
P.roletari din toate țările, uniti-văl, De pe cuprinsul patriei
* * ■# *

.» ■. 

Anul X Seria Il-a Nr. 1660Un măreț program de dezvoltare a agriculturii
Publicarea Proiectului Directivelor 

Congresului al II-lea al Partidului cu 
privire Ia dezvoltarea agriculturii în 

următorii 2-3 ani stîrnește în rîndurile în
tregului nostru popor muncitor un puter
nic elan creator, dorința fierbinte de a se 
avînta în lupta pentru înfăptuirea măsuri
lor indicate de partid în vederea ridicării 
bunăstării celor ce muncesc.

Apropierea celui de al II-lea Congres al 
P.M.R. constituie pentru poporul nostru 
muncitor un nou prilej măreț de a-și ma
nifesta dragostea sa fierbinte față de 
partid, conducătorul înțelept și iubit și de 
e-și întări convingerea că politica parti
dului este expresia năzuințelor sale cele 
mai fierbinți.

In anii democrației populare au surve
nit schimbări radicale în agricultura ță
rii noastre. Sub steagul partidului oamenii 
muncii au lichidat moșierimea ca clasă, 
au obținut victorii în aplicarea politicii de 
îngrădire a chiaburimii și au pășit la 
transformarea socialistă a agriculturii. Cu 
sprijinul frățesc al clasei muncitoare și al 
statului nostru, țărănimea muncitoare și-a 
îmbunătățit simțitor nivelul de trai. Prin 
grija statului de democrație populară, în 
agricultura noastră lucrează astăzi peste 
25.000 tractoare convenționale, peste 5.000 
semănători cu tracțiune mecanică și alte 
mașini agricole moderne. A crescut con- 
eiderabil numărul cadrelor de spe
cialiști pentru agricultură. Datorită apli
cării pe scară tot mai largă a agro
tehnicii, obținem astăzi o producție 
croscîndă la hectar. Șeptelul a cu
noscut de asemenea o creștere în ul
timii 10 ani. Cele 2.048 gospodării agrico’e 
colective și cele 2.384 întovărășiri create 
pe baza liberului consimțamînt al țărani
lor muncitori, își dovedesc pe deplin su
perioritatea față de gospodăriile indivi
duale ale țăranilor muncitori.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din 
august 1953, a arătat că, nivelul produc
ției agricole a rămas însă în urmă față 
de cerințele mereu crescînde de aprovi
zionare a oamenilor muncii cu produse 
vegetale și animale și a industriei ușoare 
și alimentare cu materii prime agricole 
și a luat o serie de măsuri organiza
torice și economice menite să lichideze 
rămînerea în urmă a agriculturii. în 
acest scop plenara a hotărît orientarea 
cursului politicii economice spre o 
repartizare mai justă a mijloacelor 
materiale și îndeosebi a investițiilor, 
în vederea unei dezvoltări continue, 
raționale, a industriei grele, a creșterii 
producției bunurilor de consum popular, 
a lichidării rămînerii în urmă a agricul
turii față de dezvoltarea industriei și a ri
dicării nivelului de trai al poporului mun
citor. Ca urmare a acestor măsuri s-au 
obținut unele rezultate pozitive în dezvol
tarea agriculturii. Volumul investițiilor și 
creditelor pentru agricultură s-a mărit, s-a 
elaborat și a început să se aplice legea 
pentru dezvoltarea creșterii animalelor în 
anii 1954—1956. a sporit numărul de trac
toare și mașini agricole, s-a mărit supra
fața însămînțată cu porumb, culturi teh
nice și legumicole, lucrările agricole de 
toamnă și primăvară s-au executat la un 
nivel agrotehnic mai înalt etc.

Dar, așa cum se arată în Proiectul Di
rectivelor, nivelul actual al producției a- 
gricole a rămas mult în urma cerințelor 
crescînde de aprovizionare a populației 
muncitoare cu produse vegetale și animale 
și a industriei ușoare și alimentare cu 
materii prime agricole. Exprimînd grija 
neobosită a partidului pentru creșterea 
bunăstării materiale și culturale a poporu
lui muncitor. Proiectul de Directive arată 
că este necesar ca în următorii 2-3 ani 
să se realizeze o cotitură în dezvoltarea 
producției agricole și să se obțină spori
rea producției la hectar, la toate culturi
le în special la grîu, porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr, bumbac, floarea soarelui, 
mărirea numărului de animale și a pro
ductivității lor, valorificarea rațională a 
terenurilor slab cultivate și necultivate.

Proiectul de Directive arată că în faza 
actuală a construcției socialismului în

Sub conducerea partidului, colectiviștii pășesc spre noi realizări
In fiecare zi din emisiunile stației de 

radioficare a gospodăriei și din ziare co
lectiviștii din Corbeanca află noutăți 
despre viața și lupta oamenilor muncii 
din țara noastră, și de peste hotare.

E vremea prînzului. Munca în gospodă
rie a încetat. Colectiviștii se pregătesc să 
meargă la masă. Dar astăzi a sosit o veste 
nouă, deosebit de importantă.

Cineva, a adus ziarul chiar la grădina 
de zarzavat a gospodăriei. Strînși în jurul 
tinerei Niculina Haralambie colectiviștii 
citesc : — Proiectul C.C. al P.M.R. — „Di
rectivele Congresului al II-lea al Partidu
lui cu privire la dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2-3 ani". Ascultînd Proiectul 
de Directive, mulți colectiviști își amin
tesc de primii pași făcuțl de ei pe calea 
cea nouă — gospodăria colectivă — la 
îndemnul partidului. La început multora 
nu le era îndeajuns de limpede calea 
aleasă. Dar toți doreau să trăiască mai 
bine. Astăzi însă, cînd în curtea gospodă
riei se numără 294 animale, cînd pămîn- 
tul lor roditor, muncit cu ajutorul meca
nizatorilor de la S.M.T. Cocioc, dă acum 
recolte care întrec cu mai mult de jumă
tate pe cele ale țăranilor muncitori cu 
gospodării individuale, cînd privesc cele 
două corpuri de clădiri în care se află se
diul gospodăriei, grajdul nou al vitelor cu 
o capacitate de 80 capete, magazia în care 
intră 10 vagoane de cereale, remizele și 
adăposturile mașinilor și uneltelor agricole 
toate înfăptuirile lor pe drumul belșugu
lui, ei mulțumesc partidului pentru po- 
vața bună dată, pentru îndrumarea dată 
necontenit.

Colectiviștii din Corbeanca au o încre
dere nețărmurită în partid. Tot ce-i în
vață partidul are ca scop prosperitatea
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țara noastră — odată cu dezvoltarea in
dustriei grele și cu creșterea rapidă a in
dustriei ușoare și alimentare, producătoa
re de bunuri de larg consum — ridi
carea agriculturii este veriga hotărîtoare 
pentru dezvoltarea întregii economii na
ționale șl creșterea nivelului de trai al 
poporului muncitor.

Proiectul Directivelor Congresului al 
II-lea al Partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2-3 ani 
constituie un vast program de măsuri 
care deschide în fața poporului nostru, 
în fața tineretului muncitor, uriașe pers
pective de desfășurare a unei activități 
creatoare, pusă în slujba construirii unei 
vieți fericite.

în fiecare punct al Proiectului de Di
rective tinerii noștri văd o chemare 
la înfăptuirea unor fapte însemnate cu 
care să ilustreze elanul lor năvalnic, 
dragostea lor față de popor și față de 
partid. Citind Proiectul Directivelor, ti
nerii de la orașe și sate simt în ei dorința 
fierbinte de a participa cu abnegație la 
îndeplinirea sarcinilor puse de partid.

Proiectul de Directive arată că, în sco
pul măririi producției agricole globale, 
suprafața arabilă a țării trebuie să creas
că în anul 1956 pînă la 10 milioane hec
tare. O atenție deosebită este acordată 
măririi producției globale de cereale și 
a producției de cereale marfă, care con
stituie principala condiție pentru dezvol
tarea tuturor celorlalte ramuri de pro
ducție vegetală, pentru dezvoltarea creș
terii animalelor, pentru asigurarea apro
vizionării abundente a oamenilor muncii 
cu alimente și a industriei ușoare și ali
mentare cu materii prime agricole. Ast
fel, suprafața însămînțată cu cereale va 
trebui să se extindă în 1955 pînă la 
7.220.000 ha., iar în 1956 pînă la 7.360.000 
ha. Producția globală de cereale va tre
bui să sporească în următorii 2-3 ani pînă 
la 10.500.000 tone prin mărirea recoltei 
medii la hectar, la fiecare cereală. Sim
țitor va crește și producția globală la 
principalele culturi tehnice: sfecla de 
zahăr, bumbac, tutun, cînepă, in etc. Ex
tinderea suprafețelor cultivate cu cartofi 
și legume pînă la 480.000 ha. în 1956, mai 
ales în zonele din jurul centrelor munci
torești va duce la sporirea producției și 
la o aprovizionare tot mai bună a oame
nilor muncii de Ia orașe cu cartofi și le
gume. Măsuri importante sînt prevăzute 
și pentru dezvoltarea viticulturii și pomi- 
culturii. Proiectul de Directive prevede o 
serie de măsuri de mare însemnătate pen
tru dezvoltarea creșterii vitelor. Ele vin 
să întărească legea pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor în anii 1954—1956 în 
R.P.R., să dea un nou avînt dezvoltării 
șeptelului mai ales la vaci, creării unei 
baze furajere corespunzătoare, ridicării 
considerabile a productivității animalelor, 
măririi cantităților de produse animale 
etc.

Cu toate succesele importante obținute 
pe drumul mecanizării agriculturii, Pro
iectul de Directive arată că și pe vii
tor dotarea și aprovizionarea agriculturii 
cu tractoare, mașini agricole, piese de 
schimb, utilaj de reparații, îngrășăminte 
minerale și alte mijloace de producție și 
materiale, constituie probleme hotărîtoare 
pentru dezvoltarea agriculturii. De aceea, 
în anii 1955—1956 se vor livra agriculturii 
10,000 tractoare agricole și rutiere de di
ferite tipuri, 12.000 pluguri de tractoare, 
6.000 cultivatoare diferite, 5.500 mașini de 
semănat și plantat, 3.200 secerători-legă- 
tori, 3.600 combine pentru păioase și po
rumb. precum și alte mii și mii de ma
șini agricole moderne.

Dezvoltarea continuă a agriculturii ne
cesită importante investiții. Rămînerea în 
urmă a agriculturii se explică într-o mă
sură și prin faptul că pînă în anul 1953 
investițiile acordate acestei ramuri a 
economiei au fost insuficiente. Proiec
tul de Directive prevede ca în anul 
1955 să se învestească pentru dezvol
tarea producției agricole vegetale și 
animale suma de cca. 3.000 milioane 
lei, iar în anul 1956 suma de cca.

vieții lor, un trai civilizat, fericit al tutu
ror celor ca muncesc de la orașe și sate. 
De aceea Directivele Congresului al II-lea 
al Partidului — Proiectul C.C. al P.M.R.— 
au fost primite cu multă bucurie. Colec
tiviștii văd în indicațiile date de partid 
calea pentru dezvoltarea propriei lor gos
podării, pentru creșterea rentabilității și a 
veniturilor.

Ei sînt hetărîți să întărească disciplina

Sîmbătă 28 august 1954

4.000 milioane lei; în anii 1955—1956 se 
vor construi și pune în exploatare în 
S.M.T. numărul corespunzător de ateliere, 
remize, magazii, locuințe etc. Proiectul 
de Directive dă importante indicații în 
vederea îmbunătățirii activității Stațiuni
lor de Mașini și Tractoare și lărgirii me
canizării in producția agricolă.

Pentru îmbunătățirea activității gospo
dăriilor agricole de stat se prevăd în Pro
iectul de Directive măsuri pentru justa 
folosire a terenului și pentru mărirea pro
ducției vegetale și animale. Directivele 
cuprind recomandări pentru consolidarea 
economică, organizatorică și politică a 
gospodăriilor agricole colective și înto
vărășirilor agricole. La baza întregului 
program de măsuri elaborat de partid stă 
principiul cointeresării materiale a pro
ducătorilor în scopul măririi producției 
agricole, pentru ca după predarea cotelor 
obligatorii către stat și livrarea cantități
lor contractate, producătorii să poată 
pune în vînzare în piețe, tîrguri și oboare, 
surplusul de produse peste nevoile lor 
gospodărești.

Proiectul de Directive prevede și sar
cini privind îmbunătățirea sistemului de 
pregătire a cadrelor de specialiști în agri
cultură și justa lor folosire în producție, 
ca și sarcini legate de îmbunătățirea acti
vității științifice, a propagandei agricole, 
etc.

Organizațiile U.T.M. de la sate și tine
retul sătesc trebuie să constituie un spri
jin direct al organizațiilor de partid în 
lupta pentru înfăptuirea sarcinilor puse 
de Directive.

Activiștii utemiști, utemiștil, trebuie 
să-și însușească temeinic și să popularizeze 
sarcinile prevăzute în aceste Directive. De 
aceasta depinde în primul rînd succesul 
în munca de mobilizare a întregului tine
ret la realizarea sarcinilor cuprinse în Di
rectivele partidului.

In centrul activității organizațiilor 
U.T.M. trebuie să stea, ca un fir călăuzi
tor indicațile date de partid pentru dez
voltarea continuă a agriculturii. Ele tre
buie să însuflețească tineretul de la sate 
în lupta pentru introducerea metodelor de 
muncă înaintate și a tehnicii noi în pro
ducția agricolă, pentru participarea largă 
la întrecerea socialistă în S.M.T., G.A.S., 
G.A.C., și întovărășiri, pentru dezvolta
rea întrecerii patriotice, în vederea spo
ririi producției agricole. In întreaga lor 
activitate organizațiile U.T.M. de la sate 
trebuie să se sprijine pc un larg activ de 
tineri, pe tinerii muncitori și tehnicieni 
din agricultură, pe tinerii țărani munci
tori fruntași ai recoltelor bogate și ai pro
ducției animale ridicate, pe tinerii țărani 
muncitori care activează perseverent pen
tru transformarea stfEalistă a agriculturii.

O mare răspundere le revine utemiștilor 
în ce privește însușirea cît mai deplină a 
științei agrotehnice. Cei mai buni utemiști, 
absolvenți ai școlilor și institutelor agri
cole trebuie să se străduiască a răspunde 
cu cinste sarcinilor care le revin în lupta 
pentru dezvoltarea agriculturii noastre.

O atenție deosebită trebuie să acorde or
ganizațiile U.T.M. de la sate ridicării ni
velului politic al activiștilor utemiști, 
înarmării acestora cu minimum de cuno
ștințe agro-zootehnice, de economie și 
organizare a producției agricole

O muncă plină de răspundere revine 
organizaților U.T.M. din S.M.T. sau din 
gospodăriile agricole de stat, din gospo
dăriile agricole colective și din întovă
rășirile agricole care trebuie să mobilizeze 
tineretul la îndeplinirea la timp și la un 
înalt nivel calitativ a sarcinilor ce le 
revin.

Tineretul muncitor al patriei noastre, 
însuflețit de ideile cuprinse în Proiectul 
de Directive, va lupta cu și mai mult en
tuziasm pentru atingerea mărețelor sar
cini puse de partid: creșterea puternică 
a producției agricole, pentru ca în urmă
torii 2—3 ani să se obțină o abundență de 
produse necesare unei vieți tot mai îm
belșugate a celor ce muncesc de Ia orașe 
și sate.

și organizarea muncii, să folosească cu
ceririle agrotehnicii înaintate, să cheltu
iască chibzuit fondurile, să dezvolte cre
șterea animalelor, păsărilor etc. îndepli
nind indicațiile partidului privind dezvol
tarea agriculturii în următorii 2-3 ani ei 
vor realiza și o serioasă creștere a avutu
lui gospodăriei lor, a veniturilor ce li se 
cuvin după munca depusă.

Un nou aparat 
de radio romînesc

Muncitorii fabricii „Radio 
popular" din Capitală au în
ceput zilele trecute producția 
în serie a unui nou tip de a- 
parat universal de radiore- 
cepție cu 3 lămpi și două lun
gimi de undă.

Noul aparat tip „București 
S. 543 U“, proiectat de ingi
nerul Gh. Terza, face parte 
din seria aparatelor tip popu
lar, și este superior vechilor 
tipuri produse pînă acum. 
Față de aparatul „București 
A“ proiectat și construit anul 
acesta, noul aparat are avan
tajul că poate fi folosit atît 
la rețeaua de curent continuu 
cît și la cea de curent alter
nativ. în plus, aparatul are un 
consum mai mic de curent, o 
muzicalitate mai bună, iar în
locuirea transformatorului de 
rețea cu rezistențe asigură o 
reducere a paraziților.

Conducerea tehnică a fabri
cii urmărește ca producția în 
serie să se desfășoare în cele 
mai bune condiții. La sfîrșitul 
anului numărul receptoarelor 
„București" tip universal va 
atinge cîteva zeci de mii.

Pînă în prezent a fost ter
minată prima serie de 100 de 
aparate. în cursul lunii sep
tembrie radioreceptoarele tip 
„București S. 543 U“ vor fi 
puse în vînzare prin magazi
nele de stat.

(Agerpres)

Toi mal multe discuri
Colectivul întreprinderii „E- 

lectrecord" din cadrul Direc
ției generale a Ministerului 
Culturii aduce o contribuție 
însemnată la răspîndirea mu
zicii în rîndul maselor. An de 
an, prin magazinele de desfa
cere a materialelor muzicale, 
au fost puse la dispoziția cum
părătorilor tot mai multe 
discuri fabricate de această 
întreprindere. In comparație 
cu anul 1950, în acest an, pro
ducția de discuri va crește cu 
mai bine de 4 ori. Numai în 
cursul lunii august au fost 
realizate cu 15.000 mai multe 
discuri decît în luna iunie, iar 
pînă la sfîrșitul acestui tri
mestru producția de discuri 
va crește cu 178 Ia sută față 
de cea realizată în primul se
mestru al anului 1954.

Realizarea pentru prima 
dată în țara noastră a mate
riei plastice folosită la fabri
carea discurilor crează mari 
posibilități pentru dezvoltarea 
continuă a producției. In pre
zent, colectivul întreprinderii 
„Electrecord" se preocupă de 
îmbunătățirea calității discu
rilor prin perfecționarea me
todelor de fabricație a mate
riilor plastice.

O uzină eleclrică 
săiească

De curînd, la Miercurea Ni- 
raj, Regiunea Autonomă Ma
ghiară s-a terminat construc
ția unei uzine electrice ridi
cată de către locuitorii acestei 
comune.

Noua uzină, înzestrată cu 2 
motoare de 150 CP fiecare, va 
furniza energia necesară elec
trificării comunei și satelor 
învecinate, atelierelor de re
parații ale S.M.T. din locali
tate și stației de radioficare.

TIMPUL TREBUIE FOLOSIT CU CHIBZUINȚĂ
In lupta pentru îndeplinirea sarcinilor 

trasate de partid șl guvern, pentru obține
rea de recolte sporite, muncitorii și teh
nicienii de la gospodăria de stat din Căli- 
nești-Botoșani au obținut o serie întreagă 
de realizări însemnate. Aceste realizări 
dovedesc preocuparea lor permanentă de 
a spori succesele obținute în anii trecuți, 
de a face din gospodăria lor o gospodărie 
fruntașă.

Anul trecut, sub îndrumarea organiza
ției de partid, la gospodăria agricolă de 
stat Călinești au fost aplicate întocmai 
indicațiile din hotărîrile guvernului și par
tidului privind buna desfășurare a munci
lor agricole. Și rezultatele nu au întîrziat 
să se arate. Așa, de exemplu, la secția 
Ionășeni s-a semănat grîu în arătură 
adîncă de toamnă și s-au aplicat o serie 
de măsuri agrotehnice pentru îngrășarea 
pămîntului și întreținerea culturilor, ceea 
ce a făcut posibil ca în vara acestui an 
să se obțină o producție sporită de grîu 
la hectar.

Dezmiriștitul imediat după treieriș și 
arătura adîncă de toamnă contribuie la 
ridicarea producției de cereale. La Căli
nești, în planul operativ dună care se des
fășoară muncile agricole din vara acestui 
an, un capitol special este destinat dez- 
miriștitulul și pregătirilor pentru însămîn- 
țările de toamnă.

Printre primii din raion care au termi
nat recoltatul a fost și gospodăria de stat 
din Călinești. Pe ogoarele îmbelșugate, 
au funcționat o combină și alte mașini de 
mare randament sosite din Uniunea So
vietică. Combinierul utemist Conciulescu 
Dumitru a recoltat grînele de pe o supra
față de 100 hectare în numai 8 zile.

Exemplul acesta nu este unic. In gospo
dărie sînt cunoscuți tractoriștii utemiști ca 
loan Martiniuc și loan Deică de la secția 
Cătămărești, Aurel Lungu și loan Aște- 
fănesei de la secția Călinești care au în
registrat depășiri zilnice ale normelor la 
lucrările de recoltat.

Avîntați în întrecerea socialistă pentru 
titlul de „cel mal bun tractorist", 11 din

ÎNTRECEREA CONTINUA
Folosind rațional materia primă

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru Ion Ghi- 
țuică).

Cooperativa meșteșugărească 
de producție „îmbrăcămintea" 
din Constanța, luptă pentru a 
produce tot mai multe bunuri 
de larg consum. Astfel secția 
de tineret depășește lunar 
planul cu 50 la sută. Folosind 
rațional materia primă coope
rativa a reușit să producă în

ultimele 3 luni diferite confec
ții în plus din materiale eco
nomisite și din cupoane în 
valoare de 96.130 lei. Tinerii 
loan Bucur, Anet Bangal. 
Zamfira Călin, Constantin Ri- 
zea au reușit — prin organi
zarea temeinică a locului de 
muncă — să-și depășească 
planul cu 127-141 la sută și 
să îmbunătățească calitatea 
confecțiilor.

Spre noi succese
Tinerii de la uzina electrică 

Schitu Golești din regiunea 
Pitești, antrenați în întrecerea 
socialistă obțin noi și însem
nate succese în muncă. Astfel 
brigada Il-a U.T.M. de la sec
ția mecanică, și-a depășit sar
cinile de plan pe luna august 
cu 186 la sută. Din cadrul 
brigăzii s-au evidențiat tinerii 
din grupa fierarului Ion Ghiz- 
davâț cars își depășesc zilnic 
pianul de producție cu 60 la 
sută, dînd la timp lucrări de 
bună calitate. împreună cu 
grupa sa, Ion Ghizdavăț a 
realizat în luna august econo
mii de materiale în valoare 
de 2.500 lei.

Tot din această brigadă face 
parte și fruntașul în producție 
Petre Oproiu care și-a depă
șit planul de producție pe 
luna în curs cu 55,62 la sută.

De asemenea, aplicînd me-

toda sovietică Rîșcov, Valeriu 
Boboc și-a depășit planul lu
nar de producție cu 37,50 la 
sută. Datorită aplicării aces
tei metode el a reușit să ob
țină rezultate bune amortizînd 
vibrațiile mașinii și reușind să 
strunjească piesele cu dia- 
metre mari, la viteză mare, 
fără a produce șocuri sau vi
brații la mașina sa.

Brigada complexă de lăcă
tuși, condusă de către tov. 
Traian Oancea II, muncind cu 
aceeași dragoste, și-a sporit 
succesele depășindu-și sarci
nile de plan la repararea ca
zanului I și II și a turbinei 
nr. 1, cu 100 la sută.

Utemiștii și tinerii din uzina 
noastră luptă cu și mai mult 
elan pentru obținerea a noi 
și însemnate succese.

Corespondent
AUREL D. MILOIU

Pe șantierul fabriuii de penicilină
Pe șantierul fabricii de pe

nicilină din regiunea Iași 
crește necontenit avintul în
trecerii socialiste. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii între
prinderii 142 construcții, a- 
parținînd trustului 14-Iași, 
care lucrează pe acest șantier 
dau bătălia pentru îndeplini
rea sarcinilor ce le stau în 
față.

în cinstea celei de a 10-a 
aniversări a eliberării patriei 
vrednicii constructori și-au 
îndeplinit toate angajamentele 
luate. A fost montată armă
tura la bazinul de apă, unde a 
lucrat cu elan grupul de con
structori condus de maistrul 
Iustin Cordcneanu, a fost ter
minată turnarea betonului la 
centrala termică, s-a terminat 
construirea garajului, s-a zidit 
în întregime stația de cone
xiune și s-a trecut la monta
rea mașinilor în atelierul me
canic. Majoritatea mașinilor 
ce se montează în acest ate
lier — strunguri, mașini de 
frezat de mare precizie — sînt 
aduse din Uniunea Sovietică, 
în preajma zilei de 23 Au
gust s-a terminat de montat 
macaraua turn cu ajutorul că
reia sînt ridicate elementele 
prefabricate folosite la acope
rișul clădirilor în construcție.

Un nou avînt muncii a fost

dat de cuvîntarea rostită de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.R. care la adu
narea festivă pentru sărbăto
rirea celei de a 10-a aniver
sări a eliberării patriei, a ară
tat că în cursul anului viitor 
țara va fi aprovizionată cu pe
nicilină fabricată în noua în
treprindere ce se construiește 
în regiunea Iași. Acum, con
structorii de pe șantier mun
cesc cu avînt la executarea 
lucrărilor pentru darea în fo
losință a 3 pavilioane și a- 
nume: un pavilion de pro
ducție unde se va fabrica pe
nicilina, altul care cuprinde 
hala de compresoare, și al trei
lea pavilion pentru centrala 
termică. în cele 3 clădiri se 
lucrează la montarea tîmplă- 
riei, a geamurilor etc.

Pentru a da în folosință cît 
mai curînd noua fabrică de 
penicilină zeci și zeci de mun
citori își întrec, normele. Așa 
sînt zidarii Tudor V. Ioan și 
Petru Zebrei care își depășesc 
zilnic normele între 80-100 Ia 
sută, dulgherul Eugen Zeha- 
cek care realizează zilnic peste 
două norme și muncitorii e- 
chipei de betoniști, condusă de 
Gh. Popescu, care își depășește 
zilnic normele în medie cu 
140 la sută.

Pentru oamenii muncii
In cele 3 ateliere ale între

prinderii locale „23 August", 
din Orașul Stalin, muncitorii 
se străduiesc să dea oamenilor 
muncii din acest oraș, tot 
mai multă mobilă de bună 
calitate.

Muncitorii din atelierele de 
tîmplărie ale întreprinderii au 
reușit în timp de numai 24 
zile să dea oamenilor muncii 
250 dulapuri vestiare, 102 gar
nituri bucătărie, 35 mese su
fragerie, 25 birouri cu 2 
corpuri etc.

In fruntea întrecerii socia
liste ce se desfășoară și acum 
cu aceeași intensitate ca îna
inte de 23 August, în aceste 
ateliere s-au situat tîmplarii 
Martin Llehn, Ștefan Piroșca, 
Ștefan Pall, Ioan Georgescu,

și alții care, folosind din plin 
timpul de lucru, au reușit 
să-și depășească zilnic norma 
cu 65—70 la sută.

Muncitorii din această între
prindere producătoare de bu
nuri de larg consum au reușit 
de asemenea să livreze o mare 
varietate de mărfuri din alte 
domenii printre care: mai 
mult de 1.000 găleți de tablă 
galvanizată, 400 bucăți bala
male, 350 drucăre cu șilduri, 
282 cuțite industriale, 8 ra
diatoare auto, 70 arcuri auto, 
50 prășitoare, 19 căruțe, 66 
roabe precum și serviete, ra
nițe, saci de merinde, sacoșe, 
prelate și altele.

Corespondent
CONSTANTIN CINDEA

Despre munca de pregăfire 
a lucrărilor de toamnă 

la G. A. S. Călinești

cei 16 tineri tractoriști au realizat succese 
însemnate la lucrările da dezmlriștit și de 
treieriș. Chiar din primele zile, garniturile 
de treier normate la o producție zilnică 
de un vagon — ca de exemplu aceea la 
care lucra Constantin Untu — au reușit 
să treiere cite 14.000 kg. grîu. întrecerea 
între cele 4 brigăzi și între tractoriști a 
grăbit terminarea la vreme a lucrărilor 
agricole din această perioadă.

Dezmiriștitul a început îndată după 
seceriș. Zilnic, cu un tractor K.D., Neculai 
Ungureanu a realizat un spor de 10 ia 
sută la cele 4 hectare cît este norma, iar 
Nicu Eugen a sporit cu 19 la sută cele 
5 hectare-normă a tractorului D. T. 
pe care-1 conduce. In scurtă vreme s-a 
dezmiriștit întreaga suprafață de peste 
380 hectare.

Pînă la începerea arăturilor adînci de 
toamnă și a însămînțărilor, pregătirile stau 
în prezent în centrul preocupărilor colec
tivului gospodăriei. Sînt deja pregătite 
pentru arătura adîncă de toamnă un 
număr de 17 tractoare. La secțiile gos
podăriei lucrează 3 selectoare, 4 vîntu- 
rători și 3 trioare cu care s-au pregătit 
pînă acum peste două vagoane de să- 
mînță de grîu.

Folosirea îngrășămintelor chimice, care 
contribuie la obținerea unei recolte bo
gate, nu este de loc neglijată. Peste 15.000 
kg. îngrășăminte chimice de curînd aduse 
și circa 3.000 kg. rămase de anul trecut, 
vor fi împrăștiate pe ogoarele gospodăriei.

Trebuie remarcat însă un lucru. Tovară
șul Ilie Martiniuc, directorul gospodăriei și 
tovarășul inginer șef Ifrim Dumitru sînt 
deosebit de mulțumiți de munca lor. Rea
lizări ce-i drept, sînt, pregătirile merg 
bine. Uneori însă acești tovarăși lasă ca 
lucrurile să meargă de la sine. Din can
titatea de îngrășăminte ce s-au adus, doar 
la o singură secție, la Cătămărești, s-au 
transportat cîteva mii de kilograme. Pen

Noi locuinfe 
muncitorești

An de an, prin grija parti
dului și guvernului sînt datț 
în folosința oamenilor muncii 
sute de noi locuințe conforta
bile, construite în baza fondu
rilor alocate de stat.

In acest an, pentru oamenii 
muncii din patria noastră, 
s-au construit sau sînt în curs 
de construire din fondurile 
statului cu 40 la sută mai mul
te locuințe decît în anul tre
cut.

Pentru minerii din Valea 
Jiului s-au înălțat din anul 
1951 și pînă la 1 august 1954, 
un număr de 2053 apartamen
te cu o suprafață locativă de 
139.100 m.p. In cinstea „Zi
lei Minerului" și a marii săr
bători de ia 23 August, con
structorii din Valea Jiului au 
mai dat în folosință minerilor 
de la Vulcan, Lupeni, Uricani, 
Petrila, Lonea și Petroșani un 
număr de 386 apartamente.

In celelalte centre carboni
fere, vor fi construite în acest 
an aproape 320 de apartamen
te, dintre care 80 la Filipeș'.ii 
de Pădure, 90 la Dorna și Pj 
la Șorecanl, iar alte 400 <’.? 
apartamente începute ver fi 
terminate în anul 1955. Tot 
în acest an vor mai fi con
struite cîteva cămine pentru 
minerii nefamiliști, la Fili- 
peștil de Pădure, Dorna, Doi- 
cești etc. cu o capacitate de 
500 locuri. In anul 1955 vor fi 
terminate alte cămine cu pes
te 1000 locuri.

Pentru siderurgiștii de la 
Hunedoara și oțelarii de la 
Reșița partidul și guvernul 
țării noastre manifestă o grijă 
asemănătoare. La Hunedoara, 
constructorii au ridicat .un 
nou orășel. Acesta se com
punea la 1 august 1954 din 
mai mult de 420 apartamente 
cu o suprafață locativă de 
peste 28.100 m.p.

De asemenea pentru oțelarii 
și muncitorii metalurgiști din 
Reșița în noul cartier de la 
poalele muntelui Semenic s-au 
înălțat din anul 1951 și pînă 
la 1 august 1954, mai mult de 
300 de apartamente cu o su
prafață locativă de 23.100 m.p.

(Agerpres)

Aviajia sanitară 
în slujba poporului 

muncitor
Săltînd ușor pe izlazul co

munei Negrești, avionul sani
tar își luă zborul ducînd un 
copil născut prematur care se 
zbatea între viață și moarte. 
Curînd, datorită intervenției 
rapide, speranța mamei Nata
lia Ipătoaie, țărancă munci
toare, de a-și vedea copilul 
salvat s-a împlinit. Acesta 
este unul din sutele de zboruri 
pe care le efectuează avioa
nele din Iași ale aviației sa
nitare cu bolnavi, specialiști, 
medicamente, pentru a salva 
numeroase vieți omenești.

în cursul anului trecut și al 
primelor șase luni ale acestui 
an, aviația sanitară din Iași, 
care deservește regiunile Iași, 
Suceava, Bacău și Bîrlad, a 
transportat 205 bolnavi, peste 
2.400 kg. medicamente, pre
cum șl 1.000 kg. sînge și plas
mă necesare transfuziilor ur
gente. Zeci de specialiști din 
centrul medical Iași s-au de
plasat cu ajutorul avioanelor 
sanitare în diferite localități 
pentru a acorda asistență sa
nitară în cazuri urgente.

tru celelalte secții... „mai este vreme". 
Dar peste cîteva zile, tractoarele vor tre
bui să taie brazde adinei ogoarelor. Și 
atunci, desigur, se va pune problema lip
sei mijloacelor de transport.

Brigada de tractoriști nr. 2 de la secția 
Cătămărești, condusă de Alexandru Telic, 
este rămasă mult în urma celorlalte bri
găzi. Aici muncesc tractoriști ca Vasile 
Deică și Aurel Roșu, care nu-și fac da
toria, nu luptă pentru folosirea întregii 
capacități de lucru a tractoarelor, nu sînt 
interesați în pregătirea și buna desfășu
rare a muncilor agricole de toamnă. Tova
rășul Petru Slabu, secretarul organizației 
de bază U.T.M., cunoaște toate acestea, dar 
lasă ca lucrurile să se îndrepte singure.

Inginerul șef lipsește de cîteva zile de 
la gospodărie. E plecat cu treburi la o 
conferință convocată de Minister. A ră
mas în gospodărie tehnicianul Anton 
Aciobăniței. El ar trebui să se ocupe de 
tot ce privește pregătirea în bune condi- 
țiuni a muncilor agricole de toamnă și 
îndeosebi a arăturilor adînci. Este adevă
rat că cele 12 semănători cu tracțiune 
animală și 5 semănători mecanice sînt 
gata pregătite, dar tractoarelor le lipsesc 
unele piese de schimb cum sînt duze la 
tractoarele K.D. și garnituri de chiulase 
pentru tractoarele Skoda. Lipsa acestor 
piese poate dăuna în foarte mare măsură 
bunei desfășurări a arăturilor adînci de 
toamnă.

Munca de îndrumare și control, precum 
și munca politică trebuie să fie orientată 
în așa fel îneîț să ducă la îndeplinirea 
întocmai a prevederilor hotărîrii guver
nului și partidului din 29 mai a.c. Nu este 
de loc îngăduit să se facă așa cum se obiș
nuiește, ședințe peste ședințe, în fiecare zi 
oamenii să fie luați de la lucru, iar secții 
ca acelea din Zvoriștea și Ionășeni să fie 
îndrumate doar în treacăt.

La gospodăria agricolă de stat Călinești 
sînt realizări. Ele pot și trebuie să fie îm
bogățite, contribuția muncitorilor și tehni
cienilor poate fi mai mare în lupta pentru 
ridicarea producției agricole, pentru ridi
carea bunăstării oamenilor muncii.

A. ABRAMOVICI



LA PRACTICA, PE VALEA PRAHOVEI
Munca migăloasă a geologilor

Prin albia largă, prundită, șiroaiele Prahovei își strecoară 
Sclipind argintul. Echipa nr. 1 a studenților geologi oprindu-se 
din loc în loc, cercetează malul prăpăstios al Prahovei. In mod 
obișnuit, echipele lucrează singure după ce au căpătat înde- 
mînarea să recunoască formațiile geologice, să ia poziția stra- 
telor și să descrie aflorimentele ; iar profesorii sînt în mijlocul 
lor și îi controlează și îndrumează în muncă. Echipa studentu
lui Sandu Gheorghe este însoțită de tovarășul asistent Dumi
trescu Radu.

Sandu Gheorghe, șeful echipei, localizează punctul pe hartă, 
tnsemnînd aflorimentul cu o cifră.

In timp ce tovarășa Brînzaru, cu ajutorul busolei geologice 
la înclinarea stratului, studenta laru Elena ciocănește fărămi- 
țînd fiecare cută cu ciocanul. Amîf.două dictează apoi rezul
tatele tovarășei Moroșanu Aurelia, care le trece în carnetul 
de teren al echipei. Vasiliu Otilia rămasă ceva mai la distanță 
pentru a cuprinde întreaga perspectivă a deschizăturii, schi
țează așezarea straturilor. Deodată studentul Popescu Moise 
care ciocănește aproape de vîrful aflorimentului, tresare. In 
bulgării ce-i cad în palmă din stratul sfărămicios de marne 
tufacee a găsit niște „impresiuni" rotunde și mici cit gămă
lia de ac.

— Globicerine ! strigă șefului de echipă.
Sandu Gheorghe urcă pieptiș spre creastă. Descoperirea lui 

Moise e importantă. Astfel s-a precizat limita dintre două for
mațiuni geologice de vîrste diferite : Helvetianul și Tortonianul.

După o mică intervenție a asistentului Dumitrescu Radu 
asupra localizării pe hartă a punctului, echipa își continuă 
profilul spre nord.

N-a apucat să facă mai mult de o sută cincizeci de pași mai 
departe și în drumul ei se ivește altă deschidere. E chiar în 
malul apei. Straturile aici sînt de culoarea zahărului. O măză- 
riche albă pare că a nins peste ele. Ciocanul și busola intervin 
iarăși. După ce se cercetează cu atenție și se înregistrează 
totul în caiet și pe hartă, mica caravană a geologilor pornește 
mai departe.

După un kilometru de mers echipa se oprește în fața unei 
bolți imense formată din felurite straturi suprapuse. în mij
locul arcadei uriașe straturile sînt orizontale, iar spre marginea 
din susul apei se înclină spre nord.

— Anticlinal, anticlinal I strigă fetele.
Trecătorului rătăcitor pe aici, acest lucru nu l-ar spune 

nimic; geologii însă știu că forma boltită a straturilor —„anticli- 
nalul"— este principala structură geologică din care se acumu
lează țițeiul. Astfel obiectul multor cercetări geologice este toc
mai descoperirea de anticlinale. Cel de față este bine cunoscut 
geologilor noștri, ca dealtfel întreaga structură a solului din 
această regiune. Tinerii geologi care fac practică astăzi pe cla
sicul teren al Cîmpinei, peste puțin timp vor fi chemați să 
cerceteze nenumăratele bogății ce zac încă necunoscute în dife
rite alte regiuni ale patriei noastre.

în urma scurtului popas didactic din fața boitei de straturi, 
prin imaginea de ansamblu dată de către asistentul Dumi
trescu, studenții înțeleg de ce vîrful dealului opus descoperă 
Vederii cupole înhorbotate de straturi a două sinclinale.

In după-amiaza zilei, în sala de studii a taberei studenții își 
transcriu notițele luate pe teren, își pun pe hartă pozițiile stra
turilor și trasează limitele formațiilor geologice întîlnite în mai 
multe profile. Harta începe să se contureze. Pe ea apare clar 
linia de-a lungul căreia sînt înșirate sondele schelei Cîmpina, 
evidențiată de falia dintre Helvetian și Pliocen. Lucrul acesta 
e migălos, dealtfel, ca întreaga muncă de cercetător.

Și în această vară studenții Institu
telor de învățămînt superior au făcut 
practică In producție. Cu acest prilej 
ei au avut posibilitatea să rezolve 
Îractic probleme teoretice învățate 

a cursuri.
Studenții Institutului de petrol șl 

gaze din București au făcut practica 
pe Valea Prahovei. Redăm mai jos 
cîteva aspecte din activitatea lor.

Cot la cot cu sondorii
se rupeau deseori sapele.La sonda 433

Cînd se întîmpla lucrul acesta, maistrul 
sondor Matei, un tînăr proaspăt calificat, 
îl punea pe seama „construcției". Studen
tului Dumitrescu Ioan însă i s-a părut ciu
dat acest fapt și cîteva zile a urmărit cu 
atenție munca celor de la sonda 433. Oa
menii priveau pe furiș la flăcăul îmbrăcat 
ca și ei în straie de sondor. Ba unii mai 
hîtri, șuguiau între ei cum că și-a pus cas
ca de sondor mai mult de fudulie... Dar 
într-o zi, spre uimirea tuturor, flăcăul 
acesta s-a repezit la manetă și a strigat:

— Măi omule n-auzi că s-a schimbat 
zumzetul motorului ? Sapa ai trimis-o de 
mult la naiba, ce vrei să rupi acum și 
frânghiile ? !

Mina lui Dumitrescu prinse singură să 
minuiască coloana de foraj. Maistrul ră
mase locului și—1 privi nedumerit.

— Ce stați, desfaceți pătratul mașinii! 
le strigă studentul sondorilor de la gura 
puțului.

— Cum vine asta Matei ? întrebă careș’a.
— Apoi _.de unde ai mai venit și tu ? 

strigă încurajat maistrul. De ce te bagi in 
fiertura altuia? Dumitrescu chibzui o 
clipă și măsurând pe meșter de sus pină 
jos îi zise înciudat:

— Bine, dă-i drumul! și-i făcu loc la 
manivelă. Maistrul execută toate mișcă
rile manevrei de scoatere a sapei cu luare 
aminte și cînd totul fu terminat căută 
spre locul unde se retrăsese practicantul, 
dar nu-1 mai găsi. Dumitrescu era demult 
la brigadier să-i povestească de-a fir a 
păr toată întîmplarea.

— Nu era treaba mea să mă amestec ? 
— ti spuse Dumitrescu. Cunosc bine le’.le 
sondoritului, că de aici am plecat, și nu 
mă rabdă inima. Schimbarea mersului 
motorului mă împungea aici ca un nă
duf I— Mi-era de garnitură— Și am pus 
mîna pe manetă. Dacă o fi să dau seama 
pentru asta in fața direcției sau a comite
tului U.T.M.... Fie!— •

— E drept că la noi maistrul sondor e 
ca un fel de căpitan de vapor. EI răs
punde de totul, îl lămuri brigadierul, dar 
de cît să se scufunde corabia mai bine să 
se intimple altcumva. Nu-ți face inimă 
rea...

In scurt timp Dumitrescu s-a împriete
nit bine cu maistrul sondor. De arunci sa
pele nu s-au mai rupt căci Matei le făcea 
să înainteze cu atenție fără smucituri. în
vățând unul de la celăiat, studentul și 
maistrul sondor au făcut ca sonda 433 
să-și îmbunătățească munca, să nu se mai 
deterioreze utilajul, contribuind astfel la 
continua ieftinire a produselor.

Pe m a

In timpul practicii studenții iși însușesc In fiecare zi 
noi cunoștințe și le aprofundează pe cele acumulate în tim
pul anului.

Fotografia de față înfățișează studenții pe teren în timpul 
practicii.

De obicei caricatura prinde un 
moment. Caricatura de ia gazeta 
de perete a uzinei „Po:ana ~- 
Cmpina vorbește insă ma: mult— 
Și iată ce spune ea :

In spatele bateriei de cazane 
e un loc cu iarbă verde. Pomi, 
flori și umbră multă ca intr-o 
oază. E minunat peisajul Pri- 
vindu-1, ți se desfășoară înain
tea ochilor tot conținutul cari
caturii.

Sa"du Petre e „aidoma" celui 
întins pe pajiștea moale, căci 
are părul ondulat și nu prea ciu
fulit — așa cum este mfătișst pe 
foaia de desen a caricarurii. Din 
gura lui 
lonaș pe

— Mă 
botanic.

Sandu pornește un ba- 
care e scris:
fac mai bine inginer—

încă de la cursuri studenții Institutului de petrol și gaze 
din București au învățat cum se măsoară unghiurile și 
triunghiurile Sntr un punct geodezic, 
practic toate acestea.

Iată-i acum aplicînd

Prilej de îmbogățire a
Institutul de petrol și gaze 

din București a repartizat un 
număr de 48 studenți din gru
pele 401-S și 402-S la Uzi
nele de reparații 
„Poiana“-Cimpina

mecanice 
pentru a 

executa practica de producție. 
Cu o lună înainte de sosi

rea studenților la uzină, con
ducerea institutului împreună 
cu cea a urinei au organizat 
în cele mai mici amănunte 
condițiile de cazare necesare. 
Prezentarea la practică a stu
denților s-a făcut în procent 
de 95 la sută.

La uzină studenții au fost 
impărțiți de către conducăto
rul practicii in 3 grupe și re
partizați la lucru pe locuri di
ferite de producție.

In primele zile, studenții au 
arătat un interes accentuat 
pentru studierea proceselor 
tehnologice, organizarea mun
cii. metodele înaintate de lu
cru etc., — ca apoi mimai după 
4—5 zile să observăm că acest 
interes scade. Se vedea clar la 
unii studenți superficialitate 
in studiile pe care le făceau.

Atunci i-am strâns pe grupe 
și am discutat cu ei. Am con
statat că nu au asimilat cu
noștințe suficiente pentru un 
viitor inginer și că nu știu să 
caute esențialul nici măcar in 
unele probleme simple. Le-am 
dmredit toate acestea.

Studenții și-au recunoscut 
lipsurile — și îndrumați în
deaproape au început să cer
ceteze in amănunt fiecare pro-

ea unei car

să treacă și

ochelarii de 
Je confirmă 
că toate vor

cunoștințelor
transformare ce-1 în- 
în uzină. Au fost stu-

ces de 
tîlneau 
denți care căutînd explicații 
nu s-au mulțumit cu răspun
surile date de unii maiștri din 
atelierele de tratamente ter
mice ; au studiat cărțile bi
bliotecii tehnice și cursurile ce 
le aveau și au ajuns să îndru
me ei pe maiștri în lucrul 
ce-1 aveau de făcut. Grupa de 
studenți — condusă de ute- 
mistul Șovăială Constantin — 
a dovedit inițiativă în cerce
tarea rebuturilor și eliminarea 
cauzelor ce le provocau în lu
crările de tratament termic.

îndrumați de conducătorii 
practicii, studenții și-au însu
șit cunoștințe practice destul 
de valoroase — asupra unor 
lucrări de specialitate ce se 
fac in uzina „Poiana" ca: 
duze și elemenți de pompe de 
injecții, pistoane și segmenți 
de motoare termice, turnare 
centrifugală etc., precum și 
asupra organizării lucrului pe 
bandă în lucrările de repara- 
țiuni de utilaj petrolifer.

Practica acestor studenți, 
deși efectuată poate cu unele 
greșeli atît din partea studen
ților cît și din partea conduce
rii — cred că și-a atins scopul. 
S-a efectuat sudura necesară 
între studenți și muncitori, în
tre cunoștințele teoretice și 
cele practice.

C. CONSTANTINESCU 
Inginer șef al uzinei 

„Poiana“-Cîmpina

Stă așa nu pentru că ar voi să 
scruteze depărtările, ci pentru 
că. deși îi place tolănitul pe 
moale, preocupă P— dunga de 
la salopetă.

Tot pe caricatură mai e și stu
denta Crican Mari*. Iși potri
vește buclele intr-o oglindă și se 
plânge vecinului său că a slă
bit. Acesta din urmă însă n-are 
urechi s-o audă, căci a adormit, 
iar ziarul ce-1 citea i-a căzut de 
mult peste față.

Acestea trebuie să dea de gin- 
dit aiit celor in cauză cit și cole
gilor lor care trebuie să ia o 
atitudine hotărâtă pentru comba
terea unor astfel de manifestări 
față de practica in producție.

TF aWBUKA î
ooti

In patria noastră noile căi ale științei și tehnicii nu sînt deschise numai 
de oamenii de știință — unanim recunoscuți — ci șl de oameni necunoscuți 
în lumea științei, de muncitori inaintp.ți, de inovatori, cărora puterea populară 
le-a dai depline posibilități pentru a-și dezvolta spiritul creator, pentru a da 
la iveală tot ma! multe metode noi și inovații în producție.

Mișcarea inovatorilor aduce o contribuție însemnată la îndeplinirea sarci
nilor de plan, mobillzînd și punînd în valoare însemnate rezerve interne. Eco
nomiile rezultate din aplicarea inovațiilor ating sume Importante, din care o 
parte sînt acordate drept recompensă inovatorilor și celor care aplică inovațiile.

Mișcarea inovatorilor pioneri ai tehnicii înaintate — este . s.rins legată 
de tineret, care pășește cu entuziasm în primele rânduri, la aplicarea iniția
tivelor creatoare, x „ , ., ,

Pentru a îndruma tineretul să participe la mișcarea inovatorilor, ajutind 
colectivele și brigăzile complexe de inovatori, ziarul nostru deschide rubrica 
de față.

Dispozitiv de îndoit fier-beton
Oamenii muncii din 

construcții ca și cei 
din celelalte ramuri 
industriale, se stră
duiesc să ușureze 
eforturile celor ce 
execută munci grele, 
prin diferite mici 
mecanizări.

Este știut de exem
plu, că îndoirea ba
relor de fier de dia- 
metre mai mari de 
16 mm, necesare la 
confecționarea armă
turilor pentru beton, 
cere eforturi consi
derabile din partea 
muncitorilor. Acest 
lucru a determinat 
pe mai mulți fierari 
betoniști să caute și 
să găsească diferite 
soluții.

In rândurile ce ur
mează vom descrie 
una din aceste inova
ții foarte ușor de re
alizat și care a fostintrebuințată cu mult 
succes pe un șantier ai Trustului 6 Con
strucții.

Dispozitivul acesta are la bază un sis
tem de multiplicator datorită căruia se 
reduce efortul fizic necesar în cazul în
doirii fierului cu cheia obișnuită de în
doit. Prin alungirea minerului, care în
locuiește cheia, cu o țeavă, se obține o în
doire mai exactă a barelor.

Inovația constă dintr-un cadru (5) din 
oțel sau fier profilat U, pe care sînt mon
tate prin intermediul unor lagăre (7), 
două axe (6 și 8) paralele. Pe aceste axe 
sînt montate două roți dințate, dintre 
care una (4) are diametrul de 100 mm. 
iar cealaltă (3) diametrul de 250 mm. 
Aceste roți sînt angrenate între ele.

La capătul superior al axei (6) se mon
tează prin sudură sau mecanic, o furcă 
(1) asemănătoare cu cheia obișnuită pen
tru îndoit fier beton, iar la capul superior

Condensator de

al axei (8) se confecționează un patrat pe 
care se introduce capul minerului (2) cu 
ajutorul căruia se acționează dispozitivul.

Acest dispozitiv se fixează la un banc 
(masă) de lucru obișnuit și funcționează 
astfel: se introduce bara ce dorim să în
doim în furcă (1), se rotește minerul (2) 
alungit cu o țeavă de circa 1,5 m., mișca
rea se transmite prin roțile dințate (3 șj 
4) la furca (1) de îndoire care acționează 
asupra barei pe care o îndoim după do
rință. Efortul depus pentru această opera
ție este redus în proporție de 1:2,5 ceea 
ce duce la o creștere a productivității 
muncii cu peste 70%.

Această inovație mai prezintă și avan
tajul că este ușor de construit și poate fi 
executată din diferite materiale vechi care 
n-au altă întrebuințare. Dispozitivului i 
se mai pot aduce diferite îmbunătățiri 
funcționale.

abur mort și ulei

Aburul mort, este aburul ce a fost fo
losit într-o mașină oarecare șl evacuat 
pnn conductele de eșapament Din motive 
de ordin economic acest abur este colectat 
in conducte speciale, la presiune redusă 
(0.5—3 atm.) și folosit Ia încălzire. Insă, 
nu tot timpul anului se poate folosi inte
gral, ma; cu seamă in perioadele de timp 
mai calde cînd o bună parte din aburul 
mort se eliberează in atmosferă. Odată 
cu acest abur mort se evacuează și can
tități însemnate din uleiul ce servește la 
ungerea cilindrilor mașinilor respective.

Acest lucru care se întimplă încă la 
multe fabrici și uzine, constituie o risipă 
importantă ce nu mai trebuie tolerată.

Călăuziți de dorința de a aduse patriei 
cit mai multe economii, un grup de ino

vatori de la rafinăria nr. 3 Ploești au 
început să studieze posibilitatea recuperă
rii acestei energii și a uleiului ce se pier
dea fără nici un folos. Ei au ajuns la 
găsirea soluției prin următoarea inovație.

Plusul de abur mort este dirijat prin 
conducte pînă la un bazin cu apă sub al 
cărei nivel este eliberat. în contact cu 
apa aburul mort se condensează și ridică 
temperatura apei care se folosește la ali
mentarea cazanelor. Odată cu condensa- 
■rea aburului se condensează și uleiul pe 
care îl conține în stare semigazoasă. Uleiul 
se ridică și plutește la suprafața apei de 
unde poate fi ușor colectat și folosit la 
ungeri mai puțin pretențioase.

Prin aceasta inovatorii au realizat: o 
sursă de apă caldă pentru alimentarea ca
zanelor de abur ; economie de chimicale la 
tratarea apei destinată să completeze în 
parte cantitatea pierdută prin evaporări; 
și recuperarea uleiului antrenat de abur 
la trecerea lui prin diverse mașini (pompe, 
turbine etc.).

Cum în uzinele, rafinăriile și fabricile 
noastre, consumul de abur este foarte 
mare, inovația de față poate fi aplicată cu 
mult succes.

Desenul înfățișează modul de folosire 
a inovației propuse.

I. GHEORGHE

r g i n i c a t u
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Instructorul de zbor
Avionul ședea nemișcat alături de start, 

cu fața în vînt pe linia de decolare. Ob
servând mișcarea fanionului, pilotul îm
pinse de manetă și pasărea uriașă de oțel 
cu aripile seînteind în soare începu să 
alerge cu repeziciune pe întinderea ne
tedă a aerodromului.

La bord, instructorul de zbor privea 
prin oglindă la elev. Era îngrijorat și fața 
i se umbrise de două cute adinei. El era 
singurul din grup care mai zbura în dublă 
comandă. „E drept că viteza mare și fi
nețea comenzilor noului tip de avion cere 
o îndemînare deosebită" — gîndi el, dar 
Dinu a zburat pînă acum șî...

Gînditor, nu observă că avionul începuse 
să devieze de pe direcție spre dreapta, 
apoi revenind trecu în partea opusă. Bo
tul avionului coborise mult sub orizont și 
instructorul fu nevoit să intervină, tră- 
gînd de manșă. „Dă comenzi mari" își zise 
el cu amărăciune. „Cu toată bunăvoința 
dar nu-i mai pot tolera. Dinu n-are ca
lități de zburător. N-are și pace".

In acest timp, avionul fu smucit în sus, 
căzu iar pe roți și sărind ca un țap în
cercă să se deslipească de la pămînt. In
structorul nu mai putu răbda și strigă 
mînios în aviofon :

— Lasă-1 să ruleze mai mult. Așteaptă 
să prindă viteză și numai după aceea slă
bește manșa... Nu apucă să termine că se 
simți ridicat din scaun și avionul încli
nat pe-o parte, cu motorul gemînd, începu 
să se bălăngăne în aer. Puse din nou mîna 
pe comenzi temîndu-se ca nu cumva să 
rămînă în limită de viteză apoi dădu din 
nou frâu liber gîndurilor......Și dacă nu
l-aș fi pregătit la sol. Dar nu. Va trebui să 
cer directorului să-l radieze din școală și 
asta chiar astăzi".

In acest timp elevul îndulcise panta de 
urcare și manevrând comenzile înscrise un 
viraj. La început avionul se roti ușor apoi 
din ce în ce mai repede.

„...Lui Dinu îi este teamă de avion, de 
viteză. Nicio dată nu am să-1 pot face să 
6e obișnuiască".

Duduitul accentuat al motorului îl făcu 
pe instructor să devină atent. Viteza cres-
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cuse și avionul scăpat de sub control în
cepu să pice, pierzînd din înălțime. Cînd 
îl corectă, elevul trase prea mult de 
manșă și avionul ca o pasăre rănită, ră
mase în limită, începu să fîlfiîe. Interve
ni din nou în comenzi și prin aviofon 
anunță elevul să vină la aterizare.

Bușit de pămînt, avionul trozni din 
toate încheieturile, rulă puțin pe o roată și 
se opri lingă punctul ce zbor—

★
După terminarea orelor de zbor, direc

torul școlii sportive de zbor cu motor șe
dea afară pe o bancă, de vorbă cu Roșea, 
instructorul șef de zbor.

— ...Și va trebui să trecem la pregăti
rea preliminară a raidurilor, continuă di
rectorul o vorbă începută. In primul rând 
să fie mobilizați agitatorii, instruiți asupra 
confruntării de pe sol cu harta, încheie el, 
iar în problema aceea, sînt de aceeași 
părere cu dumneata : să mai încercăm. E 
drept că cele spuse de instructor sînt juste 
dar să nu ne lăsăm învinși de greutățt 
Cu Dinu trebuie lucrat altfel, aflată cauza 
de ce nu poate ieși la simplă. Nu-mi face 
impresia să fie un elev incapabil. Are el 
ceva și asta va trebui s-o aflăm.

Instructorul Roșea ședea rezemat de 
spătarul băncii, cu privirea pierdută spre 
orizont, unde soarele ca o roată mare de 
foc dispărea după un deal. Gîndurile 
i se învălmășeau în mmte, iar cuvintele 
instructorului îi răsunau în cap ca lovi
turile unui ciocan: „Dinu nu va putea 
merge mai departe. Trebuie radiat"...

Roșea, instructorul șef de zbor nu se 
putea împăca cu pierderea lui Dinu. Ți
nea la el, dealtfel ca la toți elevii săi. 
Ii cunoștea pe fiecare în parte șl muncise 
în mijlocul lor încă de cînd intraseră pen
tru prima dată pe poarta ștolii. Și acum ? 
Să fie radiat...

Directorul ghicindu-i parcă frămîntarea 
îl bătu prietenește pe umăr și se ridică 
de pe bancă.

Rămas singur, șezu o clipă nehotărît, 
își consultă ceasul, apoi se îndreptă cu 
pași măsurați spre club, unde luminile în
cepuseră să se aprindă.

Așezați în jurul meselor, elevii citeau, 
jucau șah. Roșea căută din ochi pe Dinu 
si îl zări singur la o masă lingă fereastra 

deschisă, cu o revistă în față. Se vedea 
de departe cît era de abătut întorcea ner
vos paginile apo: privea pe fereastră și 
iar începea să răsfoiască Se apropie de 
el și se așeză pe scaun. Elevul se ridică 
brusc in picioare.

— Șezi Dinule. Ce citești’
— Nu citeam, să vedeți, știți— începu 

el să se bîlbîie. Mă uitar-! doar așa
In acel moment pe ușă dădu buzna un 

elev.
— Tovarăși— începu el — a venit ca

ravana. Va rula filmul „Un pichet în

In cîteva clipe. în club nu rămăsese 
decit instructorul de zbor cu Dinu și doi 
elevi care erau concentrați în terminarea 
unei partide de șah.

— Hai tovarăși 1 îi îndemnă Roșea. Să 
mergem Dinule.

Subiectul filmului este despre o imitate 
de grăniceri ce veghează intr-unui din pi
chetele de la hotarele Uniunii Sovietice. 
Cu toată curiozitatea pe care i-o stîmise 
subiectul, totuși, privindu-1 cu coada 
ochiului pe elev, Roșea încercă să-i ghi
cească starea sufletească. Cu fiecare 
scenă, pe fața lui Dinu se citea zbuciu
mul de care era cuprins.

...Pe ecran apăru garda pichetului, în 
galop spre bornă. Strunind caii din frîuri, 
unul cîte unul, grănicerii treceau acum 
peste deschizătura unei prăpăstii. Unul din 
ei se opri chiar în margine, calul se ridică 
in două picioare și mușeîndu-și zăbala 
pomi înapoi în trap. A doua încercare fu 
tot zadarnică. „Nu vrea să treacă, tova
rășe comandant" — dădu grănicerul vina 
pe cal. Atunci, la ordinul comandantului, 
un alt ostaș încalecă pe același cal șl 
trecu cu ușurință odată și încă odată. 
Grănicerul ședea pironit locului, cu pri
virea plecată. N-avea încredere în cal și 
nici în el și acest lucru fu constatat la 
vreme de comandant care-i dădu ostașului 
mai mult decît o lecție, trimițîndu-1 îna
poi în tabără.

Instructorul șef de zbor întoarse capul 
spre Dinu și privirile lor se întîlniră. 
Acesta observă o licărire stranie în ochii 
elevului. Fața îi era contractată și pe 
fruntea lui tînără. două cute subțiri se 
pierdeau spre tîmple. Privindu-1, Roșea 
avu impresia că nici nu mai respiră. Scena 
îl impresiona atît de mult, îneît elevul 

era numai ochi, iar dad In drumul lor, 
urmiadu-1 pe comandant grănicerii au 
fost ajunși de soldat, instructorul citi pe 
fața lui, mai mult decit se poate descrie 
în cuvinte. H prinse de braț:

— Ce spui Dinule? Vei reuși să treci 
prăpastia? Ai să poți face la fel ca el?

Elevul nu răspunse.
După ce filmul se termină. Roșea îl luă 

de-o parte și înainte de a se despărți îi 
spuse:

— Vezi tu. și mie mi s-a întâmplat 
aproape la fel cînd eram la uzină. Am fost 
trecut să lucrez pe un strung nou, per
fecționat. Prima piesă am stricat-o și iată 
cum: neobișnuit cu viteza mare a noului 
strung, mă gindeam că n-am să reușesc 
să execut axul pe care mi-1 dăduse mais
trul să-1 fac. N-aveam încredere în 
mine și nici în strung. Astfel, mi-am slă
bit atenția, am presat prea mult de ma
nivelă incit am rupt cuțitul și am stri
cat și piesa. Pe urmă m-am deprins și nu 
mi se mai părea greu.

— Hei, dar uite că e tîrziu. Du-te de te 
odihnește Noapte bună!

Elevul salută și plecă spre dormitor.
Instructorul trase adînc din țigară ur- 

mărindu-1 pînă cînd acesta dispăru în 
întuneric, apoi porni agale pe aleea pietru
ită. Trecind pe lingă birou se opri o clipă 
în loc apoi intră înăuntru. Aprinse lu
mina, se așeză la masă și scoțînd din ser
tar o foaie de hîrtie, începu să scrie.

★
Instructorul șef de zbor ședea rezemat 

în fotoliu cu capul sprijinit în palme și se 
gîndea. Trei bătăi în ușă, regulate, îl făcu 
să tresară:

— Intră
In birou își făcu apariția un elev cu un 

sul de hîrtie în mină.
— Tovarășe instructor șef, gazeta de 

punct pentru astăzi este gata. Și... elevul 
mai vru să spună ceva dar se opri.

— Și ?...
Elevul parcă se codea să răspundă.
— ...Este gata și caricatura.
— Să văd.
Roșea se uită atent peste gazeta de 

punct și un zîmbet ușor îi lumină fața. 
Caricatura reprezenta pe Dinu, braț la braț 
cu avionul de dublă comandă. Deasupra, 
cu litere mari, albastre, scria: „Prieteni 

nedespărțîți". Vasăzică și pe ei îi frănun- 
tă aceasta ? gîndi eL

Elevul simți pironită asupra-i privirea 
instructorului. Apoi, neștiind bine ce să 
creadă, îl văzu cum desprinde caricatura 
ușor cu briceagul și scoțînd dintr-o mapă 
de pe colțul biroului o coală de hirtie scrisă 
cu. cerneală, o așeză în locul rămas gol 
și-i întinse gazeta de punct. Elevul o luă 
și încereînd s-o monteze pe suportul de 
lemn pe care-l lăsase la intrare, îi sări 
in ochi titlul scris cu litere mari, rotunde 
al articolului: „Elevul Dinu a ieșit la 
simplă". Privi încurcat spre Roșea dar 
acesta se ridicase de la birou și privea 
pe fereastră.

— Tovarășe instructor — îndrăzni el — 
dar— Dinu zboară încă în dublă. Ne
primind nici un răspuns, luă gazeta de 
punct și voi să plece, dar Roșea îl opri.

— Asta — și arătă spre gazetă — ră- 
mîne încă aci. Uite, așeaz-o acolo, însă... 
— instructorul făcu o pauză ca pentru a 
căuta cuvintele — nici un cuvînt la ni
meni. Am să te chem să o duci la punct 
cînd o sosi momentul potrivit. Deocam
dată du-te și trimite-1 aci pe Dinu.

— Am înțeles.
Elevul ieși iute din birou.
...Cînd intră înăuntru, elevul Dinu nu 

găsi pe nimeni în birou. Vru să iasă afară 
dar privirea-i fu atrasă de gazeta de 
punct rezemată de perete alături de ma
cheta unui avion. Se apropie curios și 
citi. Literele începură să-i joace prin fața 
ochilor. Nu-și putea închipui cine și de 
ce făcuse aceasta. Prin minte începură să 
i se perinde intîmplările din ultima vreme, 
discuția cu instructorul Roșea, filmul. 
Fapta grănicerului îi apărea mereu îna
inte. Parcurse rîndurile drepte, unul cîte 
unul, odată și încă odată. Ei așteaptă de 
la mine... Au pregătit și articolul, iar eu...

Un zgomot de pași pe coridor îi risipi 
șirul gîndurilor; se trase brusc din fața 
gazetei prefăcîndu-se preocupat.

Instructorul șef de zbor închise ușa și 
se opri în fața lui.

— Te-am chemat pentru...
Rămase surprins. I se vorbea cu totul 

altceva decît se așteptase el. Abia într-un 
tîrziu, instructorul șef aminti așa, în 
treacăt:

— Am stat de vorbă cu instructorul tău. 
In dimineața asta vei face încă un zbor 
de verificare si apoi..

Roșea tăcu. In partea dinspre hangare 
se auzi un huruit surd, care fu îngînat 
apoi de altul. Zumzetul se mări făcînd să 
tremure pămîntul. Privi pe fereastra des
chisă : mecanicii începuseră să pornească 
motoarele avioanelor.

— Grăbește-te Dinule I Succes la zbor. 
Ca doi tovarăși, ei își strînseră mîinile 

puternic, bărbătește. Dinu întîlni privirea 
caldă a instructorului, încercă să îngîne 
ceva dar nu putu. Se răsuci pe călcîie și 
ieși din birou. Roșea îi auzi pe coridor 
pașii grăbiți, apoi îl văzu alergînd spre 
avion. „Nu, nu cred că mă înșel" își zise 
el și scoțînd din sertar un creion scrisa 
pe articol data, o sublinie cu o linie 
groasă și ieșind din birou se îndreptă 
spre punctul de zbor.

★
Prietenul meu își încheie povestirea.
— Uite așa s-a întîmplat, îmi zise eL 

Dinu a zburat singur chiar în ziua aceea.
Se ridică de pe bancă și cu mîna strea

șină la ochi, scruta spre cerul plumburiu 
pe care grupuri de nori albi se fugăreau 
ca niște mielușei neastîmpărați. Instinctiv, 
privii și eu atent în zări. La orizont, de
parte de aerodrom, se zărea un punct mic 
negru, care urca spre înălțimi, se răsturna 
și picînd cîteva secunde suia din nou ca 
o săgeată. Cînd se înșuruba în aer, ra
zele de soare 1 se opreau pentru o clipă în 
aripi, făcîndu-1 să seînteieze.

— Poate că acolo sus, să fie Dinu, poate 
altul. Și după ce privea atent la un alt 
avion ce venea la aterizare, continuă: vezi 
tu, tinerii aceștia, care pînă mai ieri erau 
departe de gîndul de a zbura pe un avion, 
de a practica sportul pilotajului altădată 
ascuns lor, stăpînesq acum așa de bine 
avionul și se perfecționează zi de zi, in 
această minunată artă a zborului. Iar cînd 
se vor întoarce în producție, vor mînui cu 
și mai multă pricepere dalta și ciocanul, 
vor avea o și mai mare încredere în for
țele lor, în mașini...

— Drept să spun îmi părea rău că nu 
mai sînt și eu tînăr, că nu mai îmi per
mite vîrsta să mă avînt alături de acești 
minunați tineri, în îndepărtatul azuriu al 
cerului, să zbor deasupra pămîntulul 
scump al patriei mele.
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Viața U. T. M.

Bă ridicăm activitatea organizațiilor U.T.M. 
la nivelul sarcinilor încredințate de partid

Educarea tinerel generații, asigurarea 
unor condiții cit mai bune de viață, do 
muncă și învățătură pentru tineri, con- 
Btituie o grijă permanentă a partidului 
nostru.

Partidul crește și călește cadrele tinere 
tn spiritul învățăturii marxist-leniniste, le 
înarmează cu experiența vîrstnicilor, le 
ferește de influența ideologiei burgheze, 
educîndu-le în spiritul moralei celei mai 
înaintate, în spiritul intransigenței revolu
ționare față de dușmanul de clasă.

De aceea munca în rîndurile tineretu
lui, asigurarea conducerii de către par
tid a U.T.M. este considerată de către 
partid drept una din cele mai importante 
sarcini. Asigurarea conducerii de către 
partid este lucrul cel mai de căpetenie 
în întreaga activitate a U.T.M.-ului. Nu
mai în acest fel poate U.T.M. să meargă 
pe linia tradițiilor eroice ale U.T.C., să 
devină un demn tovarăș de luptă al Com- 
somolulul.

Călăuzindu-se după aceste principii, Co
mitetul regional de partid Bacău a cău
tat să îndrume îndeaproape activitatea 
organizației regionale U.T.M.-Bacău. Co
mitetul nostru regional s-a străduit să 
ajute în mod concret și să controleze 
munca comitetului regional și a comite
telor raionale U.T.M. în așa fel încît a- 
cesfea să poată face față sarcinilor ce le 
reveneau.

Biroul comitetului • regional al partidu
lui a analizat în repetate rînduri diverse 
sectoare ale muncii de U.T.M. In așa fel 
încît să vadă ce sprijin au primit și tre
buie să primească organizațiile U.T.M. 
din partea organelor de partid, să 
constate verigile slabe ale activității și 
să le semnaleze- organelor de conducere 
utemiste, dîndu-le și ajutor pentru îm
bunătățirea muncii. Biroul comitetului re
gional a analizat astfel într-o ședință pro
blema educării comuniste a tineretului în 
legătură cu mobilizarea acestuia în pro
ducție. In urma acestei ședințe s-au tras 
0 seamă de concluzii importante despre 
ajutorul care trebuie dat de către comi
tetele raionale de partid, organizațiilor 
U.T.M. Astfel, comitetele raionale și oră
șenești de partid au analizat la rîndul lor 
situația concretă a educării tineretului din 
raza lor de activitate și au luat măsu
rile cele mai potrivite ținînd seama de 
specificul fiecărei organizații în parte.

Dd asemenea, acum cîtva timp, o bri
gadă a comitetului regional de partid a 
mers pe teren și a studiat situația muncii 
de partid și U.T.M. din unele comune ale 
raionului Bacău. Brigada nu s-a mulțu
mit numai să afle lipsurile și să tragă 
concluziile, ci a și dat un ajutor de preț la 
întărirea muncii. Membrii brigăzii au a- 
nalizat felul cum muncesc secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. și i-au înar
mat cu metode potrivite de muncă, au 
reușit să descopere de asemenea unele e- 
lemente dușmănoase sau necorespunzătoa
re strecurate la conducerea unor organi
zații U.T.M. și au contribuit Ia înlătura
rea lor. El au dat ajutor la munca de edu
cație a tinerilor, ținînd în fața lor con
ferințe despre cinstea de a deveni mem
bru de partid, despre conferința de la 
Geneva sau despre folosirea metodelor 
înaintate în agricultură. Utemiștii au fost 
de asemenea invitați la adunări deschise 
de partid. Astfel a fost analizată munca 
organizației U.T.M., într-o adunare des
chisă. de partid în satul Pămicea, iar în 
satul Nănești-Vale, îndrumați de organi
zația de partid, utemiștii au dat un aju
tor de preț Ia constituirea comitetului de 
inițiativă pentru crearea unei întovără
șiri agricole și au atras numeroși țărani 
muncitori spre întovărășire.

Se mai poate aminti aci faptul că bi
roul organizației de partid din gospo
dăria colectivă de la Răcăciuni a anali
zat într-o ședință activitatea secretaru
lui organizației de bază U.T.M. dindu-i 
Indicații concrete pentru îmbunătățirea 
muncii. Organizația de partid de la Schela 
petroliferă Zemeș a sprijinit în mod te
meinic organizarea de consfătuiri cu frun
tașii în întreceri și responsabilii de bri
găzi și de posturi utemiste de control, 
consfătuiri care au avut drept urmare o 
mai bună mobilizare a tineretului în pro
ducție. Nu mai puțin se ocupă de munca 
de U.T.M. și alte organizații de partid ca 
acelea de la fabricile „Proletarul", „Par
tizanul" etc.

Toate aceste exemple arată că, îndru
mate de comitetul regional de partid șl 
de comitetele raionale, organizațiile de 
partid și-au sporit atenția față de munca 
cu tineretul. Ca urmare, activitatea ute- 
miștilor și tinerilor s-a îmbunătățit în 
multe locuri. Astfel numărul brigăzilor 
utemiste a crescut la 727, al posturilor 
utemiste de control la 90, al tinerilor an
trenați în întreceri socialiste la 18.500. In 
toată regiunea s-au ridicat din rîndurile 
tinerilor 3.900 fruntași în producție și în 
întrecerile socialiste și aproape 300 de ino
vatori și raționalizatori.

Datorită muncii organizațiilor U.T.M. 
au fost obținute o seamă de succese și 
în agricultură. Numeroși tineri muncitori 
au răspuns chemării partidului și au ple
cat la sate să ajute țărănimii muncitoare 
la folosirea tehnicii înaintate. S-au evi
dențiat de asemenea utemiștii și tinerii 
tractoriști de la S.M.T.-Bacău. Utemiștii 
și pionierii din regiune au plantat prin
-----———---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ——-

★
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Nici nu se poate asemăna viața pe 
care o duc astăzi elevii școlilor „Re
zervelor de muncă” cu cea a ucenici
lor care slugăreau Ia patroni în timpul 
regimului burghezo-moșieresc. Condiții 
minunate de învățătură, hrană și odihnă 
stau astăzi la dispoziția miilor de elevi 
ai școlilor noastre profesionale.

Tn fotografie : un aspect de la Cen
trul școlar profesional metalurgic din 
Tîrgoviște, construit în anii puterii 
populare.

★' ★

★

A. Calsmandric
secretar al comitetului regional P.M.R. 

Bacău

muncă voluntară 675.000 puieți și 26.000 
pomi fructiferi. Acestea sînt doar cîteva 
exemple din numeroasele dovezi grăitoare 
existente despre succesele tineretului en
tuziast și dornic de muncă din regiunea 
Bacău.

Dar grija partidului față de tineret se 
ilustrează și prin aceea că partidul arată 
organizației U.T.M. nu numai succesele ci 
și lipsurile, îi indică mijloacele prin care 
trebuie să lichideze aceste neajunsuri, 
să-și îmbunătățească munca. O expresie 
vie a grijii partidului pentru organiza
ția comunistă a tineretului este Hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. cu pri
vire Ia activitatea U.T.M. Cu toate că 
U.T.M. a obținut o serie de succese — 
arată Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. — activitatea sa nu este încă 
la înălțimea sarcinilor puse de partid.

Analiza atentă făcută prin dezbate
rile Conferinței pe țară a U.T.M. arată 
că această caracterizare este pe deplin va
labilă și pentru comitetul regional U.T.M. 
Bacău care nu și-a îndeplinit așa cum 
trebuie toate sarcinile sale, avînd nume
roase lipsuri. Datoria comitetului regio
nal de partid este <fe a-i arăta aceste lip
suri, de a-i ajuta să le lichideze

In activitatea comitetului regional U.T.M. 
Bacău ca și a unor comitete raionale 
mai există serioase manifestări de forma
lism și birocratism, de muncă zgomo
toasă cu un conținut slab. De la bun în
ceput trebuie spus că existența acestor 
lipsuri se datorește în mare parte lipsei 
de grijă manifestate de unele comitete 
de partid în privința îndrumării atente 
și permanente a muncii organizațiilor 
U.T.M., a cadrelor de conducere U.T.M.

In multe întreprinderi industriale sînt 
încadrați în întreceri mai puțini tineri 
decît numărul celor care lucrează efec
tiv. Antrenarea utemiștilor și tineretului 
în întreceri are deseori un caracter for
mal, deoarece unii din aceștia nu parti
cipă cu avînt la lupta pentru ridicarea 
producției, au manifestări de indisciplină, 
nu-și îndeplinesc totdeauna normele, dau 
produse de proastă calitate și chiar re
buturi, fac risipă de materiale și nu în
grijesc bine mașinile, iar multe brigăzi 
și posturi utemiste de control există doar 
pe Mrtie.

Lipsuri serioase au existat de asemenea 
șl în activitatea comitetului regional 
U.T.M. la sate. Comitetul regional U.T.M. 
a neglijat lupta pentru colectivizarea a- 
griculturii, n-a dus o susținută muncă de 
lămurire în mijlocul tinerilor de la sate 
pentru a-i atrage spre gospodării colec
tive și a-i face să-și convingă părinții să 
pășească pe calea colectivizării, a dus o 
slabă muncă cu organizațiile U.T.M. din 
gospodării colective și întovărășiri, a ne
glijat întărirea muncii politice la sat» în 
vederea antrenării tinerilor țărani indi
viduali la lupta pentru creșterea produc
ției agricole animale și vegetale.

Organizațiile U.T.M. de la gospodăriile 
agricole colective din Rîpile, Negri, Gîr- 
leni n-au știut să mobilizeze toți tinerii 
colectiviști-la munca din gospodărie în 
așa fel încît unii se duc și mai lucrează 
în alte părți. Multe organizații sătești 
desfășoară o slabă muncă de educație 
mai ales în rîndul tinerelor fete, permi- 
țînd astfel pătrunderea misticismului în 
concepțiile acestora și slăbirea spiritului 
de vigilență. Nu trebuie să ne mire prea 
mult existența acestor lipsuri dacă ținem 
seama de faptul că multe comitete ra
ionale U.T.M. neglijează în chip neper- 
mis problemele tineretului de la sate. 
Comitetul raional U. T. M. Moinești, de 
pildă, mult timp după conferința regio
nală nu a luat măsuri pentru crearea or
ganizațiilor de bază U.T.M. în peste 30 
sate, iar comitetul raional U.T.M.-Cea- 
hlău nu dă atenția cuvenită antrenării ti
neretului la lupta pentru sporirea șepte- 
lului de vite.

Lipsuri serioase există și în activitatea 
organizațiilor U.T.M. din școli, în munca 
organizațiilor U.T.M. cu tinerii intelec
tuali și în general, în activitatea de edu
cație a tineretului pe care o desfășoară 
ele. Noul an școlar care începe curînd, 
trebuie să ducă la lichidarea unor ase
menea rezultate nesatisfăcătoare în an
trenarea elevilor la învățătură ca cele 
obținute de Școala pedagogică de fete din 
Bacău, Școala medie tehnică forestieră 
din Tg. Ocna și Liceul mixt Moinești.

Munca educativă desfășurată de orga
nizația regională U.T.M. în rîndurile tine
retului este încă nesatisfăcătoare. în multe 
locuri învățămîntul politic a avut un ca
racter superficial și un slab nivel cali
tativ. Așa s-a întîmplat, de pildă, la or
ganizațiile U.T.M. de la Tunel intrare Bi- 
caz, la schela petroliferă Zemeș, la fabrica 
de confecții din Bacău etc. unde propa
gandiștii nu se pregăteau temeinic.

Nici participarea tinerilor la activitatea 
cultural-artistică nu a decurs satisfăcător.
Cel puțin tinerii din exploatările fores
tiere din raionul Ceahlău au ocazia foarte 
rar să asculte un cîntec, să participe la o 
echipă de dansuri, să primească cărți in
teresante de citit. Organizațiile U.T.M. nu

caută să folosească metode tinerești în 
munca educativă, ele nu au știut să dea 
un caracter mai atrăgător întregii vieți 
de organizație mai ales la sate. Așa se 
explică faptul că numeroase organizații 
de bază U.T.M. nu exercită o influență 
destul de puternică asupra masei largi a 
tineretului, nu primesc destui membri, 
în perioada din urmă, pînă la conferința 
pe țară, au primit membri numai a treia 
parte din numărul total al organizațiilor 
de bază și între membri primiți so nu
mără foarte puține fete.

Una din cauzele principale ale lipsuri
lor amintite o constituie faptul că atît 
aparatul comitetului regional U. T. M. 
cît și cele ale comitetelor raionale 
au muncit în mod nesatisfăcător. A- 
ceasta a reieșit deosebit de limpe
de la conferința regională U. T. M. 
Bacău. Participanții la conferință au ară
tat la discuții că mulți dintre activiștii 
comitetului regional și ai comitetelor ra
ionale au muncit în mod formal și bi
rocratic, au îndrumat slab și neconcret or
ganele U.T.M. și organizațiile de bază 
U.T.M. Ei nu știau și nici nu se străduiau 
să exercite o adevărată și competentă con
ducere a organizațiilor de bază, apreciind 
rezultatele muncii acestora mai ales după 
cifrele din rapoarte care nu pot arăta în 
măsură suficientă dacă activitatea politică 
a unei organizații, munca ei principală, 
adică educația, decurge în bune condi- 
țiuni. Acești activiști n-au înțeles că nu 
se poate munci în general, cu toate or
ganizațiile de bază U.T.M. deodată, că 
trebuie dirijată activitatea fiecăreia din 
ele pe baza specificului și a condițiilor ei 
de activitate.

Lucrurile s-au petrecut astfel deoarece 
o mare parte din activiști nu au califi
carea corespunzătoare, sînt slab pregătiți 
pentru a-și duce munca în bune con- 
dițiuni. Ei nu au un nivel politic cores
punzător șl nici nu și-au însușit proble
mele de bază ale producției agricole și 
industriale, nu studiază temeinic în cercu
rile și cursurile politice la care sînt în
scriși, nu luptă în mod perseverent pen
tru a acumula cît mai multe cunoștințe, 
citesc foarte puțină literatură și uneori 
nu urmăresc cu atenție nici ziarele și 
celelalte publicații periodice, nu studiază 
cu grijă experiența Comsomolului. La co
mitetul regional U.T.M. Bacău s-a inițiat 
într-un timp ținerea unui curs de agro
tehnică pentru înarmarea activiștilor cu 
problemele necesare muncii cu tineretul 
sătesc, curs care a fost și este și acum lă
sat baltă.

Lucrurile stau astfel fiindcă atît la co
mitetul regional U.T.M. Bacău cît și la 
comitetele raionale s-a dus o slabă mun
că cu cadrele. Cadrele au fos't selecționate 
și promovate de multe ori nu pe baza cu- 
hoașterii concrete a capacității lor în 
muncă, ci numai pe baza diferitelor hîr- 
tii și dosare. De asemenea, după ridica
rea lor în muncă, activiștii nu erau aju
tați să crească și să se dezvolte pentru 
a corespunde sarcinilor lor. Din cauza 
slabei munci de educare a cadrelor dusă 
la comitetul regional U.T.M. Bacău s-au 
putut produce o seamă de abateri grave 
ale unor activiști; din această cauză mai 
există și azi unii activiști cu o conștiință 
politică nu îndeajuns de ridicată, activiști 
care muncesc de mîntuială.

Numeroși delegați la conferința regio
nală U.T.M. au criticat cu asprime pe unii 
membri ai vechiului birou regional ea 
tov. Enache Vasile,, Albu Constantin, Glo- 
deanu Elena și alții, care s-au îngîmfat, 
au înăbușit critica de jos și nu au ținut 
o strînsă legătură cu masele de tineri, 
deplasîndu-se rar pe teren și atunci doar 
în mod întîmplător. Delegații au arătăt 
că o cauză principală a lipsurilor comi
tetului regional o constituie faptul că în 
sinul acestuia nu s-a dus o muncă co
lectivă. Astfel se poate vedea, de pildă, 
că la comitetul regional au fost convocate 
foarte rar ședințe plenare, iar numeroși 
membri ai comitetului regional n-au fost 
activizați, neavînd sarcini concrete de în
deplinit. Chiar biroul comitetului regio
nal ținea de multe ori ședințe și lua ho- 
tărîri fără ca toți membrii săi să fie pre- 
zențî.

Biroul comitetului regional n-a luat tot
deauna hotărîri în mod chibzuit și mai 
ales n-a controlat felul cum sînt ele a- 
plicate. Biroul comitetului regional, deși 
cunoștea de exemplu faptul că comitetul 
orășenesc Bacău, în frunte cu primul se
cretar, tov. Oprișa Virgil, nu îndeplinește 
cum trebuie hotărârile sale, neglijînd în
tărirea muncii organizațiilor U.T.M. din 
industrie fentru mobilizarea activă a ti
nerilor în producție, n-a controlat îndea
proape activitatea acestuia spre a vedea 
care sînt cauzele lipsurilor manifestate 
și a-1 ajuta să le lichideze.

★
Organizația regională U.T.M. Bacău 

dispune de suficiente forțe pentru a înde
plini cu cinste sarcinile trasate prin Ho
tărîrea Biroului Politic al C. C. al P.M.R.

Comitetul regional de partid, comite
tele raionale și organizațiile de bază 
P.M.R. vor continua să îndrume activita
tea organizațiilor U.T.M., să le controleze 
îndeaproape, analizînd diverse aspecte ale 
muncii lor, dindu-Ie ajutor practic pentru 
ridicarea activității U. T. M. la nivelul 
sarcinilor încredințate de partid.

Prin muncă voluntară
• In planul de ridicare a nivelului cul

tural al comunei Drăgușeni, regiunea Bîr- 
lad, este prevăzută și construirea unei noi 
săli de cinematograf.

La chemarea organizației de partid din 
comună, tinerii din Drăgușeni au răspuns 
cu multă însuflețire să ajute la transpor
tul materialelor la locul construcției. Ast
fel cu mult elan au luat parte la această 
muncă peste 30 de tineri, efectuînd un 
număr de peste 140 ore muncă voluntară. 
In felul acesta au fost cărate toate mate
rialele necesare noii construcții, ale cărei 
lucrări vor începe in curînd.

Corespondent
STOIAN DUȘAN

o Tare mult au dorit tinerii din co
muna Lehliu, regiunea București, să aibă 
un local pentru căminul cultural. Astfel, 
nu de mult ei și-au luat angajamentul să 
construiască prin muncă voluntară un nou 
cămin cultural.

Acum lucrările sînt în toi și noua clă
dire este aproape gata. Zeci de tineri 
muncesc în fiecare zi cu multă însufle
țire pentru a termina cît mai curînd 
lucrările de construcție ale căminului. Un 
bun exemplu sînt tinerii Pleșa Elena, Ne- 
delcu Victoria, Coman Marin, Neagu Ma
rin, Coman Andrei și alții.

Corespondent
ȘTEFAN BUDULESCU

o Țăranii muncitori din satul Calu, raio
nul Piatra-Neamț regiunea Bacău, au pri
mit cu multă bucurie vestea construirii 
unui nou local pentru căminul cultural 
în comuna lor. La fel au primit vestea și 
țăranii muncitori din satul Iapa unde de 
asemenea se construiește un nou cămin 
cultural. Ei au înțeles să răspundă cu dra
goste pentru a ajuta prin muncă volun
tară la lucrările de construcție ale acestor 
două cămine culturale. Tinerii și pionierii 
n-au stat nici ei deoparte ci cu multă 
voioșie au venit să-și dea contribuția lor. 
Iată-i de exemplu într-o zi de muncă.

Este o dimineață însorită de vară. Pe 
ulițele satului Calu pionierii se adună unul 
cîte unul și în numai cîteva minute ulița 
s-g umplut de copii. Sînt zeci de pionieri, 
împreună cu instructorul lor și cu alți ute- 
miști se îndreaptă grăbiți către satul Iapa 
pentru a ajuta maiștrilor cărămidari la 
căratul cărămizilor din stive în cuptoare. 
In numai patru ore ei au reușit să care 
peste 2200 cărămizi. Printr-o astfel de 
muncă, de la mic la mare s-au lucrat și 
ars cărămizile pentru cele două cămine 
culturale, s-a cărat 70 la sută din piatra 
necesară construcției ca și tot materialul 
lemnos. Au participat la aceste munci peste 
115 pionieri din satul Calu, peste 100 
pionieri din satul Iapa și 28 diir Negri- 
lești. Ei au efectuat peste 800 ore de muncă . 
voluntară transportînd și așezînd în cup
toare 72.900 bucăți cărămizi.

Cei peste 80 utemiști și tineri au mun
cit la scoaterea pietrei din carieră, 
la tăiatul materialului lemnos din pădure 
și la transportul lui la locul construcției. 
La aceste muncii s-au evidențiat în mod 
deosebit tinerii Ilarie Gh., Ababei Ion, 
Leonte Constantin, Pavel Vasile și To- 
pilă Gh.

Corespondent 
ELENA EȘANU

---- •-----

De la Ministerul 
Invâțâmîntului

La 31 august a.c. se va ține examen de 
admitere la următoarele institute de în- 
vățămînt superior:
In București:

1. La Institutul de mine;
2. La Institutul de petrol șl gaze;
3. La Institutul de căi ferate ;
4. La Institutul agronomic ;
5. La Institutul pedagogic ;
6. La Institutul de științe economice și 

planificare.
In Iași:

1. La Universitatea „Al. I. Cuza".
In Timișoara:

1. La Institutul pedagogic.
In Craiova:

1. La Institutul agronomic.
In Orașul Stalin:

1. La Institutul forestier.
înscrierile la examen se pot face pînă 

în seara zilei de 30 august a.c.

întrecerea tr a ct o riștilor
In regiunea Stalin s-au ridicat în cam

pania de primăvară a acestui an mulți 
tractoriști care prin realizările lor, prin de
pășirile de plan obținute, au ajuns mîn- 
dria regiunii. Numele lui Maminuț și 
Brendorfer de la S.M.T. Hărman, Prună și 
Zaibăr de la S.M.T. Făgăraș, Roth și Grăj- 
dan de la S.M.T. Turnișor sînt cunoscute 
acum în întreaga țară.

Numai în stațiunea de mașini și trac
toare Făgăraș luptă pentru cucerirea titlu
lui 30 tractoriști. însuflețiți de avîntul în
trecerii, hotărîți să nu rămînă niciunul 
mai prejos, tractoriștii din această stați
une au muncit cu rîvnă și în campania de 
primăvară au reușit să obțină toți rezul
tate frumoase, realizînd și depășind pla
nul pe campanie.

Lupta continuă și acum. Tractoristul 
Cucu l-a întrecut un timp pe Prună, frun
tașul din campania
La rîndul lui, Prună muncește în
cordat pentru ca să-și păstreze locul
cîștigat în primăvară. Pe de altă
parte, Zaibăr și-a propus să-i depă
șească pe toți cu ajutorul cuplului de două 
batoze acționate de un singur tractor, cu 
care lucrează. Sînt și alți tractoriști 
care luiptă să obțină rezultate din ce în ce 
mai bune. La recoltat, la dezmiriștit și 
treierat continuă bătălia pentru hantri, 
pentru lucrări de calitate, pentru titlu. 
Tractoristul Cucu, în prima zi de muncă

de primăvară.

și-a depășit norma cu 3 la sută. Prună nu 
s-a lăsat mai prejos și depășirea lui a fost 
de 6 la sută. In primele zile, lupta a fost 
încordată și depășirile de normă au ridicat 
pe rînd cînd graficul Iui Cucu, cînd pe cel 
al lui Prună. Și fiecare din ei se strădu
iește să ridice săgeata graficului mai sus, 
tot mai sus. Iată-1 de pildă pe Cucu. In 
prima zi și-a realizat norma în proporție 
de 103 la sută, a treia zi 104, apoi 107... 
115... 153 la sută. Nu e de mirare deci că 
în 10—12 zile de la începerea campaniei, 
el și-a realizat planul în proporție de peste 
53 la sută.

Cu toate acestea, bătălia pentru cucerirea 
titlului de „cel mai bun tractorist" se dă 
numai între fruntași, iar atenția conducerii 
stațiunii și a organizației de bază U.T.M. 
este îndreptată îndeosebi asupra acestora, 
neglijîndu-se rezultatele celorlalți tracto
riști.

Aceasta se datorește faptului că atît to-

Telegrame primite 
cu ocazia zilei de 23 August 

Către Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
București

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei de către eroicele forțe 
armate ale Uniunii Sovietice, Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea 
transmite tuturor membrilor Partidului Muncitoresc Romîn șl poporului romîn 
frate calde felicitări. Succesele și realizările strălucite obținute de poporul romîn 
în cei 10 ani sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn în lupta plină de abne
gație pentru dezvoltarea și consolidarea regimului de democrație populară și cons
truirea socialismului reprezintă o contribuție mare pentru întărirea continuă a la
gărului democrat internațional, în frunte cu marea Uniune Sovietică.

Comitetul Central sl Partidului Muncii din Coreea exprimă adînca sa recunoș
tință pentru ajutorul și sprijinul pe care poporul frate romîn le acordă permanent 
poporului coreean, și convingerea că prietenia existentă intre poporul coreean șl 
poporul romîn se va dezvolta și se va întări și mai mult, șl urează Partidului 
Muncitoresc P.omîn succese continue in lupta pentru cauza nobilă a construirii so
cialismului în Romînia, pentru ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, 
pentru pace în lumea întreagă.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN COREEA

Excelentei sale Domnului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare. Romîne 
București

Cu ocazia sărbătorii naționale, vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele 
mele felicitări, precum și urările cele mai bune pentru fericirea dv. personală și 
pentru prosperitatea poporului romîn.

RODOLPHE RUBATTEL 
Președintele Confederației Elvetîce

Telegrama șahinșahului Iranului
Excelenței sale Domnului dr. PETRU GROZA

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 

București 
Cu ocazia sărbătorii naționale romîne, vă exprim sincerele mele felicitări. 

MOHAMED REZA PAHLAVI

Excelenței sale Domnului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romlne
București

Conform instrucțiunilor președintelui Republicii Federative Populare Iugoslavia, 
Iosif Broz-Tito, am onoarea, Excelență, să vă transmit — cu ocazia sărbătorii na
ționale de 23 August — felicitările sale și urările sale cele mai bune pentru po
porul romîn.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea foarte înaltei mele considerațiuni. 
însărcinat cu Afaceri ad-interim 

al Republicii Federative Populare Iugoslavia 
I. TOPALOSKI

Excelenței sale Domnului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romlne 
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența voastră să pri
mească felicitările mele sincere cît și urările mele cele mai bune pentru prospe
ritatea patriei.

J. K. PAASIKIVI 
Președintele Republicii Finlanda

Tovarășului 5IM/ON BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

București
De ziua sărbătorii naționale — cea de a 10-a aniversare a eliberării Romîniei 

de către eroica Armată Sovietică — vă rog, tovarășe ministru, să primiți felicită
rile mele călduroase.

Vă urez noi succese în munca rodnică de întărire a păcii și a colaborării in
ternaționale.

STANISLAW SKRZESZEWSKI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Polone

Tovarășului SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei de către glorioasa 

Armată Sovietică, primiți, tovarășe ministru, felicitările și urările mele cele mai 
sincere. In cei zece ani care s-au scurs, poporul romîn a obținut succese remarcabile 
în opera de construire a socialismului în țara sa. El ocupă de asemenea un loc im
portant în lupta pentru menținerea păcii în lume.

Poporul cehoslovac urmărește cu bucurie succesele obținute de poporul frate 
romîn și stă ferm alături de el în lupta lui pentru noi succese.

Trăiască prietenia veșnică între poporul cehoslovac și poporul romîn!
Să se dezvolte și să se întărească lagărul păcii în frunte cu puternica Uniune 

Sovietică 1
VACLAV DAVID

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Cehoslovace

, R-------------- ---------------
La chemarea tractoristului Vasile 

Stănescu pentru cucerirea titlului de 
„cel mal bun tractorist”, au răspuns 
sute de tractoriști din stațiunile de ma
șini șl tractoare și din gospodăriile 
agricole de stat din țară. In campania 
de primăvară, mulți, foarte mulți au 
scris cu fierul de plug pe negrul pă- 
mîntului atîția hantri încît graficele din 
stațiune sau din gospodărie n-au fost în 
stare să-l cuprindă. Și-acum, In vară, 
bătălia pentru cucerirea acestui titlu de 
cinste se desfășoară cu intensitate.

varășii din conducerea stațiunii, cît și co
mitetul organizației de bază U.T.M. din 
stațiune au neglijat în ultimul timp impor
tanța acestei întreceri, n-au mai privit-o 
ca o întrecere cu caracter larg, ci au re
zumat-o la o întrecere între fruntași.

In campania de primăvară, roadele mun
cii politice în rîndul tractoriștilor au fost 
destul de bogate, fapt dovedit de realiză
rile obținute de aceștia. Acum însă, roa
dele sînt mal slabe, avîntul e scăzut în în
trecere. Și dacă organizația de bază U.T.M. 
duce muncă insuficientă situația creată 
se datorește în mare măsură și comitetului 
raional U.T.M. Făgăraș. Dacă pe la înce
putul campaniei, comitetul raional a spri
jinit organizarea unei consfătuiri la care 
au participat mecanizatorii fruntași și ti
neri țărani muncitori fruntași —munca sa 
se rezumă aproape numai la aceasta. 
La consfătuire s-a împărtășit expe
riența bună, s-au popularizat frun
tașii, s-au realizat lucruri frumoase. 
Comitetul raional U. T. M. n-a ur
mărit însă după aceea cum sînt îndeplinite 
angajamentele luate, cum luptă mecaniza
torii de la S.M.T. pentru traducerea în 
faptă a celor discutate la consfătuire. Un 
fapt care dovedește munca superficială a 
comitetului raional U.T.M. este acela că 
nici un membru al comitetului nu cunoaște 
cum se desfășoară întrecerea pentru titlul 
de „cel mai bun tractorist" și nu sînt cu- 
noscuți nici fruntașii din campania de 
vară.

Aspecte asemănătoare în privința pro
blemei întrecerii pentru cucerirea titlu
lui de „cel mai bun tractorist" se găsesc 
și la comitetele raionale U.T.M. Mediaș, 
Sighișoara, Rupea și Stalin. Astfel, tova

rășul Giurușan, șeful secției organizații 
U.T.M. de la comitetul raional U.T.M. 
Stalin, nu cunoștea decît pe Maminuț 
Gheorghe, fruntașul stațiunii Hărman în 
campania de primăvară. Despre mersul în
trecerii acum, despre fruntașii campaniei 
de vară, nu cunoștea nimic.

Această situație nu este întîmplătoare. 
Lipsa de preocupare față de problema în
trecerii, față de popularizarea fruntașilor 
și de sprijinirea tuturor celor ce luptă 
pentru titlul de cinste, pornește de la co
mitetul regional U.T.M. Stalin. Tovarășul 
Voileanu Andrei, șeful secției munciio- 
rești-agrare, pretextează că este nou in 
muncă și că, din această cauză, nu cu
noaște situația de pe teren.

De o lună și mai bine de cînd i s-a în
credințat această muncă, tovarășul Voi
leanu n-a „reușit" decît o singură dată să 
se deplaseze pe teren și atunci în grabă, 
pentru o singură zi. In timp ce pe teren 
se desfășoară muncile agricole de vară și 
atît tractoriștii cît și activiștii comitetelor 
raionale au nevoie de îndrumare, tova
rășul Voileanu se mulțumește să luCreze 
rapoarte la sediul comitetului regional. Dar 
dacă tovarășul Voileanu este nou în 
muncă, tovarășul Seredoi, secretar al co
mitetului regional U.T.M. Stalin, fiind mai 
vechi și cunoscînd lipsurile fostului co
mitet regional, putea să-l ajute mai mult 
pe tovarășul Voileanu să intensifice între
cerea pentru cucerirea titlului de „cel mai 
bun țractorist".

Tovarășul Seredoi n-a făcut însă acest 
lucru. Pentru lichidarea acestor lipsuri, 
pentru a da avînt tinerilor mecaniza
tori în întrecerea pentru cucerirea titlului 
de „cel mal bun tractorist" comitetul re
gional U. T. M. Stalin trebuie să ia 
urgente măsuri. Trebuie să lichideze cu 
felul de muncă birocratic, să treacă la ac
țiuni concrete, la întărirea muncii politice 
în rîndul mecanizatorilor. Numai în felul 
acesta regiunea Stalin va putea să prezinte 
candidați serioși la titlul de „cel mai bun 
tractorist".

N. SIMIONESCU

„Scînteia tineretului"
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Declarația lui Schmidt-Wittmack 
făcută reprezentanților presei germane și străine
BERLIN 27 (Agerpres). — A. D. N. 

transmite : La 20 august, Comitetul prn- 
tru problemele unității Germaniei a or
ganizat o conferință ds presă la care 
Schmidt-Wittmack, deputat în Bundesta- 
gul de la Bonn, a făcut o declarație în 
fața a numeroși reprezentanți ai presei 
germane și străine.

După o serioasă chibzuință — a decla
rat Schmidt-Wittmack — am venit la 
Berlin și m-am adresat guvernului Repu
blicii Democrate Germane cu rugămin
tea de a-mi acorda posibilitatea să vor
besc de aici opiniei publice.

Fiind membru al fracțiunii Uniunii 
creștin-demecrate (U.C.D. — partidul lui 
Adenauer —■ N. R.) din Bundestag și 
al Comisiei Bundestagului pentru pro
blemele securității europene și pentru 
problemele privind întreaga Germanie, 
am avut posibilitatea, mai ales în ultima 
vreme, să cunosc temeinic metodele și 
aspectele politicii cancelarului federal, 
dr. Adenauer, care nu sînt comunicate 
opiniei publice și nici unui mare număr 
de deputați din Bundestag.

Datorită acestui fapt am ajuns la con
cluzia, mal ales în ultima săptămînă, bo
gată în evenimente, că linia urmată cu 
persistență de cancelar în domeniul po
liticii externe, îndreptată spre crearea 
comunității defensive europene, nu co
respunde nici în cea mai mică măsură 
intereselor poporului nostru și poartă în 
sine o mare primejdie pentru tratative 
pașnice.

în decursul activității mele de mulți ani 
în calitate de președinte al Comitetului 
pentru problemele apărării al „Uniunii 
tinere a Germaniei" — organizație a 
U.C.D., m-am pronunțat, în confor
mitate cu principii cu adevărat demo
cratice, pentru crearea unor contingente 
germane în cadrul „comunității de
fensive europene". Datorită rapoartelor 
unor membri ai departamentului lui Blank 
(care este de fapt Ministerul de război al 
Germaniei occidentale), cum ar fi loco- 
tenent-colonelul Ferber și general-maio- 
rul Wirmer, precum și ale d-lui Blank 
însuși, mi-am făcut repede o imagine de
spre activitatea preliminară depusă de 
departamentul lui Blank.

M-am pronunțat pentru reînarmare dat 
fiind primejdia din răsărit care ni se in
voca întotdeauna. Am crezut în posibi
litatea unei adevărate influențe parlamen
tare asupra creării acestor forțe armate 
și spre acest lucru tindeam de la intrarea 
mea în Comisia Bundestagului pentru pro
blemele securității europene.

Dar această speranță a fost spulberată 
mai ales în urma activității în cercul re- 
strîns al Comisiei pentru problemele „co
munității defensive europene".

Am ajuns la convingerea că cancelarul 
federal nu informează Bundestagul și co
misiile sale despre importantele proble
me ale politicii externe și ale înarmării și 
adoptă hotărîri contrare asigurărilor date 
de el opiniei publice și partenerilor săi 
din cadrul tratatului.

Ultimele evenimente, mal ales rezulta
tele conferinței de la Geneva, mi-au ară
tat, ca și multor alți oameni care gîn- 
desc politic, că există cu adevărat posi
bilitatea slăbirii încordării internaționale 
pe calea tratativelor. Există de asemenea 
posibilitatea de a se duce pe aceeași cale 
tratative și în problema germană. De 
aceea mi se pare nejustă reînarmarea cu 
orice preț și încă în cu totul alte condiții 
decît acelea care au existat la apariția 
ideii „armatei europene".

Acest punct de vedere a fost confirmat 
în timpul discuțiilor cu unii deputați din 
Bundestag care cunosc personal condi
țiile din S.U.A. Așa de pildă, după reîn
toarcerea dintr-o vizită făcută în S.U.A., 
Bucerius a declarat că în S.U.A. există 
cercuri influente puternice, interesate să 
se repete ceva asemănător cu o nouă zgu
duire coreeană. De aceea ini se pare că 
orientarea unilaterală spre politica ameri
cană este nechibzuită. în felul acesta 
Germania se lipsește de multe posibilități 
de a duce o politică independentă.

Aceste impresii și concluzii politice au 
dus la faptul că am început să mă desoli
darizez de politica comunității defensive 
europene și am început să consider pre
gătirile militare din alt punct de vedere.

în ultima vreme s-au răspîndit știri 
din care rezulta că departamentul lui 
Blank a și terminat de fapt pregătirile 
pentru constituirea unei armate de 400.000 
de oameni, alcătuită din 12 divizii, precum 
și a forțelor militare aeriene cu un efec
tiv de 80.000 de oameni. Dar aceste cifre 
nu mai corespund ultimelor date.

în conformitate cu hotărîrile adoptate 
la conferințele speciale secrete ale repre
zentanților S.U.A. și Republicii federale, 
care au avut loc în iunie-iulie a. c. la 
Bad-Godesberg a fost pregătit un plan 
de mobilizare care prevede formarea unui 
contingent german alcătuit din 24 divizii 
și nu din 12 divizii, așa cum se prevăzuse 
inițial. Totodată s-a luat în considerație 
posibilitatea creării unei rezerve de încă 
24 divizii.

în cursul acestor tratative, la care din 
partea S.U.A. au participat printre alții 
comandantul suprem al forțelor armate 
ale N.A.T.O., generalul Gruenther, iar din 
partea germană generalii Heusinger și 
Kruewell s-a hotărît ca un comitet spe
cial, alcătuit din experți militari ameri
cani și germani, să fie însărcinat cu pre
gătirea planurilor corespunzătoare con
crete nu mai tîrziu de 1 noiembrie a. c. 
Din partea germană, în acest comitet ur
mează să aibă un rol conducător gene
ralul Heusinger.

In cursul acestor tratative a fost adop
tată o hctărire specială cu privire la con
stituirea unor mari forțe militaro-aeriene 
germane și la constituirea unor formați
uni speciale cum sînt trupele aero-pur- 
tate. Se știe că depozitele de muniții ame
ricane pentru germani se află de multă 
vreme în așa zisul triunghiu de la Kai
serslautern.

Rămîne de văzut dacă cancelarul va in
forma parlamentul despre aceste acorduri 
secrete.

în ceea ce privește recrutarea de ofi
țeri pentru viitoarele forțe armate, tre
buie să spunem că de multă vreme se lu
crează la arhivele efectivului fostului 
wehrmacht german, arhive care, conform 
unor declarații confidențiale ale lui Blank, 
se află în întregime în departamentul său. 
Pe baza acestor arhive, încă înainte de a 
se proceda la actuala trimitere de cbșs- 
tionare, a fost efectuată selecționarea ca
drelor în funcție de experiența acumulată 
de acestea în cursul celui de al doilea 
război mondial. Acest lucru s-a făcut în 
așa fel ca opinia publică să nu afle nimic.

„Scînteia tineretului0
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Măsurile pregătite la departamentul lui 
Blank șl elaborate de comun acord în 
cursul negocierilor susmenționate cu Sta
tele Unite, urmează să intre în vigoare 
imediat după ratificarea tratatului cu pri
vire la comunitatea defensivă europeană 
de către Fra-ța și Italia. De aceea, con
form dorinței exprimate în repetate rân
duri de cancelar, se evită tot ceea ce ar 
putea neliniști opinia publică din aceste 
țări.

Deprimant pentru mine și pentru mulți 
colegi ai mei a fost faptul că toate aces
tea sînt ascunse organismelor parlamen
tara și exclud orice posibilitate de influ
ențare din partea acestora.

Cel mai bine informat este doar cercul 
restrîns al Comisiei fracțiunii parlamen
tare a Uniunii creștin-democrate pentru 
problemele comunității defensive europe
ne. Din această comisie în afară de mine 
fac parte, printre alții, deputății Lenz, 
Heye, Jaeger, Rasner, Bohrer.dsen și 
Kliesing. în același timp, această comisie 
parlamentară se ocupă de luni de zile de 
probleme și rapoarte generale, de pro
bleme de ordin intern, ca de exemplu 
drepturile și datoriile soldatului, situația 
sa ca cetățean, regulamentul discipli
nar etc.

Toate chestiunile esențiale le rezolvă 
cancelarul de unul singur. Ca urmare a 
acestui fapt, activitatea departamentului 
lui Blank este sustrasă intr-o mare mă
sură influenței parlamentare.

Pînă și încercarea comisiei restrinse a 
fracțiunii parlamentare a U.C.D. pentru 
problemele comunității defensive europene 
de a crea o comisie pentru selecționarea 
cadrelor de viitori ofițeri, n-a dus mo
mentan decît la tratative prelungite și n-a 
dat nici un rezultat. Blank a declarai pro
priei sale fracțiuni că nu a fost luată încă 
nici o hotărire în problemele cadrelor. în 
același timp, el a citat recent intr-o re
vistă americană numele acelora care ur
mează să fie numiți în posturi importante 
în comunitatea defensivă europeană.

Așa dar, parlamentul nu va putea îm
piedica pătrunderea în comunitatea defen
sivă europeană a unor elemente nedemo
cratice și naționaliste. Raportul prezentat 
Comisjei pentru problemele C.D.E. de că
tre generalul Matzki de la poliția federală 
de frontieră, este un exemplu tipic în 
acest sens. Concepțiile de astăzi ale aces
tui general nu se deosebesc deloc de cele 
pe care le-a avut în trecut. Persoane de 
genul său consideră că celelalte state par
ticipante (la tratatul cu privire la comu
nitatea defensivă europeană — N.R.) nu’ 
vor fi în stare să pună la dispoziție un 
număr echivalent de divizii și de aceea ei 
leagă de comunitatea defensivă europea
nă speranțele lor de a-șl asigura o situa
ție dominantă în Europa.
Aceleași motive au fost invocate în dis

cuția pe marginea problemei Saarului. 
Așa. de pildă, cancelarul a reușit să frîngă 
rezistența față de planul lui Van Naters 
chiar în propria sa fracțiune, indicînd în 
mod clar că după intrarea în vigoare a 
tratatului cu privire la comunitatea defen
sivă europeană, poziția Republicii federale 
s-ar consolida și în conformitate cu 
aceasta ar fi rezolvate celelalte chestiuni 
litigioase politice și economice.

Acest punct de vedere al cancelarului 
coincide cu părerea care domnește în 
cercurile industriei miniere și metalurgice 
(este vorba de cercurile „Uniunii euro
pene a cărbunelui și oțelului" — N. R.), 
conform căreia potențialul german care 
este mai puternic va ajuta, firește, ca 
punctul de vedere german să capete o în
semnătate deosebită.

Ca urmare a acestor fapte, mi-am dat 
seama că orientarea unilaterală a politicii 
cancelarului duce la încordarea în atmo
sfera politicii externe și poate avea în 
ultimă instanță consecințe neprevăzute 
pentru Germania.

Raportul cu privire la strategia atomică 
și la consecințele unui viitor război, ra
port prezentat la mijlocul lunii iulie a.c. 
de către generalul Heusinger în Comisia 
pentru problemele comunității defensive 
europene, dovedește acest lucru cu o cla
ritate înspăimîntătoare. Generalul Heu
singer a vorbit cu toată seriozitatea des
pre efectul bombelor atomice și despre 
necesitatea apărării.

Este lesne de înțeles că nu numai aceste 
împrejurări, ci și altele mai sus mențio
nate, au pus pe gînduri șl pe alți deputați 
Ca urmare a acestui fapt se pot auzi ade
sea obiecțiuni împotriva politicii duse de 
o singură persoană. Dar din păcate aceste 
obiecțiuni nu pot fi auzite decît în con
versații particulare și intr-un cerc re
strâns. Acest lucru se explică prin faptul 
că în prezența cancelarului în fracțiunea 
U.C.D., este cu neputință exprimarea cu 
adevărat liberă de păreri atunci cind se 
discută probleme importante. Comporta
rea sa autoritară, faptul că exagerează 
sau minimalizează conștient importanta 
problemelor, sistemul său de a exercita o 
influență personală asupra diverșilor 
deputați fac cu neputință exprimarea li
beră a părerilor și discuțiilor aprofundate 
în sinul fracțiunii.

Acest lucru s-a manifestat și în faptul 
că orice rezistență conștientă a deputați- 
lor, chiar șl în problemele de însemnătate 
secundară, avea ca rezultat boicotarea fă
țișă a acestor deputați. îmi aduc aminte 
de un caz — devierea deputatului U.CJ>„ 
Muller Hermann, de la concepția comu
nității defensive europene.

Din această cauză situația acestui depu
tat în fracțiune s-a înrăutățit ulterior în 
mod considerabil.

Exact la fel stau lucrurile în ceea ce 
privește relațiile cu partenerii din coali
ție. Este interesant de reținut că atunci 
cînd se iveau dificultăți, cancelarul chema 
la el pe conducătorii fracțiunilor sale la o 
convorbire între patru ochi și convingea 
pe fiecare în parte să accepte punctul său 
de vedere.

Cunoașterea acestor rînduieli permite 
să se înțeleagă de ce n-am putut face o 
asemenea declarație la Bonn. Dacă mai 
puneam încă la îndoială acest lucru, reac
ția trezită la Bonn îmi arată că în cazul 
cînd aș fi încercat să fac acolo o asemenea 
declarație, mi s-ar fi impus tăcere.

După ce am ajuns la această concluzie, 
am încercat totuși să îndemn chiar și la 
Bonn, pe colegi de seamă din fracțiune să 
adopte o poziție fermă față de cancelar.

Astfel, încă nu de mult am arătat cu 
insistență conducătorului fracțiunii, Von 
Brentano, și secretarului parlamentar 
(U.C.D.). Dr. Krone situația dificilă în care 
m-au adus convingerile mele. Am decla
rat că în prezent trebuie să se pună cu 
orice preț capăt alunecării pe drumul co
munității defensive europene. Am spus 
că nu mai poate continua această situație 
în care problemele unificării și politicii 
interne sînt lăsate totdeauna pe ultimul 
plan, iar politica internă este serios ame
nințată de politica externă.

Am declarat în cadrul acestor convor

biri că este necesar, în sfîrșit, să se în
deplinească cu adevărat sarcina socială a 
U.C.D. După părerea mea, această reven
dicare s-a întărit în urma numeroaselor 
declarații din cercurile alegătorilor. Mă 
frămîntau îndeosebi problemele sociale 
nerezolvate din orașul meu natal, Ham
burg. Deși acest curs al gînduriior a găsit 
răsunet la deputății mai sus numiți, r.u 
am putut totuși să constat la ei hotărîrea 
pentru acțiuni cit mai grabnice.

Este greu să arăt într-o declarație atît 
de scurtă toate momentele care m-au de
terminat ca după o luptă internă grea să 
renunț, în ultimă instanță, la activitatea 
mea politică și personală, la Bonn și 
Hamburg. Am ajuns la convingerea fermă 
că politica de forță nu poate duce nici la 
unificarea Germaniei, nici la rezolvarea 
rezonabilă a problemelor de politică ex
ternă. Privită prin prizma Bonnului, po
litica comunității defensive europene pro
movată de cancelarul federal Adenauer 
nu este altceva decît o expresie a acestei 
politici de forță și duce — după cum a 
arătat conferința de la Bruxelles — la 
impas.

Așa dar, am fost pus în fața alternativei 
de a aștepta mai departe sau de a-mi 
spune deschis părerea. M-am decis. Cu 
acest prilej aș vrea să asigur pe prietenii 
mei de partid și pe alegători că în urma 
acestui fapt nu am renunțat nici decum 
la principiile partidului nostru. în activi
tatea mea politică viitoare voi acționa in 
spiritul creștin-democrat pentru o politică 
a înțelegerii.

După ce și-a terminat declarația, Sch
midt-Wittmack a răspuns la numeroase 
întrebări ale reprezentanților presei ger
mane și străine.

Răspunzînd la întrebarea coresponden
tului ziarului vest-german „Sudceutsche 
Zeitung" cu privire la soarta viitoare a 
mandatului său de deputat în Bundestagul 
de la Bonn, Schmidt-Wittmack a declarai 
că pentru el personal aceasta este o ches
tiune secundară.

El a subliniat că l-a indignat profund 
percheziția efectuată Ia domiciliul său de 
către poliția de la Bonn, deși avea asu
pra sa mandatul de deputat, pe care-1 are 
și acum după trecerea în Republica De
mocrată Germană. Din toate acestea 
reiese, a spus Schmidt-Wittmack, că vor 
să mă priveze cu orice preț de mandatul 
de deputat.

Răspunzînd apoi la întrebarea unui re
prezentant al ziarului „Berliner Zeitung", 
Schmidt-Wittmack a desmințit declara
țiile mincinoase ale președintelui fracțiu
nii U.C.D./U.C.S. din Bundestagul de la 
Bonn, von Brențano, potrivit cărora el, 
von Brențano, nu l-ar fi cunoscut per
sonal.

Vorbind despre rezultatele conferinței 
de la Bruxelles, a țărilor participante la 
„comunitatea defensivă europeană", Sch
midt-Wittmack, răspunzînd la întrebarea 
unul corespondent al agenției A.D.N„ a 
spus următoarele:

In rezultatul conferinței de la Bruxelles 
văd o dovadă a faptului că politica comu
nității defensive europene a ajuns la im
pas și că sarcina noastră sau mai degrabă 
sarcina Occidentului este de a face acum, 
in ultima clipă, o cotitură in politica 
externă.

La întrebarea cum își imaginează el 
calea unificării Germaniei. Schmidt-Wit
tmack a răspuns :

Ași încerca să înlocuiesc politica orien
tării unilaterale printr-o politică cu ade
vărat germană.

Răspunzînd la întrebarea unui cores
pondent al ziarului democrat berlinez 
„Neue Zeit“ — „Cum apreciați poziția 
fracțiunii U.CD. din Bundestag față de 
propunerile Camerei Populare a Republi
cii Democrate Germane ?“, Schmidt-Wit
tmack a subliniat că propunerile Came
rei Populare a R. D. Germane n-au fost 
discutate în Bundestag.

La întrebarea unui corespondent al zia
rului „Berlingske Tidende" din Copen
haga, Schmidt-Wittmack a declarat că nu 
a fost niciodată comunist sau marxist și 
că nu intenționează să devină comunist

Un reprezentant al revistei vest-ger- 
mane ,J>er Spiegel" l-a întrebat: Ați con
simțit în septembrie anul trecut să can
didați din partea U.CD. în alegerile pen
tru Bundestag, deși știați să lupta elec
torală a fost organizată de partidul dum
neavoastră exclusiv sub semnul comuni
tății defensive europene. Ce v-a determi
nat in ciuda acestui fapt de a candida ?

Schmidt-Wittmack a răspuns : Am fost 
vreme îndelungată adept al politici co
munității defensive europene. Am men
ționat aceasta și în declarația mea. Schim
barea s-a săvârșit încet Tocmai activita
tea mea In Bundestag a dus la această 
schimbare a concepțiilor mele.

După ce Schmidt-Wittmack a răspuns 
la această întrebare, profesorul Norden 
care a prezidat conferința de presă, a 
anunțat că in ultimul timp pe adresa Co
mitetului pentru problemele unității Ger
maniei sosesc din partea a diferite per
soane din Germania occidentală declarații 
în care acestea comunică că pînă anul 
trecut au fost partizan; ai politicii comu
nității defensive europene, dar că eveni
mentele din ultimele luni i-au determinat 
să-și schimbe punctul de vedere. Va veni 
timpul, a spus profesorul Norden, cînd 
acești oameni se vor pronunța în mod des
chis și își vor spune numele.

La întrebarea dacă îi este cunoscut ceva 
despre acordurile secrete relativ la „co
munitatea defensivă europeană", Schmidt- 
Wittmack a declarat: In ceea ce privește 
aceste acorduri pot să spun numai că am 
cunoștință de unele lucruri.

Cuvântul de încheiere a conferinței de 
presă a fost rostit de profesorul A. Norden, 
secretar al Comitetului pentru problemele 
unității Germaniei. El a subliniat că decla
rația lui Schmidt-Wittmack, deputat în 
Bundestag, arată că cercuri tot mal largi 
ale opiniei publice vest-germane își dau 
seama de pericolul pe care îl prezintă po
litica lui Adenauer.

Norden a chemat personalitățile din 
viața politică, economică și culturală a 
Germaniei occidentale, conștiente de răs
punderea lor, să rupă hotărît cu politica 
de scindare a Germaniei dusă de Ade
nauer și să elaboreze la masa tratative
lor, împreună cu reprezentanții Republicii 
Democrate Germane, propuneri construc
tive cu privire la rezolvarea problemei 
germane.

Unitatea Germaniei, a declarat Norden, 
poate fi realizată numai pe calea trata
tivelor.

In ajunul dezbaterilor 
din parlamentul francez

PARIS 27 (Agerpres). — Agenția France 
Presse anunță că la sfîrșitul ședinței con
siliului de miniștri care a avut loc vineri 
și la care s participat și președintele re
publicii, Rene Coty, primul ministru Men- 
des-France a declarat ziariștilor că guver
nul a examinat din nou problemele în le
gătură cu dezbaterile ce încep sîmbătă în 
Adunarea Națională cu privire la tratatul 
C.D.E.

Mendes-France a spus că, dată fiind 
gravitatea problemei, guvernul a hotărît 
să continue să-și asume răspunderile sta
bilite pe baza declarației sale de învesti
tură.

Primul ministru a declarat că dezbate
rile din Adunarea Națională vor necesita 
probabil mai multe scrutine.

*
PARIS 27 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția „France Presse", adepții 
tratatului C.D.E. în Adunarea Națională 
franceză au pregătit o rezoluție cerînd 
Adunării să amine dezbaterile asupra 
tratatului care urmează să înceapă sîm- 
bătă. Rezoluția cere guvernului să elabo
reze un protocol la tratatul C.D.E. prin 

I care să se stabilească că acest tratat este 
I subordonat pactului N.A.T.O.

Adunarea Uniunii franesze 
a adoptat o moțim 

împotriva ratificării tratatului C. D. E.
PARIS 27 (Agerpres). — După cum 

anunță France Presse, Adunarea Uniunii 
j franceze a adoptat cu 100 voturi contra 65 

o moțiune împotriva ratificării tratatului 
armatei europene și a clauzelor anexe ale 
acestui tratat.
Declarația generalului De Gaulle

PARIS 27 (Agerpres). — Agenția France 
Presse transmite declarația făcută joi de 
generalul De Gaulle, care și-a exprimat 
împotrivirea sa hotărâtă față de tratatul 
armatei europene.

Zece ani de la eliberare — a declarat 
De Gaulle — se pare că o tresărire venită 
din adincul sufletului național francez, 
va salva independența Franței. Complo
tul care urmărește să lipsească Franța de 
suveranitatea și de armata ei, să o des
partă de teritoriile ei de dincolo de mare, 
pare să fie pe punctul de a eșua în fața 
opoziției naționale.

Timp de doi ani, a declarat De Gaulle 
în continuare, guvernele succesive au evi
tat să ceară poporului și parlamentului 
ratificarea, căci împotrivirea populară era 
limpede.

Națiunea s-a pus in mișcare. Voi toți, 
bărbați și femei franceze nu v-ați expri
mat în zadar acum zece ani încrederea 
in patria eliberată, a declarat în încheiere 
generalul De Gaulle.

----•----

Declarațiile provocatoare 
ale lui Dulles

PEKIN 27 (Agerpres). — La 24 august, 
in cadrul unei conferințe de presă, secre
tarul de stat al S.U_A_ Dulles a făcut o 
nouă declarație ostilă și provocatoare la 

I adresa R-P. Chineze. El a spus că guver- 
, nul S.U-A- „a dat directive flotei ameri

cane să apere insula Formosa (Taiwan)... 
Insulele din apropiere deținute de națio
naliști fac parte de asemenea din dispo
zitivul da apărare al Fcrmozei".

Folosirea forțelor armare ale S.UA.. 
pentru a împiedica Armata Populară Chi
neză să elibereze aceste insule, a arătat 
Dulles, va fi stabilită de către cercurile 
militare. Departamentul de stat, a adăugat 
el, va fi întru totul de acord cu autorită- 

; țile militare, în această privința.
Deși Dulles a încercat să ascundă prin 

cuvinte vagi intențiile sale, purtătorii 
de cuvînt ai Departamentului de stat al 
S.U-A. și ai departamentului apărării au 
și anunțat la 23 august că flota a 7-a ame
ricană a primit ordin să-și extindă raza 
de acțiune pînă la insulele Penghu. Un 
purtător de cuvînt al departamentului 
marinei militare a S.U.A. a amenințat 
chiar cu intervenția flotei americane dacă 

! Armata Populară Chineză de Eliberare va 
încerca să elibereze insula Quemoy în lar
gul coastei provinciei Fukien.

Sesiunea 
Consiliului U. I. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Ședința plenară din dimineața zilei 
de 26 august a sesiunii Consiliului U.I.S. 
a început cu discutarea problemei admi
terii de noi membri în Uniunea Interna
țională a Studenților. Raportul cu privire 
la această problemă a fost prezentat de 
Lionel Soto, secretar al U.I.S.

Raportorul a anunțat că Consiliul ur
mează să examineze trei cereri pentru ad
miterea ca membru asociat al Uniunii.

Lionel Soto a comunicat sesiunii că pri
ma organizație studențească care a înain
tat cererea pentru admiterea ca mem
bru asociat este Uniunea națională a stu
denților din Anglia, Țara Galilor și Irlan
da de nord, care a propus introducerea ace
stei forme de calitate de membru. Au de
pus cereri de asemenea Uniunea studen
ților din Israel și Uniunea națională a 
studenților din Africa de sud.

Discuțiile în jurul problemei admiterii 
de noi membri au fost foarte însuflețite.

Delegații la sesiunea Consiliului U.LS. 
au aprobat în unanimitate ca membri 
asociați ai UXS.: Uniunea națională a 
studenților din Anglia. Țara Galilor și 
Irlanda de nord; Uniunea națională a 
studenților din Africa de sud și Uniunea 
studenților din Israel Asistența a salutat 
cu căldură pe noii membri asociați ai 
U.LS. care numără în rândurile lor peste 
100.000 de studenți.

Consiliul a aprobat acordul UJ.S. cu 
Uniunea școlilor superioare din Franța cu 
privire la colaborarea în viitorul an șco
lar. Consiliul U.I.S. a adoptat de asemenea 
hotărîrea de a împuternici Comitetul Exe- 

i cutiv să continuie tratativele cu Uniunea 
națională a studenților din Camerun în 
legătură cu aderarea ei la U.I.S.

în ședința din dimineața zilei de 26 
august au fost ascultate rapoartele pre
ședinților comisiilor, care au făcut re
comandări pe marginea problemelor dis- 

I cutate în comisii.
★

în ședința din seara zilei de 26 au
gust a sesiunii Consiliului U.I.S. care a 
fost prezidată de Bereanu (Romînia), pri
mul a luat cuvînttil președintele Federa
ției Mondiale a Tineretului Democrat, 
Bruno Bernini, care a mulțumit pentru 
primirea călduroasă de care s-au bucurat 
la Moscova participanții la sesiune.

Raportul „Bugetul U.I.S. pe 1954-1955“ 
a fost prezentat de M. Ceh, membru în 
Comitetul financiar al U.I.S.

Consiliul a adoptat bugetul U.I.S. pe 
1954-1955.

Evoluția evenimen
telor internaționale 
dovedește neîncetat 
că politica „de pe 
poziții de forță" pe 
care o promovează 
cercurile conducătoa
re ale S.U.A. este 
sortită unui eșec si
gur. După infringe- 
rea suferită la con
ferința de la Geneva, 
diplomația americană 
a primit o nouă lovi
tură prin insuccesul 
conferinței de la 
Bruxelles.

Politică de pe „po
ziție de forjă"

Desen de EUG. TARU

Campionatele europene de atletism
BERNA 27 (Agerpres). — Ziua a 3-a a 

campionatelor europene de atletism a fost 
marcată de succesele strălucite ale repre
zentanților Uniunii Sovietice care au cu
cerit 7 medalii de aur și titlurile de cam
pioni europeni.

Excelentă a fost comportarea atletelor 
sovietice. In cursa de 100 m. plat Irina 
Turova a trecut prima linia de sosire, rea- 
lizînd timpul de ll”8/10, înaintea cunoscu
tei atlete olandeze Brouwer — ll”9/10.

Proba de disc a scos în evidență înalta 
măestrie a aruncătoarelor sovietice care au 
ocupat primele trei locuri. Titlul de cam
pioană europeană a revenit atletei Pono
mareva, care a aruncat discul la 48,02 m. 
Coechipierele sale Begliakova și Zîbina au 
realizat 45,79 m. și respectiv 44,77 m. Re
prezentanta R.P.R., Lia Manoliu, s-a cla
sat pe locul 8 cu 43,86 m. dintr-un lot de 
17 finaliste.

Recordmana mondială Nina Otkolenko 
(U.R.S.S.) -a cîștigat într-un stil impresio
nant cursa de 800 m. plat, Invingînd pe

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

„Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară !“

București. Organ al Biroului Informativ al Partidelor comuniste și muncitorești 
Nr. 35 (303)

Cuprinde :
ARTICOL DE FOND: Să nu permitem reînvierea unui focar de agresiune în 

Europa !
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ: Poporul romîn în luptă pentru socialism și 

pace.
* * « Cuvîntarea tovarășului N. M. Șvemik rostită la adunarea festivă din

București la 22 august 1954.
LtO FIGUERES : A noua aniversare a Republicii Democrate Vietnam.
D. N. AIDIT : Poporul indonezian în lupta pentru lichidarea completă a regimului 

colonial.
R. STRECHAJ : Un eveniment memorabil în istoria poporului slovac.
HILDING HAGBERG: Suedia în preajma alegerilor pentru organele locale ale 

puterii.
FELICE PLATONE : O puternică armă a comuniștilor italieni în lupta ideo

logică.
BLAGA DIMITROVA : Un ținut care și-a schimbat înfățișarea.
JAN MAREK: Note politice: Un tîrg între jefuitori pentru împărțirea prăzii. 

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

Prețul 40 bani

Răspuns la întrebările cititorilor

Ce sînt obligațiunile C.E.C. 4% cu cîștiguri
Publicăm mai jos o serie de răspunsuri 

la unele întrebări în legătură cu lansarea 
obligațiunilor C.E.C. 4 la sută cu cîștiguri.

întrebare: Ce sînt obligațiunile C.E.C. 4 
la sută cu cîștiguri ?

Răspuns : Obligațiunile C.E.C. 4 la sută 
cu cîștiguri sînt cm nou mijloc pus la dis
poziția populației pentru a-și plasa în 
bune condiții și în mod avantajos disponi
bilitățile bănești, oferind deținătorilor de 
obligațiuni posibilitatea de a realiza im
portante cîștiguri.

Venitul la aceste obligațiuni, în lo
cul unei dobînzi fixe de 4 la sută, 
se plătește sub formă de cîștiguri 
prin trageri la sorți. Tragerile la sorți 
sînt de două feluri: de bază și suplimen
tare. Tragerile la sorți de bază au loc din 
2 în 2 luni, iar tragerea suplimentară are 
loc o singură dată pe an. La tragerile de 
bază iau parte toți deținătorii de obliga
țiuni, indiferent de data la care au fost 
cumpărate obligațiunile. La tragerea su
plimentară participă numai acei deținători 
care au cumpărat obligațiunile cu cel 
puțin 9, luni înainte de data tragerii su
plimentare. La tragerile de bază și supli
mentare, deținătorilor de obligațiuni li se 
acordă in fiecare an 25.000 de cîștiguri în 
valoare totală de 14.101.200 lei.

Ciștigurile la tragerile de bază sînt de : 
25.000. 10.000, 5.000, 1.000 și 400 lei.

La tragerea suplimentară, în afară de 
aceste cîștiguri, se mai oferă un cîștlg de 
35.000 lei. Prin aceasta se urmărește sti
mularea celor care-și plasează banii cum
părând obligațiuni pentru un timp mai 
mare de 9 luni. Aceste obligațiuni parti
cipă și la tragerile de bază.

întrebare: Care este valoarea unei obli
gațiuni și cum se repartizează cîștigurile ?

Răspuns : Obligațiunile sînt de 3 valori : 
200, 100 și 50 lei. Obligațiunea de bază este 
de 200 lei, iar la tragerile Ia sorți dețină
torii de obligațiuni de 200 lei primesc cîș- 
tigul întreg. Obligațiunile de 100 și 50 lei 
sînt fracțiuni ale obligațiunii de bază ; la 
tragerile la sorți, acestora le revine jumă
tate sau un sfert din cîștig. Presupunînd 
că iese la sorți obligațiunea nr. 8, seria nr. 
15.657 cu un cîștig de 35.000 lei, iar acea
stă serie este împărțită în obligațiuni de 
100 lei, cîștigătorului care are o obliga
țiune de 100 lei i se dă 17.500 lei, iar res
tul de 17.500 se va acorda cîștigătorului 
care are cealaltă obligațiune de 100 lei cu 
același număr de serie și de obligațiune. 
Obligațiunilor de 50 lei le revine un sfert 
din cîștig, adică 8.750 lei.

întrebare: Care este prețul de cumpă
rare a unei obligațiuni?

Răspuns : De la 1 septembrie 1954 pînă 
la 30 septembrie 1954 prețul de vînzare

atleta engleză Leather. Otkolenko a mar
cat timpul de 2’08”8/10.

Cunoscuta polisportivă sovietică Alexan
dra Ciudina a ieșit învingătoare în proba 
de pentatlon, totalizînd 4.523 puncte.

In finala probei de 400 m. plat bărbați, 
atletul sovietic Ardalion Ignatiev a obți
nut victoria cu timpul de 46”6/10, realizînd 
un nou record al campionatelor europene.

Proba de decatlon a fost cîștigată da 
sportivul sovietic Kuznețov, iar în proba 
de 50 km. marș victoria a revenit tot unui 
atlet sovietic Jukov.

La aruncarea greutății, pe primul Ioc 
s-a clasat atletul cehoslovac Shcbla, care 
a realizat o performanță de 17,20 m. Locu
rile următoare au fost ocupate de atleții 
sovietici Grigalka — 16,69 m. și Heinaste 
— 16,27 m. Atletul romîn Gabriel George
scu s-a clasat al 7-lea cu un rezultat de 
15,48 m. — dintr-un lot de 16 finaliști.

Campionatele continuă astăzi și mîine 
cînd vor avea loc ultimele probe.

către cetățeni a obligațiunilor C.E.C. 4 la 
sută este egal cu valoarea nominală a 
obligațiunii, adică 200, 100 și 50 lei. De la 
1 octombrie 1954, unitățile și ghișeele 
C.E.C. din întreprinderi și instituții vor 
vinde aceste obligațiuni după cum ur
mează ; în prima chenzină a lunilor noiem
brie, ianuarie, martie, mai, iulie și sep
tembrie prețul obligațiunii de 200 lei este 
de 202 lei, în a doua chenzină a acestor 
luni prețul este de 203 lei, iar în lu
nile cînd au loc tragerile: în prima 
chenzină 204 lei și în a doua chenzină 205 
lei. Pentru obligațiunile fracționare de 
100 și 50 lei se plătește jumătate sau un 
sfert din prețul obligațiunii de 200 lei.

întrebare: Cînd și cum se pot vinde 
obligațiunile ?

Răspuns : Se pot vinde oricînd și oricui, 
fiind nenominale (la purtător). Unitățile 
C.E.C. de la orașe și sate cumpără oricînd 
obligațiunile de la posesorii lor la valoa
rea nominală, adică 200, 100 și 50 lei.

întrebare: Cum pot cetățenii să-și pro
cure aceste obligațiuni în localitățile unde 
nu există unități C.E.C. ?

Răspuns; Acolo unde C.E.C.-ul nu are 
unități sau unde nu există ghișee de 
întreprinderi și instituții, vor fi desem
nați împuterniciți C.E C. care vor sta Ia 
dispoziția populației pentru aceste opera
țiuni.

întrebare : Care sînt avantajele dețină
torilor de obligațiuni ?

Răspuns: In afară de ciștigurile acor
date cu ocazia tragerilor de bază și supli
mentare, deținătorii de obligațiuni au 
următoarele avantaje :

— Plasament sigur și secret al surplusu
lui de bani. Obligațiunea nefiind nomina
lă nu se înscrie pe ea numele dețină
torului, puțind fi astfel cumpărată și vîn- 
dută fără nici o formalitate.

— Atît valoarea obligațiunilor, cît șl 
cîștigurile sînt scutite de orice fel de im
pozite și taxe.

— Dreptul de a cumpăra obligațiuni 
C.E.C. este nelimitat, deci orice cetățean 
poate cumpăra ori cite obligațiuni dorește 
participînd cu toate atît la tragerile de 
bază, cît și la tragerea suplimentară, în 
acest fel, posesorii de obligațiuni își mă
resc posibilitățile de cîștig.

întrebare: Cînd are loc prima tragere 
la sorți ?

Răspuns: Prima tragere de bază are 
loc la 30 octombrie 1954, iar prima tragere 
suplimentară la 30 septembrie 1955.

La prima tragere suplimentară vor par
ticipa deținătorii care vor cumpăra obli
gațiunile între 1 septembrie — 31 decem
brie 1954.
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