
Proletari 'din toate fUrile, tUtlfl-vif ! Asociație de producție agricolă pentru cultivarea bumbacului

fjntBia ineret
Zilele acestea, la căminul cultural din comuna Gîrcovu, ra

ionul Corabia, a avut loc o adunare obștească la care au par
ticipat un mare număr de țărani muncitori cultivatori de 
bumbac.

Cu acest prilej, președintele cooperativei, tov. Păun Tănase, 
a prelucrat rezoluția celui de al II-lea Congres al cooperației 
de consum din R.P.R., precum și Proiectul de Directive ale ce
lui de al II-lea Congres al P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
agriculturii in următorii 2-3 ani.

Datorită muncii de lămurire dusă de agitatorii organizației 
de bază și membrii consiliului de conducere al cooperativei, 
numeroși țărani muncitori, participanți la această adunare ob
ștească, și-au manifestat dorința de a se organiza intr-o aso
ciație de producție agricolă pentru cultivarea in comun a bum
bacului.

In urma cererilor depuse de un număr de 12 familii de ță

rani muncitori, în comuna Gîrcovu a luat ființă o asociație 
agricolă pentru cultivarea in comun a bumbacului. Țăranii 
muncitori intrați in asociație posedă 4,11 ha. teren arabil, pe 
care s-au angajat să-l muncească laolaltă pentru a obține re
colte cît mai bogate in anul viitor. Printre primii care au in
trat in asociația de producție agricolă se află comuniștii Gri- 
gore Colceag. Păun Tănase și alții, al căror exemplu a fost 
urmat de țăranii muncitori Marin Stoian, Niculin Fenea și 
alții. Ca președinte al asociației de producție agricolă pentru 
cultivarea în comun a bumbacului a fost ales țăranul munci
tor Marin Mușat, iar țăranul cu gospodărie mijlocie, Stoian 
Paraschiv, a fost ales secretar. La propunerea comitetului aso
ciației, consiliul de conducere al cooperativei, s-a angajat să 
sprijine activ pe membrii asociației de producție agricolă, în 
vederea încheierii contractului cu stația de egrenat bumbac 
din Corabia.
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CU AVÎNT SPORIT
ÎN ÎNTRECERE

IN ACESTE ZILE tot mai mult crește 
numărul muncitorilor, al brigăzilor, 
echipelor și colectivelor, care-și tn- 

deplinesc angajamentele luate în cadrul 
întrecerii socialiste.

La fabrica „Libertatea”-Sibiu, utemista 
Margareta Gunesch, produce zilnic peste 
plan 9 kg. fire, fată de 3—4 kg. cu cît s-a 
angajat. Brigăzile de la Combinatul Me
talurgic Reșița, conduse de utemiștii 
Gosta Pavel și Tripon Florica, au rea
lizat 700 ventilatoare de masă, 500 cio
cane de lipit și au montat alte 300 ven
tilatoare cu aer cald Asemenea succese 
obțin și tinerii de la uzinele „Tudor Vla- 
Jimirescu" din Capitală. Ei au dat peste 
plan, cu mult înainte de termen 3 batoze, 
fată de 2 batoze, cît le fusese angajamen
tul, iar acum lucrează cu muit spor la 
Îndeplinirea noului angajament — acela 
de a da peste plan încă 4 batoze.

Mișcarea pentru îndeplinirea înainte de 
termen a angajamentelor luate, constituie 
o manifestare puternică a hotăriri: clasei 
muncitoare de a lupta pentru ridicarea 
necontenită a nivelului de trai materia! și 
cultura!.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii, vîrst- 
nici și tineri, știu că singura cale pentru 
obținerea de noi succese in producție, este 
dezvoltarea întrecerii socialiste — metodă 
comunistă de construire a socialismului.

in cadrul întrecerii, acțiunea de fo
losire din plin a capacității mașinilor se 
dezvoltă tot mai mult în rîndurile 
tineretului nostru muncitor. In acest 
scop strungarul utemist Marin Bărbat, 
de la I.M.U.-Medgidia. a confecționat de 
curînd un dispozitiv de prindere ai pie
selor din plin mers al strungului. Prin 
folosirea acestui dispozitiv, numai la 12 
repere, economiile antecalculate se ridică 
la suma de 67.000 lei, se reduce cu 30—40 
la sută procentul de uzură al strungului, 
obținindu-se, prin reducerea timpilor, o 
însemnată depășire de normă și o ridicare 
a productivității muncii.

In numeroase întreprinderi din in
dustria ușoară, întrecerea socialistă ia 
un avînt tot mai puternic. Sutele de 
tineri de la fabrica de postav „Buhuși", 
încadrați în întrecere muncesc cu avînt. 
Ei au dat un aport însemnat colectivului 
întreprinderii în direcția îmbunătățirii ca
lității firelor cu 1,16 la sută iar la țesă
turi au redus numărul punctelor defecte, 
față de luna august cu 3.8 la sută.

Și cite alte numeroase fapte nu ne vor
besc despre voința tineretului de a par
ticipa cu și mai mult elan, cu toată ini
țiativa iui creatoare, intensificînd între
cerea socialistă, Ia îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid de a ridica producția, 
productivitatea muncii, de a reduce prețui 
de cost al produselor, a realiza economii 
și a găsi și folosi rezervele interne care 
există In fiecare întreprindere. Pentru în
deplinirea sarcinilor mari pe care parti
dul le-a pus în fata noastră, de o mare 
importanță este acțiunea inițiată de cu- 
rind de a ridica pe cei rămași în urmă 
la nivelul fruntașilor.

Este profund greșită concepția acelor 
care cred că numai cu un număr restrîns 
de muncitori fruntași, care-și depășesc 
normele cu 100—200 la sută, pot fi obți
nute succese însemnate. •

Partidul ne învață că, întrecerea socia
listă nu înseamnă să-ți depășești numai 
tu planul, ci să ajuți pe tovarășul tău cu 
care te întreci să-și îmbunătățească 
munca, să-și îndeplinească și el norma și

IȚI VOM URMA EXEMPLUL—t 
1OVARAȘE VO1CHIJA

Îndemnul adresat de unii oameni al 
muncii din agricultură militarilor care 
vor ti lăsațl la vatră, a fost primit cu 
multă bucurie de militarii dintr-o uni
tate de tancuri.

Strinșl în jurul ofițerului Popescu 
Ion, instructorul de partid al unității, 
el au dezbătut pe larg scrisorile publi
cate in ziare și au hotărît să trimită o 
scrisoare de răspuns Eroului Muncii 
Socialiste, Vasile Volchiță.

lată textul acestei scrisori:

Tovarășe Vasile Voichiță,
Despre succesele obținute de tine și 

de brigada a 6-a de la S.M.T.-Sinico- 
laul Mare, am auzit de multe ori. Cu 
toții ne-am bucurat aflind cum ai 
reușit intr-un timp scurt să devii un 
tractorist de frunte și să meriți înaltul 
titlu de Erou al Muncii Socialiste.

In curînd și noi vom fi lăsati la va. 
tră. Sîntem hotărît- să vă urmăm în
demnul, să ne încadrăm în marea bă
tălie patriotică pentru dezvoltarea a- 
griculturii. Exemplul tău ne va fi în 
permanență călăuză în activitatea pe 
care o vom desfășura după lăsarea la 
vatră.

In armată, noi am căpătat multe 
cunoștințe tehnice, am învățat să tnt- 
nuim cu pricepere mașinile noi, per
fecționate, să le îngrijim cu atenție. 
Pe pieptul multora dintre noi strălu
cesc semnele onorifice „tanchist de 
frunte" și „ tehnician de frunte". Tot 
aci ne-am însușit o nouă atitudine 
față de muncă, a crescut conștiința și 

astfel să se obțină un avfnt genera! în 
producție.

Ridicarea celor rămași țn u-mă ia ni
velul fruntașilor, va duce la intensificarea 
Întrecerii socialiste și va face ca fiecare 
fabrică sau uzină să-și îndeplinească la 
timp și la toți indicii sarcinile de p'a~ 
Aportul brigăzilor, posturilor utemisae de 
control, al secțiilor tineretului In această 
direcție este deosebit de prețios.

In perioada actuală. în cadrul 'ntrece- 
rii socialiste, reducerea prețului de cost 
al produselor, sporirea producției ș: pro
ductivității muncii, îmbunătățirea eiFtiții 
produselor, obținerea unei cantităț: sporite 
de bunuri de larg consum, livrarea către 
agricultură a rit mai multe și de bună 
calitate mașini-uneite ți piese de schimb, 
descoperirea și folosirea rezervelor in
terne ale producției, ți realizarea unui re
gim sever de economii, sint sarcini care 
se pun cu toată tăria. îndeplinirea acestor 
sarcini va duce nemijlocit la crearea mu: 
belșug de produse, va face posib/â creș
terea necontenită a salariului rea! al ce
lor ce muncesc.

Comitetele organizațiilor de baza
U.T.M., în colaborare cu comitetele de în
treprinderi, sub conducerea organizațiilor 
de partid, sint chemate să îndrume și mai 
mult tineretul In întrecere. Generalizarea 
experienței înaintate a oamenilor sovietici, 
a metodelor avansate de lucru sovietice, 
a experienței fruntașilor noștri, va face 
posibilă îndeplinirea cantitativă ți cali
tativă a sarcinilor zilnice de plan.

In vederea bunei desfășurări a între
cerii, comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. au datoria să se ocupe cu multă 
grijă de consfătuiri — prilej de soluțio
nare a multiplelor probleme pe care Ie ri
dică zilnic procesul de producție- Propu
nerile de inovații și raț:ona!izări venite 
din partea tineretului, trebuie să găsească 
tot sprijinul din partea comitetelor orga
nizațiilor de bază U.T.M.

Folosirea formelor de agitație vii, tine
rești, analizarea periodică a felului în 
care tineretul luptă pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, va face ca întrecerea 
socialistă să cuprindă întreaga masă de 
tineret.

Problema dacă toți utemiștii — și an
trenată de ei întreaga masă de tineret din 
întreprindere — vor deveni luptători ac
tivi pentru îndeplinirea sarcinilor mari 
care ne stau in față, dacă marea masă a 
tineretului se va ridica la nivelul frunta
șilor. depinde In mare măsură de ajuto
rul și îndrumarea pe care organizațiile 
de bază II va primi din partea comitetelor 
raionale, orășenești și Tegionale U.T.M.

Comitetele raionale, orășenești și re
gionale U.T.M. trebuie să lase la o parte 
tot formalismul și munca de paradă și să 
desfășoare In rindul tineretului o muncă 
vie, concretă. Nu poate fi satisfăcătoare 
activitatea unui comitet raional sau re
gional U.T.M.. care neglijează problema 
intensificării întrecerii socialiste. Datoria 
lor este aceea de a stimula avfntal tine
retului, spiritul său inventiv, toată iniția
tiva sa pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan la toți indiciu

însuflețiți de rezultatele obținute pini 
acum, să antrenăm în tntrecere mase tot 
mai largi de tineri, să dovedim prin fapte 
dragostea și devotamentul nostru față de 
partid, care ne călăuzește spre un viitor 
luminos.

nivelul nostru politico-ideologic, ne-am • 
îmbogățit cunoștințele generale. Multi { 
dintre noi am invătat diferite meserii. ( 
Unii au devenit tractoriști, alții meca- j 
nici, șoferi, instructori sanitari și vet* *-  î 
rinart etc. Toate aceste cunoștințe ci- ' 
pătate în armată ne vor fi acum da I 
mare folos. eleve de la Școala 

Pedagogică și Școala 
Medie de 10 ani fete, au plecat la G.A.S. 
Devesel să ajute prin muncă voluntară 
la culesul bumbacului.

împărțite în 16 grupe, elevele au reușit 
să stringă 1800 kg. bumbac de pe o su
prafață de 10 ha. Cele mai frumoase re
zultate le-a obținut clasa a X-a B de la 
Școala Medie de 10 ani fete. In mod spe
cial s-a evidențiat pioniera Doina Stă- 
nescu care a cules singură 12 kg. bumbac.

• Copiii țăranilor muncitori de la Va
lea Sapartocului trebuiau să meargă cale 
de cițiva kilometri pînă la Școala elemen
tară din centrul comunei lor — Albești.

De aceea, în anul 1952 s-a hotărît ca din 
banii încasați prin autoimpunere și prin 
muncă voluntară să se înceapă construirea 
unui local nou de școală chiar la Valea 
Sapartocului. Construcția începută atunci 
a fost terminată anul acesta în luna sep
tembrie. Acum se tac lucrările de amena
jare a sălilor de clasă și a celorlalte în
căperi. In curînd școala va fi dată în fo
losință.

La construcția localului de școală au 
muncit cu spor țăranii muncitori Nicoiae 
Staer, Nicoiae Bucur, Maria Bucur si 
alții.
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Venind in mijlocul oamenilor mun- j 
cii din agricultură, muncind în SM.T.- « 
uri,gospodării de stat. gospodării agri- j 
cole colective sau întovărășiri, vom , 
căuta să ne facem pe deplin datoria. 
In primul rînd ne vom strădui să ne 
perfecționăm calificarea profesională. 
pentru a putea minui cu pricepere 
tractoarele și mașinile noi. cu care sint 
înzestrate azi S.M.T.-urile.

Ca tractoriști, brigadieri, membri In 
gospodăriile agricole colective sau ca 
mecanizatori, vom lupta pentru extin
derea aplicării metodelor agrotehnice 
înaintate, pentru mărirea suprafețelor 
arabile, pentru sporirea producției la 
hectar — așa cum prevede Proiectul 
de Directive.

Vom ajuta din toate puterile noas
tre la traducerea în viață a măsuri
lor luate de partid și guvern in vede
rea înfloririi agriculturii. In cadrul 
brigăzilor, vom porni întrecerea pentru 
titlul de „cel mai bun tractorist" și 
vom mobiliza pe utemiști să fie exem
plu de disciplină în toate acțiunile, să 
fie fruntași în bătălia pentru sporirea 
recoltelor.

Sergent Pulpan Gheorgbe, sergent 
Benea Alexandru, sergent Mltu Dra- 
gomlr, sergent Ghenea Mlhaî, soldat 
frunta.s Coman Aurel, soldat Pințoiu 
Samollă.

SĂ GRĂBIM RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE
DE TOAMNĂ!

LA CULESUL „AURULUI ALB" Situația Însămînțărilor de toamnă
GALAȚI (de la corespondentul nostru). 
Pe o suprafață cit cuprinzi cu ochii se 

Întind cgeareie GA S Urleasca din ra- 
ioeul Bră.la.

Această întindere parei nesfirsită este 
cultivată cu diferite culturi. In primă
vară. la această gospodărie de stat a fost 
însămințată eu bumbac suprafața de 
IM ha. Muncitori: si tehnicienii gospodă
riei ca acordat o atenție deosebită aces
te: culturi importante care are menirea să 
asigure eu materie primă fabricile tex
tile din țara noastră. Ei au iasămințat la 
timp bumbacul, executind lucrările după 
uri citatele metode sovietice. Hotăriți să 
ob'ri o recoltă cit mai mare, ei au exe
cuta: in timpul verii 5 praștie.

*
Era încă de dimineață, cînd sosisem în 

GAS Urleasca. Pentru a ajunge la tar
laua de bumbac trebuia să mai merg 
dțiva km. Am pornit Intr-acolo însoțit de 
utemistul lacomi, tehnician de cultură.

După ce ne-am îndreptat spre locul 
cultivat cu bumbac însoțitorul mi-a ară
tat tm morman uriaș scăldat in razele 
soarelui ca un munte de zăpadă. Era vata 
de bumbac.

Pe drum ti nărui tehnician, după ce 
mi-a povestit felul cum au executat lu
crările la cultura de bumbac mi-a arătat 
care au fost rezultatele. „După această 
suprafață am avut planificat să recoltăm 
72 tone, insă numai pini In ziua de 5 oc
tombrie noi am recoltat 85 tone bumbac 
și numai de calitate superioară. Pînă

BRIGADA FRUNTAȘA
Pornite în întrecerea so

cialistă. brigăzile de trac
toare de la S.M.T.-Crivești 
au obținut pînă acum re
zultate frumcasz.

Brigada tov. Șadoru 
Gheorghe care a lansat 
chemarea la întrecere pe 
întreaga stațiune, lucrează 
la gospodăria colectivă din 
Ivești arături pentru insă-

AU TERMINAT ÎNSĂMÎNȚĂRILE
Muncitorii șl tehnicienii 

G AS. - Cornuri, regiunea 
Ploeștî obțin succese im
portante în lupta pentru 
îndeplinirea la timp și in 
bune condițiuni a campa
niei de însămințări de 
toamnă.

îndrumați de organizația 
de partid și avind necon
tenit sprijinul inginerului 
șef Teru și al șefului de 
secție D. Stoicescu, munci

mînțări. Planul brigăzii 
care este de 507 hantri pe 
întreaga campanie, a fost 
realizat de curînd in pro
porție de 102 la sută. Bri
gada a tăcut economii de 
carburanți de 2.162 kg. mo
torină și 611 lei.

Fruntași pe brigadă și 
totodată pe stațiune sint

torii și mecanizatorii gos
podăriei au terminat insă- 
mînțările încă de la înce
putul acestei luni.

Au fost insămînțate 170 
ha. griu de toamnă, 30 ha. 
orz, 20 ha. secară și 20 ha. 
secară masă verde.

întreaga suprafață a fost 
lnsămințată in rinduri dis
puse în cruce, folosindu-se 
semănători sovietice re
morcate de tractoare, care

LA O FABRICĂ T
— Nu găreștl pe nimeni — spune por- 

| taruL Tovarășii de la partid, de la U.T.M. 
chiar și funcționarii sint la lemne.

N-am prea înțeles eu la început despre 
ce e vorba, dar pe urmă m-am dumirit- 
In ultimul timp a sosit la fabrica de ex
tracte tanante „Argeșul -Pitești o canti
tate însemnau de materie primă (lemn 
de stejari.

Asigurarea materiei prime este una din 
cele mai importante verigi care duce la 
îndeplinirea angajamentelor luate in În
trecerea socialistă. Lemnele de stejar insă 
au sosit amestecate cu alte esențe dife
rite. de «ceea era necesari sortarea lor. 
în ziua de 27 septembrie, de pildă, in 
numai 2 ore au fost sortate aproximativ 
20.000 kg. lemne. In frunte au fost tovară
șii Dan Ion, secretarul organizației de 
partid si Tem Virgil secretarul organi
zației de bază UTK In această activi
tate s-au ma; evidențiat in mod deosebit 
utemiștii Mihai D- Ionescu Cornelia, Ma
rea Teodora și alți muncitori și funcțio
nari.

ANGAJAMENTELE 

PRIND VIAȚA
Peste tot pe unde am trecut, stadiul lu- 

I crărilor prevăzute in angajamentul mun- 
I citorilor, tehnicienilor și inginerilor din 
I această fabrică este avansat Coloana de 

separație a fracțiilor acide de fracțiile 
alcoolice a fost montată in proporție de 90 
Ia sută De asemenea montarea coloanei 
de fracționare era aproape gata. Muncito
rii care lucrează la aceste două coloane 
vor ca prin munca lor, să le pună mai de 
vreme în funcțiune, pentru a putea fur
niza. in scurt timp, noi produse de larg 
consum ca: dizolvante pentru lustruit 
mobilă, lacuri, vopsele etc. Printre mun
citorii tineri și virstnici care lucrează la 
aceste instalații prețioase este și utemis
tul Ion Constantin.

★
Intr-una din secțiile fabricii, unde se 

găsește moara de tocat lemne de stejar, 
lucrează un singur om.

— Este șeful secției — ne spune Înso
țitorul. Asta nu este o treabă ca să o

acum am dat peste plan 14 tone vată de 
bumbac calitate superioară și mai avem 
mult de recoltat. Nici nu am terminat cu 
calitatea superioară, iar pe urmă vom 
avea de recoltat calitatea I, II etc.

După producția care s-a recoltat pînă 
in prezent vom obține la hectar peste 
700 kg., ceea ce înseamnă mai mult cu 
aproape 300 kg., față de cantitatea plani
ficată. Tot pînă la aceiași dată au fost 
predate la bază, peste 78 tone".

Ajunși la tarla am văzut pe cei peste 
150 muncitori, dintre care majoritatea 
sint tinere fete, la recoltatul acestor cul
turi bogate. înainte de a începe recoltatul 
bumbacului, muncitorilor li s-au explicat 
cum trebuie aplicată metoda sovietică 
Baschi Baschirov (de culegere cu amîndouă 
miinile).

Această metodă este aplicată de toți 
muncitorii și muncitoarele care lucrează 
la recoltat Ei adună vata cu amîndouă 
miinile și cu o iuțeală destul de mare.

Printre zecile de muncitori și munci
toare intilnim pe tinerele surori Dumi
trescu Elena și Dumitrescu Maria. Aproa
pe că nici nu poți să observi cînd duce 
mina cu vată și o introduce în șorț. Lu- 
crînd după metodele sovietice ele reu
șesc să-și depășească norma cu 100 la 
sută culegind In loc de 20 kg. cit prevede 
norma, cite 40—44 kg. zilnic.

Munca muncitorilor de la G.A.S. Ur
leasca dovedește că ei Iși îndeplinesc cu 
succes angajamentele luate in Întrecerea 
socialistă.

tractoriștii Anea Gheorghe 
și Căpraru loan. Primul 
și-a depășit planul cu 37 
hantri și a economisit 667 
kg. motorină, iar al doilea 
are pină acum 3 hantri 
peste plan și 515 kg. de 
motorină economisită.

Corespondent 
POPA 1OAN

parale! cu însămînțatul, au 
administrat cantitatea de 
3.000 kg. superfosfat.

S-au evidențiat în mod 
deosebit pentru munca 
depusă tovarășul brigadier 
Ivănescu Sebastian și bri
gada de tractoriști con
dusă de Stoica Vasile care 
și-a depășit planul cu 32 
la sută.

Corespondent 
ION BOLD

facă el; există un om anume care alimen
tează moara, dar acum sînt toți plecați 
la sortare—

Din mașină se ridică la fiecare bucată 
de lemn, fărâmițată, un nor de praf ce ia 
drumul ferestrelor larg deschise. Dar aici 
peste puțin timp vor fi condiții și mai 
bune de lucru. Desprăfuitorul de la moară 
este deja montat in mare măsură și o 
echipă care ii montează ne spune că va 
fi gata la data fixată in angajament.

Multe lucruri frumoase am aflat despre 
munca tinerilor și virstnicilor de la fa
brica de extracte tanante. Ei și-au luat 
angajamentul să construiască pină la 7 
Noiembrie din resurse locale un atelier 
ce fierărie care este atit de necesar fabri
cii pentru lucrările proprii. In acest scop, 
au fost procurate cărămizile, schelăria, 
Cerul și nisipul, și a și început dărâma
rea unor barăci inutile de unde se vor 
lua o parte din materialele necesare care 
vor aduce economii in valoare de peste 
1000 lei.

Sub un acoperiș stă un agregat nou in
stalat. Aici l-am intilnit pe tinărul Voica 
Nicoiae care ne-a spus că schrederului 
peste cîteva zSe i se va face proba. 
Schrederul este una din mașinile de 
bază ale fabricii ș: îndeplinirea și depăși
rea planului depinde mult de eL De a- 
ceea Voica Nicoiae 3 depus mult suflet 
la instalația exterioară și subterană a 
mașinii reușind să facă și însemnate eco
nomii de manoperă. Regia. precum și 
mina de lucru economisită se ridică la 
7.000 let

Punerea In funcțiune a acestei mașini 
va face ca fabrica să nu mai folosească 
decît in mică măsură lemne de foc 
pentru extragerea tananților și mai ales 
deșeurile de lemn de stejar, ceea ce este 
de mare însemnătate pentru economia 
noastră națională.

IN SPRIJINUL 
AGRICULTURII NOASTRE

Am aflat in același timp aici că fabrica 
de extracte tanante „Argeșul" are sub 
patronaj G.A.S.-„Tlgveni" din raionul 
Curtea de Argeș. Pentru bunul mers al

însămînțările culturilor de toamnă se 
desfășoară în prezent în toată țara.

în regiunile în care sfaturile populare, 
organele agricole și conducerile unităților 
agricole socialiste sînt pătrunse de impor
tanța și necesitatea organizării la timp 
și în bune condiții a lucrărilor agricole de 
toamnă, s-a dat toată atenția cuvenită 
pregătirii din vreme a tractoarelor, plugu
rilor și semănătorilor și condiționării se
minței, s-au luat toate măsurile necesare 
pentru începerea și executarea arăturilor 
și însămînțărilor, s-a organizat folosirea 
pe scară cît mai largă a tuturor mijloace
lor de lucru existente și s-a mobilizat ță
rănimea muncitoare în lupta pentru asi
gurarea recoltei viitoare. în aceste regiuni 
s-au însămînțat suprafețe' importante și 
s-au. făcut lucrări de bună calitate.

Potrivit datelor de pînă la 12 octombrie 
a.c. însămînțările de toamnă sînt mai 
avansate în regiunile Constanța, Regiu
nea Autonomă Maghiară, de asemenea în 
regiunile Suceava și Iași.

Ritmul în care se execută muncile agri
cole este însă nesatisfăcător în unele re
giuni. Sfaturile populare șl organele agri
cole din aceste regiuni n-au dus și nu duc 
încă o muncă susținută de mobilizare a 
țărănimii muncitoare pentru ca aceasta 
să folosească din timp atelajele de care 
dispune și să treacă astfel în mod masiv 
la efectuarea arăturilor și însămînțărilor 
de toamnă. însămînțările culturilor de 
toamnă sînt rămase în urmă în special în 
regiunile Timișoara, Arad, Ploeștî, Ora
dea, Craiova, Bîrlad, Cluj și Pitești, unde 
directorii direcțiilor agricole regionale, 
tov. Segărceanu Oprea, Romoșan Ștefan, 
Curteanu Sergiu, Mudura Pavel, Bărbu- 
ceanu Ștefan, Savu Mihai, Crețu Iosif și 
Tivig Mihai, nu au dat toată atenția cu
venită pregătirii din timp a tractoarelor,

î NĂRĂ
treburilor, fabrica a trimis tovarășilor de 
la această gospodărie mal multe mate
riale de care ei aveau nevoie.

Astfel, s-au trimis de curînd aproape 
7 kg. curea de transmisie, o curea tra- 
pezoidală, aproape un kg. și jumătate ta
blă de cupru, 2,200 kg. klingherit, 7 metri 
cubî de oxigen, 50 kg. carbid, rulmenți 
și altele. Acesta este un sprijin prețios 
acordat de muncitorii de aici pentru dez
voltarea agriculturii noastre.

DESPRE UNELE LIPSURI
In fabrica de extracte tanante „Arge- 

șul“-Pitești sînt numeroși utemiști și ti
neri care în întrecerea socialistă iși depă
șesc normele de lucru. Astfel, utemistul 
Zoican Gheorghe, lucrînd la desfundarea 
difuzoarelor pentru extracție depășește cu 
mult normele; de asemenea frații Chiriță 
Constantin și Chiriță Dumitru transportă 
epuizate cu vagonetul, mai mult cu 30 la 
sută peste normă.

In brigada condusă de tinărul Bărăscu 
Ion sint tineri ca Enache Marin și 
alții care depășesc norma cu 15—20 la 
sută. Cu toate acestea brigada nu și-a în
deplinit planul. O astfel de situație întîl- 
nești și in alte secții și în cadrul altor 
brigăzi. Lucrul se desfășoară în asalturi, 
există dese goluri de producție. Oamenii 
care au multă experiență in producție nu 
au asigurate întotdeauna asemenea con
diții ca să lucreze din plin. Nu este sufi
cient ca să existe materia primă numai 
sub șoproane sortată. Ea trebuie să fie a- 
sigurată în secții pentru ca procesul de 
fabricație să nu sufere, ci să se desfă
șoare în mod ritmic. Intre secții trebuie 
să existe concordanța deplină privind a- 
sigurarea în mod continuu cu materie 
primă a tuturor secțiilor. Conducerea fa
bricii, în sprijinul căreia să vină cu toată 
puterea sa comitetul organizației de bază 
U.T.M., trebuie să ia în scurt timp măsuri, 
astfel ca angajamentele cu privire la de
pășirea planului de producție pe fabrică 
cu 1 la sută, așa cum spune angajamentul 
luat in întrecere, să poată fi îndeplinit.

N. COTIGA 

plugarilor, semănătorilor și seminței și nu 
eu luat toate măsurile pentru folosirea de 
la început a tuturor mijloacelor de lucru 
de care dispun. Așa spre exemplu în 
prima decadă a lunii octombrie, regiunile 
Craiova și Timișoara au lucrat cu numai 
33 la sută și respectiv 34 la sută din ca
pacitatea zilnică de lucru, iar în regiunea 
Plocști nu s-a folosit nici 29 la sută din 
capacitatea de lucru existentă.

Pentru a nu se repeta lipsurile din anii 
trecuți, cînd în unele regiuni și unități 
agricole socialiste lucrările de pregătire 
a însămînțărilor n-au fost făcute con
form regulilor agrotehnice sau au fost 
făcute prin aplicarea șablon a acestor re
guli, determinînd pe lingă prelungirea lu
crărilor de toamnă și executarea insămîn- 
țărilor în condiții necorespunzătoare, sfa
turile populare și organele agricole cu 
sprijinul comitetelor regionale de partid, 
trebuie să treacă la mobilizarea întregii 
țărănimi muncitoare și la luarea de mă
suri pentru folosirea tuturor mijloacelor 
de lucru existente pe teritoriu, astfel ca 
însămînțările să se termine în toate re
giunile cel mai tîrziu pînă la 1 noiem
brie a. c.

Inginerii și tehnicienii agronomi trebuie 
să stea în permanență pe teren, in mijlo
cul țăranilor muncitori pentru a-i lămuri 
și a-i îndruma să facă arăturile în bune 
condiții, cu brazde înguste, atunci cînd 
folosesc tracțiunea animală, să mărunțea- 
scă bolovanii cu polidiscul, boroana, tăvă
lugi dințați și chiar să-i spargă cu mu
chiile sapelor. Acolo unde arătura adîncă 
în vederea insămînțărilor de toamnă nu 
are timpul necesar să se așeze pină Ia 
însămințare, se va lucra obligatoriu cu 
tăvălugul urmat de grapă, înainte de se
mănat și după semănat. Trebuie să se 
condiționeze și să se trateze sămința, fo
losindu-se din plin la Insămințat toate 
semănătorile existente, semănîndu-se su
prafețe cît mai mari după metoda rîndu- 
rilor încrucișate sau rîndurilor dese, rc- 
glindu-se semănatul la adîncime potrivită.

Oameni ai muncii de pe ogoare ! Gră
biți muncile agricole de toamnă. Lucrați 
bine_ pămînrul și treceți neîntîrziat la în
sămînțatul griului, secarei și orzultr, 
pentru a termina la timp însămînțările și 
a asigura astfel o recoltă bogată în anul 
viitor. Faceți arături adinei de toamnă pa 
toate suprafețele pentru a înmagazina in 
pămînt cît mai multă umezeală, pentru a 
ridica fertilitatea lui și pentru a asigura 
sporuri mari de producție la culturile de 
primăvară. (Agerpres)

DIN POȘTA
DE IERI

• La chemarea 
comitetului raional 
U.T.M. Caracal, 224
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IN VIZITAIon Cornel

trecut la mon- 
seară strungul 

îpfățișarea ob.iș-

mirat pe 
lui Joeea

gata ? întrebă

incepu să rîdă, 
aminte de 
începuse să 

revizia strun-

tehnolog - *
Pînă în anul 1^49, Sectorul

»șln!!<

membru in comitetul U.T.M.
In desfășurarea muncii de ac

tivist un loc de mare însemnătate 
îl are studierea șl aplicarea ex
perienței Comsomolului.

Postul utemist de control pe 
uzină, creat de curînd a fost or
ganizat pe baza celor Însușite din 
experiența Comsomolului. Con
form propunerilor acestui post 
s-au adus prețioase îmbunătățiri 
în sistemul de folosire a energiei 
calorice șl electrice.

Comitetul nostru, orientîndu-se 
după activitatea comitetelor de 
Comsomol de la marile uzine, a 
făcut nu de mult o propunere În
drăzneață. Ea se referă la orga
nizarea unui colectiv de ingineri 
șl tehnicieni care să analizeze 
problema înlocuirii oțelurilor 
scumpe cu alte metale.

(

Ion Rîureanu
forjor

Slot de doi ani șef de echipă 
la forja mare. Forja noastră este 
fruntașă, dar n-a fost așa tot
deauna. Cu un an în urmă lucru
rile la noi mergeau prost Din 
car.ea „Atelierul de foc" a lui 
Boris Polevoi mi-am dat seama 
ce înseamnă calificarea oamenilor 
și minuțioasa organizare a locu
lui de muncă. Ajutat de conduce
rea secției am reușit să aplic me
toda Cotlear șl să calific pe to
varășii Băjenaru Constantin, Do- 
bre Gh., Lazăr Mihal și Ariton 
Petre.

Astăzi membrii echipei noastre 
muncesc bine și .
să-ți povestească ceva despre 
„Atelierul de foc"

Piua la 14 octombrie echipa 
noastră a realizat jumătate din 
planul său de producție pe luna 
octombrie, urmînd a-1 îndeplini 
total pînă in ziua de 25 ale lunii

LA „VIAȚA UZINEI
Fotografia de mai sus îl prezintă pe strunga

rul sovietic Vitali Seminschi, cu prilejul unei 
vizite făcute la uzinele „23 August" din Bucu
rești, demonstrind folosirea unui complex de 
metode de lucru sovietice Și această fotografie, 
publicată într-unul din numerele gazetei de 
uzină, „Viața uzinei" constituie un puternic do
cument ce vorbește despre ajutorul pe care oa
menii sovietici îl dau țării noastre.

Uzinele „23 August", acest pivot puternic al 
industriei noastre metalurgice, și-au schimbat 
mult înfățișarea in ultimii ani Mașinile noi, 
tehnica nouă, metodele înaintate de lucru, ca
binetul tehnic, cadrele perfecționate, toate vor
besc despre faptul că prietenii adevărați, oame
nii sovietici sprijină cu dragoste pe harnicii noș
tri metalurgiști.

Un grup de reporteri ai ziarului nostru a 
făcut o vizită la gazeta „Viața uzinei" spre a 
afla unele lucruri despre activitatea colectivului 
redacțional. în redacție, așa după cum era de 
așteptat: agitație creatoare — se încheia un 
nou număr. Pe masa redactorului șef se aflau 
cîteva planuri și machete ale viitoarelor numere

Unul din planurile de pe masa redactorului 
șef cuprindea teme interesante de articole și 
reportaje despre ajutorul sovietic dat uzinei.

Reporterii ziarului nostru au mers în uzină, 
încercind să cunoască în viață temele artico
lelor și reportajelor propuse în planul de muncă 
al gazetei „Viața uzinei".

Dimineața. Abia a sunat 
sirena ; Jocea Dumitru Îm
preună cu ajutorul său 
au și trecut la fapte. „A 
trece la fapte" înseamnă 
în limbajul celor doi a 
face o revizie unei mașini. 
Strungul asupra căruia 
trebuia executat controlul 
planificat în ziua aceea 
era un C.Z.T.K. de pro
ducție sovietică.

...Desfăcînd capacul cu
tiei de viteze, Jocea zîm- 
bea. Lucra cu ușurință și 
fiuera încetișor o melodie. 
Celălalt, Traian, 
semne de veselia 
întrebă :

— Ce e frate, 
vreo moștenire ?

Jocea nu-i 
imediat

— Ei, ai să vezi. Cînd 
om termina de demontat 
mașina poate că ai să pri
mești și tu o moștenire...

Au desfăcut în bucăți 
cutia de viteze, cutia că
ruciorului Ș*  alte piese 
principale ale mașinii. 
Traian aduse o tavă mare, 
pe jumătate umplută cu 
petrol și răsturnă in ea 
toate pinioanele și roțile 
dințate. Tînărul maistru 
Săndulescu, care se apro
piase între timp, cercetă 
cu atenție o coroană din
țată. Luciul imaculat al 
dinților li produse mais
trului mulțumire.

— Așa zic și eu. Uite 
ce piesă bună I Parcă nici 
n-ar fi funcționat...

— Ce să nu funcționeze 
— ridică Jocea privirea. 
De doi ani șt ceva e insta- 

asta, și.. s-,a. 
la maximum, 

de așchiere

fiecare poate

Mihail Siavinsshi
inovator

Tinerii din brigada complexă 
de inovații de la secția cazane, 
sau cum i se spune „brigada iste
ților" sînt mai toți niște băieți 
mărunți, simpli și modești, ve
seli și gălăgioși in clipele de re
paus. Cînd se Ivește vreo pro
blemă în legătură cu vreo pie
să, se string și mai aproape și 
încep să deseneze pe peretele ca
zanului cu vreun cui cam cum 
ar veni schița. Apoi vin cu toții 
la birou,

— Ei ce zici, meștere, ar merge 
asia și asta?...

Așa pot spune că s-au născut 
inovațiile care i-au făcut vestiți 
pe băieții aceștia în uzina noastră 
allt dc mare și în care cei mai 
mulți muncitori au cel puțin o 
inovație aprobată. Dar mal este 
un lucru: cazanele de locomotive 
pe care le lucrăm au o documen
tație sovietică pe care tinerii no
ștri Inovatori o cunosc aproape 
pe de rost. Ei mai citesc și în bi
bliotecă cărți din experiența In
ventatorilor șl inovatorilor sovie 
tici. Cînd se aduna brigada pen
tru studiu și Începe vreunul să ci
tească, încetează deodată vorba, 
risetul și scîrțîitul scaunelor 
iar țigările se sting, uitate. Atunci 
nu-1 pricină de mirare că în re
gistrul brigăzii sînt trecute acolo 
lucruri de seamă făcute de mii
nile lor îndemîn atice, pătate de 
ulei — și totuși mîini de aur — 
ale băieților din brigadă, lată 
cîteva dintre ele „dispozitiv 
special, ajutător, pentru asam
blarea și sudarea burlanelor de 
furnale..." „modificarea stufuri
lor de ventil de aburi șl ventil de 
siguranță la cazane"... „confec
ționarea unul vlnciu pneumatic"...

•rit- <

MEN T AL I TÂTI
Un oro înalt, negricios intră in birou. Puțin vor 

băreț din fire, incepu a frănainta miinile una intr- 
alta neștiind cum' să înceapă. Lucra de zor la 
prima lui inovație. Nu se prea sfătuise cu cineva 
in privința ei și de aceea mai toți lucrătorii care-1 
vedeau drăcovenia pe banc zimbeau. Și-a așternut 
ideea pe hîrtie, dar la calcule s-a încurcat și atunci 
a renunțat. O intimplare la al cărei deznodămint a 
fost martor, a venit să-1 
adreseze cu sfială dar 
Crișan.

De ani de zile, la uzină 
vire la ruperea penelor de la pompele de injec
ție ale motoarelor cu explozie. Ani de zile și totuși 
nimeni nu s-a preocupat mai atent de această pro
blemă. „Ei — și-au zis unii — se rup, se schim
bă și motorul funcționează mai departe". Tehno
logul Gabriela Crișan, întoarsă din U.R.S.S., de la 
studii, în toamna anului trecut, a cercetat mai cu 
atenție procesul tehnologic și a descoperit defec
țiunea. Penele erau executate într-un dispozitiv 
rudimentar care nu asigura întotdeauna găurirea 
lor la dimensiunile stricte. împreună cu alt teh
nolog a construit un dispozitiv care după calcule 
asigura la găurire o precizie pînă la miime de 
milimetru.

Mitrache, cel care lucra penele la bormașinâ. a 
privit cu neîncredere noul dispozitiv. „Ce e cu dră
cia asta ? De atîția ani lucrez cu dispozitivul ăsta 
vechi și e foarte bun Nu, nu, eu sint om bătrin, 
n-am să învăț meserie acum". Și ca prin minune 
noul dispozitiv nu scotea decît pene la fel de ne- 
precise ca și cel vechi. Tovarășa Crișan, cînd I s-a 
comunicat, a controlat de grabă planurile dispozi
tivului. Erau perfecte ! A stat lingă Mitrache cînd 
acesta lucra, dar degeaba. Atunci a rugat pe alt
cineva să găurească la bormașlnă De data aceasta 
penele au ieșit fără nici o defecțiune. Toți cei de 
față s-au uitat întrebători la Mitrache. Pentru a-și 
salva dispozitivul de la lada de fiare vechi Mi
trache lucrase nereglementar.

Cîțiva muncitori dintre cei de față au exclamat:
— Ce om înapoiat? I I se ușurează munca și el... 
Tovarășa Crișan, la care Mitrache nu mai în

drăznea să ridice privirea, a început cu blîndețe.
— Păi bine, tovarășe Mitrache, se poate ? ! Dis

pozitivul ăsta nou nu numai că dă piese mai pre
cise dar sporește și productivitatea muncii. Așa 
că dumneata vei cîștiga mai bine ca pînă acum.

A doua zi Mitrache cu sprîncenele strînse, dar 
cu gura puțin zîmbitoare s-a apucat vîrtos de lu
cru. Aceasta este întîmplarea...

Negriciosul a fost și el de fată : Cînd a auzit cu
vintele „Ce om înapoiat ? 1“ a simțit că oarecum 
e vorba și despre el. Mai apoi s-a hotărît să vor
bească despre inovație cu tovarășa Crișan- Si a 
făcut-o fiindcă a observat că inginera Crișan care 
a fost la un institut în Uniunea Sovietică, nu nu
mai că e tare învățată, dar mai ales se, poartă a- 
propiat cu oamenii.

Iar acum intrase în birou, stăpînit încă de sfiala 
obișnuită și nu știa cum să se adreseze tovarășei 
inginer. Aceasta, observîndu-1 însă, îl scoase din 
încurcătură,

— Ai venit tovarășe? înseamnă că ai făcut ceva 
la inovație. Să mergem s-o vedem...

lată mașina 
lucrat cu ea 
Are o forță 
grozavă... poate să lucreze 
numai în oțeluri _ speciale.

Rind pe rînd au foat 
cercetate lagărele, pini- 
oanele, angrertajde... Ci
mentul era intact pe su
prafețele lor lucitoare. 
După verificarea cu apa
ratele, s-a 
tare. Spre 
își căpătă 
nuită.

— Ei, e 
maistrul.

Jocea prinse o piesă în 
universal, potrivi cuțitul 
și apăsă pe maneta ambre- 
iațului. Mașina icni scurt 
și universalul prinse a se 
învirt: încet, ca și cum l-ar 
fi fost teamă să nu deran
jeze pe cineva, se apropie 
cu urechea stingă de capa
cul cutiei de viteze. Tra
ian și cu maistrul îl pri
veau întrebători.

— Ei?
Jocea își ținu sprâncenele 

strînse un timp apoi încet, 
încet, fața Iui se destinse 
într-un zimbet

— Cintă 1
Cînd mergeau spre casă,

Traian reluase melodia 
fredonată dimineața d< 
Jocea. Acesta zîmbind îl 
bătu prietenește pe umăr.

— Hm, vezi că ai primit 
și tu moștenirea !

Traian î 
aducîndu-șl 
clipele cînd 
lucreze la 
gului...

— Ai avut dreptate, lu
crezi cu drag la asemenea 
mașini,

— Sigur, n-a avut ne
voie de nici o înlocuire de 
piese. Și ține seamă, de 
peste doi ani funcționează 
și toate reviziile au decurs 
la fel ca cea de astăzi. Să 
ne facem o socoteală : pen
tru controlul planificat a- 
vem două zile de lucru 
dat fiind că n-am schimbat 
nici o piesă și am revizuit 
mașina într-o singură zi. 
Cum s-ar spune am depă
șit cu 100 la sută.

— Atunci dacă mai ține 
așa, echipa noastră devine 
fruntașă pe uzină !

— De ținut, ține. Mai
strul Săndulescu mi-a 
arătat planul de revizie al 
mașinilor pe luna aceasta. 
Mai avem de controlat încă 
șapte-opt mașini sovietice. 
Cit despre titlul de frun
tașă pe uzină... nu uita că 
și în alte secții sînt mașini 
sovietice...

piese șiAstfel de facturi Însoțesc numeroasele vagoane ce aduc uzinei mașini, 
materiale sovietice.

IZVOR DE PUTERE
Soldatului fruntaș Manole Gheorghe,

Dragă prietene,
De mult n-am mâi primit vești de la tine și 

putea să mă supăr dacă n-aș fi sigur că și acolo 
în armată ești tot același băiat veșnic activ și 
ocupat. Sînt încredințat că vei păstra neștirbit în 
unitate, bunul renume de care se bucură pretu
tindeni metalurgiștii de la uzinele’ "23 August".

Mai ții minte cînd ai plecat. Manole ? Se pro
iecta atunci, se lucra, autocamionul uriaș de 15. 
tone. Chiar tu spiineai, îmi amintesc, că ai dori 
să conduci o asemenea mașină, să afli forța, pu
terea de care dispune camionul construit de oa
menii de la „23 August". A fost realizat uriașul 
strung carusel „23 August” de 6.000 milimetri. Nu 
despre acest lucru vreau să-ți spun. In zilele a- 
cestea se duce o luptă serioasă în uzina noastră.

Eu m-am angajat ca tot planul de lucru defalcat 
pe mașină, să-l închei cu șase zile înainte de ter
men. Aș vrea să primesc de la tine, Manole, vești 
asemănătoare, lucruri care să bucure și să umple 
de mîndrie pe vechiul tău prieten și meșter.

Știu că acolo in armată al comandanți pricepuți 
și destoinici care te vor face un militar bine in
struit și disciplinat. Dar cea mai mare sarcină pen
tru acest lucru îți revine tot ție.

învață dragul meu prieten, din experiența frun
tașilor și mai ales din experiența de pregătire și 
luptă a ostașilor sovietici, malta măiestrie și cin
stire de a-ți apăra patria. Cartea sovietică să-ți fie 
frate și învățător, izvor de tărie morală și forță 
sufletească, părtaș la succese și bucurii.

Despre munca mea, știi multe. înainte de a aplica 
metodele sovietice tăiam la fontă cel mult 70 me
tri șpan pe minut. Acum, tai zilnic 530 metri, iar 
odată la o demonstrație am tăiat chiar 825 metri 
de șpan pe minut. în curînd, în iarnă, am să îm
plinesc zece ani de la ultimul rebut; zece ani... 
Aș vrea să aud despre tine aceleași lucruri. Pentru 
tine un rebut înseamnă un cartuș în afara țintei, 
un exercițiu nereușit. Nu-1 vei face, nu-i așa, pe 
vechiul tău maistru și prieten să roșească. Nu uita 
că oricînd, în cartea sovietică, vei găsi un prieten 
tărie și înțelegere. Să nu uiți Manele!

Maistrul tău MATEI NICOLAE

1^49, eȘec torul

Mașinile undite, utilajul, erau re
parate sau revizuite la voia In- 
timplărll.

Experiența acumulată de sec
toarele mecanic șef din întreprin
derile sovietice ne-a făcut să des. 
chidem ochii asupra acestei pro
bleme. Ne-am dat seama că ma
șinile trebuiesc reparate nu » 
tunel clnd se defectează, ci îna
inte, la date stabilite, preîntîmpl- 
nîndu-se astfel pericolul scăderii 
capacității de producție a uzinei 
sau chiar al stagnării lucrului. 
Astfel ne-am întocmit planul ge. 
neral de reparații a utilajului pe 
timp de 5 ani. .

Ca și alțl tovarăși, in munca 
de tehnolog în întocmirea planu
rilor lunare de reparații, folosesc 
în mare măsură normativele so
vietice. Sistemul reparațiilor și 
reviziilor planificate, fiind sovie
tic, folosim direct chiar „îndrep
tarul pentru normarea lucrărilor 
de reparații mecanice" editat de 
Ministerul Construcțiilor de Ma- 
șlni-Unelte al U.R.S.S., ~ ‘ "
nul 
alte

_____ . ..Bulett- 
Construcțlllor de Mașini" și 
lucrări.

Georgescu

Gheorghe Alexe A. Charciu
director adjunct laborantă chimistă

lumineze, făcîndu-1 să se 
cu încredere, tovarășei

soseau reclamații cu pri-

Seminschi a rămas în uzină
O voce vibră în dictafon:
— Alo frînele! Alo._ inginerul Rubel— 

inginerul Rubel! Aici turnătoria! Co
manda e gata, veniți ia recepție.

Inginerul Rubel Luis, șeful atelierului 
de frine. părăsi biroul. - y

Prin fereastra întredeschisă trecu ■» & 
boare de vint Alergă deasupra citorva 
hîrtij schimbîndu-Ie locul și apoi deschi
se filele carnetului de însemnări perso
nale al tovarășului Rubel.

eu prilejul lui 7 Noiembrie, delega
ția din care a făcut parte și strungarul 
Vitalii Kuprianovici Seminschi, Laureat al 
Premiului Stalin" (e vorba de sărbăto
rirea Lunii Prieteniei Romino Sovietice 
din anul trecut cînd vestitul strungar so
vietic ne-a vizitat țara).

„...metoda sa de așchiere rapidă a me
talelor constă in folosirea complexă a tu
turor factorilor care influențează asupra 
timpului de lucru șt deci asupra produc
tivității muncii. Acești factori sint:

1. alegerea materialului și -aeomati
sculei cele mai potrivit» peosA fleet 
operație.-' “ • » Vm

2. folosirea dispozitivelor cu acțiune ra
pidă care duc la reducerea timpului aju
tător.

nftriei 
:are

lucru care3 alegerea unor regimuri de 
să permită folosirea la maximum a pu
terii marinei.

4- organizarea rațională a locului de 
muncă și a procesului tehnologic".

(FoScșind această metodă vestitul strun
gar sovietic a reușit în primii patru ani 
ai planului cincinal să îndeplinească 20 
de norme anuale).

„—la Reșița A demonstrat strunjirea 
rapidă eu pastile de ceramică cu care a 
ajuns la viteza de așchiere de 3000 metri 
șpan pe minut".
„...urina „J Mai“ A lucrat cu piese luate 
de la muncitori Fiecare a văzut clar cum 
se poate aplica metoda lui".

„..a arătat necesitatea cplicării dialec
tice a metodelor avansate de lucru in 
funcție de condițiile concrete de lucru, 
pericolul formalismului și greșala celor 
care vor să aplice o metodă avansată de 
lucru in toate problemele și o consideră 
asemenea unui leac pentru toate bolile"

Deodată. în dictafon se auzi o voce bâr- 
pățeasțjfc Inginejțl uitase aparatul des-

— A3a.‘ tovarășe IWlieL am polizat cu
țitul după cum spuneai că face Seminschi 
Pot veni să ți-1 arăt?_ Alo, *lo  _ ei, 
semne nu-i acolo de nu răspunde—

pe

DISCUȚII DESPRE TEHNICA
documentația sovietică privind problemele 
de siderurgie și mică mecanizare și a dat 
o formă mat perfectă inovației. Exemple 
de acest fel sint numeroase.

ririri»

SUDOR DE ÎNĂLȚIME
Floroiu Constantin este un băiat sfios, mai mult 

tăcut. Cînd cineva din cei mari îl laudă, întrebîn- 
du-1 una și alta despre munca lui. Floroiu zîm- 
bește încurcat, își privește vîrful bocancilor și nu 
știe ce să facă cu mîinile. Dar întreabă-1. așa de 
încercare, ce fel de electrozi îți trebuie pentru o 
sudură de crom-nichel sau opune-te cînd zice el că 
pentru a tăia o placă de 10 milimetri pentru cazan 
îți trebuie atîta presiune de oxigen și atîta de 
acetilenă, că ai să cunoști un alt Floroiu. Sfiala piere 
deodată, iar Costică — tăcutul, se aprinde, discută, 
te contrazice și-i gata să alerge la dulapul unde 
ține păstrată, printre fișele de normă și carnetul 
de lucrător, cartea „Călăuza muncitorilor de la 
sudura electrică".

încolo, Floroiu este un băiat sfios, tăcut și mun
citor ; lucrează fără mofturi acolo unde îl pui. 
Cînd Andrei Ion, responsabilul brigăzii utemiste 
de sudori de la secția cazane s-a angajat in ședință 
să dea gata pînă la 7 Noiembrie, 13 cazane mari 
în loc de 12 cit au in plan a aruncat o privire spre 
Floroiu, de parcă l-ar fi întrebat : „Ei ce zici, băia
tule, o să putem ?“ Floroiu l-a privit drept în ochi, 
cu îndrăzneală : „Da, o să reușim". Atunci respon
sabilul, de parcă ar fi căpătat aripi, se avîntă :

— Treisprezece, tovarășe: cu două zile înainte 
de termen, iar economii de electrozi vom da vreo 
120 kg...

Floroiu n-a fost de la început sudor. Deprinderea 
meseriei de sudor 1 se trage de la moș Ion Clado- 
veanu, meșterul Iui, acum ieșit la pensie.

— Un lăcătuș care nu știe să sudeze este ca un 
marinar ce nu știe să înoate.

Și Floroiu a învățat......Apoi vezi, cînd afli și
ciștigi una cite una tainele unei meserii începi să 
prinzi drag de ea și dorești mereu să înveți cit 
mai mult, să devii maestru în specialitatea ta. Așa 
și cu Floroiu. A văzut odată într-un film documen
tar sovietic cum sudau constructorii de la Țim- 

lianscaia uriașele împletituri metalice ale baraje
lor. Altădată, tot într-un film, — a văzut pe su
dorii sovietici de înălțime pe turnul Palatului știin
ței și Culturii din Varșovia. In inima lui tînără s-a 
aprins o dorință, un țel: „Vreau să fiu sudor de 
înălțime 1“ Zi și tjoapte visa asta. Un tovarăș din 
brigadă i-a spus într-o zi despre un film cu su
dori : „Petroliștii din Caspica". A alergat într-un 
suflet și tot timpul rulării filmului a urmărit cu 
interes cum lucrau sudorii pe marile estacade sau 
pe sondele marine, la zeci de metri deasupra mării 
furtunoase. Cită măiestrie și mai ales curaj la 
acești tineri comsomoliști neînfricați, însuflețiți de 
marea lor dragoste față de patrie.

Constantin Floroiu este tînăr; are vreo șapte
sprezece sau optsprezece ani; are tot timpul să de
vină sudor de înălțime.

ziarist
îmi Iubesc meseria. Intr-ade

văr, nu-1 un lucru neobișnuit. Am 
întllnit strungari vestiți, am cu
noscut turnători, frezori, dispe
ceri, medici sau electricieni care 
lșț iubesc profesiunea — n-ar 
schimba-o pentru oricare alta.

Alături de tovarășii mei eu mă 
străduiesc să prezint în gazetă 
ceea ce este mai interesant din 
clocotitoarea activitate a marelui 
colectiv de muncă de la uzinele 
„23 August". Și la fiecare pas în 
activitatea noastră vine în ajutor 
exemplul înaintatei prese sovie
tice, din a cărei experiență în
vățăm necontenit. Răsfoind pagi
nile ziarului de uzină „Staltneț", 
al uzinei constructoare de mașini 
din Rostov, noi am reușit să îm
bogățim șl mal mult conținutul 
gazetei „Viața uzinei", să ridicăm 
nivelul de tratare a problemelor, 
să îmbunătățim prezentarea ei 
grafică.

Dănilă Done
boxer

Primul meu contact eu sportul 
sovietic datează din vremea Festi
valului Mondial al Tineretului de 
la București. înaintea întrecerilor 
sportive în cantonamentul nostru 
a venit renumitul profesor de box 
soviefic, Gradopolov De la acest 
tovarăș, autor al unui manual de 
box — după care în momentul de 
față îmi continui antrenamentele 
— am învățat Jocul de picioare. 
De la el am pr’m'l sfaturi șl în 
legătură cu felul în care trebuie 
să-mi coordonez activitatea de 
producție cu cea sportivă.

în anul acesta la Budapesta am 
avut fericirea să văd meciurile 
purtate de boxerii sovietici.

De Ia boxerii Zasuhin și Ste
panov am Invătat multe în ceea 
ee privește tehnica și felul în 
care trebuie să aleagă un boxer 
momentul atacului

De aceea, pot spune, că victoria 
repurtata, aducînd colectivului cu 
care lucrez iț> uzină prețiosul 
titlu de camp'țo de box al R.P.R., 
se datorește bună măsură și 
acestei minunate experiențe acu
mulată de la profesorii și boxerii 
sovietici.

C-tin Ștefan

Pe lîngă sistemul de admi
nistrare „hozrasciot", o serie 
de lucrări de documentare so
vietice ne ajută în conducerea 
uzinei. După manualul lui Lu- 
cearschl, s-au organizat și dis
pus secțiile una lungă, iar 
alta în circuitul produselor 
spre finisare. S-au desconges
tionat spațiile dintre secții, 
s-au amenajat parcuri de ozo- 
nificare, s-a mutat parcul de 
automotoare și vagoane, s-au 
construit drumuri uzinale șl 
noi linii de garaj C. F. 
S-a amenajat un depozit de 
cherestea în fundul curții, 
creșă și cămin pentru copil.

Lucrez în laboratorul cen
tral, secția chimie, la determi
narea elementelor speciale de 
crom, nichel, molibden și va
nadiu în oțelurile și fontele 
turnate aici. Cu un an in urmă 
nu credeam că am să devin o 
tehniciană, o laborantă chi
mistă. Am început să studiez 
pentru a-ml îmbogăți cuno 
ștințele șl a-mi ridica specia
lizarea mea, materialul sovle- 

de 
al 
se

tic „Analiza metalelor" 
Dîmov. Ajutorul prețios 
acestei cărți a prins să 
oglindească In munca mea.

Iată pe scurt convorbirea avută cu to
varășul inginer Gheorghe Ichim, șeful ca
binetului tehnic.

Întrebare:
Cum sprijiniți inovatorii în desăvârșirea 

inovațiilor la un înalt nivel tehnic ?
Răspuns :
Și aci ne-au ajutat specialiștii sovietici. 

De curînd a apărut o carte : „Din expe
riența inovatorilor și inventatorilor din 
uzinele din Leningrad" Din această carte 
ca și din altele am extras multe teme in
teresante și variate de inovații ce pot 
fi adaptate specificului uzinei noastre. 
Aceste teme le-am prezentat inovatorilor 
— muncitorilor și tehnicienilor — pentru 

specificul 
cabinetul 
de inova- 
prezentat

aplicare creatoare la locul și 
de muncă. După puțin timp la 
tehnic au fost prezentate o serie 
ții. Așa, de pildă, într-o zi s-a 
tovarășul Ion Hamei de la secția de trata
mente termice care ne-a prezentat ino
vația lui. Cabinetul tehnic împreună cu 
colectivul său de colaboratori a studiat

Stan Bețliu Duțu Constantin

Autocamionul „23 August" 
lucrat cu ajutorul documentației sovietice

Cuvîntul celor mulți
La sfirșitul vizitei reporterii ziarului nostru 

s-au întors la redacția gazetei de uzină. Au po
vestit tovarășilor de la gazetă despre cele văzute.

Aceștia după ce au ascultat cu atenție au 
prins a zimbi.

— Da, intr-adevăr ați aflat lucruri intere
sante. semnificative, in legătură cu sprijinul so
vietic manifestat in uzina noastră. Dar fiindcă 
cunoaștem situația vă spunem că ceea ce ați vă
zut e destul de palid, e prea puțin. De numele 
„sovietic" sint legate cele mai frumoase reali
zări ale uzinei. Acest ajutor minunat se mani
festă iu toate direcțiile. întrebați masa oamenilor 
muncii din uzină și vă veți convinge! întrebați 
așa, la intimplare, pe ori șl cine Șl veți afla lu
cruri interesante. Uite, chiar șl gazeta noastră 
e legată de cuvintul „sovietic".

Că reporterii noștri au ascultat sfaturile to. 
varășilor de la gazeta de uzină „Viața Uzinei" 
o arată declarațiile ce încadrează această pa
gină.

inginer
Cea mal mare lucrare a mea a 

fost proiectul de diplomă, adică 
lucrarea pentru examenul de stat. 
In timpul anilor de studiu de la 
institutul Politehnic studiind di
ferite cărți sovietice, cu prilejul 
documentării în vederea lucrării,— 
care a durat șase luni — am sim
țit aproape sprijinul tehntcel so
vietice. Subiectul lucrării era 
prezentarea unul strung special 
pentru detalonat freze. Ori o a- 
semenea mașină perfecționată se 
construiește numai în Uniunea 
Sovietică, la uzina din Kulbîșev. 
Am studiat multe lucrări, docu
mente Și publicații de speciali
tate sovietice ce priveau această 
mașină. Am găsit în revista 
„Mașlnostroenie" material, dar 
cartea care a stat la baza proiec
tului meu a fost cursul Iul Loc- 
lev In original apărut în 1953.

Aceste materiale Împreună cu 
studierea practică a strungului 
sovietic de detalonat freze pe 
care 1 am găsit la I.O.R., m-au 
ajutat să fac o lucrare completă, 
de circa 160 pagini, documen
tată și competentă, care a obți
nut calificativul „foarte b!ne"ș 
Dar mal am încă de dat un exa
men; cel mai greu examen de 
maturitate profesională : exame
nul cunoștințelor în producției 
Și pe acesta sper să-1 iau cil un 
calificativ asemănător. Nu sint 
singur: am lîngă mine un prie
ten credincios șl de nădejde, car
tea tehnică sovietică.

1 riri

Colentuș Mihai Ion Cristea Andrei Jormescu Iliescu Ligia
dispecer

Lucram de cîteva luni 
dispecer. Mă pregătisem _ 
rîvnă pentru această funcție, 
dar trecînd în uzină să lu
crez air> rămas oarecum de
zamăgit. Neînțeiegînd-o, mun
ca aceasta nu mi se părea 
interesantă și de prea mare 
folos. S-a întîmplat ca toc
mai în această vreme să vi
zionez filmul sovietic „Mi
nerii Donețuiul". Am rămas 
mai mult decît Impresionat de 
munca dispecerului și de im
portanța lui. Cînd am ieșit de 
la cinematograf aveam alte 
gînduri despre munca mea.

maistru
ca 
cu

Nu de mult, am citit „Cu- 
vîntul șefilor de secție". Fi
ind metalurgist m-a interesat 
mai mult inițiativa lui Rossi- 
inschi maistru la 
libr“ din 
eram nou 
și găsind 
tovarăș 
m-atn bucurat ca un copil de 
școală cînd reușește să învețe 
pe dinafară tabla Înmulțirii. 
Acum după cîțiva ani mi-am 
dat șeama că Rossifnschi mi-a 
devenit un bun prieten. în
vățăturile lui îmi călăuzesc 
mereu munca.

uzina „Ca 
Moscova. Pe atunci 
in munca de maistru 
in cuvintul acestui 
multe învățăminte,

strungar
Eu sînt mult ajutat în 

munca de toate zilele de me
toda Voroșln pe care o aplic 
După această metodă îmi or
ganizez cu atenție locul de 
muncă. In jurul mașinii mele 
este ordine și curățenie. Nu 
mă împiedic de nimic, iar 
sculele le găsesc perfect aran
jate în dulap. Aceasta mă tace 
să cîștig timp. ~ 
parte, curățenia 
mare influență 
funcționare.

Aplicarea acestei minunate 
metode de muncă sovietice 
mă ajută să-ml depășesc zil
nic planul în medie cu 70%.

Pe de altă 
mașinii are 

în buna el

turnător

In urmă cu cîteva zile am 
scos din dulap cartea „Ma
nualul turnătorului" șl ml-am 
revizuit din nou punctele pe 
care le-am subliniat. Ca să 
conduci o brigadă nu-1 prea 
ușor. Lucrul acesta cere în 
primul rînd să fii tu Însuți un 
bun turnător. De aceea, m-am 
apucat să învăț din nou, să 
studiez cu mai multă serio
zitate cărțile sovietice ce vor
besc de munca și succesele 
turnătorilor șl oțelarilor so
vietici.

medic
Ca medici de circumscrip

ție industrială în cadrul 
S.M.S.-ului uzinei „23 Au
gust", noi folosim in practica 
noastră de zi cu zi, experien
ța Uniunii Sovietice.

Metoda dispensarizării după 
experiența sovietică este su
perioară. Asistența medicală 
șl orientarea profilactică, con
trolul preventiv periodic al 
muncitorilor din locurile de 
muncă dăunătoare sănătății, 
alimentarea muncitorilor din 
atelierele cu temperaturi ridi
cate cu apă salină șl gazoa 
să, au urmări deosebit de în 
semnate.

responsabila colțului roșu
După ce am citit romanul 

lui Boris Polevoi ” 
unul om adevărat" 
să văd mai mult 
muncii mele. Am 
cu căldură cartea 
tovarășilor Savu 
Halducu Gheorghe povestin- 
du-le fragmente din ea.

De multe ori am apelat Ia 
experiența colțurilor roșii dig 
întreprinderile sovietice și am 
creat biblioteci volante pe lo
cul de producție. La două 
luni după crearea bibliotecilor 
volante numărul cititorilor din 
secția noastră — motoare — • 
crescut cu 30 la sută.

„Povestea 
am Început 
frumusețea 
recomandat 

aceasta și 
Ntcullța șl



Viața U, T, M.
lustruirea propagandiștilor de kt sate

îh vederea deschiderii anului de In- 
Vâțămînt politic în organizațiile de bază 
U.T.M. sătești, comitetul regional U.T.M. 
Bacău a dat anul acesta o atenție mai 
mare Înarmării propagandiștilor de Ta 
sate cu cunoștințele necesare în munca 
de propagandist.

La cursul de instruire a propagandiști
lor, predarea teoriei marxist-leniniste 
prin conferințe, precum și seminariile, 
sînt legate strîns de activitatea practică 
a partidului nostru in etapa actuală, de 
problemele și sarcinile care decurg în 
mod deosebit din politica economică a 
partidului, politici întemeiată pe funda
mentul științific al marxism-leninismu- 
lui, pe aplicarea creatoare a experienței 
P.C.U.S. la condițiile istorice concrete ale 
țării noastre.

O deosebită atenție a fost acordată stu
dierii de către propagandiști a documen
telor Congresului al doilea al Partidului: 
proiectul de Statut modificat al P.M.R. 
și Proiectul de Directive cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani.

După ce au studiat aceste două impor
tante documente propagandiștii au pus 
întrebări. Așa de exemplu propagandis
tul Rotaru Vasile a cerut lămuriri cu 
privire la introducerea din proiectul Sta
tutului modificat al P.M.R. și cu privire 
la capitolul referitor la Uniunea Tinere
tului Muncitor. Cu ajutorul cabinetului 
de partid propagandiștii au primit răs
punsuri la întrebările puse.

La întrebarea tovarășului Rotaru, s-a 
arătat că introducerea în proiectul statu
tului modificat arată în mod concis și 
clar ce este Partidul Muncitoresc Romin, 
cum s-a format, gloriosul drum de luptă 
pe care l-a străbătut în fruntea poporu
lui muncitor, sarcinile sale in etapa ac
tuală și scopul său final. Proiectul de Sta
tut scoate în evidență caracterul partidu
lui nostru, partid revoluționar de tip nou 
al clasei muncitoare, rolul său ca forță 
conducătoare a poporului și a statului de
mocrat-popular.

• Discuțiile purtate după studierea Pro
iectului de Directive ale celui de al doilea 
Congres al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani 
au fost însuflețite, propagandiștii între- 
cîndu-se să ia cuvîntul și arătând cum în
țeleg ei să lege studierea Proiectului de 
Directive cu sarcinile concrete care re
ies pentru satul sau comuna respectivă în 
care ei sînt propagandiști.

Propagandistul Ichim Gheorghe, a vor
bit de faptul că Hotărîrea plenarei lăr
gite a C.C. al P.M.R. din 19-20 august 
1953 a pus în centrul preocupărilor par
tidului lichidarea rămînerii în urmă a 
agriculturii, a producției alimentare și 
industriei ușoare, a producției de bunuri de 
larg consum în scopul obținerii unei 
abundențe de produse. Partidul — a spus 
el — ne învață că în faza actuală a con
strucției socialiste în țara noastră, odată 
cu dezvoltarea continuă, neforțată a in
dustriei grele și cu creșterea rapidă a in
dustriei producătoare de bunuri de larg 
consum, ridicarea agriculturii este veriga 
hotăritoare pentru dezvoltarea și întări
rea întregii economii naționale și pentru 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Propagandista Zaharia Maria, din satul 
Răcăciuni — vorbind de necesitatea mă
ririi suprafețelor ce se vor cultiva cu 
plante tehnice — a spus că regiunea Ba-

Note bibliografice
Stepan Scipaciov — „

E vie in sufletul pionierilor noștri 
amintirea luminoasă a pionierului erou 
Pavlik Morozov, care în anii construc
ției socialiste din U.R.SS. a fost ucis 
mișelește de chiaburi. Poemul lui Ste
pan Scipaciov, apărut în aceste zile în 
Editura Tineretului, reînvie figura 
neuitată a lui Pavlik Morozov, in care 
s-au întruchipat cele mai bune trăsă
turi morale ale pionierilor sovietici, 
însuflețit de o înflăcărată dragoste de 
patrie, curajos și neșovăelnic, Pavlik 
Morozov luptă împotriva chiaburilor și

cău este prielnică creșterii cartofilor. 
De asemenea a vorbit despre importanța 
însușirii și aplicării metodelor agroteh
nice înaintate. Ea a dat drept exemplu 
unele realizări obținute de țăranii mun
citori din aatul Răcăciuni care datorită 
aplicării metodelor avansate de lucru a 
pămîntului, Insămînțînd porumbul în cui
buri dispuse în pătrat și prășindu-1 de 
cîteva ori, porumbul a rezistat mai bine 
la secetă și a dat o recoltă mai mare.

Și Panțiru Varvara din comuna Borca, 
raionul Ceahlău a venit cu exemple con
crete. Vorbind de folosul ce-1 aduce lu
crarea terenurilor virane, ea a arătat cum 
în primăvară, 10 utemlștl din comuna 
Borca au curățat un loc viran și au pus 
cartofi. Chiaburii din sat ca Popescu Du
mitru și alții au rîs atunci și au spus că 
din pietre și nisip nu cresc cartofi. Acum, 
toamna, utemiștii au strîns roadele și car
tofii au fost dați pentru cantina școlii. 
Faptele au spulberat vorbele veninoase 
ale chiaburilor. Utemiștii din Borca ur
mând îndemnul partidului caută să cu
rețe noi locuri pentru a însămînța cartofe

Propagandiștii s-au angajat ca In cercu
rile și cursurile politice pe care le vor 
conduce, să explice importanța și preve
derile Proiectului de Directive in strînsâ 
legătură cu munca practică.

In urma studierii Hotărîrii Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. cu privire la 
activitatea Uniunii Tineretului Muncitor 
și a documentelor Conferinței pe țară a 
U.T.M., după ce au discutat problemele 
reieșite din aceste documente, propagan
diștii au înțeles mai bine sarcina mare 
care le stă în față : ridicarea calității în- 
vățămîntului politic Fiecare propagandist 
a învățat că trebuie să lege expunerile 
și discuțiile în cercuri și cursuri politice, 
de principalele sarcini politico-economice 
actuale, să învețe cursanții cum să lege 
creator teoria de practică.

Pentru a asigura puritatea ideologică 
și conținutul de idei al conferințelor ex
puse, în fața propagandiștilor, au fost in
vitați să țină lecții activiști de partid, 
lectori ai cabinetelor de partid etc. De 
exemplu lecția „Sarcinile P.M.R. in do
meniul dezvoltării industriei și a produc
ției bunurilor de larg consum- a fost în
tocmită de tov. Dumitrașcu Maria, șefa 
sectorului industriei ușoare de la comi
tetul regional P.M.R. Bacău.

Tovarășa Bostan Petronica, lector la 
școala de partid de la Bacău va ține con
ferința despre „Lupta U.R.S.S. pentru slă
birea încordării internaționale, pentru 
asigurarea securității colective în Europa, 
pentru apărarea păcii".

în același timp, în cadrul cursului, pro
pagandiștii studiază metodele de condu
cere a cercurilor și cursurilor politice, 
cum trebuie pregătite expunerile și con
vorbirile în cadrul cercurilor, cum tre
buie organizat studiul individual etc.

Urmărind puritatea ideologică a lecții
lor șl seminariilor, conținutul lor de idei, 
axînd lecțiile și seminariile pe problemele 
actuale ale politicii partidului, cursul 
pentru instruirea propagandiștilor de la 
sate, organizat de comitetul regional 
U.T.M.-Bacău înarmează propagandiștii 
de la sate cu cunoașterea teoriei marxist- 
leniniste în strînsâ legătură cu sarcinile 
puse de documentele partidului nostru.

KUHTA DARIA

— poemPavlik Morozov"
nu pregetă să-și denunțe chiar tatăl, 
cînd acesta intră in cirdășie cu duș
manii puterii sovietice.

Emoționant este redat in poem și 
chipul comunistului Zimin, prietenul, 
sfătuitorul și educatorul lui Pavlik. 
Străbătut de episoade intens dramati
ce, poemul lui Stepan Scipaciov, dis
tins cu premiul Stalin, se bucură de 
o reușită traducere, datorită poetului 
Cezar Drăgoi. Poemul este menit să 
cunoască larga prețuire a maselor de 
tineri cititori din patria noastră.

Vizite
ale delegaților sovietici

Vineri după amiază, N. K. Serbinovici, 
deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
miner fruntaș din Donbas, a avut o în- 
tîlnire prietenească cu minerii și tehni
cienii fruntași de la Petrila.

întâlnirea cu N. K. Serbinovici a con
stituit pentru minerii și tehnicienii de la 
Petrila un prilej de bogate învățăminte. 
Ei au pus minerului sovietic numeroase 
întrebări privitoare la impresia ce i-a fă
cut vizita în bazinul carbonifer Valea Jiu
lui și s-au interesat de munca și meto
dele de muncă ale minerilor din Donbas.

★

Sîmbătfi dimineața, P. A. Baranov, 
membru corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., directorul Institutului 
de Botanică al Academiei de Științe a 
UR-SS., conducătorul delegației sovietice 
care se află în țară cu prilejul sărbăto
ririi Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, 

j M. A. Kveselava, președintele Consiliului 
1 de conducere al Asociație-' gruzine pentru 
• relațiile culturale cu străinătatea, și M. Z.

Ianciuk, ziaristă, redactor șef adjunct al 
revistei „Femeia sovietică", au fost oas- 

i peții muncitorilor și funcționarilor fabricii 
i de mașini și aparataj electric „Clement 

Gottwald" din Capitală.
Tot în dimineața zilei de slmbătă, P. A. 

j Baranov, membru corespondent al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S„ directorul 

; Institutului de Botanică al Academiei de 
| Științe a UAS.S., conducătorul delega- 
I ției sovietice care se află în țară cu pri

lejul sărbătoririi Lunii Prieteniei Romîno- 
I Sovietice, a vizitat Muzeul de Istorie Na- 
I turală „Grigore Antipa" din Capitală.

★
Cu multă bucurie au primit colectiviștii 

din Bod, simbătă dimineața, vizita mulgă
toarei fruntașe K. M. Loșcionova din col- 

i hozul „Sialin", regiunea Moscova, Erou 
. al Muncii Socialiste și R. S. Emțova, se- 
‘ cretara delegației sovietice care se află 
: în țara noastră cu prilejul Lunii Priete

niei Romîno-Sovietice.
Vizitînd ferma de vaci și crescătoria de 

porci, K. M. Loșcionova a împărtășit me
todele folosite de ea în creșterea vitelor.

★
Inginerul F. L Kovaliov, laureat al Pre

miului Stalin, deputat în Sovietul Suprem 
al R.S.F.S.R., membru al delegației so
vietice care ne vizitează țara în cadrul 
Lunii Prieteniei Romîno-Sovietice, a sosit 
simbătă în Orașul Stalin. Aici, oaspetele 
a vizitat fabrica „Partizanul Roșu". La 
consfătuirea pe care a avut-o cu munci
tori, ingineri și tehnicieni din numeroase 
întreprinderi aparținînd industriei ușoare 
din regiunea Stalin, F. L. Kovaliov a ară
tat deosebitele rezultate ce se pot obține 
prin studierea și extinderea experienței 
fruntașilor în producție.

(Agerpres)

Conferinfă
Sub auspiciile Comitetului Național pen

tru sărbătorirea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, luni 18 octombrie, la ora 18, la 
Casa Prieteniei Romîno-Sovietice din str. 
Batiștei nr. 14, Oleg Danovschi, artist eme
rit al R.P.R., va conferenția despre „Dra
maturgia coregrafică sovietică".

La sfîrșit va fi prezentat un program 
de filme cuprinzând fragmente din bale
tele compozitorilor ruși și soyietici.

Festivalul filmului sovietic Puterea colectivului *)

*) „Examen de maturitate" — o produc
ție a studiourilor „Mosfilm", 1954.

Tînărul Listovski pare să aibă un ca
racter deosebit. „Un talent" cum îl înti
tulează unul dintre profesorii săi. E o 
fire exaltată și dornică de aventuri neo
bișnuite. In excursia pe care o întreprinde 
cu colegii săi, se avîntă într-o ascensiune 
nechibzuită, spre vîrful unui munte, 
aproape să-și riște viața. Printre stîncile 
gata să se prăbușească, recită exuberant 
versuri despre Icar și aripile lui de ceară. 
Apoi se agață cu incăpățînare de rocile 
înșelătoare și vrea să urce mereu mai sus, 
uitînd că o face pentru prima oară și că 
nu este antrenat pentru alpinism.

Așa ni se prezintă elevul Listovski, în 
primele secvențe ale noului film sovietic 
„Examen de maturitate": curajos, exaltat, 
puțin visător... Paralel cu această latură a 
caracterului său, filmul ne pune în lumină 
unele apucături retrograde cuibărite în 
mentalitatea lui Listovski, care se contu
rează din ce în ce mai evident 
în cursul desfășurării acțiu
nii. încrederea șl stima pe 
care cei din jur i le-au acor
dat cu prisosință au găsit din 
păcate în persoana lui Lis
tovski un mediu prielnic ca 
să-i dezvolte un nemărginit 
respect de sine. Cu toată firea 
lui aparent atașată celor din 
jur, Listovski este orgolios și 
izolat El afișează față de tî- 
năra profesoară Antonina Ni- 
colaevna o atitudine arogantă 
și zeflemitoare, iar pe colegi 
îi desconsideră. Se socotește 
cel mai inteligent și mai do
tat dintre toți.

Filmul arată că familia sa 
îl încurajează și-i cocoloșește 
apucăturile. Tatăl lui Lis
tovski s-a preocupat grijuliu . 
să pună la dispoziția fiului 
său oricînd limuzina. Mătușa 
lui, acceptă cu resemnare mo
dul nepoliticos în care îi vor
bește „talentatul" Valentin. Răsfățatul fa
miliei a fost scutit de orice greutăți sau 
frămîntări, iar el ajunge să-i bruscheze 
pe toți și să se arate nepăsător și distant 
față de fratele său mai mic.

Colectivul de tineri modești și sinceri 
din jurul său nu-1 va lăsa însă să meargă 
mai departe pe drumul acesta. Organiza
ția de Comsoraol a școlii îl trage la răs
pundere pentru atitudinile sale greșite și 
îl exclude din rîndul membrilor săi

Scenariul filmului, scris de L. Gheras- 
kina, dezvoltă Intr-uri mod inteligent șl 
original conflictul care se d'slănțuie între 
Listovski și colectivul comsomolist. Acțiu
nea filmului se centrează în jurul lui Lis
tovski, dezvăluindu-i personalitatea aproa
pe pe nesimțite, din acțiunile sale con
crete. In prima clipă, spectatorul îl îndră
gește. Se teme de viața lui atunci cînd îl 
vede cit de nechibzuit se urcă pe munți, 
In vreme de furtună și totodată îl apreciază 
pentru curajul său. Mai apoi, cînd se oferă 
să obțină aparataj pentru un atelier me
canic care să ia ființă în școală, Listovski 
pare să fie interesat de preocupările co
legilor săi. Dar curînd se observă că pro
misiunea a făcut-o numai din orgoliu și 
că nu o va respecta. Iar atunci cînd în
treaga școală sădește puieți pe malul rîu- 
lui, Listovski, din comoditate, se eschi
vează, pentru ca abia cînd îl cheamă la 
întrecere Vika, pe care el o iubește, să 
se străduiască cu o rîvnă neașteptată, ani
mat de fapt de același simțămint de or

goliu. în chip flagrant el tși manifestă în- 
gîmfarea la serbarea școlară, cînd apare 
costumat, întruchipînd Demonul lui Ler
montov, cînd, disprețuitor, îi jignește pe 
tovarășii săi.

Manifestările individualiste, de auto
afirmare ale lui Listovski primesc o re
plică hotărîtă în adunarea de Comsomol, 
unde se dovedește concret că el nu și-a 
îndeplinit obligațiile de organizație, că a 
subestimat într-un mod rușinos și sub
estimează încă, piuă și în această adunare, 
ajutorul și forța colectivului. în aceste 
momente, filmul relevă cu vigoare drama
tică, răspunderea pe care și-o asumă or
ganizația de Comsomol a școlii în educa
rea membrilor săi.

Urcat la masa prezidiului, Listovski își 
răsfoiește înfrigurat carnetul, in care sînt 
înscrise citeva realizări foarte palide și 

O scenă din film

caută să arunce asupra celorlalți vina 
lipsurilor sale. Este punctul crucial al con
flictului. Comsomoliștii intervin pe loc și-i 
dezvăluie cu tărie, în mod deschis defec
tele pe care el nu a vrut să Ie recunoască.

Secretarul organizației de Comsomol, 
Jenea, tși infringe durerea pe care o simte 
pentru Listovski, prietenul său cel mai 
drag, și propune excluderea sa din Com
somol, convins fiind că aceasta îl va ajuta 
cu adevărat pe colegul său să-și revină. 
Tînărul actor V. Gracev. interpretîndu-1 
pe Jenea, trăiește «ceasta cu intensitate. 
Graba cu care face propunerea, cu care 
numără voturile, (fiindu-i parcă teamă să 
nu se răzgîndească), neliniștea care-1 cu
prinde în acea clipă, dovedesc că pe lîngă 
credința în justețea atitudinii sale, el în
suși se simte vinovat că nu s-a străduit 
pînă atunci, să-l îndrepte pe Listovski.

în rolul lui Valentin Listovski, tînărul 
actor V. Lanovoi creează un personaj com
plex și interesant. El știe să-și gradeze 
sentimentele în timpul jocului în așa fel 
îneît în fiecare episod să reiasă clar aspec
tul cel mai caracteristic al personajului. 
Cu toate că pe Jenea îl socotește prietenul 
său cal mai bun (poate singurul), priete
nia are pentru el mult timp o semnificație 
meschină. în primul episod al filmului, 
cînd Jenea îl salvează de la pericol cu 
simplitatea și prezența sa de spirit carac
teristice, Listovski îi spune : „Dacă n-aș fi 
trecut prin asta, n-aș fi simțit nevoia unui 
prieten". Din cuvintele acestea, spuse de 

actor destul de evaziv și din expresia în
fumurată a figurii sale, poți înțelege că 
pentru erou prietenia valorează cu mult 
mai puțin decît prețuirea de sine. Abia 
mplt mai tîrziu, spre finalul filmului, în 
scena examenului cînd Listovski tinde să 
se schimbe, actorul Lanovoi va reda tot 
atît de expresiv concepția înaintată despre 
colectiv, pe care dorește să și-o însușească 
acum personajul. întrebat ce a sudat uni
tatea moral-politică a oamenilor sovietici 
în Marele Război pentru Apărarea Patriei, 
Listovski, răspunde cu înflăcărarea și emo
ția celui care a trecut prin clipe critice și 
a învățat să cunoască și să prețuiască va
loarea și puterea colectivului.

Realizatorii filmului au reușit să creeze 
e operă emoționantă, nedidacticistă, în 
care maturitatea problemelor dezbătute se 
îmbină ce numeroase momente de gin

gășie tinerească. Regizorul T. 
Lukașevici, valorificînd ca
litățile scenariului a menți
nut de-a lungul întregului 
film optimismul clocotitor, ca
racteristic vieții tineretului so
vietic.

De asemenea cuceresc prin ■ 
umorul lor spontan, autentic,- 
multe scene vii, amuzante, în, 
care tinerii spectatori vor re
cunoaște specificul propriu, 
vieții de școală, calculele și 
emoția dinaintea examenelor, 
încercările unora de a se 
sustrage controlului profeso
rilor etc.

Iată-1 de pildă pe simpati
cul Iurka : el își face socotea
la că pentru examen va în-, 
văța numai întrebarea nr. 13..., 
Se va duce la examen, va lua 
un bilet, se va uita la el, 
apoi îl va arunca repede prin
tre celelalte. Va spune profe

sorului mirat de gestul său că a tras nr. 13 
și că fiind superstițios, nu vrea să răs
pundă. Profesorul Ii va atrage atenția că. 
e comsomolist și că este degradant 
pentru el să • fie superstițios. Iurka 
se va lăsa un timp rugat, apoi va 
ceda și va cere înapoi biletul cu nr. 
13, care desigur n-ar fi avut altfel cum 
să-l ghicească din grămadă... Este redată 
astfel fidel, cu mult haz, psihologia unor 
elevi superficiali, care privesc examenele 
ca pe o formalitata de care vor să scape 
cit mai ușor. Pînă la urmă Iurka nu va 
aplica însă „originala" sa metodă da stu
diu. Stârnește umor și simpatie și paznicul ■ 
școlii, un bătrîn mucalit, apropiat de elevi- 
El explică laconic, cu bun simț popular, 
de ce secretarul organizației de Comsomol 
a cerut excluderea din organizație a celui, 
mai bun prieten al său: „Drujba-i drujbă 
și slujba-i slujbă".

Pentru tineret filmul „Examen de ma
turitate" are o importantă semnificație 
educativă. El militează pentru modestie, 
pentru o prietenie sinceră și demonstrează 
într-un mod artistic, foarte convingător, 
forța uriașă pe care o are colectivul în 
educarea membrilor săi. Iată de ce filmul 
își asigură în rîndul spectatorilor și mai' 
ales în rîndul celor tineri, un succes bine
meritat.

IULIAN NIIHU
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S.M.T. — îndrumător și organizator 
al producției agricole

Proiectul de Directive ale Congresului 
al II-lea al Partidului cu privire la dez
voltarea agriculturii în următorii 2—3 ani, 
prezentat discuției largi a maselor celor 
ce muncesc, constituie un program de 
luptă pentru ridicarea agriculturii, pe 
baza sporirii producției agricole la hec
tar, a dezvoltării creșterii animalelor și a 
sporirii productivității lor.

Una din problemele de bază ale ridi
cării agriculturii noastre, căreia Proiec
tul de Directive îi acordă o atenție deo
sebită este dezvoltarea mecanizării agri
culturii, înlocuind munca manuală grea 
și istovitoare, înlesnind efectuarea lucră
rilor agricole într-un termen mai scurt 
și în condiții bune agrotehnice, mecaniza
rea constituie un mijloc de bază pentru 
sporirea într-o perioadă scurtă a produc
ției agricole.

In stațiunile de mașini sînt concentrate 
mijloacele de bază ale tehnicii agricole 
moderne : tractoare, combine, mașini agri
cole complexe și un mare număr de spe
cialiști agricoli, care trebuie să îndrume 
activitatea de producție agricolă. In pre
zent S.M.T.-urile dispun de peste 15.000 
tractoare socotite în tractoare convențio
nale de 15 C. P„ un mare număr de com
bine, batoze, secerători-legători, dezmiriș- 
titori, cultivatoare, motoare și pompe de 
irigat etc. De asemenea a crescut cu mult 
capacitatea de lucru a parcului de mașini, 
numărul și felul lucrărilor mecanizate. în 
primele două campanii agricole ale anului 
acesta s-au executat lucrări agricole de 
4 ori mai numeroase decît în perioada 
corespunzătoare a anului 1949.

Astfel, din anul 1952 S.M.T.-urile exe
cută șl lucrări de întreținere a culturilor, 
de Irigat etc. In vara aceasta prășitul 
mecanic s-a executat de S.M.T. într-o 
proporție de 560 la sută față de lucrările 
făcute în vara anului trecut.

In fiecare an, în gospodăriile colective 
și întovărășirile agricole crește nivelul 
mecanizării lucrărilor agricole, se reduce 
munca manuală a țărănimii muncitoare. 
Numai în gospodăriile colective, executa
rea mecanizată a prășitului a economist 
anul acesta cheltuirea a 800.000 zile-mun- 
că, iar recoltatul păioaselor cu secerătoa- 
re-legătoare a economisit 1.800.000 zile- 
muncă, ce au putut fi îndreptate cu fo
los în alte ramuri ale gospodăriei ob- 
ștești.

Alături de munca ce o desfășoară pen
tru mecanizarea lucrărilor agricole,

Ing. I. Mătasâ
director general adjunct al Direcției

Generale S.M.T. din Ministerul 
Agriculturii șl Silviculturii

S.M.T.-urile au un rol deosebit de impor
tant în organizarea producției agricole 
socialiste.

Stațiunilor de mașini și tractoare le re
vine sarcina de cinste și în același timp 
de mare răspundere de a fi la sate nu 
numai centrele de conducere tehnico-eco- 
nomice ale agriculturii ci și puternice 
centre de conducere politică și organiza
torică, care să ducă linia partidului în rîn
dul maselor largi ale țărănimii munci
toare.

Activitatea de organizare și îndrumare 
pe care o desfășoară S.M.T.-urile urmă
rește să convingă pe țăranii muncitori cu 
gospodării individuale asupra avantajelor 
muncii făcută pe tarlale Întinse, cu mij
loace mecanizate și după metode agroteh
nice avansate — să-i convingă să intre 
în întovărășiri agricole și gospodării co
lective. în același timp, S.M.T.-urile ur
măresc să dea tot sprijinul și să ajute 
în mod permanent la continua întă
rire și consolidare a gospodăriilor colec
tive și întovărășirilor agricole. Tractoriș
tii, șefii de brigadă și agronomii din 
S.M.T. nu trebuie să vină în gospodăriile 
colective și întovărășiri numai atunci 

"cînd au de executat lucrări mecanizate. 
Ei trebuie să țină o legătură permanentă 
cu colectiviștii și întovărășiții, să-i ajute 
la repararea întregului utilaj agricol, să-i 
îndrume în aplicarea metodelor agroteh
nice înaintate, la întocmirea planurilor de 
producție anuale și a planurilor de lucru 
pe campanii, în organizarea muncii pe 
brigăzi și echipe, la împărțirea venituri
lor. Pe scurt, ei trebuie să fie principa
lul sfătuitor al colectiviștilor și întovără- 
șiților în lupta pentru recolte bogate, pen
tru întărirea organizatorică și dezvoltarea 
economică a gospodăriilor lor.

Există multe conduceri de S.M.T. care 
consideră ca p sarcină de bază a lor în
drumarea permanentă a gospodăriilor co
lective șl întovărășirilor agricole, spriji
nirea continuă a muncii acestor unități, 
pentru a crea și dezvolta noi ramuri de 
producție, pentru a mări necontenit pro
ducția la hectar și productivitatea anima

lelor. Un astfel de sprijin îl dau agrono
mii de la S.M.T. Mărtinești, regiunea 
Baia Mare, celor 15 gospodării colective 
și 15 întovărășiri din raza de lucru a sta
țiunii. In gospodăriile colective și întovă
rășirile deservite de S.M.T. Mărtinești 
s-au aplicat sub îndrumarea agronomilor 
din S.M.T., pe suprafețe întinse, metode 
agrotehnice înaintate, ca : semănatul po
rumbului în cuiburi așezate în pătrat, po
lenizarea artificială suplimentară, iarovi- 
zarea cartofilor de sămînță etc., care au 
dus la obținerea de recolte mult sporite 
la hectar.

Sub îndrumarea agronomului de sector 
Cornea Constantin, de la S.M.T.-Ciulnița, 
muncile agricole In gospodăriile colective 
din comunele Poiana și Ghimpați s-au 
făcut într-un termen mai scurt și în con
diții calitative mai bune. In toamna 
aceasta de pildă, arăturile de însămîn- 
țare s-au făcut din timp, pe toate terenu
rile libere, iar semănatul păioaselor s-a 
făcut in cea mai mare parte în rîndurl 
încrucișate.

Ca rezultat al acestei munci, în cele 
mai multe gospodării colective și întovă
rășiri unde lucrează aceste S.M.T.-uri, 
muncile agricole se îndeplinesc la timp, se 
obțin recolte mult sporite la hectar, se 
dezvoltă mai multe ramuri de producție 
care folosesc mai bine forța de muncă a 
membrilor lor, sporește avutul obștesc și 
bunăstarea colectiviștilor și întovărășiților.

Ca să obții, în medie, 3.500 kg. porumb 
la hectar nu-i deloc ușor. De aceea, colec
tiviștii din Lenauheim, regiunea Arad, 
sînt recunoscători tinerilor tractoriști de 
la S.M.T.-Gottlob pentru această recoltă. 
In tot timpul, tinerii mecanizatori le-au 
dat un ajutor de nădejde. Terenul pen
tru însămînțatul porumbului a fost bine 
pregătit, însămînțările au fost executate 
la vreme. La executarea lucrărilor de în
treținere, tractoriștii i-au ajutat și cu 
sfatul și cu fapta. Prășitul porumbului a 
fost făcut mecanic, iar rezultatul— re
colta culeasă de colectiviști — întrece cu 
aproape 40 la sută pe cea a țăranilor 
muncitori cu gospodărie individuală.

Și țăranii muncitori întovărășiți din co
muna N. Bălcescu, prețuiesc sprijinul pe 
care-1 primesc necontenit, din partea 
S.M.T.-ului din Tecuci, care-i deservește. 
Tinerii tractoriști le-au lucrat pămîhtu- 
rile întocmai cum cere agrominimul și 
i-au sfătuit cum să întrețină culturile. 
Ascultând sfatul inginerului agronom 

șef de Ia S.M.T., Samoilă Barbă, întovă
rășiți! au prășit porumbul de cîte ori a 
fost nevoie și au făcut și polenizarea arti
ficială suplimentară. Inginerul Samoilă 
Barbă a fost mereu în mijlocul lor, în- 
drumîndu-1 cum să execute polenizarea. 
Roadele au fost și ele frumoase : au cules 
1.730 kg. porumb, în medie la hectar, eu 
toate condițiile vitrege din anul acesta.

In multe stațiuni de mașini și tractoare 
sprijinul pe care agronomii și conducerile 
S.M.T. îl acordă gospodăriilor colective 
și întovărășirilor agricole este însă cu 
totul nesatisfăcător. Există încă agronomi 
— cum sînt Chiseru Constantin de la 
S.M.T. Deta, Tănase Nicolae, de la S.M.T. 
Biled, Briceag Constantin de la S.M.T. 
Cenei sau Șerban Constantin de la S.M.T. 
Vrăniuț — care nu cunosc nici statutul 
model al gospodăriilor colective și înto
vărășirilor agricole și nici nu se preocupă 
de munca unităților agricole din sectorul 
lor de lucru. In alte părți — cum este la 
S.M.T. Olari și Vînju-Mare din regiunea 
Craiova, S.M.T. Lehliu, regiunea Bucu
rești sau S.M.T. Băneasa, regiunea Con
stanța — munca de îndrumare pe care o 
fac agronomii șefi și agronomii de sector 
în gospodăriile deservite nu are un carac
ter permanent. Odată cu plecarea brigă
zilor de tractoare din gospodăriile colec
tive și întovărășiri, după efectuarea mun
cilor agricole, încetează și sprijinul teh
nic și organizatoric pe care-1 dau acești 
agronomi.

înfăptuirea măsurilor prevăzute în pro
iectul de Directive ale Congresului al 
II-lea al Partidului cu privire la dezvol
tarea agriculturii în următorii 2—3 ani 
va întări și mai mult rolul S.M.T.-urilor 
în organizarea producției agricole. In 
anii 1955—1956 vor lua ființă un număr 
de 57 S.M.T.-uri noi, care vor putea lărgi 
raza de lucru a S.M.T.-urilor în noi ra
ioane și vor apropia și mai mult stațiunile 
de mașini și tractoare de unitățile 
agricole.

Prin noile tipuri de tractoare și mașini 
agricole pe care le fabrică industria noas
tră, ca și prin importurile din Uniunea 
Sovietică, S.M.T.-urile vor fi în măsură 
să atingă în 1956 un nivel de mecanizare 
mult mai ridicat la principalele lucrări 
agricole. Dacă ținem seama că în anul 
1956 va trebui să se prășească cu trac
torul 15 la sută din suprafața arabilă 
mecanizabilă, însămînțată cu porumb, în
seamnă că numai la o singură prașilă se 
va putea economisi cheltuirea a cca. 
3.000.000 zile-muncă. In felul acesta va 
crește intr-o măsură .însemnată aportul 
stațiunilor de mașini și tractoare în ușu
rarea condițiilor de muncă ale țărănimii 
muncitoare.

Proiectul de Directive stabilește că sta
țiunile de mașini și tractoare trebuie să 

poarte răspunderea îndeplinirii planului 
de producție în gospodăriile colective și 
întovărășirile agricole. Aceasta înseamnă 
că prin lucrările ce se fac cu mijloace 
mecanizate și prin îndrumările tehnice ce 
le dau agronomii și tractoriștii lor, sta
țiunile de mașini și tractoare sînt în mă
sură să mărească rolul lor de organizatoa
re ale producției agricole socialiste.

Una din condițiile principale pentru 
atingerea acestor rezultate este efectuarea 
cu mijloace mecanizate ale S.M.T.-ului 
a mai multor feluri de lucrări agricole și 
executarea unor-lucrări de bună calitate, 
potrivit regulilor agrotehnice. Proiectul de 
Directive cere ca S.M.T.-urile să asigure 
gospodăriilor colective și întovărășirilor 
îndeplinirea completă a planurilor de 
dezmiriștit și arătură adîncă de toamnă; 
semănatul culturilor de toamnă trebuie să 
se facă în terenuri bine pregătite, iar 
cele de primăvară să fie însămînțate în 
întregime în arături adînci de toamnă.

Luptând pentru înfăptuirea măsurilor 
cuprinse în Proiectul de Directive, nu
meroase S.M.T.-uri din regiunea Arad — 
cum sînt S.M.T.-Felnac, Sînnicolaul Mare, 
S.M.T.-Gottlob etc. — au depășit, încă din 
luna septembrie, sarcina de lucru la ară
turile de insămînțare și ogoare de toamnă 
și luptă ca în cursul lunii octombrie, să 
execute cît mai multe lucrări de semănat, 
folosind mai ales numeroase cuplaje de 
cîte 2 semănători. In fruntea întrecerii 
cu succese tot mai însemnate în muncă, 
stă brigada condusă de Voichiță Vasile, 
Erou al Muncii Socialiste, de la S.M.T.- 
Sinnicolaul Mare. Lucrînd după metoda 
sovietică a graficului orar, brigada a în
deplinit, pînă la 10 octombrie, întregul 
plan de producție al campaniei în propor
ție de 137 la sută.

★
Sarcini de mare răspundere revin agro

nomilor și mecanizatorilor din S.M.T. pen
tru a sprijini întărirea și dezvoltarea 
gospodăriilor colective și întovărășirilor 
agricole. Munca de îndrumare tehnică și 
organizatorică pe care o desfășoară bri
găzile de tractoare din S M.T. în gospodă
riile colective și întovărășiri, constituie 
temelia consolidării și propășirii acestor 
unități. De aceea trebuie întărită această 
muncă în toate S.M.T.-urile. Trebuie pus 
capăt cît mai degrabă mentalității unor 
conduceri de. S.M.T. care reduc rolul 
S.M.T.-ului doar la executarea lucrărilor 
agricole și consideră S.M.T.-ul numai ca 
un furnizor de mașini agricole. O ase
menea concepție greșită împiedică S.M.T.- 
urile să-și îndeplinească rolul lor condu
cător de organizator al producției agri
cole și îl reduce doar la acela de centru 

de închiriat mașini agricole. Iată de ce, 
la încheierea și executarea contractului 
de lucrări dintre S.M.T., gospodării colec
tive și întovărășiri, trebuie dată atenție 
nu numai sarcinilor ce revin S.M.T.-ului. 
pentru executarea lucrărilor agricole ci 
și tuturor prevederilor contractului care 
privesc măsurile organizatorice și agro
tehnice ce trebuie să le ia atît stațiunile 
de mașini și tractoare cît și gospodăriile 
agricole colective sau întovărășirile agri
cole respective, pentru a așigura obținerea 
de recolte bogate.

In aproape toate stațiunile noastre de 
mașini și tractoare cea mai mare parte 
dintre tractoriști și mecanizatori sînt ti
neri. De aceea, în lupta pentru întărirea 
ralului S.M.T.-urilor ca îndrumătoare și 
organizatoare ale producției agricole, or
ganizațiile de bază U.T.M. din S.M.T.-uri, 
comitetele raionale și regionale U.T.M. 
slnt chemate să dea tot sprijinul necesar. 
Ele trebuie să mobilizeze pe utemiști si pe 
tinerii tractoriști să păstreze o trainică 
legătură cu gospodăriile colective și înto
vărășirile agricole pe care Ie deservesc, să 
le dea un ajutor agrotehnic cît mai ;n- 
semnat, să-i sfătuiască cu pricepere cînd 
și cum să-și muncească pămîntul, să-și 
întrețină culturile, cum să dezvolte gos
podăria colectivă sau întovărășirea res
pectivă. Este de asemenea e datorie prin
cipală a organizațiilor U.T.M. să îndrume 
pe tinerii tractoriști să execute toate lu
crările de o calitate cît mai bună și să 
lărgească tot mai mult mecanizarea lucră
rilor agricole în gospodăriile colective și 
întovărășiri în scopul executării lor la 
vreme și în bune condițiuni agrotehnice 
— în scopul asigurării unor recolte tot 
mai ridicate la hectar.

Pentru îndeplinirea cu succes a acestei' 
însemnate sarcini, in fața conducerilor 
administrative și organizațiilor U.T.M. din 
S.M.T.-uri stă rezolvarea urgentă a unei 
importante probleme: îmbunătățirea ne
contenită a pregătirii tehnice și politice a 
agronomilor, mecanicilor, șefilor de bri
gadă, tractoriștilor, astfel ca îndrumarea 
pe care ei o dau țăranilor muncitori să 
fie cît mai calificată și mai folositoare.

îmbunătățind continuu munca, legin- 
du-se tot mai temeinic de activitatea gos
podăriilor deservite, S.M.T.-urile vor pu
tea întări rolul lor în organizarea pro
ducției agricole și vor contribui într-o 
măsură însemnată la înfăptuirea măre
țului program de ridicare a agriculturii 
noastre elaborat de partid.
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Cronica evenimentelor internaționale
1954 nu mai este 1935

Pentru a putea urmări desfășurarea po
liticii puterilor occidentale față de Ger
mania, nu e nevoie să fii diplomat, ci 
este deajuns să fii un bun școlar. E su
ficient să recitești paginile istoriei con
temporane referitoare la perioada de după 
primul război mondial pentru a vedea a- 
semănarea izbitoare dintre cele ce s-au 
petrecut atunci și evenimentele actuale.

Plecînd de la Ve-sailles, trecind prin 
Locarno și Miinche.i pentru a sfîrși la 
Dunkerque, iată pe scurt drumul pe care 
a mers diplomația puterilor occidentale 
între anii 1918-1940. Acum s-a început cu 
tratatul de la Bonn (privind relațiile din
tre puterile occidentale și guvernul Ade
nauer), cu tratatul de la Paris (faimoasa 
și deloc regretata „comunitate defensivă 
europeană") pentru a ajunge deocamdată 
la hotărîrile de la Londra. Ar trebui a- 
mintit de asemenea de anul cînd s-a 
creat Bizonia (reunirea zonelor de ocu
pație engleză și americană), apoi de anul 
1949 cînd s-a creat republica de la Bonn. 
Nu trebuie uitată nici Conferința de la 
Londra din 1918 a puterilor occidentale 
cînd s-au pus bazele politicii separate ale 
S.U.A., Angliei și Franței față de Ger
mania.

Ca și în trecut fiecare dintre aceste tra
tate și conferințe înlesnește politica a- 
gresivă a revanșarzilor vest-germani. Ia- 
tă-i acum pe aceștia optimiști. Ca urmare 
a hotărîrilor conferinței de la Londra se 
deschid perspective creării unei armate 
în frunte cu foștii generali hițleriști, mai 
mare decît cea prevăzută în tratatul de 
la Versailles, se dă curs fabricării în mod 
oficial a armelor mergînd pînă la avioane, 
vase de război, în vreme ce același tra
tat de la Versailles interzicea fabricarea 
unor asemenea mijloace de luptă. Ca în 
vremurile bune ale planului Dawes care 
a deschis calea afluenței capitalurilor 
străine în Germania, astăzi din nou 
Charles Dana, unul din cei mai mari in
dustriași americani declară că „a venit 
momentul pentru intensificarea investi
țiilor în Germania occidentală". E semni
ficativ că, odată cu anunțarea rezulta
telor conferinței de la Londra, acțiunile 
principalelor trusturi vest-germane au 
înregistrat o creștere considerabilă.

Pînă acum ne-am ocupat de trecut șl 
de prezent, dar nu este dificil, așa cum 
spuneam la început să întrevedem și vii
torul. Pentru aceasta să ne adresăm la 
doi oameni politici vest-germani bine cu- 
noscuți. Unul este Theodor Blank, de 
fapt ministrul de război de la Bonn, care 
zîmbind, după cum mărturisește cores
pondentul lui „Daily 
Express", a declarat: 
„Resping ideia că ar
mata trebuie să fie 
instruită numai pen
tru apărare" — ceea 
ce înseamnă pentru 
atac. împotriva cui? 
La aceasta răspunde 
ministrul vest-ger- 
man Strauss care a 
declarat că „drumul 
înapoi spre răsăritul 
german trece prin 
Paris". E clar deci 
că nici zîmbetele 
mieroase ale lui Ade
nauer, nici iluzoriile 
„garanții" engleze nu 
vor putea opri re- 
înarmarea rapidă a 
revanșarzilor vest-
germani. Iar cuvintele „pace", „securitate" 
în care sînt îmbrăcate documentele de la 
Londra, nu pot face decît să reamintească 
popoarelor alte fițuici semnate cu ani în 
urmă în care se spunea : „întîlnirea care 
a avut loc intre miniștrii francez și bri
tanic a avut ca scop să ajute la progre
sul păcii în lume printr-o cooperare euro
peană mai strînsă, într-un spirit de înțe
legere și încredere prietenească... Mi
niștrii francez și britanic, speră că pro
gresul șatisfăcător astfel obținut va pu
tea fi continuat cu colaborarea directă 
și efectivă a Germaniei". Aceste rînduri 
parcă ar fi fost scrise în 1954 la Londra 
și nu în 4 februarie 1935, la Paris, cînd 
în urma unui tratat franco-britanic a fost 
oficializată reînarmarea Germaniei. De
sigur că dl. Eden nu a uitat acest docu
ment și nici „garanțiile" de care a fost 
înconjurat, mai ales că era de acum mem
bru al guvernului englez. Exact peste o 
lună și douăsprezece zile, adică la 16 mar
tie 1935, Hitler decreta serviciul militar 
obligator, iar cinci ani mai tîrziu for
țele Wehrmachtului erau in drum spre 
Franța.

Toate cele de mai sus nu mal au ne
voie de multe comentarii dovedind din 
plin că actuala politică a puterilor occi
dentale în frunte cu S.U.A. tinde să 
creeze aceleași condiții care au permis 
imperialismului german să dezlănțuie cel 
de al doilea război mondial.

Există insă o diferență : situația din 
1954 nu este aceeași cu cea din 1935.

Acest fapt este confirmat de existența 
citorva factori care influențează actuala 
situație internațională.

în primul rînd, mult trîmbițata „uni
tate occidentală", consolidată la Londra, 
nu este așa de strălucită cum vor să o pre
zinte diplomații occidentali. La Londra de 
fapt au fost doi cîștigători, un învins la 
puncte și unul făcut knock-out, ca să ne 
exprimăm în limbaj pugilistic.

Cîștigătorii sînt Statele Unite și gu
vernul de la Bonn care și-au văzut planu
rile realizate. învins la puncte este Eden 
care cu toate eforturile sale nu a reușit să 
meargă mai departe în tendința de a 
asigura un rol mai mare Angliei în tre
burile europene. Ba mai mult, Anglia, 
care avea față de S.U.A., pînă acum, o 
situație specială în comparație cu cele
lalte țări europene, se vede aliniată în 
rînd cu ceilalți parteneri occidentali, căci 
deasupra pactului de la Bruxelles, la care 
S.U.A. nu participă, există organizația 
pactului Atlanticului unde imperialiștii 
americani taie și spinzură. Sezisind acea
sta, ziarul american „Die Neue Zeitung" 
care apare în Berlinul occidental scrie

Primii comsomoliști distinși cu insigna 
„Pentru valorificarea noilor pămînturi“

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist Leninist (Comsomol) 
a instituit insigna „Pentru valorificarea 
noilor păminturi". Cu această insignă se 
decorează comsomoliștii — tineri și ti
nere — care s-au distins în mod deosebit 
in liicrările pentru valorificarea pămîn- 
turilor virgine și înțelenite.

Primii distinși cu această insignă de 
onoare au fost membrii brigăzii comsomo- 

că în noua alianță : „Marea Britanie ar 
renunța la situația sa specială... și s-ar 
situa în Europa pe de-a-ntregul în ace
lași rînd cu participanții la comunitatea 
defensivă europeană care a existat pînă 
în prezent". Iar despre rolul de arbitru 
în Europa pe care vrea să-1 joace Anglia, 
vis străvechi al diplomației britanice, vor
bește revista londoneză „New Statesman 
and Nation" care arată că „prin acordul 
de la Londra, germanii vor deveni arbi
trii destinului Europei".

în privința guvernului francez, care a 
fost făcut knock-out, lucrurile sînt clare, 
Mendes-France capitulind în fața presiu
nilor americane. Dar problema Saarului 
continuă să rămînă un nod gordian, pe care 
cu greu Adenauer și Mendes-France vor 
reuși să-1 deslege marți la Paris, ajutați 
fiind chiar de reprezentanții englezi și 
americani.

Toate acestea arată că contradicțiile din 
blocul Atlantic nu au fost lichidate, că 
ele continuă latent să se agraveze, mani- 
festindu-se cu mai multă sau mai puțină 
violență în diferite perioade.

In afară însă de contradicțiile dintre 
țările imperialiste și de punctele diver
gente încă asupra acordului de la Londra, 
acționează un factor mult mai puternic : 
opinia publică.

Politica fermă de pace a Uniunii So
vietice, propunerile ei concrete în rezol
varea justă a problemei germane și a 
altor probleme internaționale, exercită o 
influență tot mai mare asupra maselor 
din toate țările lumii. în mintea fiecărui 
om s-a născut paralelismul între politica 
occidentală concretizată în acordurile 
agresive de la Londra și politica Uniunii 
Sovietice concretizată în ■ propunerile cu 
privire la dezarmare făcute la O.N.U. și 
în cele în problema germană prezentate 
de V. M. Molotov la Berlin. Recent, do- 
cumentale tratativelor sovieto-chineze au 
venit să aducă o nouă contribuție la po
litica pașnică a lagărului democratic, prin 
poziția celor două mari puteri care își 
reafirmă unitatea de vederi în problemele 
internaționale.

Uniunea Sovietică fără a face polemici 
sterile a pus la baza propunerilor pre
zentate la O.N.U. în problema reducerii 
înarmărilor un memorandum franco-bri
tanic, pentru a deschide astfel calea unei 
înțelegeri. Dar cum se potrivesc cele cu
prinse în memorandumul franco-britanic 
cu privire la reducerea înarmărilor cu 
cursa înarmărilor deslănțuită și mai vio
lent după conferința de la Londra ? Cum 
e posibilă reducerea înarmărilor cînd se 
hotărăște remilitarizarea Germaniei occi- 
dentale ? Aceste întrebări și le pun și 

„Bonn 7 (Reuter) doi ani după ratificarea acordurilor de la 
Londra, Germania speră să dispună de cea mai puternică 
armată motorizată din Europa occidentală". Recunoașterile cu
noscutei agenții reacționare „Reuter" n-au nevoie de comen
tarii...

oamenii simpli care apreciază pe bază de 
fapte politica statelor.

Creșterea conștiinței maselor, care in
fluențează politica internațională, con
tribuie și la agravarea contradicțiilor 
dintre puterile occidentale, fiecare gu
vern reacționînd și în funcție de presiu
nea opiniei publice din țara respectivă.

Lupta maselor se dezvoltă și desigur 
că fiecare zi aduce noi lămuriri asupra 
faptului că între c.d.e. și hotărîrile de la 
Londra nu există, în fapt nici o deosebire.
--------- —~1

In preajma alegerilor 
din S. U. A. _____  

ționăm și criza agrară. La sfîrșitul anului 1 
1953 se aflau stocate produse agricole 1 
nevîndute în valoare de 6 miliarde dolari 
Numai în anul 1953 venitul net al fermie
rilor a scăzut cu 16%.

Cercurile conducătoare ale S.UA au so- : 
cotit că pot înlătura impasul intern prin I 
continuarea unei politici agresive pe plan i 
extern. Politica externă americană a sufe
rit însă numeroase înfrângeri care au dus ; 
la zdruncinarea coaliției occidentale și în 
prezent mister Dulles trebuie să lupte, asa 
precum scria ziarul american „Daily 
Mirror", pentru a evita „ca izolarea să 
devină un fenomen permanent". Bilanțul 
guvernării republicane provoacă multă du
rere de cap la Casa Albă și se conturează 
perspectiva ca rezultatul alegerilor să fie 
o sentință de condamnare dată politicii gu
vernului Eisenhower-Dulles.

Sistemul „democrației" americane este 
astfel alcătuit ineît două partide — cel de
mocrat și cel republican — își dispută in 
principal mandatele în Congres. Pînă în 
1952, timp de 20 de ani a guvernat parti
dul democrat, cel republican fiind în opc- 
ziție. Din 1952, în S.UA. a fost instaurată i 
administrația republicană. Trebuie de pre
cizat că intre cele două mari partide ale 
burgheziei americane nu există deosebiri 
de principii. Ele își propun să apere pro
prietatea privată și să permanentizeze ex- ■ 
ploatarea omului de către om și domnia 
sacului cu aur. Deosebirile de vederi se | 
referă numai la o singură problemă : care 
anume grup al burgheziei americane să 
beneficieze de pe urma incalculabilelor 
avantaje ale guvernării. De aceea, nimeni 
nu a fost mirat de sprijinul pe care parti
dul democrat l-a acordat guvernului repu
blican în cele mai importante probleme 
ale politicii interne și externe atît în Con
gres cît și în Senat. Bineînțeles, acest spri
jin nu exclude violentele polemici care aju 
loc între democrați și republicani acum, in 
toiul campaniei electorale. Aceste polemici 
cu caracter demagogic sînt o parte com
ponentă a peisajului politic american.

Ceea ce caracterizează campania electo
rală pentru cel de al 84-lea Congres al 
S.U.A., este amploarea pe care a luat-o , 
mccarthysmul. Chiar și președintele Eisen
hower a declarat : „Noi sîntem cuprins: . 
într-o oarecare măsură de isterie". Dez- I 
mățul fascist, care a culminat cu măsurile 
de interzicere a Partidului Comunist din 
S.U.A. și arestarea conducătorilor săi. are 
repercusiuni mult mai mari decît se poate 
crede. Americanul simplu se simte în 
nesiguranță. Pentru el viitorul pare înne
gurat; frica îl urmărește la tot pasul. Toate 
acestea nu au putut să nu provoace un | 
val de repulsie față de Mc. Carthy și cei . 
care au dat naștere odioaselor lui prac
tici. Dacă in afară de această repulsie, 
ținem seamă și de greutățile economice ■ 
mereu crescînde de care se lovește ame
ricanul simplu, de criza economică care 
aruncă poveri tot mai grele pe umerii săi. 
putem lesne înțelege de ce în momentul 
de față în S.U.A. se petrece un prcces de 
lămurire politică a unor importante mase.

Nu întîmplător ziarele americane — fă- 
cînd diferite presupuneri asupra rezulta
telor scrutinului din noiembrie — insistă 
asupra perspectivei înfringerii actualilor 
guvernanți. Chiar comentatorul agenției 
„United Press" prevestea pierderi de vo
turi pentru republicani ea urmare a „igno
rării cu cea mai mare nepăsare" a pro- ' 
bleme'.or maselor. „Convingerea a nume- ■ 
roși muncitori și ferrrreri — arăta „United | 
Press" — este că administrația republ:- ' 
cană a lui Eisenhower susține prea mult i 
punctul de vedere al marilor cercuri de ; 
afaceri". De altfel — lucru pe care agen
ția americană nu îl menționează — acea- , 
stă convingere este întemeiată pe fapte : I 
în vreme ce șomajul s-a agravat, imeozi- j 
tele plătite de monopolist pentru colosa
lele lor beneficii s-au micșorat consit’gm- 
bil. Ba mai mult, de la 1 ianuarie • 1954 
impozitul pe supraprofit a fost desființat, 
ceea ce aduce monopolurilor sute de mi
lioane de dolari.

Ocupindu-se de problema alegerilor, re- 
vista„Un:ted States News and World Re
port" arăta : „Principalele motive de iri
tare în acest an de alegeri sînt, in mod 
vădit, șomajul și reducerea veniturilor fer
mierilor-" Și concluzia pe care revista o 
desprinde după ce înfățișează un tablou 
sumbru a! economiei S-U-A- nu este greu 
de înțeles : „Dacă experiența din trecut 
se repetă, se prevede o pierdere a votu
rilor date candidaților republicani pentru 
Congres" .De altfel, după spusele agenției 
„United Press", cu acest gînd încep să se 
împace și republicanii care admit că s-ar 
putea ca Eisenhower să fie nevoit să gu
verneze cu un Congres in care majoritatea 
o deține opoziția: „Republicanii înșiși 
admit existența unei asemenea tendințe" 
— scrie „United Press".

In condițiile existente în S-U-A. alegăto
rul nu are de ales decît între cele două 
partide care în fond au un singur pro
gram. Elementele înaintate ale poporului 
american luptă insă pentru a provoca că
derea în alegeri a celor mai furibunzi pro
povăduitori ai agresiunii și pentru a alege 
în Congres pe acei candidați care se pro
nunță pentru destinderea internațională, 
indiferent de partidul din care ei fac parte.

Comuniștii din S.U.A., persecutați crunt 
duc o luptă plină de curaj și abnegație. 
Ei au reușit în ciuda terorii de cel mai au
tentic tip fascist să obțină înscrierea can
didaturilor a trei fruntași ai partidului — 
Elisabeth Gurley Flynn la New York, 
Charles Nusser și Bert Salwen in New 
Jersey. De asemenea, biruind obstacolele 
nenumărate care le stau în cale, ei au reu
șit să răspîndească 650.000 exemplare din 
programul electoral al partidului Partidul 
Comunist din S.U.A. poartă în acest mo
ment bătălia pentru clarificarea politică a 
oamenilor simpli, pentru a risipi întuneri
cul în care Wall Street-ul vrea să cufunde 
patria lui Lincoln, Twain și Dreiser.

Alegerile din noiembrie din S.U.A. vor 
prilejui un examen al politicii de pînă 
acum a guvernului președintelui Eisen
hower. Iar după toate simptomele mani
festate, acest examen nu se anunță deloc 
lesnicios pentru Eisenhower, Dulles și în
treaga echipă republicană.

SERGIU BRAND 
EDGARD OBERST

Orașul Sevastopol decorat 
cu ordinul Drapelul roșu

MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: Cu prilejul centenarului apă
rării eroice a orașului Sevastopol în anii 
1854—1855, relevînd marile merite ale 
acestui oraș față de patrie, Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a decorat 
orașul Sevastopol cu ordinul Drapelul 
roșu.

AZI, ALEGERI IN R. D. GERMANĂ

Cuvîntarea lui
BERLIN 16 (Agerpres). — AD.N. trans

mite : La 15 octombrie, Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate Ger
mane, a rostit o cuvintare radiodifuzată 
consacrată apropiatelor alegeri pentru Ca
mera Populară a R. D. Germane. In cu- 
vintarea sa, Wilhelm Pieck a spus printre 
altele:

Bărbați, femei și tineri din Republica 
Democrată Germană 1

în ajunul alegerilor populare mă adre
sez vouă, chemîndu-vă să vă exprimați 
in unanimitate la 17 octombrie, voința 
voastră de pace, năzuința spre restabili
rea unității naționale a Germaniei, spre 
o muncă pașnică în numele fericirii și 
prosperității oamenilor muncii. Rezulta
tele alegerilor din 17 octombrie au o im
portantă uriașă pentru viața și viitorul 
fiecărui cetățean al Republics noastre și 
a întregului popor german.

Principala chestiune care se pune fie
cărui cetățean care are drept de vot este 
următoarea i pace sau război T Unitatea 
patriei noastre sau adincirea continuă a 
scindării ei ? Apelul electoral al Froatu- 

un program al păci: și unificări Germa
nie: pe o bază democrată. Lista comună 
a Frontului Național cuprinde nume de 
bărbați și femei — reprezentanți ai tutu
ror păturilor populației și ai tuturor con
cepțiilor poporului nostru, despre lume, 
uniți prin voința comună de a-ți consa
cra tcate forțele pentru obținerea păcii 
și unității Germaniei.

La Londra, miniștrii Afacerilor Externe 
al statelor occidentale au dus tratative 
cu Adenauer despre felul în care să înar
meze Germania occidentală și s-o trans
forme intr-un cap de pod In vederea 
unui nou război. N-au trecut nici 20 de 
ani din ziua cind Hitler a declarat, în 
martie 1935, la introducerea serviciului 
militar obligatoriu, că el va crea o ar
mată cu un efectiv de 500—600 mii oa
meni. Acesta a fost începutul. Sfirșitul 
a fost iasă că 5—6 milioane bărbați și

Pienara C. C. al Partidului Comunist Francez
PARIS 16 (Agerpres). — TASS trans

mite : In raportul prezentat la plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Francez. Laurent Casanova a amintit sar
cina principală care a fost trasată comu
niștilor francezi de către Congresul al 
XlII-'ea al partidului: lupta pentru uni
rea clasei muncitoare și a tuturor forțe
lor naționale și democratice pentru a 
schimba orientarea politicii franceze.

Raportul a relevat că in cele 4 luni care 
au trecut de la Congresul al XIII-lea al 
partidului. în viața politică a Franței s-au 
produs schimbări considerabile, cum sînt: 
demisia guvernului Laniel-Bidault, înche
ierea armistițiului in Indochina și respin
gerea de către parlamentul francez a „co
munității defensive europene". Aceste eve
nimente confirmă că în aceste luni s-au 
petrecut schimbări profunde în viața poli
tică a țării, schimbări care au fost rezul
tatul acțiunilor hotărîte ale poporului 
francez in frunte cu clasa muncitoare.

în actuala situație internațională, reîn
vierea militarismului german, în pofida 
respingerii ..armatei europene", exercită 
o influență uriașă asupra țărilor Europei, 
deoarece militarismul german a devenit 
factorul principal al politicii externe a 
imperialismului american.

Casanova a demascat caracterul faimo
sului „control" și faimoasele „garanții" cu
prinse in hotărârile de la Londra și a ară
tat de asemenea pericolul pe care-I pre
zintă pentru Franța renașterea militaris

Scrisoarea lui A. I. Vîșinski
către președintele Adunării Generale a O.N.U.

NEW YORK 16 (Agerpres). — TASS 
transmite: A. I. Vîșinski, șeful delega
ției U-R-S-S. la cea de a 9-a sesiune a 
Adunări: Generale a ONU, a adresat 
la 15 octombrie lui Van Kleffens preșe
dintele celei de a 9-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U, o scrisoare în care 
cere să se includă pe ordinea de zi a

Cu privire la bandele gomindaniste din Birmania
NEW YORK 16 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 15 octombrie Comitetul Po
litic Special a încheiat discutarea plinge- 
rii Birmaniei împotriva acțiunilor agre
sive ale bandelor gomindaniste. Comite
tul a adoptat in unanimitate o rezoluție 
în care se arată că trupele gomindaniste 
aflate in Birmania, „trebuie dezarmate și 
internate". Rezoluția încredințează guver
nul Birmaniei că Adunarea Generală „a-

SCURTE ȘTIRI
• La 16 octombrie, V. M. Molotov, prim 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Ex
terne al UJLS.S„ l-a primit pe Lanka 
Sundaran, fruntaș al vieții publice din 
India, membru al parlamentului, care a 
sosit in Uniunea Sovietică la invitația
V.OJC.S.-uluL

• In urma invitației guvernului Repu
blicii Populare Mongole, la 15 octombrie 
au sosit la Ulan Bator Gheorghe Apostol, 
prim secretar al CC. al Partidului Mun
citoresc Romin. membru în Biroul Politic 
al Partidului Muncitoresc Romin, și Gri- 
gore Preoteasa, prim locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al Republicii Popu
lare Romine, care au participat la serbă
rile organizate la Pekin cu prilejul Zilei 
Naționale a Chinei.

• La 15 octombrie, opinia publică bul
gară a sărbătorit 85 ani de la crearea in 
orașul romînesc Brăila a „Asociației căr
ții bulgare", — asociație culturală care a 
pus bazele Academiei bulgare de Științe, 
întemeietorii acestei Asociații au fost 
emigranții politici bulgari — istoricul M. 
Drinov. scriitorul V. Drumev si V. Sto- 
ianov.

• După cum transmite agenția France 
Presse, la 14 octombrie a fost arestat la 
Miinchen. Hugo Ehrlich, membru al se
cretariatului Partidului Comunist din 
Germania.

• La 16 octombrie a părăsit Moscova 
pentru a întreprinde un turneu în Repu
blica Populară Chineză un colectiv al Tea
trului Muzical de Stat „Stanislavski și 
Nemirovici-Dancenko". Truna teatrală a 
plecat într-o formație de 355 persoane.

Wilhelm Pieck
tineri germani au fost Irunormintați în 
gropi comune, iar în patrie au pierit sute 
de mii de femei, copii și bătrini.

Datoria și răspunderea îmi ordonă mie, 
ca președinte a! Republicii Democrate 
Germane, să declar astăzi din nou tutu
ror concetățenilor mei: înarmarea Ger
manie: occidentale amenință existența po
porului german.

Trecind la problema unificării Germa
niei, Wilhelm Keck a spus :

Poporul german cere pe bună dreptate 
să i se acorde locul ce-i revine ca na
țiune egală in drepturi, în familia po
poarelor iubitoare de pace. Premiza ne
cesară și firească pentru aceasta este în
cheierea tratatului de pace cu Germania. 
Pentru aceasta este necesară convocarea 
unei conferințe a celor patru puteri, la 
lucrările căreia trebuie să fie atragi de 
asemenea reprezentanții celor două părți 
ale Germaniei, pe bază de egalitate în 
drepturi.

Prin tratative pot fi soluționate pro
blemele unificării Germaniei, inclusiv 
problema ținerii de alegeri libere pe în
treaga Germanie. O dovadă a acestui fapt 
o constituie, după lucrările încununate de 
succes ale conferinței de la Geneva, noile 
propuneri extrem de importante făcute 
de V. M. Molotov, conducătorul delegației 
guvernamentale sovietice. în cuvîntarea 
sa rostită Ia Berlin cu prilejul celei de a 
5-a aniversări a constituirii Republicii 
Democrate Germane.

Chem pe toți alegătorii, a spus în în
cheierea cuvintării sale președintele 
Wilhelm Pieck, să-și dea votul pentru 
cauza întăririi și consolidării Republicii 
Democrate Germane, pentru înflorirea ei 
continuă, ca primul stat cu adevărat iu
bitor de pace din istoria Germaniei. Spri
jinind în unanimitate lista unică a 
Frontului Național, vom transforma ale
gerile populare într-o victorie a păcii, în 
victoria înțelegerii și unității in numele 
unui viitor fericit al poporului nostru ca 
națiune germană liberă si iubitoare de 
pace, independentă și mare.

mului german. Intr-adevăr, a declarat Ca
sanova, guvernele american și englez vor 
să obțină cu orice preț divizii germane. 
Aceste guverne reacționează cu nervozi
tate la orice întîrziere in această acțiune. 
Ele cer ca Franța să se supună. Acordu
rile de la Londra arată în mod grăitor 
că revanșarzii germani consideră încă de 
pe acum pe adevărații conducători ai 
coaliției atlantice ca pe aliatii lor cei mai 
buni în toate conflictele inevitabile cu 
Franța. Dacă luăm în considerare toate 
aceste fapte, în acest caz orice „garanții" 
și orice „control" nu sînt decît o minciună, 
însuși guvernul nu crede în ele, dar vor
bește despre ele mai ales pentru a-și justi
fica acțiunile.

De aceea, lupta împotriva acordurilor de 
la Londra capătă o importanță tot atît de 
mare ca și lupta împotriva creării „comu
nității defensive europene".

în acest scop trebuie să se acționeze ra
pid, deoarece guvernul în declarațiile fă
cute presei americane și-a exprimat nă
zuința de a obține ca parlamentul să 
adopte hotărirea în decurs de două luni.

Referindu-se la poziția pe care o ocupă 
în această luptă Partidul Comunist Fran
cez, Casanova a declarat : Partidul rea
firmă cu hotărîre că este gata să lupte 
atît in țară cît și în parlament împreună 
cu toate organizațiile de masă și politice 
care se pronunță împotriva reînvierii mili
tarismului german, cu toți reprezentanții 
acestor organizații, independent de per
soana lor și apartenență politică.

actualei sesiuni a Adunării Generale ca 
problemă urgentă și importantă urmă
torul purxt: „Cu privire la acțiunile 
agTesîve împotriva Republicii Populare 
Chineze și la răspunderea ce revine flo
tei maritime militare a S.U.A. pentru 
aceste acțiuni '. La scrisoare flint anexate 
o notă explicativă și un proiect de rezo
luție In această problemă.

probă și sprijină ca și pînă acum efortu
rile acestui guvern îndreptate spre rezol
varea definitivă a acestei probleme se
rioase". Rezoluția cere de asemenea tutu
ror statelor să ia toate măsurile necesare 
pentru a preveni acordarea de ajutor tru
pelor gomindaniste din Birmania.

Reprezentantul gomindanist nu a luat 
parte la vot.

• Flotila sovietică „Aleut" pentru vî- 
natul balenelor care navighează în apele 
Extremului Orient și-a îndeplinit înainte 
de termen pianul privind producția de 
grăsime de balenă. Această flotilă a dat 
peste 10.000 chintale de grăsime peste 
planul anual.

• Construcția podului de peste Dunăre 
la Komarom, care va lega R. Cehoslovacă 
de R.P. Ungară, continuă într-un ritm 
viu. Primele două transoane au fost ter
minate. In prezent continuă lucrările de 
construcție la cel de al 3-lea și cel de al 
4-lea transon al podului.

• La 14 octombrie, orchestra simfonică 
a Filarmonicii din New York a interpre
tat pentru prima dată în S.U.A. simfonia 
a X-a de Sostakovici, sub conducerea di
rijorului Dimitri Mitropulos. Concertul a 
avut loc la Carnegie-Hall din New York 
și s-a bucurat de un mare succes. La con
cert a asistat A I. Vîșinski, reprezentan
tul permanent al U.R.S.S. la O.N.U.

o Ziarul „De Waarheid" relatează des
pre intensificarea mișcării de protest îm
potriva proiectatei staționări a forțelor ar
mate americane în Olanda. In împrejuri
mile orașului Susterberg, pe numeroase 
clădiri au apărut inscripții ca : „Americani 
cărați-vă acasă !“, „Noi nu dorim bombe 
cu hidrogen, ci pace!“.

• După cum anunță agențiile de presă, 
la 15 octombrie a sosit la Washington, ca 
invitat al guvernului american, primul 
ministru pakistanez, Mohamed. Alt Prin
tre problemele care vor fi discutate în 
cursul întrevederilor amerțeano-pakista- 
neze, este și cea a extinderii „ajutorului" 
militar american pentru Pakistan.

G. M. Malenkov și V. M. Molotov 
au primit delegația 

parlamentară engleză
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASI 

transmite ; La 16 octombrie, G. M. Ma'eri- 
kov, președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și V. M, Molotov, prim vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și ministru al Afacerilor Externe, 
au primit delegația parlamentară engleză 
care vizitează Uniunea Sovietică la invi
tația Sovietului Suprem al U.R.S.S.

In timpul convorbirii, care a durat pesta 
o oră, au fost atinse, într-o atmosferă de
gajată și caldă, problemele referitoare la 
situația internațională și la relațiile dintre 
U.R.S.S. și Anglia.

La primire a asistat de asemenea
W. Hayter, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Marii Britanii în U.R.S.S.

Cu prilejul sărbătoririi 
eliberării Norvegiei de nord

OSLO 16 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 15 octombrie au sosit la Oslo 
generalul-locotenent V. I. Scerbakov și 
contra-amiral S. D. Ziuzin, membri ai 
delegației guvernamentale sovietice, care 
vor participa la sărbătorirea celei de a 
10-a aniversări a eliberării Norvegiei de 
Nord de către Armata Sovietică. Amîn- 
doi au comandat în anul 1944 trupele so
vietice in luptele pentru eliberarea păr
ții de nord a Norvegiei — Finmark.

O întîmplare în taiga
VLADIVOSTOK 16 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziarul „Krasnoe Znamia" din 
ținutul Primorie publică la 14 octombrie 
o corespondență in care relatează despre 
lupta unui ofițer-grănicer sovietic cu pa
tru urși. Aflindu-se intr-un punct din 
taiga în ținutul Primorie, ofițerul Kuzne- 
țov s-a întîlnit la un moment dat cu un 
urs uriaș. Kuznețov voi s-o apuce în altă 
direcție, cînd deodată își văzu drumul tă
iat de un alt urs. Fără să stea pe gin- 
duri, ofițerul trase de două ori din cara
bină. Cei doi urși fură omoriți pe loc. Dar 
in acel moment dintr-un tufiș asupra lui 
Kuznețov se năpusti cu un răcnet înfio
rător o ursoaică. Ursoaica fu și ea omo- 
rită pe loc.

Carabina nu mai avea gloanțe, cind iată 
că prin desiș se auzi din nou un foșnet. 
Asupra grănicerului se aruncă un al pa
trulea urs. Kuznețov a scos atunci revol
verul din toc și a tras. Ursul se prăbuși 
cu un răcnet la pămint. Astfel a luat sfîr- 
șit acest duel.

Știri sportive
Pe stadionul Republicii s-au desfășurat 

simbătă întrecerile din cadrul penultimei 
zile a campionatelor da atletism ala 
R.P.R. pe anul 1954.

în proba de triplu salt cel mai bun s-a 
dovedit a fi Virgil Zăvădescu (C, C. A.) 
care a realizat 14,78 m.

La greutate bărbați, recordmanul tării 
Gabriel Georgescu (Știința) s-a arătat 
constant peste 15 m., cucerind titlul da 
campion cu o aruncare de 15,29 m.

Foarte spectaculoasă a fost cursa da 3003 
m. obstacole. După ce N. Bunea (C.CA.) 
a condus aproape patru ture, el a fost 
întrecut de tinărul reprezentant al aso
ciației Știința, G. Cojocari) care s-a cla
sat pe primul loc cu timpul de 9’07”4/10.

Proba feminină de aruncare a discului 
a fost ciștigată de maestra sportului Lia 
Manoliu (Știința) cu rezultatul de 44 m.

La săritura cu prăjina, titlul de campion 
republican a fost cucerit de Mircea Du
mitrescu (C.C.A.). El a trecut ștacheta 
înălțată la 4 m., întrecînd pe maestrul spor
tului Zeno Dragomir (Știința) 3,90 m re
cordmanul probei. Realizînd 1,94 m., Ion 
Soeter (C.C.A.) ă câștigat la această ediție 
titlul de campion la săritura în înălțime.

In proba masculină de ștafetă 4x3x2x100 
m„ echipa asociației Știința, sosită pe pri
mul loc, a stabilit un nou record repu
blican cu rezultatul de l’55”8/10.

Tot cu un nou record s-a încheiat și 
ștafeta feminină de 4x3x2x100 m. cîști- 
gată de reprezentantele asociației Loco
motiva cu timpul de 2'19”4/10.

★
Astăzi după amiază, cu începere de la 

ora 15,30, pe stadionul „23 August" va 
avea loc cel mai important joc din cadrul 
returului campionatului categoriei A la 
fotbal: întîlnirea dintre echipele bucureș- 
tene Dinamo și C.C.A

Dată fiind importanța acestui meci, re
priza a doua va fi transmisă pe posturile 
noastre de radio cu lungimile de undă 
351, 285 și 261 m. de la ora 16,25. Cele
lalte jocuri programate In provincie se 
vor desfășura astfel: Arad : Flamura Ro- 
șie-Locomotiva Grivița Roșie; Orașul 
Stalin : Dinamo-Metalul Cîmpia Turzii ; 
Hunedoara: Metalul-Știința Cluj; Oradea: 
Progresul-Știința Timișoara ; Petroșani: 
Minerul-Flacăra Ploești; Timișoara : Lo- 
comotiva-Locomotiva Tg. Mureș.

RECTIFICARE
Titlul exact al poeziei lui D. Th. Necu- 

luță publicată în ziarul nostru nr. 1702 
din 16 octombrie a.c. este următorul:

ÎNAINTE
— Unui pesimist —

SPECTACOLE
DUMINICA 17 OCTOMBRIE 1954

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. : 
Fidelio; Teatrul de Stat de Operetă: Casa cu trei 
fele (ora 10,30), Ana Lugoj ana (ora 19.30); Național 
„1. L. Caragiale’* (Studio): Gaițele (ora 10), Nunta 
lui Krecinski (ora 15). Liceenii (ofa 19,30); Națio
nal „I. L. Caragiaie" (Comedia): Floarea purpurie 
(ora 10), Mielul turbat (ora 15), O scrisoare pier
dută (ora 19,30); Studioul Actorului de Film ,.C. 
Nottara**:  Micii burghezi; Armatei (B-du-1 G-ral 
Magheru): De partea cealaltă (ora 10). Furtuni de 
Kăvară (ora 19.30); Armatei (Calea 13 septem- 

: Vlaicu Vodă (ora 10). PîrjOlul (ora 19,30); 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești): Titanic vals (ora 15), 
Articolul 19 (ora 19,30); Ansamblul de Estradă al 
R. P. R.: Fără mănuși (ora 16) și Miniaturi pe por
tativ (ora 20. în sala ’din Calea Victoriei), ■ Si llie 
face sport (în sala din str. Alex, Popcv nr. 23); 
Teatrul „Țăndărică0: Gîscăneluf (ora 11) șl Umor 
pe sfori (ora 20 în sala Baruch Berea).

Se apropie alegerile pentru Congresul 
S.U.A. și, dacă ar fi să judecăm după re
latările presei americane, campania elec
torală se reduce, în bună măsură, la faptul 
că cutare candidat la deputăție s-a suit 
pe un elefant, iar un altul s-a apucat în 
fața alegătorilor săi să dreseze un cățel. 
Desigur toate acestea sînt aspecte speci
fice moravurilor electorale americane, dar 
ele sînt departe de a ilustra ceea ce se 
petrece în viața poporului american în 
ajunul scrutinului care va trebui să desem
neze noi membri ai Camerei reprezentan
ților și o treime din Senat.

Infrîngerea zdrobitoare pe care actualul 
partid guvernamental al S.U.A. — parti
dul republican — a suferit-o în alegerile 
parțiale din Alaska este profund grăitoare 
pentru realitatea americană. Campania 
electorală din acest an se desfășoară în 
condițiile în care problemele vitale ale po
porului american nu și-au găsit o rezol
vare, deși au trecut multe luni de la in
staurarea administrației republicane. în
răutățirea situației economice este un fapt 
pe care nici cei mai abili scribi ai presei 
trusturilor nu-1 pot ascunde. Uriașele chel
tuieli militare și militarizarea economiei 
nu au putut împiedica apariția unor feno
mene de criză în economia S.U.A. Peri
oada de relativă prosperitate dintre anii 
1950-1953 a trecut, agravînd însă factorii 
care apropie criza economică. După datele 
publicate de sindicatele americane, în pri
măvara acestui an industria metalurgică 
folosea numai 64-68% din capacitatea sa 
de producție. Dificultățile grave în care 
se zbat oamenii muncii din S.U.A. au drept 
rezultat scăderea puterii lor de cumpărare. 
In depozite se găsesc mărfuri nevîndute 
în valoare de peste 80 miliarde dolari. In 
același timp, oamenii muncii datorează 
băncilor uriașa sumă de 27 miliarde do
lari. Pentru a avea o imagine exactă a si
tuației economice a S.U.A. trebuie să men-

Iiste de tineret a lui Vasili Minakov — 
cîștigătorii întrecerii socialiste dintre me
canizatorii din ținutul Altai.

Insigna „Pentru valorificarea noilor pă- 
mînturi" a fost atribuită de asemenea 
unui mare grup de mecanizatori din re
giunile Kokcetov și Kazahstanul de nord, 
în total au fost decorate pînă acum cu 
insigna „Pentru valorificarea noilor pă- 
mînturi" 125 persoane.

CINEMATOGRAFE : Patria, București, înfrățirea 
între popoare: Prieteni credincioși; Republica. I. C. 
Frimu: Agentul rir. 13; Maxim Gorki, Lumina: 
Examen de maturitate: Elena Pavel: Campioni 
noștri: Victoria: Săptămîna filmului tehnic agrotch- 
n'c; 23 August: Aventurile lui Nastratîn Hogea; 
Gh. Doja; Buriat-Mongolia Sovietică; 8 Martie, Uni
rea: Cadavrul viu; Cultural : Aleko, Frații Lin; 
Vasile Roaită: Timur și băieții săi; Constantin Da
vid: Un pichet în munți; Alex. Sahia: Un caz în 
taiga; Flacăra: R.S.S. Autonomă Komi; T. Vladimi- 
rescu: Tînăra gardă (seria a lf-a); Moșilor: Nunta 
cu zestre; Donca Simo: Rapsodia caucaziană : llie 
Pintille; Poemul dragostei; Popular: Slugă la doi 
stăpîni: Mihail Emineșcu, Volga: Nepoții gornistu
lui (serfa La): I Mal: Balada Siberiei: Libertății : 
Emirul din Birhara; Rahova: Echipa de pe strada 
noastră: Olga Banele: Republica Karelo-Fină; 8 Mai: 
Două lumi: Aurel Vlaicu: Maeștrii baletului rus: 
Nlcolae Bălcescu; Patru inimi; Arta: Vinovați fără 
vină: Munca:» O noapte furtunoasă Vizita. Lanțul 
slăbiciunilor. Arendașul romîn: Miorița: , Avangarda 
de sacrificiu, .{. ■
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