorbit despre viața și 
opera lui Cehov.

Mihail Kedrov, artist al poporului al 
U.R.S.S., a vorbit despre importanța dra
maturgiei lui Cehov pentru dezvoltarea 
artei teatrale ruse.
. In numele Consiliului Mondial al Păcii 
6 luat cuvintul militanta belgiană pe tă-

Comentariile presei străine asupra rezultatelor tratativelor
dintre Dulles, Eden

F PARIS 18 (Agerpres). — Comentlnd re- 
tultatele tratativelor separate de la Pa
ris dintre Dulles, Eden și Mendes-France, 
ilarul burghez francez „Aurore" scrie 
că „Dulles nu se întoarce la Washington 
cu mîinile goale. Rămînînd adept al în
cheierii unui pact de securitate pentru 
Asia de sud-est, el a obținut probabil din 
partea miniștrilor englez și francez con- 
«imțămîntul de principiu la crearea unul 
asemenea sistem".

Ziarul „L’Humanltă" subliniază că tn- 
tîlnirea dintre cei trei miniștri occiden
tali nu a înlăturat contradicțiile dintre 
Statele Unite, Franța și Anglia șl că 
cercurile guvernante americane îșl pro
pun ca și pînă acum drept scop zădărni
cirea unei eventuale înțelegeri în proble
ma indochineză.
K ★
! LONDRA 18 (Agerpres). — O serie de 
ilare engleze, referindu-se la rezultatele 
tratativelor dintre Dulles, Eden și Men- 
dăs-France, recunosc că punctul de ve
dere al S.U.A. în problema reglementării 
pașnica din Indochina nu s-a schimbat. 
Astfel, potrivit relatărilor coresponden
tului de la Geneva al ziarului „Daily Ex
press", „în măsura în care acest lucru 
privește Statele Unite, Dulles a renunțat 
fățiș de a mal lua în considerare confe
rința de la Geneva". Citind acea parte a 
comunicatului în care Dulles explică po
ziția guvernului său față de Indochina 
și se referă la „limitele pe care guvernul 
Său vrea să și le stabilească", ziarul cali
fică aceste cuvinte drept „ o declarație 
lipsită de echivoc în legătură cu faptul 
că Statele Unite refuză să sprijine o re» 
glementare de felul aceleia pa care o

Noi încălcări ale acordului de armistițiu din Coreea
— Protestul generalului Li San Cio —

KAISUNG 16 (Agerpres). — China Nouă 
transmite : In cadrul ședinței din 14 iulie 
a Comisiei militare de armistițiu, gene
ralul locotenent Li San Cio a protestat 
pe lîngă partea americană împotriva 
încălcării de către aceasta a acordului de 
armistițiu din Coreea, care s-a manifestat 
prin strecurarea continuă de spioni și di- 
versioniști în regiunile controlate de par
tea coreeano-chineză.

După cum a comunicat LI San Cio, 
numai în decurs de șase zile, de la 1 la 
6 iulie, au fost reținute patru grupuri de 

rtm social, Isabelle Blume, laureată a 
Premiului Internațional Stalin „Pentru 
Întărirea păcii între popoare". Ea a subli
niat că creația Iul Cehov este apropiată 
tuturor popoarelor șl unește pe cititorii 
din diferit# țări în dragostea comună față 
de om .

Despre influența creației lui Cehov asu
pra dezvoltării literaturii universale și 
despre larga popularitate a operelor Ilus
trului scriitor în rindurile popoarelor din 
toate țările au vorbit în cuvîntările lor 
profesorul Iositaro Hirano, secretar gene
ral al Comitetului japonez pentru apăra
rea păcii, oameni de litere de peste hotare, 
Ba Cin (China), Willi Bredel (Republica 
Democrată Germană), Ludmil Stoianov 
(Bulgaria), Mihail Beniuc (Romînia), so
siți la Moscova cu prilejul comemorării 
lui Cehov.

Apoi a avut loc un bogat program ar
tistic, în cadrul căruia au fost interpre
tate scene din piesele lui Cehov.

și Mendes-France
discută în prezent Eden șl Mendes- 
France".

Corespondentul din Paris al ziarului 
„Times" scrie că în fața lui Dulles a stat 
„dilema constînd in a recunoaște greu
tățile Franței în Indochina, fără ca in 
același timp să se abată de la politica 
americană...". Din știrea corespondentu
lui reiese că S.U.A nu au renunțat la 
planul de creare a unui bloc militar în 
Asia de sud-est și că nu doresc să-și a- 
sume obligații formale in ceea ce priveș
te reglementarea problemei indochineze.

★
NEW YORK 16 (Agerpres). — Presa 

americană încearcă să creeze impresia că 
în urma tratativelor de la Paris s-ar fi 
realizat un oarecare compromis și că, prin 
urmare, s-ar fi restabilit „unitatea" din
tre puterile occidentale în problema in
dochineză. Pe de altă parte însă ziarele 
americane subliniază că în ultimă instan
ță S.U.A. nu au renunțat la punctul lor 
de vedere în problema Indochinei, care 
este deosebit de punctul de vedere al 
Franței și Angliei. Corespondentul din 
Paris al ziarului „New York Herald 
Tribune", Cook, declară că „Statele Uni
te au obținut un oarecare succes în ceea 
ce privește realizarea scopului lor — 
crearea unui pact în Asia de sud-est 
paralel cu tratatul Atlanticului de Nord 
în Europa".

Corespondentul ziarului „New York 
Times", Callender, este de asemenea de 
părere că S.U.A. continuă să insiste asu
pra creării unui bloc militar în Asia de 
sud-est..,. ca „garanție" a armistițiului 
în Indochina.

militari strecurate de partea americană 
pentru a săvîrși acțiuni subversive în re
giunea zonei demilitarizate, controlată de 
partea coreeano-chineză, precum și în re
giunile aflate sub controlul militar al 
părții coreeano-chineze.

Generalul Li San Cio a cerut ca partea 
americană să pună capăt imediat încălcă
rilor acordului de armistițiu, să sancțio
neze cu asprime pe militarii vinovați, în 
conformitate cu acordul de armistițiu și 
să dea garanții că asemenea incidente nu 
se vor mai repeta.

Z/z legătură cu conferința 
de la Geneva

GENEVA 16 (Agerpres). — La Geneva, 
potrivit știrilor transmise de agențiile de 
presă, au avut loc în cursul zilei de vineri 
următoarele întrevederi:

Două întrevederi — una dimineață șl 
alta după amiază — a ministrului de afa
ceri externe al U.R.S.S., V. M. Molotov, 
cu ministrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai și cu vicepreședintele 
consiliului de miniștri al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong.

întrevederea lui V. M. Molotov cu mi
nistrul de externe al Marii Britanii, 
Anthony Eden și cu primul ministru și 
ministrul de externe al Franței, Pierre 
Mendes-France, la reședința lui Eden care 
este și șeful delegației britanice.

V. M. Molotov a primit pe Krishna 
Menon, reprezentant al vieții obștești din 
India.

Fam Van Dong, șeful delegației R. D. 
Vietnam, a făcut o vizită lui Mendes- 
France.

Mendes-France l-a vizitat pe Krishna 
Menon.

Reuniunea reprezentanților delegațiilor 
franceză, britanică, americană, bao-daislă, 
cambodgiana și laoțiană.

★
WASHINGTON 18 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția France Presse, 
subsecretarul de stat Walter Bedell Smith 
a plecat vineri după amiază din Was
hington cu destinația Geneva, unde va 
prelua conducerea delegației S.U.A în 
„ultima fază" a conferinței pentru rezol
varea problemei indochineze.

---- •-----

Tratativele de la Tung-Jia
PEKIN 16 (Agerpres). — După cum 

transmite Agenția Vietnameză de Infor
mații, în dimineața zilei de 15 iulie, re
prezentanții comandamentelor militare 
franceze și vietnameze s-au întilnit la 
Tung-Jia pentru a discuta despre ordinea 
de zi a viitoarelor ședințe ale conferinței.

Reprezentanții comandamentelor mili
tare ale celor două părți s-au întilnit din 
nou in dimineața zilei de 16 iulie. Sub
comisia care se ocupă cu problema înce
tării focului își continuă lucrările.

----- e——

Schimbul de prizonieri 
în Vietnam

HANOI 16 (Agerpres). —
La 15 iulie au continuat operațiile 

de schimb a prizonierilor bolnavi și ră
niți aparținind corpului expediționar fran
cez și Armatei Populare Vietnameze. 
Agenția France Presse, anunță că 64 de 
prizonieri francezi deținuți de Armata 
Populară au fost predați autorităților 
franceze în punctul de schimb din locali
tatea Viet Tri. In același timp, autorită
țile franceze au predat reprezentanților 
Armatei Populare Vietnameze 64 de pri
zonieri vietnamezi. |

★
HANOI 16 (Agerpres). —

Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, schimbul de prizonieri care are 
loc la Viet Tri, la 75 km. nord-vest de 
Hanoi, în zona eliberată a Vietnamului, 
s-a terminat vineri la orele 14, odată cu 
sosirea din Hanoi a ultimilor patru pri
zonieri din lotul de 100. Agenția France 
Presse, menționează faptul că cei 100 pri
zonieri, aparținînd forțelor expediționare 
franceze, se prezintă în condițiun! fizice 
bune.

Popoarele și tineretul din țările Asiei
care nu cunosc încă adevărata libertate și 
care sînt victima uneltirilor imperialiști
lor cotropitori, luptă cu însuflețire pentru 
pace și independență națională.

In fotografie : o manifestație a tinere
tului din Birmania pentru pace, libertate 
și independență națională.

Festivalul național al tineretului 
belgian

Ziarul „Jcune Belgique** publică o in
formație în care anunță că intre 17 și 25 
iulie se va desfășura Festivalul național 
al tineretului belgian.

Sub îndrumarea Comitetului belgian al 
festivalului tineretului pentru pace și 
prietenie care a luat ființă acum cîteva 
luni, marea masă a tineretului din Bel
gia s-a pregătit cu însuflețire pentru 
această manifestare tinerească. Vor veni 
la festival tineri și tinere din toate col
țurile țării, tineri de diferite convingeri 
politice și credințe religioase; împreună 
vor cinta și petrece zile vesele, pline de 
voioșie și tinerețe; vor asculta conferințe 
organizate pe diferite teme: asupra vieții 
și activității tinerilor de diferite profesii, 
despre sport, activitatea culturală etc. 
La festival se vor organiza de asemenea 
diverse competiții sportive, serbări cu ca
racter cultural, serate etc. Festivalul na
țional va fi o nouă contribuție la strin- 
gerea și mai puternică a unității tinere

l

Scurte știri
• Agenția France Presse anunță că la 

16 iulie s-a deschis la Paris sesiunea 
Consiliului permanent al organizației pac
tului Atlanticului de nord, sub președin
ția secretarului său general, lord Ismay.

• După cum anunță ziarul „Pravda", 
in seara zilei de 15 iulie un grup de vase 
militare sovietice din Flota Mării Baltice, 
sub steagul contra-amiralului V. F. Ko
tov, a plecat spre Suedia intr-o vizită de 
prietenie. In dimineața zilei de 16 iulie, 
vasele au sosit în portul Stockholm. Din 
grup fac parte crucișătorul „Amiralul 
Ușakov" și patru distrugătoare. Vasele 
vor rămîne cinci zile in capitala Suediei.

• Corespondentul din Kronstadt al zia
rului „Pravda" relatează că marinarii din 
Flota Balticii au primit la 15 iulie escadra 
de vase suedeze care a sosit la Lenin
grad în cadrul unei vizite de prietenie.

• Din Manilla se anunță că la 12 iulie 
armata populară de eliberare din Filipine 
a atacat o imitate a armatei guverna

tului belgian in lupta «a împotriva cursei 
înarmărilor și a „comunității defensive 
europene** care amenință pacea și securi
tatea popoarelor Europei.

Tineretul din R.P.R. care cu prilejul 
Festivalului de la București a legat prie
tenii strinse cu tinerii belgieni iubitori 
de pace, urează din toată inima tinerilor 
belgieni noi succese în lupta lor pentru 
pace și un viitor mai bun.

Conferința internațională 
a studenților de la institutele 

de agronomie
La Sofia in cadrul conferinței interna

ționale a studenților de la institu
tele de agronomie au avut loc discuții 
pe marginea raportului prezentat de șe
ful delegației sovietice, profesorul A. N. 
Karpenko, „Mecanizarea lucrărilor agri
cole in cultura cimpului". Delegații Ce
hoslovaciei, Poloniei șt Rominiei au rela
tat despre succesele obținute in țările 
lor in domeniul mecanizării agriculturii. 
La discuțiile pe marginea raportului au 
luat cuvintul de asemenea delegații: fran
cez, bulgar, delegatul R. D. Germans și 
reprezentantul Belgiei, profesorul Paul 
de Mounterre. Apoi, profesorul C. Obre- 
janu (R.P.R.) a prezentat raportul „Rolul 
științei și tehnicii agricole in dezvoltarea 
agriculturii".

Să înceteze persecuțiile 
împotriva Uniunii Tineretului 

Liber German!
La 15 iulie, la tribunalul federal din 

Charlottenburg — cartier vest-berlinez — 
a început procesul intentat Uniunii Tine
retului Liber German. Scopul procesului 
este de a legifera interzicerea Uniunii.

Condamnînd aceste măsuri care se iau 
împotriva unei organizații afiliate la 
F.M.T.D. și care afectează activitatea în 
Germania occidentală a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, secreta
riatul Federației a adresat tribunalului o 
telegramă de protest.

In telegramă se subliniază că acest 
„act ilegal dovedește tendința de a înă
buși cu totul glasul forțelor democratice 
in Germania occidentală**.

„In numele membrilor organizației 
noastre, se spune in încheierea telegra
mei, protestăm și cerem să fie asigurată 
libertatea de acțiune a Uniunii Tineretu
lui Liber German**.

mentale a lui Magsaysay, în regiunea 
munților Aragao, în apropiere de orașul 
Eugusy, la nord de insula Luzon, provo- 
cîndu-i mari pierderi.

• Congresul american a adoptat și a 
prezentat spre semnare președintelui un 
proiect de lege care prevede alocarea a 
peste 837.000.000 dolari pentru construi
rea de baze militare, navale și aeriene în 
S.U.A. și în străinătate.

• La 14 iulie, au sosit la Stockholm 
membrii echipajului vasului comercial 
polonez „Prace", capturat în octombrie 
anul trecut de către pirații ciancaisiști. 
In tot acest timp, echipajul vasului polo
nez a fost întemnițat și numai recent, 
prin intermediul Asociației suedeze de 
Cruce Roșie, a fost pus în libertate. In 
prezent gomindaniștii continuă să rețină 
în mod ilegal un alt vas polonez — tancul 
petrolier „Președintele Gottwald".

A apărut în limbile: rusă, romînă, 
franceză, germană, engleză șl spa
niolă —'—

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară 1“ 

București. Organ al Biroului Informativ 
al Partidelor comuniste și muncitorești. 
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Cuprinde :

ARTICOL DE FOND : Măreața forță vi
tală a regimului democrat-popular.

FRANCISZEK JOZWIAK: 10 ani de 
existență a Poloniei populare.

MARCEL SERVIN: Unele probleme 
ale activității celulelor Partidului 
Comunist Francez.

ISTVAN FRISS : întrecerea socialistă 
în noua etapă de dezvoltare a Un
gariei.

* * « : Un mare scriitor rus. Cu 
prilejul comemorării a 50 de ani 

de la moartea lui A. P. Cehov.
A. SZPAKOWICZ : 22 iulie — ziua re

nașterii naționale a Poloniei. In 
preajma marii sărbători.

LUIS LEDESMA : Pactele militare în
robitoare ale S.U.A. cu țările Ame
rica Latine (critică și bibliografie).

JAN MAREK : Note politice : Noi pre
siuni americane asupra Iranului.

Informații.
De vînzare la toate librăriile, chioșcu
rile și debitele O.C.L. Prețul 40 bani

Cu privire la inundațiile 
din Germania și Austria

BERLIN 16 (Agerpres). — După cum 
relatează presa germană, situația provo
cată de inundații intr-o serie de regiuni 
din sud-vestul Germaniei este încă foar
te serioasă. Nivelul apelor Dunării a în
ceput din nou să crească. Orașul Passau 
se află din nou in primejdie. Potrivit unei 
știri din Munchen publicată de ziarul 
„Neues Deutschland", în Bavaria a fost 
inundată o suprafață uriașă care depășe
ște 1.600 km. p.

In regiunile inundate din Republica 
Democrată Germană situația s-a îmbună
tățit. La 14 iulie, nivelul apelor Elbei a 
coborit puțin, deși in regiunea orașului 
Torgau, (districtul Leipzig), mai atinge 
încă 7,7 m. (nivelul normal al apelor în 
această perioadă este de 2,2 m.).

★
VIENA 15 (Agerpres). — Ziarele vie- 

neze cuprind numeroase știri despre 
inundațiile din Austria. In Austria Infe
rioară situația continuă să rămînă foarte 
serioasă. Nivelul apelor crește. Trupele 
sovietice acordă un ajutor considerabil 
la lucrările de salvare.

La 13 iulie, ministrul Afacerilor Ex
terne, Helmer, a vizitat pe generalul 
S. Cemicenko și i-a mulțumit pentru 
ajutorul acordat de trupele sovietice 
populației din regiunile esinistrate.

SPECTACOLE
Sîmbătă 17 iulie 1954 .

CINEMATOGRAFE: Patria, București, Grădini 
„Progres1* : O noapte la Veneția : M. Emineșcu : 
Cafeneaua de pe bulevard; Republica, I. C. Frimu: 
Clochemerle; înfrățirea între popoare: Crîngul de că
lini ; Maxim Gorki, Elena Pavel: Deja lăcră
mioare pînă la căderea frunzelor ; Lumina : Ma
rile speranțe ; Victoria, Gh. Doja î Vinovați fără 
vină ; Alex. Popov: Maeștrii baletului rus ; 8 Mar
tie: Balada Siberiei: Vasile Roaită, Unirea : Fan- 
fan la Tulipe: Cultural: Umbre: Constantin Da
vid: Sub oraș; Alex. Sahia, Munca (Șos. Mihai Bravu 
nr. 221) : Hamlet ; Flacăra : Ernst Thălmann; 
Donca Simo: Povestea micului cocoșat*. Arta: Sus
pine pe stradă; Popular: Nu-1 pace sub măslini; 
Moșilor: Magazin de stat; T. Vladimirescu: Pri
măvara; Miorița: Preludiul gloriei: 23 August: 
Rapsodie caucaziană; Iile Pintilie: Brigada lui Io- 
nuț; 8 Mai: Așteapta‘-rnă; Volga: Iulia; 1 Mai: 
Căsătorie ciudată: Libertății: Pulbere argintie; Ra
hova: Petroliștii din Casnica, Zborul în lună: Olga 
Bancic : Pumnul de fier ; N. Bălcescu; Insula 
misterelor ; Boleslaw Bierut : Ruy Bias.

Conducerea de către partid — 
izvorul forței Uniunii Tineretului Muncitor 
------------------------------------ . —------------- -------------------

(Urmare din pag. 3-a)
7 Lipsuri foarte serioase există încă șl 
în munca organizațiilor U.T.M. din școli 
și facultăți. Uniunea Tineretului Munci
tor n-a desfășurat o muncă satisfăcătoare 
pentru a cultiva în masa de elevi și stu- 
denți, și în primul rînd printre utemiști, 
răspunderea față de învățătură, simțul 
datoriei lor față de stat. Organizațiile 
U.T.M. se ocupă slab de educarea poli- 
tico-ideologică a elevilor și studenților, 
nu iau totdeauna o atitudine hotărîtă 
față de manifestările înapoiate, dau do
vadă de împăciuitorism. Unii absolvenți 
ai institutelor nu se prezintă la locurile 
de muncă unde au fost repartizați, mai 
ales la sate.

Slăbiciunile în mobilizarea tineretului la 
muncă intensă în industrie și agricultură, 
ca și în învățătură, au avut urmări nega
tive și asupra procesului educării comu
niste a tinerei generații. Multe organe și 
organizații U.T.M. au uitat că întreaga 
educație comunistă este o educație de 
clasă ; ele nu mobilizează permanent pe 
utemiști și masele largi de tineri pentru 
demascarea dușmanului și combaterea 
ideologiei burgheze. Invățămîntul politic 
al U.T.M. se desfășoară încă nesatisfăcă
tor, rupt de principalele sarcini politico- 
economice actuale. Mulți activiști ute
miști, deși sînt înscriși în formele de în- 
vățămînt de partid și de stat, subapre- 
ciază pregătirea ideologică și culturală, 
obținînd rezultate nesatisfăcătoare la 
examene, și nu izbutesc să țină pasul cu 
cerințele crescînde ale muncii de organi
zație. Uniunea Tineretului Muncitor își 
îndeplinește nesatisfăcător sarcina de a 
stimula prin toate mijloacele lărgirea 
necontenită a orizontului de cultură ge
nerală a tinerilor, însușirea concepției ma
terialiste asupra lumii, de a populariza 
știința, a combate misticismul și toate con
cepțiile înapoiate, antiștiințifice.

Așa cum se arată în articolul redacțio
nal din „Scînteia", „o cauză importantă 
a lipsurilor din munca U.T.M. este activi
tatea defectuoasă a C.C. al U.T.M.

In munca C.C. al U.T.M. a fost încălcat 
principiul conducerii colective; critica șl 
îndeosebi critica de jos au fost înăbușite. 
In munca C.C. al U.T.M. și a aparatului 
său s-au înrădăcinat birocratismul și for
malismul.

Munca vie cu oamenii a fost înlocuită
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în mare parte cu munca cu hirtiile. pro
movarea și educarea cadrelor au fost ne
glijate". Biroul C.C. al U.T.M. a organizat 
cu totul nesatisfăcător munca pentru în
deplinirea hotărîrilor C.C. al U.T.M. și nu 
a controlat la timp îndeplinirea acestor 
hotărîri.

Pentru întreaga noastră organizație este 
o datorie de onoare aceea de a pomi la o 
muncă intensă pentru a lichida în scurtă 
vreme lipsurile serioase pe care partidul 
le-a semnalat în activitatea Uniunii Ti
neretului Muncitor. Trebuie să dăruim 
toate forțele noastre, neprecupețite, ridi
cării activității U.T.M. la înălțimea încre
derii pe care o are partidul în tineret, 
trebuie să luptăm zi de zi și ceas de ceas 
pentru a da viață sarcinilor și directivelor 
partidului.

In centrul atenției organizațiilor U.T.M. 
din industrie trebuie să stea antrenarea 
unui număr cît mai mare de tineri și ti
nere în întrecerea socialistă. în îndeplini
rea planului de producție la toți indicii, 
pentru ridicarea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, realizarea de 
economii. Organele și organizațiile U.T.M. 
trebuie să dea o atenție cu totul deose
bită formelor specifice prin care tinere
tul își poate aduce contribuția sa proprie 
la ridicarea producției industriale : mări
rea numărului și îmbunătățirea activității 
brigăzilor de tineret, a posturilor utemiste 
de control, a brigăzilor-raid, înființarea de 
noi secții de producție de bunuri de larg 
consum, luarea sub patronajul tineretului 
a unor secții, ateliere, agregate etc., pre
cum și dezvoltării unor inițiative tinerești 
prețioase ca întrecerea pe profesii, reali
zarea de economii echivalente cu prețul 
de cost al unor produse finite etc.

Partidul ne cheamă la o muncă asiduă 
pentru lichidarea răminerii în urmă a acti
vității U.T.M. la sate. In fața organizației 
noastre sînt largi posibilități de a atrage 
în mai mare măsură pe tinerii țărani mun
citori în întrecerea patriotică, la însușirea 
și popularizarea cunoștințelor agrotehnice 
și zootehnice, în ridicarea producției agri
cole, care constituie în momentul de față 
veriga principală în întărirea alianței din
tre clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare.

Urmînd exemplul comuniștilor, utemiștii 
de la sate trebuie să fie propagandiști ac
tivi ai politicii partidului, să lămurească 
în chip convingător celorlalți țărani mun
citori — și mai ales părinților și rudelor 
— cointeresarea lor la ridicarea produc
ției vegetale și animale precum și superio
ritatea incontestabilă a gospodăriilor co
lective și întovărășirilor agricole. Chema

rea partidului îndeamnă pe fiecare ute- 
mist și tînăr cinstit care lucrează în agri
cultură să fie în primele rinduri atit in 
muncile cimpului cit și in opera de lăr
gire și consolidare a sectorului socialist 
agricoL Organizațiile U.T.M. trebuie să 
dea o atenție deosebită stimulării spiritu
lui inovator al tineretului muncitor de 
la sate, aplicării metodelor de cuplare a 
mai multor mașini și a altor inițiative ale 
tineretului pentru grăbirea lucrărilor de 
vară și de toamnă.

O grijă deosebită trebuie să poarte or
ganizațiile U.T.M. condițiilor materiale șl 
culturale de trai ale tineretului. Ele tre
buie să se ocupe îndeaproape de proble
mele economice ale tinerilor muncitori, ță
rani muncitori, studenți și elevi.

In educarea comunistă a tineretului, or
ganizațiile U.T.M. trebuie să-și îndrepte 
eforturile spre cultivarea devotamentului 
fată de patria noastră nouă, față de mi
nunatul nostru popor — constructor al 
socialismului, față de partidul clasei 
muncitoare — forța călăuzitoare a statu
lui nostru democrat-popular. Ridicarea 
continuă a nivelului învățămîntului politic 
al U.T.M., intensificarea activității cultu
rale și sportive, trebuie să asigure îmbu
nătățirea muncii de educație a tineretului 
in spiritul moralei comuniste. Sub îndru
marea partidului, trebuie să creștem un 
tineret viguros, oțelit, însuflețit de dra
goste de patrie, un tineret gata să dea to
tul pentru înflorirea patriei și pentru 
apărarea ei împotriva dușmanilor. Orga
nizațiile U.T.M. trebuie să încurajeze și să 
dezvolte dragostea fierbinte ce o poartă 
tinerii Forțelor Armate ale R.P.R. — scut 
al cuceririlor revoluționare ale poporu
lui. Organizațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, trebuie să-și îm
bunătățească activitatea de educare în 
spiritul comunismului a pionierilor, sar
cină de cinste încredințată de partid or
ganizației noastre.

Desfășurînd munca de educare patrio
tică și internaționalistă, organizațiile 
U.T.M. au datoria să ia atitudine comba
tivă împotriva oricărei manifestări de 
naționalism burghez sau cosmopolitism. 
Tineretul, în frunte cu utemiștii, trebuie 
astfel educat incit să ia poziție comba
tivă împotriva oricărei răbufniri a mo
ralei burgheze. Prevenind organizația 
noastră împotriva primejdiei pe care o 
reprezintă activitatea elementelor dușmă
noase în rindurile tineretului, partidul ne 
învață să împiedicăm infiltrarea unor 
asemenea elemente în U.T.M. și să demas- 
căm elementele necinstite, provocatoare, 

care au izbutit, pînă acum, să pătrundă 
in organizație.

Realizarea sarcinilor trasate de partid 
va duce la mărirea contribuției tinerei 
generații la măreața operă a întregului 
nostru popor muncitor de construire a 
socialismului, va face să crească necon
tenit rolul Uniunii Tineretului Muncitor 
de ajutor principal al partidului în mo
bilizarea tineretului la muncă și învăță
tură, în educarea lui în spirit comunist.

III.
Pentru asigurarea succesului muncii or

ganizatorice și educative a Uniunii Tine
retului Muncitor, pentru ca U.T.M.-ul să 
devină ajutorul credincios și rezerva bo
gată de cadre a partidului, capabilă să 
dea noi și noi contingente de comuniști, 
este necesară introducerea și înrădăcina
rea în sinul Uniunii a unui adevărat stil 
de muncă leninist. Pildă înaltă în acea
stă privință este pentru U.T.M. activita
tea gloriosului Comsomol leninist. Expe
riența Comsomolului reprezintă pentru or
ganizația noastră o comoară de minunate 
învățăminte, pe care avem datoria să le 
studiem și să le transpunem în practică.

Stilul de muncă leninist se caracteri
zează înainte de toate prin aceea că el 
situează pe primul plan munca vie cu 
oamenii, aceasta înseamnă a duce o ase
menea muncă care să țină seama de tot 
ceea ce preocupă și ceea ce interesează pe 
tineri, de aptitudinile și de năzuințele 
lor, de calitățile și de slăbiciunile lor, în
seamnă a duce o muncă care să țină 
seama de specificul fiecărui om, al fie
cărui colectiv, muncă în care să se folo
sească metode diferențiate, și nu șablo
narde, tocmai în raport cu condițiile con
crete, cu specificul, posibilitățile și aspi
rațiile tinerilor. Numai astfel pot fi puse 
în valoare multiplele calități ale tinere
tului, numai astfel poate fi trezit la ti
neri un interes arzător pentru activitatea 
obștească. Stilul de muncă leninist este 
direct și radical opus oricărui formalism 
și birocratism, oricărui șablonism și ori
cărei închistări în forme și practici înve
chite. Din păcate însă, mai persistă acum 
în munca U.T.M. metode cancelarist- 
birocratice, sectarism și ședințomanie, 
forme bătrînești și de paradă, inerție și 
prelucrări șablon. Munca vie, bogată în 
conținut, a fost părăsită de mulți acti
viști, care s-au rupt de mase și îmbătrî- 
nesc prin birourile comitetelor raionale 
și regionale, în favoarea întocmirii unui 
număr exagerat de evide.nțe și situații, 
tabele și note, statistici și rapoarte, gra
fice și dosare, precum și alte felurite 
hîrtii și hîrtiuțe. Articolul redacțional 
din ziarul „Scînteia4* subliniază cu cea 
mai mare tărie necesitatea stîrpirii ra
pide și totale din munca U.T.M. a tuturor 
metodelor învechite, bătrînești, formale, 
zgomotoase și lipsite de conținut.

îmbunătățirea întregii munci organiza
torice și educative a Uniunii Tineretului 
Muncitor poate fi realizată numai por- 
nindu-se de la întărirea verigii care stă 

la temelia Uniunii — organizația de bază. 
Iar a întări organizația de bază înseam
nă înainte de toate a o lega de masa 
întregului tineret neorganizat din locul 
respectiv, asupra căruia să-și poată exer
cita influența și pe care să-1 poată an
trena în Cele mai diferite activități : aten
ție deosebită în această privință trebuie 
dată antrenării în activitate a fetelor și 
promovării lor cu curaj în posturi de 
răspundere. Pentru a atrage masa tine
retului, organizațiile U.T.M. trebuie să 
folosească, cum este și firesc, metode ti
nerești de muncă, să țină seama de par
ticularitățile vîrstei tinerilor. Organizații
le U.T.M., sub conducerea organizațiilor de 
partid, trebuie să Inițieze competiții spor
tive, excursii, echipe artistice, jocuri de 
tabără, carnavaluri, hore, să sprijine ac
tivitatea de cultură fizică și sport. Dînd 
viață principiului potrivit căruia Uniu
nea Tineretului Muncitor este organizația 
comunistă de masă a tineretului, organi
zațiile de bază trebuie să se preocupe în 
permanență de lărgirea rîndurilor lor 
primind în U. T. M. pe tinerii cei mai 
înaintați și ajutînd, printr-o serioasă 
muncă politică, pe tinerii cinstiți ncute- 
miști să se pregătească pentru a deveni 
demni de a fi utemiști. Nu trebuie uitat 
de asemenea nici o clipă că activitatea or
ganizațiilor U.T.M. se poate desfășura în 
mod just numai dacă este în permanență 
respectată democrația internă de orga
nizație. Trebuie să existe o continuă 
preocupare pentru ridicarea calității de 
membru al U.T.M.

Urmărind ridicarea nivelului activității 
organizațiilor de bază, comitetele raio
nale și regionale U.T.M. trebuie să-și pună 
în primul rînd problema îmbunătățirii 
propriului lor stil de muncă, problema 
cuprinderii, îndrumării și ajutorării 
eficace de către aparatul lor a muncii 
în organizațiile de bază. Partidul ne în
vață că mai cu seamă aici, în activul 
U.T.M., trebuie realizată o adîncă prime
nire a metodelor de activitate, o cotitu
ră în munca activiștilor utemiști. Este 
o datorie principală a activiștilor aceea 
de a cunoaște profund viața și cerințele 
multilaterale, materiale și culturale, ale 
tineretului, de a merge des în mijlocul 
tineretului, de a participa intens la ma
nifestările sale politice și culturale. Ac
tiviștii aleși în organele de conducere 
raionale și regionale, ca și cei din apa
ratul acestor organe, nu au voie să uite 
nici o clipă cît de prețioasă este încrede
rea tineretului și că partidul le cere să 
păstreze, să întărească și să mărească 
această încredere, pentru creșterea con
tinuă a prestigiului și influenței organi
zației noastre.

In fața organizațiilor de bază U.T.M., 
ca și a comitetelor raionale și regionale, 
se pune în mod nemijlocit, ca o chestiu
ne a practicii concrete, problema păstră
rii neștirbite a conducerii U.T.M. de către 
partid.

Cum trebuie făcut aceasta, cum poate 
apăra oricare comitet de organizație de 

bază principiul conducerii de către 
partid ? A respecta această lege, vitală 
a organizației noastre, a apăra principiul 
conducerii de către partid, înseamnă a 
lupta din toate puterile, întotdeauna și 
în toate domeniile, pentru a da viață po
liticii elaborate de partid, înseamnă a 
traduce în viață cu pricepere linia poli
tică a partidului, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid.

Organele și organizațiile U.T.M. au da
toria de a ține cea mai strînsă legătură 
cu organele și organizațiile de partid, do 
a le cere sfatul și ajutorul în oricare ac
țiune pe care o întreprind. Utemiștii văd 
în comuniști pe tovarășii lor mai mari, 
prieteni înțelepți și sfătuitori apropiați; 
ei aleg numeroși membri de partid și 
candidați de partid în organele conducă
toare ale U.T.M..

Conducerea de către partid, îndruma
rea și indicațiile date de către organele 
și organizațiile de partid nu micșorează, 
ci dimpotrivă, dau avint inițiativei tine
retului, spiritului său inovator, înaripea
ză gîndirea creatoare a tinerilor, stimu
lează îndrăzneala lor și o canalizează 
spre fapte mari, eroice, folositoare în
tregului popor muncitor. Conducerea de 
către partid croiește drum liber dezvol
tării și aplicării în viață a inițiativelor 
creatoare ale tinerilor.

Ca rezervă a Partidului Muncitoresc 
Romîn, organizației noastre îi revine ro
lul de cinste de a crește tineri pregătiți, 
conștienți, demni de a intra in rindurile 
partidului. Intrarea în partid,’constituie 
cea mai mare onoare pentru un utemist, 
un moment de cotitură în viața sa. Or
ganizațiile U.T.M. trebuie șă dezvolte la 
membrii lor dorința puternică de a se 
pregăti temeinic în vederea acestui eve
niment, să-i ajute să-și -ridice neîncetat 
nivelul politic, ideologic și profesional 
spre a deveni buni comuniști. A educa 
pe acești utemiști și tineri într-un înalt 
spirit de partid înseamnă a le dezvolta 
vigilența, combativitatea și ura neîmpă
cată față de dușmanul de clasă, principia
litatea, curajul, capacitatea de a învinge 
greutățile, spiritul de sacrificiu, cinstea și 
sinceritatea, dragostea pentru familie, 
respectul față de vîrstnici, tovărășia și 
prietenia. Pentru fiecare organizație 
U.T.M. este o mîndrie și o năzuință fier
binte de a da partidului noi detașamente 
de membrii devotați și capabili.

★
Strîngîndu-și din ce în ce mai mult 

rindurile în jurul Partidului Muncitoresc 
Romîn, păstrînd cu dragoste conducerea 
de către partid, lichidîndu-și lipsurile, 
Uniunea Tineretului Muncitor și toți ti
nerii cinstiți din patria noastră vor reuși 
să îndeplinească cu succes sarcinile de 
luptă care le sînt încredințate, își vor pu
tea consacra întreaga energie, dinamis
mul și entuziasmul creator luptei mă
rețe pentru construirea socialismului în 
scumpa noastră țară, Republica Populai 
Romînă. (
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