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Să terminăm la timp
repararea tractoarelor și mașinilor agricole!

TINERI MECANIZATORI l
n centrele mecanice, în stațiunile de mașini j 

și tractoare și în gospodăriile agricole dej 
stat se desfășoară, din zi in zi mai intens,) 

munca de pregătire a tractoarelor, mașinilor și ] 
uneltelor agricole necesare pentru însămînțărilp j 
de primăvară. Luptați ca aceste pregătiri să fie 1 
terminate la timp ! Depuneți toată dragostea șl j 
avîntul vostru tineresc în muncă, întăriți disci- j 
plina muncii, dați toată atenția calității repa- { 
rațiilor — luptați pentru belșugul ogoarelor pa- J 
triei noastre ! J

Lucrări 
de bună calitate

nato. La postul nr. 7 montaj, de pildă, unde 
lucrează tovarășii P. Vasile și Ion Bu
cătarii, se obține o depășire de 98-103 la 
sută, iar la postul nr. 9, rectificat și ale
zat cilindri, o depășire de 92-105 la sută. 
Același lucru Se poate spune și de postul 
nr. 10, unde se execută probele și rodajul 
tractoarelor reparate. Utemiștii Ilie Neac- 
șu și C. Vică de la reparatul tractoarelor 
au obținut de asemenea o depășire de 50- 
70 la sută, iar utemiștii strungari Iuliu 
Predea și Aron Augustin își depășesc zil
nic normele de lucru cu cite 105 la sută 
la executarea unor piese necesare repa
rației tractoarelor.

Energia atomică — 
în slujba fericirii omului

MENIREA A SCRUTAT întotdeau
na cu încredere viitorul. Ea a vi
sat fertilizarea pustiurilor, călăto

ria pe alte planete, vindecarea rapidă a 
bolilor, ca ți străbaterea a mii de kilo
metri cu viteze fantastice. De realizarea 
acestor visuri minunate, omenirea a în
ceput să se apropie și mai mult prin 
descoperirea energiei atomice, 
prim și important pas a fost 
cut de oamenii de știință și inginerii din 
țara constructorilor comunismului prin 
punerea în funcțiune a primei centrale 
electrice industriale din lume pe bază de 
energie atomică. Visul de a face din e- 
nergia atomică o puternică forță motri
ce a dezvoltării societății pe culmi înalte 
a devenit astfel pentru prima oară rea
litate în Uniunea Sovietică. Dar cîte^lu
cruri, nebănuite încă, necesare Îmbunătă
țirii continue a vieții omului, nu se pot 
realiza prin folosirea energiei atomice I 
Cîteva exemple sînt edificatoare. Un kilo
gram de combustibil nuclear, de pildă, de
gajă tot atîta energie cît un tren întreg 
cu cărbune. O uzină electrică atomică 
care ar avea o capacitate termică egală 
cu cea mai mare uzină hidroelectrică din 
lume — cea de la Kuibîșev — ar consu
ma pe timp de un an mai puțin de două 
tone combustibil nuolear. Dar energia a- 
tomică ar putea avea aplicații nu numai 
la producția energiei electrice ci și în a- 
gricultură, în transporturi, pentru progre
sul științei și perfecționarea tehnicii. Pu
terea cu adevărat uriașă ce există în nu
cleu ar permite efectuarea, în scurt 
timp a unor mari construcții hidroteh
nice. In numai șase minute de pildă, s-ar 
putea construi un baraj gigantic pe un 
fluviu siberian. Un dig cu un volum de 
10 km3, care necesită în prezent efor
turi de mulți ani, munca a mii și mii de 
oameni, o adevărată armată de excava
toare, buldozere și altele, ar putea fi ri
dicat de o mică echipă de muncitori și 
ingineri prin utilizarea exploziilor sincro
nizate a 75 șarje atomice, printre care 
cinci deosebit de puternice, cu hidrogen. 
Exploziile atomice dirijate ar putea 
schimba cursul marilor fluvii, ar ridica 
diguri gigantice și ar săpa numai în cî
teva minute canale uriașe. Curentul rece 
care străbate astăzi regiunile polare ar 
putea deveni mai cald ca Golfstream-ul, 
tundra ar dispare, iar regiunile subtropi
cale ar putea să se întindă pînă la Mos
cova. Prin valorificarea pustiurilor cu a- 
jutorul energiei atomice ar fi posibilă 
sporirea considerabilă a producției bunu
rilor materiale necesare vieții.

Chiar și numai această succintă înși
ruire a unora din lucrurile care se pot 
realiza prin folosirea în scopuri pașnice 
a energiei atomice arată importanța de 
însemnătate istorică ce o are marea veste 
care a străbătut ieri de la un capăt la al
tul țara noastră.

Poporul romîn a luat cunoștință cu 
nemărginită bucurie și încredere în vii
tor de hotărîrea guvernului sovietic de a 
acorda ajutor tehnico-științific și de pro
ducție unor state prietene — printre care 
se numără și Republica Populară Romînă 
— pentru crearea de baze științifice ex
perimentale în vederea dezvoltării cerce
tărilor în domeniul fizicii nucleare și a 
folosirii energiei atomice pentru scopuri 
pașnice.

Guvernul sovietic a propus în acest 
scop Republicii Populare Chineze, Repu
blicii Populare Polone, Republicii Ceho
slovace, Republicii' Populare Romîne și 
Republicii Democrate Germane să le 
acorde ajutor multilateral în ceea ce pri
vește proiectarea, livrarea de utilaj, con
struirea de generatori atomici cu o ca
pacitate termică pînă la 5000 kw. fiecare 
și de acceleratori de particule elemen
tare. Se prevede de asemenea să se pună 
la dispoziția acestor țări cantitățile ne
cesare de materiale dezagregabile pentru 
generatorii atomici și pentru lucră
rile de cercetări științifice. In aceasta 
se ține seama de împrejurarea că sus- 

furnizează Uniunii 
prime corespunză- 
știință și inginerilor 
li se va acorda po- 
cunoștință de lucră-

Un 
fă-

menționatede țări 
Sovietice materii 
toare. Oamenilor de 
din țările respective 
sibilitatea de a lua 
rile în domeniul cercetărilor științifice 
desfășurate în U.R.S.S. în privința folo
sirii energiei atomice în scopuri pașnice 
și de funcționare a generatorilor atomici 
experimentali. Acest fapt va permite ță
rilor respective să desfășoare pe larg 
lucrări de cercetări științifice în domeniul 
fizicii nucleare, să obțină cu ajutorul ge
neratorilor atomici o cantitate suficientă

de izotopi radioactivi în vederea folosi
rii lor și în multe domenii ale științei și 
tehnicii.

Documentul de uriașă importanță mon
dială al guvernului sovietic dovedește în- 
căodată, în fața întregii lumi, că decla
rațiile Uniunii Sovietice sînt urmate în
totdeauna de fapte, că eforturile Uniunii 
Sovietice sînt îndreptate spre folosirea 
numai în scopuri pașnice a mărețelor des
coperiri ale epocii noastre, în scopul îm
bunătățirii continue a vieții omului, a ni
velului său de trai. Hotărîrea guvernului 
sovietic constituie totodată o expresie a 
înaltului nivel la care a ajuns știința și 
tehnica sovietică, o expresie a importan
telor ei cuceriri.

Noua hotărîre a guvernului sovietic 
vine numai la cîteva zile după comuni
catul prin care se arăta că guvernul so
vietic este gata să transmită și altor state 
experiența științifică și tehnică acumulată 
în U.R.S.S. în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Deși Uniunea Sovietică posedă diferite 
tipuri de arme atomice și cu hidorgen, ea 
militează necontenit, cu înflăcărare pen
tru punerea acestora în afara legii, pen
tru interzicerea cu desăvîrșire a armelor 
de exterminare în masă. Acest lucru este 
o dovadă de netăgăduit a tăriei, a forței 
statului sovietic.

Oamenii muncii din țara noastră văd în 
hotărîrea guvernului sovietic o puternică 
expresie a ajutorului frățesc, sincer pe 
care Uniunea Sovietică îl acordă atît nouă 
cît și altor țări din lagărul socialismului. 
Intre aceste țări s-au stabilit, după cel de 
al doilea război mondial, relații nemaicu
noscute în istorie, bazate pe colaborare 
economică și ajutor reciproc. Intr-adevăr 
— după cum a subliniat I. V. Stalin — 
„experiența acestei colaborări arată că 
nici o țară capitalistă 
acorde țărilor 
ajutor atît de 
cat ca cel pe 
vietică."

Pentru țara 
țări de democrație populară gestul nobil 
al Uniunii Sovietice are o covîrșitoare im
portanță. linînd seamă de importanța pe 
care o reprezintă folosirea în scopuri paș
nice a energiei atomice, acest ajutor al 
Uniunii Sovietice deschide în fața patriei 
noastre posibilități nebănuite de dezvol
tare, posibilități la care înainte se putea 
numai visa.

Posibilitățile pe care le deschide folosi
rea energiei atomice în scopuri pașnice 
înspăimîntă pe maniacii atomici din 
S.U.A. care-și văd amenințate profiturile 
lor. Așa se face că în timp ce Uniunea 
Sovietică duce o politică neabătută de fo
losire a acestei descoperiri în slujba feri
cirii omului, de transmitere a experienței 
sale și altor țări, cercurile monopoliste 
agresive americane fac noi urzeli pentru 
aruncarea omenirii într-un crîncen măcel 
atomic. Generali americani au ajuns în 
faza în care nu-și mai ascund planurile 
lor monstruoase de exterminare în masă 
a populației. Generalul Gruenther, co
mandantul suprem al forțelor armate ale 
blocului atlantic a mărturisit cu cinism: 
„Noi am hotărît că în centrul strategiei 
noastre trebuie să stea folosirea armei 
atomice, indiferent de faptul dacă inami
cul o va folosi sau nu“. Folosind ener
gia atomică ca un mijloc murdar de 
șantaj, cercurile agresive din S.U.A. și 
sateliții acestora ar trebui să nu uite că 
încercările de a trata cu Uniunea Sovie
tică „de pe poziții de forță" au suferit 
întotdeauna și vor suferi și pe 
eșec lamentabil.

Este izbitor contrastul între 
murdare și cinice ale cercurilor 
americane față de posibilitățile 
pe care le deschide folosirea în scopuri 
pașnice a energiei atomice.

Tineretul patriei noastre a primit cu în
credere și cu nemărginită bucurie gestul 
măreț pe care l-a făcut puternica țară so
vietică. El știe că și prin acest mijloc i se 
deschid posibilități nemărginite pentru cu
cerirea științei, pentru înfăptuirea îndrăz
nețelor sale visuri. Cu atît mai mult — 
alături de întregul popor — tineretul este 
hotărît să depună toate eforturile pentru 
întărirea patriei, ridieîndu-și în același 
timp cil cea mai mare energie glasul îm
potriva noilor urzeli ale imperialiștilor 
americani care prin dezilănțuirea unui 
război atomic vor să distrugă civilizația...

Tineretul romîn, întregul nostru popor 
va milita neobosit și de acum înainte pen
tru ca energia atomică să fie folosită în 
slujba omului, a fericirii lui.

n-ar fi putut să 
de democrație populară un 
efectiv și tehnicește califi- 
care-1 acordă Uniunea So

noastră, ca și pentru alte

viitor un

planurile 
agresive 

minunate

C. DUMITRESCU CONTINUA SA CONDUCĂ 
IN TURUL CICLIST AL EGIPTULUI

CAIRO 18 (Agerpres) — După o zi de 
repaus în oaza de la El Fayoum, partici- 
panții la turul ciclist al Egiptului au luat 
ieri startul în etapa a 6-a, care s-a ter
minat la El Ghizeh, 
mide, după 96 km.

Ciclistul romîn C.
• cepînd cu această etapă poartă tricoul 

galben, a avut de dus o luptă foarte dîrză 
pentru a riposta acțiunilor de evadare .în
treprinse de adversarii săi direcți, care-1 
urmau la numai cîteva secunde în clasa
ment. Ajutat de coechiperii săi, Ștefu, 
Șandru și Moiceanu, el a reușit să-și păs-

în fața marilor pira^
Dumitrescu, care în-

treze locul întîi în clasamentul general, 
sosind la 2 minute după cîștigătorul eta
pei, dar în același pluton cu ceilalți frun
tași ai clasamentului. O frumoasă com
portare a avut ieri Ștefan Ștefu, sosit al 
10-lea, în același timp cu învingătorul 
etapei, englezul Boyd, care a parcurs 96 
km. în 2h47’51”.

După 6 etape, în clasamentul Individual 
C. Dumitrescu se află pe primul loc cu 
21h43’09” El este urmat de Bașev (R. P. 
Bulgaria), Petrovici (Iugoslavia) și Scha- 
epens (Belgia). Astăzi se desfășoară etapa 
a 7-a, El Ghizeh — Suez (133 km.).

Un ajutor de o importantă covîrșitoare
Ca cetățean al Re- a __ j Ci Vanmv se deschide științei șipublici! Populare ACua, ju rencov oamenilor de știin-

Romîne șl ca om de prjm seCretar al Academiei R. P. R. ltdin știința, salut CU deo- nr’n ocast mnrft act.
sebită bucurie și a- —
dîncă recunoștință 
hotărîrea guvernului sovietic de a acorda 
unor state prietene, printre care și țării 
noastre, ajutor tehnico-științific și de 
producție în vederea dezvoltării cercetă
rilor cu privire la folosirea energiei ato
mice în scopuri pașnice.

Posibilitățile pe care Uniunea Sovietică 
le oferă oamenilor de știință din patria 
noastră de a lua cunoștință de importan
tele realizări sovietice în domeniul cerce
tărilor asupra energiei atomice și 
sirii ei în scopuri pașnice, deschid 
pective uriașe activității noastre 
toare.

Prin acest nou ajutor pe care îl 
mim din partea Uniunii Sovietice, 
noastră, care a dat științei universale sa- 
vanți ca Babeș și Marinescu, Vuia și 
Aurel Vlaicu, Racoviță și Pompei, are 
astfel perspective de a-și putea aduce 
contribuția sa și în domeniul folosirii 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Ca om de știință și ca patriot, mă bucur 
din inimă de perspectiva luminoasă care

folo- 
pers- 
crea-

pri- 
țara

prin acest măreț act 
— al Uniunii Sovietice,

care confirmă încă 
odată legăturile de sinceră și trainică prie
tenie care unesc popoarele noastre.

Faptul că țării noastre îi este posibil, 
datorită ajutorului permanent dat de 
Uniunea Sovietică, să cunoască o con
tinuă dezvoltare economică, socială și 
culturală, necunoscută în trecut, întă
rește încrederea noastră în viitorul lumi
nos și fericit al patriei noastre.

Recenta hotărîre a guvernului sovietic 
constituie pentru noi, oamenii de știință 
romîni, un îndemn de a munci și de a 
lupta cu și mai multă energie contra tu
turor acelora care urmăresc să folosească 
această minunată cucerire a minții ome
nești împotriva vieții și civilizației, un 
îndemn fără egal de a ne consacra toate 
forțele noastre pentru apărarea cuceriri
lor poporului nostru, pentru dezvoltarea 
patriei iubite pe drumul luminos al so
cialismului și al păcii.

(Declarație făcută unui redactor 
Agenției romîne de Presă-Agerpres).

Marile perspective
deschise științei din tara noastră

toXS ■>«>«• uniT- An<Jrei
tanță esențială folo- —
sirii în scopuri ex
clusiv pașnice a energiei atomice, a hotă
rît acordarea unui ajutor tehnico-științific 
și dg producție Republicii Populare Chi
neze, Republicii Populare Polone, Repu
blicii Cehoslovace, Republicii Populare 
Romîne și Republicii Democrate Germane 
în domeniul proiectării și livrării de uti
laj și de materii dezagregabile, construc
ției generatorilor atomici și acceleratorilor 
dș particule elementare, cît și documentă
rii tehnico-științifice a țărilor amintite, 
dezvoltării cercetărilor și formării cadre
lor necesare, pe linia fizicii și tehnicii ato
mice.

Ca cercetător în domeniul teoriei par
ticulelor elementare și al cîmpului, alături 
de oamenii de știință, de ingineri și teh
nicieni, alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră, țin să sublirftez importanța 
fundamentală a hotărîrii guvernului so
vietic, care deschide uriașe perspective 
dezvoltării Republicii noastre pe linia 
construcției noilor electrocentrale și ter
mocentrale pe bază atomică. Se deschid, 
de asemenea, perspectivele unei noi etape 
a dezvoltării fizicii în țara noastră ; prin
tre altele, amintim studiile de fizică și 
chimie a substanțelor radioactive, studiul 
radiațiilor, analiza structurală și chimică 
a materialelor și mărirea puterii de detec
ție corespunzătoare cît și perspectivele 
minunate deschise electronicii, una din 
bazele fundamentale ale fizicii și tehnicii 
moderne, ale automatizării procesului de 
producție.

Rezultate nebănuite se întrevăd, de 
asemenea, în domeniul folosirii izotopilor 
radioactivi ai carbonului, fosforului, cal
ciului, iodului, fierului și a altor elemente, 
în medicină și agricultură, în studiul cir
culației diverselor substanțe în cadrul 
organismului viu, prin metoda atomilor 
radioactivi marcați, al combaterii bolilor 
endocrine, a tumorilor canceroase etc., 
prin electronii accelerați, prin intermediul 
aparatelor de tipul betatronului, cît și fo
losirea substanțelor radioactive ca îngră
șăminte agricole etc. pe linia sprijinirii 
științifice a aplicării proiectului de Di
rective ale celui de al 2-lea Congres al 
P.M.R. privind dezvoltarea agriculturii.

Zi de zl muncitorii gospo
dăriei agricole de stat din co
muna Murgeni, raionul Tecuci, 
regiunea Bîrlad, își intensifică 
munca pentru a grăbi repara
țiile mașinilor agricole.

Pregătirile pentru muncile 
agricole din primăvara aces
tui an se desfășoară din zi în 
zi cu elan sporit. Muncitorii 
acestei gospodării intensifică

9 munca pentru a face repara
ții de bună calitate și înainte de termen, 
asigurînd astfel o mai bună desfă
șurare a lucrărilor agricole de primăvară, 
în cursul primelor zile ale lunii ianuarie, 
ritmul muncii la atelierul mecanic al gos
podăriei a crescut. Astfel au fost reparate 
pînă de curînd 5 tractoare, 9 pluguri de 
tractor, 7 semănători cu tracțiune animală, 
24 grape, 36 pluguri cu tracțiune animală, 
2 polidiscuri și multe alte unelte necesare 
campaniei agricole de primăvară. Meca
nizatorii și tractoriștii Ion Strătilă, Mir
cea Filiută, Gheorghe Raileanu, Iftimie 
Modiga, Neculai Dodiță, Toader Caimac, 
care au căutat tot timpul să dea dovadă 
de disciplină și dragoste în muncă la re
paratul utilajului și mașinilor agricole, au 
obținut cele mai frumoase succese, făcînd 
reparații de bună calitate.

Aceste rezultate obținute se datoresc 
muncii organizate și pline de însuflețire a 
întregului colectiv, care este conștient de 
însemnătatea pregătirii campaniei agri
cole de primăvară.

Corespondent 
DINUȚA CONSTANTIN

ln fiecare zi realizări mai mari

al

e
dome-

Știința sovietică 
înaintașă în 
niul teoriei nucleului 
și a particulelor ele

mentare. Astfel, savanții Ivanenco și Ga- 
pon au creat modelul modern (protono- 
neutronic) al nucleului; Terlețki, Vechsler 
și alții, au merite fundamentale în dome
niul acceleratorilor moderni de particule; 
Petrzac ș; Filerov. în domeniul fiziunii 
nucleare. Acad. D. V. Skobelțîn are merite 
fundamentale în fizica nucleului și în stu
diul razelor cosmice.

Hotărîrea guvernului sovietic deschide 
noi drumuri creatoare cercetătorilor și in
ginerilor din R.P.R. pe linia colaborării 
cu știința și tehnica sovietică.

Este necesară dezvoltarea laboratoare
lor de fizică generală, Care constituie fun
damentul oricărei dezvoltări superioare 
Este necesar, între altele, să ne concen
trăm eforturile și asupra dezvoltării și 
utilării laboratoarelor de electricitate și 
electroenergetică, căldură și termotehnică 
— bazele viitoarelor centrale electrice și 
termice bazate pe energia atomică, a la
boratoarelor de radioactivitate, optică și 
electronică; vor trebui intensificate cer
cetările în domeniul teoriei atomului și 
particulelor elementare, unde, după cum 
accentuiază profesorul Terlețki, și cerce
tările cele mai abstracte vor da cu tim
pul rezultate tehnice nebănuite

Trebuie intensificată colaborarea dintre 
fizicieni, chimiști, matematicieni, biologi 
și agronomi, dintre oameni; de știință și 
inginerii și tehnicienii din industrie și 
agricultură, cît și dezvoltarea prospecțiu
nilor geologice de materii radioactive. O 
atenție deosebită trebuie acordată formării 
sistematice de cadre tinere, necesare cer
cetărilor și aplicațiilor de fizică în ge
neral.

Hotărîrea guvernului U.R.S.S. constituie 
o expresie fundamentală și consecventă a 
politicii sale de pace, o măsură situată pe 
linia folosirii în scopuri exclusiv pașnice 
a energiei atomice. Ea înseamnă o întă
rire considerabilă a țării noastre, o nouă 
lovitură dată ațîțătorilor la război, duș
manii popoarelor, față de care oamenii 
de știință din R.P.R., alături de toți oa
menii muncii, trebuie să-și ascută vigi
lența, concentrîndu-și eforturile pe linia 
creației științifice pusă în slujba .înfloririi 
scumpei noastre patrii.

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
La Centrul mecanic S.M.T.-Buzău... Cu 
fiecare zi ce trece, pe graficele de pro
ducție la reparații și rodaj, sînt înregis
trate noi realizări. De la 15 noiembrie 
1954 pînă la 1 ianuarie 1955, colectivul 
de muncitori și tehnicieni de la acest cen
tru mecanic a terminat complet repara
ția unui număr de 73 tractoare.

întrecerea socialistă care a cuprins pe 
toți muncitorii și tehnicienii a dat posibi
litatea ca în prima decadă a lunii ianua
rie, să se execute reparațiile și rodajul la 
12 motoare de tractor, iar la 24 tractoare 
să se execute reparațiile în proporție de 
peste 50 la sută.

Multe dintre tractoarele reparate la 
acest centru mecanic au fost chiar tri
mise la S.M.T.-urilg din regiune. S.M.T. 
Pogoanele a primit deja nouă tractoare, 
Stîlpul — opt tractoare, Gîrbovi — cinci 
tractoare etc. Rezultatele obținute pînă în 
prezent au fost posibile datorită bunei or
ganizări, a muncii și desfășurării reparații
lor după cele mai avansate metode de lu
cru. Astfel în sectorul de reparat tractoa
re, munca a fost organizată după me
toda Bugacev — ansamble și subansam- 
ble de organe și piese. Aceasta a permis 
muncitorilor din posturile de lucru să-și 
ridice calificarea profesională și să obțină 
totodată realizări din ce în ce mai însem-

20 tractoare 
reparate în 10 zile

Colectivul de muncă al Centrului me
canic S.M.T. Galați, luptă cu forțe spo
rite pentru a da mecanizatorilor de la 
sate cît mai multe tractoare bine reparate 

cît mai multe piese de schimb. Ince- 
pînd cu avînt munca în noul an, colectivul 
întreprinderii a reușit să trimită mecani
zatorilor din S.M.T. și G.A.S. 
prima decadă a acestei luni, 20 
toare K.D. 35 si I.A.R., bine 
Odată cu expedierea acestora în 
respective, s-au trimis și peste 
piese de schimb, printre care au__
menți de ungere și compresie, supape, șu
ruburi diferite, lagăre-bielă și vilbroche- 
ne. Muncitorii Mircea Victor, Tofan Pe
tre și Irimia Gheorghe de la repararea 
pompelor de injecție, au reușit să îmbună
tățească calitatea acestora prin modifica
rea sistemului de distribuire la injectoare. 
Muncitori; acestei întreprinderi luptă cu 
forțe mereu sporite pentru a pune la în- 
demîna mecanizatorilor de la sate trac
toare bine reparate și piese de schimb 
dintre cele mai bune.

Corespondent 
M. ANGHEL

numai în 
1 de trac- 
renarate. 
unitățile 
2.500 kg. 
fost seg-

Angajamentul tinerilor
Intr-o adunare generală deschisă a or

ganizație; de bază U. T. M. din G. A. S. 
Romanești raionul Craiova, s-a făcut o 
analiză asupra felului cum a contribuit ti
neretul din această gospodărie la repara
țiile tractoarelor, mașinilor și uneltelor 
agricole.

în discuțiile purtate, tineri; au scos la 
iveală o serie de lipsuri.

Dypă propunerile făcute pentru îm
bunătățirea muncii pe viitor, în adunarea 
generală^ deschisă, tinerii din această gos
podărie în frunte cu utemiști; Lungu Ma
rin,, Pușcașu Alexandru, Tică Marin și 
Bușica Gheorghe și-au luat angajamentul 
ca printr-o mai bună organizare a munc’i, 
prin împărțirea mai justă a echipelor de 
reparații, prin completa lichidare a ab
sențelor nemotivate și a întîrzierilor de 
la lucru, să contribuie la terminarea re
parațiilor tractoarelor, mașinilor și unel
telor agricole cu 3 zile înainte de terme
nul stabilit.

RODNICIA MUNCII
Corespondent
M. LANCA

HARNICE
Unul cîte unul, tractoarele se întorceau în 

stațiune. Erau apoi așezate cu grijă, spălate 
bine, curățate... Tinerii mecanizatori de la 
S.M.T. Castelu, raionul Medgidia, încheiau — cu 
succes — o etapă a luptei pentru recolte îm
belșugate și se pregăteau pentru alta. Se pre
găteau pentru repararea tractoarelor și mașini
lor agricole necesare însămînțărilor de primă
vară.

Experiența din anii trecuți i-a învățat pe har
nicii mecanizatori că chezășia asigurării succe
sului reparațiilor — la timp și de calitate — o 
constituie organizarea muncii după metoda so
vietică de. reparare pe ansamble. Așa au orga
nizat munca și de data aceasta.

★
prima verigă din procesul de produc- 
tocmai ușor. De la tine pornesc toate și
depinde reușita. Așa se întîmplă și cu tinerii 
lucru. Ei trebuie să demonteze motoarele, să le controleze, să vadă ce e

mecanizatori din primul

£

Să fii 
ție nu-i 
de tine 
post de 
bun și ce e rău și să le dea apoi la celelalte posturi. Intr-adevăr, nu-i deloc ușor. 
Dar utemistul loan Păun, responsabilul postului, este un tînăr harnic și price
put. El organizează bine munca și, ajutat de tinerii Dumitru Oprișan și Gheorghe 
Pătrașcu, reușește să țină piept „cererilor" celorlalte posturi (fotografia din 
mijloc, jos).

...Pompa de injecție este o piesă foarte importantă pentru motorul trac
torului și foarte sensibilă. Orice neatenție, cît de mică, are ca urmare 
funcționarea defectuoasă a tractorului. Cite necazuri n-au făcut ele, în cam
panie, tractoriștilor! De aceea, la repararea pompelor de injecție trebuie să 
lucrezi cu multă atenție, cu multă pricepere, iar reparația să fie de cea 
mai bună calitate. Cei care controlează reparația pompelor trebuie 
să fie cît se poate de exigenți. Lucrul acesta îl știu bine utemiștii Romeo 
Cruceanu — șeful atelierului mecanic — și Dumitru Zainea, care lucrează, la 
verificarea pompelor de injecție. De la bancul de probă al pompelor, unde lu
crează, (fotografia din stînga, jos) n-a plecat, spre montaj, nici-o pompă de 
injecție cu defecțiuni...

...Și, de la un post la altul, se adună tot mai multe piese — reparate de 
data aceasta — iar motorul începe să capete, treptat, vechea înfățișare. 
Iar cînd totul a fost terminat, motorul se pune iarăși pe șasiul tractorului și 
începe rodajul. Montarea și rodajul le fac utemistul Gheorghe Gorun și tinerii 
Ene Orășeanu și Gheorghe Alexiu (fotografia din dreapta, jos). Ei lucrează cu 
multă atenție căci, la drept vorbind, sînt cei care scot tractorul gata reparat din 
atelier.

De curînd a intrat în rodaj cel de al 16-lea tractor...
...Munca harnicilor mecanizatori este rodnică. In afară d,e cele 16 tractoare, 

au mai fost reparate complet peste 30 pluguri de tractor, 15 grape cu colți, 
20 cultivatoare, 6 discuitoare, 15 semănători, apoi 27 secerători-legători, 16 ba
toze și încă altele.

COMITETUL ORĂȘENESC U.T.M. BUCUREȘTI 
și

SCINTEIA TINERETULUI
organizează azi, miercuri 19 ianuarie 1955 la orele 18,00 în sala „Filimon Sîrbu"
Infîlnirea finerefului din Capitală, cu scriitorul Mihai Beniuc

laureat al Premiului de Stat, secretar al Uniunii Scriitorilor
care va vorbi despre:

„Cel de al ll-lea Congres Unional al scriitorilor sovietici*'
Va urma vizionarea filmelor- „A. S. Pușkta", „L. N. Tolstoi", „V. Mala- 

kovski".

★
Muncesc cu multă dragoste tinerii mecanizatori de la S.M.T. Castelu. Dintre 

toți însă, cel mai harnic se dovedește utemistul Vasile Oancea (în medalion). 
Vasile Oancea a fost printre fruntași și în campania agricolă din toamna anului 
trecut. Nici acum, la reparații, n-a rămas în urmă. Este fruntașul stațiunii. 
După plan el, împreună cu utemistul Constantin Rogojină, trebuiau să facă lucrări 
de reparații la 3 motoare în 13 zile. Dar harnicii utemiști au lăsat în urmă vremea 
Lucrările au fost terminate doar în 9 zile, adică 100 la sută peste normă.

Foto reportaj de EUGEN CSIKOȘ 
șl M. N. CIRSTEA



S-a spart o lampă de gaz

Organizația comsomolistă — 
in miezul vieții studenților

Tn curînd, comuna Mihail Kogălniceanu 
din raionul Fetești, regiunea Constanța, 
va avea lumină electrică. Gospodăria co
lectivă „A. A. Jdanov" din această co
mună face demersuri pentru obținerea 
unor piese de schimb necesare reparării 
grupului electrogen pe care-l are de acum 
și, peste puțin timp, lampa lui Ilici va 
străluci în case și pe ulițele satului. Este 
un lucru bun, fără îndoială și care te 
bucură. Electrificarea satului va marca 
un pas înainte pe drumul lui cel nou, 
socialist. Eu însă am aflat acest lucru 
îmbucurător datorită unei întîmplări — 
simplă in aparență — dar care a avut da
rul să-mi strice buna dispoziție.

Stăteam la taifas în casa colectivistu
lui Vasile Dragomir, cu o parte din nu- 
meroasa-i familie (are 10 copii omul ăsta!) 
Discutam liniștiți fără să băgăm de sea
mă cum cobora întunericul serii, cînd de
odată un zgomot de sticlărie trîntită de 
pămînt, venit din tindă, ne făcu să tre- 
sărim. Peste o clipă intră în odaie Sofica. 
una din fiicele lui Vasile Dragomir, roșie 
ca focul în obraji. Ținea în mină — lu
cru de prisos — agățătoarea de sîrmă a 
unei lămpi de gaz.

— Vai, arz-o-ar focul de pisică! — 
blestemă ea. Tocmai acum i-a trebuit 
să-mi încurce drumul, cînd eram cu lam
pa în mină...

— Lasă, Sofico, nu te necăji — căută 
s-o liniștească taică-său — o să cumpă
răm alta de la cooperativă.

La aceste cuvinte ale lui Vasile Dra
gomir intră în casă și Constanța, soră 
mai mare a Sofiei, gestionară la coopera
tiva din comună.

— Cum să cumperi, tată ? se burzului 
ea. Te duci dumneata la Constanța sau 
la București ? Că nici la Fetești, în depo
zitul Uniunii Raionale nu se găsesc... Iar 
tu — se-ntoarse către Sofica — să faci 
bine să fii mai atentă altădată. Nu mai 
avem de acum decît două lămpi în casă, 
iar la cooperativă, știi bine că de vreo 
doi ani nu s-au mai repartizat și nu se 
știe dacă în următorii doi ani ne vor re
partiza vreuna, deși cerem mereu.

★
Iată cum o biată lampă de gaz, atunci 

cînd se sparge, poate să provoace un fel 
de dramă în miniatură, deși nu-i de obi
cei un lucru prea valoros, nici de o în
semnătate deosebită. Care-i cauza ? Fap
tul că nu s-a pus încă la punct grupul 
electrogen ? Credem că nu. Oamenii se 
zbat, se interesează, capătă uneori promi
siuni, dar în general, sînt plini de o în
credere pe care o împărtășim și noi : lu
mină electrică va fi, fără îndoială. Dar va 
man trece cîtva timp pînă atunci. Oamenii 
știu și asta și nu pun necazurile lor cu 
privire la iluminat pe seama electrifică
rii neterminate. Ei susțin că lipsa lăm
pilor de gaz la cooperativa din comună 
este absolut nejustificată și numai acea
stă lipsă poartă vina unor necazuri ca 
acela redat mai sus...

— Ei, dar cereri de lămpi sînt multe și 
cei care fac repartițiile or avea informa
ții că-n alte părți e mai mare nevoie de
cît la noi — își dau părerea unii, încli
nați către anumite concesii.

— In cazul ăsta nu sînt bine informați 
— resping această părere cei mai dî'rji. 
Să-i întrebe pe speculanții care, cu prile
jul fiecărui bîlci, fac afaceri cu lămpile 
de gaz pe seama noastră. Fiindcă vezi 
bine, ei nu vînd la prețui cooperativei, 
ci la prețul corespunzător „calificării" lor.

Se ridică deci o serie de întrebări. Ce 
să facă cei din comuna Mihail Kogălni
ceanu pînă l<t electrificare: să stea 
pe-ntuneric sau să lumineze cu lămpi de 
gaz? Și dacă trebuie să lumineze, de ce 
să cumpere lămpi de la speculanții din 
bîlciuri și nu de la cooperativă? Și dacă-i 
mai bine să le cumpere de la cooperativă, 
de ce aceasta nu-i aprovizionată cu lăm
pi? Și — în sfîrșit — cine să răspundă la 
aceste întrebări ?

Noi zicem că Centrocoopul și Ministe
rul Comerțului Interior. Ca să se facă 
lumină... pînă la electrificare!

B. CLATICI

E frig. Câteodată 
e ger sau ninge cu 
fulgi mari; alteori e 
soare ca într-o zi de 
primăvară. Dar fie că 
vremea e frumoasă 
sau nu, aproape nici 
un tînăr nu se gîn- 
dește să se îndrepte spre vreunul din 
numeroasele cluburi ale orașului.

Mulți tineri din Sibiu au ieșit la plim
barea obișnuită de după amiază. Pe tro- 
tuoare, pe partea carosabilă a drumului, 
de la Rășinari și pînă la gară, în micul 
parc din mijlocul orașului, grupuri mari 
de tineri se plimbă. Mulți hoinăresc fără 
rost ore în șir. într-un grup de tineri îl 
poți găsi deseori pe utemistul Kraska 
Eduard, strungar la uzinele „Balanța", 
îmbujorat de ger, cu mîinile vîrîte în bu- 
zunarele-i mari, se plimbă ore întregi cu 
pași rari. Utemistul Kraska Eduard n-are 
ce face după amiezile. E luni, e miercuri 
sau e vineri — el se plimbă. O întrebare : 
„De ce nu mergi la club, nu ți-ai putea 
petrece acolo timpul liber ?“ „Pe mine 
mă pasionează tehnica, dar la club e mare 
plictiseală", vine răspunsul dat încă cu 
vreo lună în urmă pe cînd mai exista clu
bul întreprinderilor „Balanța* 1* șl „Viro
la”. Tînărul Fulea Nicolae de la uzinele 
„Balanța", ar dori mult să participe la o 
audiție muzicală, i-ar place să danseze, 
dar clubul lor s-a desființat.

Ați știut că metalele au dușmani care 
le atacă continuu, necruțător și că acest 
„atac1* se termină uneori cu distrugerea 
metalelor ?

Ați știut că în această „luptă" se dis
trug în fiecare an zeci de milioane de 
tone de metale și aliaje, materiale, nu
mite, pe drept cuvînt, „aliment de prim 
ordin al industriei"?

Și totuși cel puțin unele dintre aspec
tele acestei „lupte" atît de variate, și de
seori atît de ascunse privirilor noastre, 
nu vă sînt necunoscute. Cine nu a văzut, 
de pildă, găurile pe care rugina le-a făcut 
în acoperișurile de tablă ale caselor, în
pereții burlanelor, în obiectele de metal, 
„mîncate" de acest nesățios dușman al 
fierului și oțelului ? Cine nu-și amintește 
de stratul verzui cu care se îmbracă în 
scurtă vreme după expunerea lor la aer, 
obiectele de cupru sau de bronz?

Rugina fierului și oțelului, „cocleala" 
cuprului, oxizii celor mai multe metale, 
sînt dușmani periculoși care produc pa
gube mari, Ei atacă în mod continuu me
talul, îi transformă substanța, îi slăbesc 
rezistența, „îmbolnăvindu-l“ progresiv 
pînă la completa lui distrugere.

Boala metalelor se numește coroziune, 
cuvînt care are înțelesul general de „roa- 
dere". Distrugerea metalelor prin coro
ziune începe de la suprafața acestora și 
se produce ca urmare a unor transformări 
chimice sau electrice provocate de mediul 
înconjurător.

S-ar părea la prima vedere că daunele 
provocate de coroziuni, nu sînt atît de 
mari încît să merite o atenție deosebită, 
în realitate aceste daune sînt enorme. 
Pentru a pricepe mai bine efectele nefas
te pe care le au, de exemplu, dușmanii 
fierului, este suficient să ne gândim că o 
oarecare construcție metalică, este scoasă 
din uz nu numai atunci cînd întreg me
talul a fost distrus prin coroziune, ci 
chiar atunci cînd o singură parte a fost 
slăbită ca efect al coroziunii, deoarece 
prin aceasta, întreaga soliditate a con
strucției este amenințată.

Metalul cel mai expus coroziunii este 
fierul, care este și cel mai răspîndit și 
necesar metal în tehnică. Pentru a ne 
face o idee despre cantitatea de fier ce 
se pierde din cauza coroziunii, este sufi
cient să arătăm că, după datele cercetă
torului sovietic A. M. Iampolski, în pe
rioada de la 1890 pînă la 1923, în toată 
lumea au fost topite 1766 milioane tone 
de fier și în aceeași perioadă s-au pierdut 
în urma ruginirii 718 milioane de tone, 
ceea ce însemna o imensă pierdere de 20— 
25 milioane tone de fier pe fiecare an. 
în prezent cifrele care ne indică pierderile 
de fier în urma coroziunii sînt și mai 
mari. Pe baza statisticilor existente se 
poate preciza că pînă la 40 la sută din 
cantitatea totală de fier topit produsă în 
fiecare an se pierde în urma coroziunii. 
Iată deci că în lumina acestor cifre, apare 
limpede că problema luptei împotriva 
coroziunii metalelor are o mare însem
nătate.

Să vedem acum care sînt cauzele „îm
bolnăvirii" metalelor și cum evoluează a- 
ceastă boală. Cauzele coroziunii sînt mul
te și variate. Dacă ne ocupăm în special 
de fier constatăm că cel mai periculos 
dușman al acestui metal este oxigenul. 
Este interesant de observat că fierul chi
mic pur nu ruginește. Fierul chimic pur 
nu este atacat nici de aer, nici de apă, el 
suportă fără modificări chiar acțiunea 
combinată a acestor doi dușmani ai săi.

Nu tot așa se petrec lucrurile cu fierul 
industrial, adică cu fierul fabricat în oțe- 
lării. Dacă în aer complet uscat sau într-o 
atmosferă de oxigen pur flerul nu rugi
nește, este însă suficient ca în aer să 
existe o cantitate cît de mică de vapori 
de apă, pentru ca fierul să fie atacat de 
oxigen. Acesta formează pe suprafața 
fierului un strat de oxid de fier hidratat, 
adică rugina cunoscută de noi.

Știința a constatat că în aer există tot
deauna umiditate. De aceea, cînd nu se 
iau măsuri de protecție, fierul este atacat 
de oxigen și de apă, iar acest atac se 
termină cu apariția ruginii la suprafața 
metalului.

Coroziunea atmosferică a metalelor se 
produce nu numai în aer liber, ci chiar 
și într-o încăpere închisă. Aceasta se 
explică prin umiditatea permanentă a ae
rului și prin prezența unor anumite gaze 
ca bioxidul de carbon, bioxidul de sulf, 
amoniacul și altele ce se găsesc mai tot
deauna în atmosfera întreprinderilor in
dustriale.

Toate metalele sînt oare expuse peri
colului coroziunii sau numai unele din

S.R.S.C. anunță conferința tov. general 
locotenent de rezervă Nicolae Cambrea 
intitulată „Forța covîrșitoare a lagărului 
păcii și democrației".

Conferința va avea loc joi 20 ianuarie 
1955 ora 18 în sala Bibliotecii Centrale 
Universitare — Cal. Victoriei nr. 88 și va 
fi urmată de film.

Cîteva ore petrecute în club la o serată 
literară sau la un program de satiră și 
umor nu ar displace deloc și altor tineri 
din oraș, dar o astfel de activitate inte
resantă lipsește la cele mai multe cluburi 
din Sibiu.

în orașul Sibiu s-ar putea organiza 
multe acțiuni interesante, menite să satis
facă dorințele tineretului. Sînt doar atî- 
tea cluburi ! Iată : în centrul orașului se 
află impunătoarea clădire a clubului în
treprinderilor din industria ușoară ; spre 
gară clubul C.F.R. ; un altul — cel al 
uzinelor „Independența" — are numeroase 
încăperi, o sală de spectacole cu mai bine 
de 1.200 locuri, sală de repetiție, alta 
de șah, o încăpere pentru lectură și o 
minunată terasă pentru dans în timpul 
verii. Dar cum sînt folosite aceste cluburi 
pentru organizarea timpului liber al tine
retului în mod cât mai plăcut și mai inte
resant ?

întreprinderea „Victoria" deține un mic 
club unde tinerii ar putea foarte bine să 
se distreze; aci însă există o crasă ne
păsare față de dorințele tinerilor. Secre

„Sein tei a tineretului**
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Instîtutul Energetic 
din Moscova. în cele 
nouă facultăți studia
ză aproximativ 10.000 
studenți — viitori ingineri. El locuiesc tn 
cele nouă clădiri ale orășelului studen
țesc. Din an în an crește acest orășel. De 
curind a fost dată în exploatare încă o 
clădire și s-a început construcția a două 
noi clădiri. In centrul orășelului se află 
Palatul Cultural și un corp sportiv. Se 
termină construcția unui bazin.

Aproape 9000 studenți s>înt comsomo
liști. Organizațiile comsomoliste din fa
cultăți sînt conduse de comitetul de com- 
somol din care fac parte cei mai activi 
comsomoliști.

Seara, la comitetul de comsomol sînt în
totdeauna mulți studenți. Aici vin secre
tarii organizațiilor comsomoliste și orga
nizatorii de grupă. ca să discute despre 
problemele muncii de comsomol, să se 
sfătuiască cu secretarul comitetului Kon
stantin Pobedonosțev. Acum, de pildă, în 
fața lui Pobedonosțev stă secretarul orga
nizației comsomoliste a anului V. El a pri
mit de curînd o scrisoare de la un grup 
de tineri strungari dintr-o întreprindere 
din Leningrad, unde comsomolistul Iuri 
Kușeliov — student în anul V, a făcut 
practică vara trecută. In scrisoare se co
munică că propunerile de raționalizare fă
cute de Kușeliov au fost introduse în pro
ducție și aduc o mare economie de timp.

In perioada practicii de vară, studenții 
comsomoliști au prezentat aproape 1.300 
de propuneri de raționalizare. Peste jumă
tate din aceste propuneri au fost reali
zate și au dat o mare economie indus
triei. Astfel încă de pe băncile facultății, 
organizația de comsomol educă în viitorii 
specialiști simțul noului, deprinderea de a 
căuta, de a găsi metode de muncă mai 
bune, de a ușura munca, de a contribui la 
reducerea prețului de cost.

Organizațiile comsomoliste din institu
tele de învățământ superior sînt chemate 
să educe astfel pe studenți, încît la termi
narea institutului fiecare student să de
vină nu numai un bun cunoscător al mun
cii sale, dar și un bun activist social. Iată 
de ce sectorul muncii de educație politică 
ocupă un loc atît de important în organi
zația comsomolistă a Institutului Energe
tic din Moscova. Acest sector este condus 
de Vladimir Ilinski, student în anul V. 
Sectorul organizează sistematic convor
biri ale agitatorilor, lecții, serate. Deose
bit de populare sînt în institut așa numi
tele „miercuri comsomoliste". Fiecare din 
aceste „miercuri" este închinată unei anu
mite teme din domeniul culturii, al lite
raturii sau artei. Sînt invitați la aceste 
reuniuni scriitori, artiști, inovatori în pro
ducție, inventatori.

La una din aceste „miercuri", în sala de 
festivități a institutului a luat cuvîntul re
gizorul de filme Ptușko care a povestit 
cum se creează un film. Scriitorul Boris 
Laskin a închinat referatul său celui de 
al doilea Congres al scriitorilor sovietici. 
La aceste reuniuni participă nu numai 
studenții ci și invitați din întreprinderile 
din Moscova unde studenții și-au făcut 
practica. Una din reuniuni a fost închi
nată compozitorilor, autorilor de cîntece. 
Au participat compozitorii Fradkin, Blan- 
ter, Tulikov.

Pe cînd ne aflam la comitetul de com
somol a venit la Pobedonosțev, secretara 
organizației comsomoliste a uneia din fa
cultăți. Ea a cerut să j se repartizeze și ei 
invitații la „miercurea" următoare pentru 
cîțiva comsomoliști de la uzina „Dinamo", 
cu care studenții au 
tenie.

— L-ai chemat pe Tihoniuk în fața bi
roului ? — o întrebă secretarul, cînd fata 
se pregătea să plece.

— Da, — răspunse ea. Și-am discutat 
cu el serios. I s-a spus că nu e o greșeală 
să te preocupe problemele personale, dar 
a neglija învățătura, a lipsi de la lecții, 
a părăsi munca în asociația științifică, 
este nedemn de un comsomolist. I-am 
arătat că și pe prietena lui o împiedica

E. Cernîșeva

legat o strînsă prie-

O activitate minunată, 
sublimă, dar care... lipsește cu desăvîrșire

tara organizației de
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brie inactivitatea clu- din Sibiu
bului lor: „luni repe- __
tiții la cor, marți șe
dință de producție, miercuri ședință sin
dicală, vineri ședință... cînd să mai orga
nizăm și o reuniune tovărășească... și-apoi 
cine să se ocupe de recenzii, de seri li
terare dacă n-avem și oameni pricepuți?" 
Și de atunci nici o îmbunătățire nu a pu
tut fi constatată în munca clubului.

De mai mult de un an, tinerii de la 
uzina „Independența** n-au mai cunoscut 
nici o activitate la clubul lor. Și dacă la 
clubul întreprinderilor din industria 
ușoară există un program de activitate el 
nu atrage atenția tineretului ; într-o sin
gură lună sînt cuprinse mai multe con
ferințe : despre protecția muncii, situația 
internațională, două conferințe medicale 
și două recenzii. Nimic altceva. Aceleași 
------- —-------- —-------- i de atră-forme de muncă — nu deosebit 
gătoare — aceleași conferințe ținute și 
în alte perioade. Este și firesc ca pe mulți 
tineri amatori de muzică, de discuții lite
rare Să nu-i pasioneze programul acestui 
club. Așa se și explică faptul că din cei 
aproape 2500 de tineri cîți sînt în între
prinderile din industria ușoară vin zilnic 
la club șase pînă la zece tineri.

Și de ce să ne mire participarea atît de 
scăzută cînd clădirea nu este încălzită în 
întregime ? Pentru aceasta, răspunderea o 
poartă conducerea întreprinderii (director 
Mețu loan) care irosind fără sens sume 
mari de bani pentru realizarea unei... sta
tui, care ulterior a fost dărîmată, nefiind 
asemănătoare chipului celui căruia i-o 
dedicase, nu s-a îngrijit în schimb de 
asigurarea căldurii în toate sălile clubului.

Clubul comerț-cooperație e un club cu 
adevărat frumos, cuprinzînd o sală mare 
de spectacole, o bibliotecă destul de încă
pătoare, frumos mobilată și ornamentată; 
dar, din păcate, nici aici nu vin tineri, 
nuinai cîțiva vîrstnici. Explicația ? Nici 
aici nu există inițiative interesante, ac
țiuni atrăgătoare.

Exemplele de mai sus ilustrează situația 
din majoritatea cluburilor orașului Sibiu, 
în bună măsură aceasta se explică prin 
faptul că conducerile întreprinderilor sub- 
apreciază importanța educativă a muncii 
în cluburi. Ba chiar unele comitete de în
treprindere ca cele care conduc clubul 

Construcții 505 și clubul întreprinderii

al comitetului de

de la 
func-

să învețe. Ea e de 
asemenea comsomo
listă, învață ia Insti
tutul Poligrafic. Du

pă discuția pe care a avut-o cu membrii 
biroului, el s-a îndreptat.

Ascultînd această discuție, mi-am dat 
seama că organizația de comsomol nu se 
ocupă numai de învățămîntul comsomo- 
liștilor, cî și de comportarea lor în viața 
de toate zilele. După plecarea fetei, se
cretarul comitetului mi-a povestit .încă 
un caz asemănător. Vladimir Rodicenko, 
student în anul IV, este cunoscut în in
stitut ca unul din cei mai buni sportivi. 
Tovarășii se mândresc cu el. Dar cînd a 
început să lipsească de la cursuri din 
cauza pregătirilor pentru competiții, com- 
somoliștii din facultatea lui i-au cerut cu 
hotărîre șă-și îndeplinească sarcina cea 
mai importantă — să învețe bine.

— Noi ne bucurăm de succesele tale 
sportive, dar nu putem răbda atitudinea 
nejustă față de învățătură, — i-au spus 
ei. în primul rînd tu trebuie să te stră- 
duiești să devii un bun specialist.

Astfel de discuții dau întotdeauna re
zultate bune. Cu ajutorul tovarășilor săi, 
Vladimir Rodicenko a recuperat repede 
lecțiile pierdute fără să renunțe la sport.

Sectorul sportiv 
comsomol conduce și organizează .întreaga 
muncă sportivă. Studenții sportivi parti
cipă la competițiile din institut, raionale 
și orășenești. Secțiile sportive sînt con
duse de antrenori experimentați.

Sectorul de învățămînt al comitetului 
de comsomol împreună cu direcția insti
tutului a pus în fața studenților sarcina 
de a fi mai aproape de viață. întreaga 
muncă științifică a studenților e sțrîns 
legată cu practica, cu munca de produc
ție a întreprinderilor industriale. Studenții 
din anul IV al Facultății de Electroteh
nică, de exemplu, elaborează un proiect 
de organizare a utilajului de ridicat și 
transportat pentru una din uzinele din 
Mosc,ova. Igor Fanște’n își termină pro
iectul său de electrificare a unui raion 
din apropierea Moscovei prin folosirea 
energiei electrice a hidrocentralei 
Kui'bîșev, cînd aceasta va intra în 
țiune.

Seara, clădirea Palatului Cultural 
stitutului Energetic este inundată de lu
mină. Aici activează numeroasele cercuri 
de artiști amatori. Aceste cercuri siînt 
conduse de specialiști cu experiență din 
domeniul teatrului, al artelor plastice. 
Este foarte cunoscut la Moscova ansam
blul de cîntece și dansuri condus de com
pozitorul Dunaevski; cercul de coregrafie 
este condus de maestrul de balet Teigorov, 
colectivul teatral de cunoscutul regizor 
Ravinskih de la Teatrul Mic din Moscova. 
Studenții nu numai că își însușesc arta 
dansului, cîntă în cor, participă la spec
tacole, dar și ascultă lecții despre istoria 
muzicii, teatrului, despre creația compo
zitorilor, merg ân colectiv la teatre, la 
muzee.

La dispoziția pictorilor amatori există 
un frumds studio, unde ei lucrează la ta
blourile lor. Amatorii de radio își au stu
dioul lor unde își petrec timpul liber, 
construind aparate de radio. Studenții șa
hiști au deseori întâlniri cu maeștrii șa
hiști din Moscova. Printre ei sînt destui 
jucători de categoria I, candidați la titlul 
de maestru.

Organizația comsomolistă a institutului 
patronează două școli medii din raionul 
Dzerjinski. Studenții vizitează adesea pe 
tinerii lor tovarăși, unii din ei conduc 
cercurile tehnice din școală. De asemenea 
elevii vizitează institutul. Acum, a venit 
la secretarul comitetului de comsomol, 
Alexei Gorohov — elev în clasa X-a.

— Kostia, — spune el, — vrem să in
vităm pe cineva de la voi la serata noas
tră de mâine, închinată alegerii profesiei, 
în clasa noastră sînt mulți care doresc 
să urmeze institutul vostru.

— Vom veni neapărat — răspunde Po
bedonosțev — cum să nu venim, doar voi 
sînteți schimbul nostru.

al In-

poligrafice, consideră 
i distrac

ției tineretului nu
mai ca un mijloc 
pentru a-și mări buge
tul. Mulți președinți 

de cluburi sînt nepregătiți, n-au iniția
tivă în munca lor. Se simte totodată și o 
serioasă lipsă de control și îndrumare din 
partea organelor sindicale care de un an 
și jumătate n-au mai analizat activitatea 
cluburilor Construcții 505 și comerț-coo
perație și altele. De ce oare consiliul sin
dical regional Stalin nu ia măsuri împo
triva acestor serioase lipsuri în domeniul 
activității cluburilor din Sibiu ?

Bine înțeles că și comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu are o serioasă vină pentru 
totalul lui dezinteres față de activitatea 
cluburilor. Organizațiile de bază U.T.M. 
din întreprinderi ca „Balanța1* „Virola", 
„Independența", „Libertatea" și altele 
n-au ajutat conducerile cluburilor în în
tocmirea unor programe interesante și 
nici nu s-au străduit să antreneze un nu
măr cît mai mare de tineri în activitatea 
acestor cluburi. Spătăceanu Viorica, res
ponsabilă cu munca cultural-artistică .în 
comitetul U.T.M. de la uzinele „Balanța" 
de pildă, nu s-a preocupat nici o dată de 
activitatea fostului lor club. Matineurile 
dansante care se dădeau în clubul lor se 
organizau fără știrea comitetului U.T.M. 
fiind adeseori prilejuri de manifestări 
huliganice. Mai bine de un an, niciun 
membru al unuia din comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. din întreprinderile 
industriei ușoare n-a venit pe la club 
spre a se interesa de activitatea pe care 
o duce tineretul.

Firește că comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. n-au făcut în acest sens 
altceva decît să urmeze exemplul comite
tului orășenesc U.T.M. Sibiu. Tovarășul 
Georgescu, al doilea secretar al comitetu
lui orășenesc, ar dori să organizeze unele 
acțiuni culturale la cluburi, dar după cum 
afirmă el „nu prea sînt posibilități pentru 
aceasta" căci „n-ai cu cine munci — oa
menii nu se prea... pricep" ; tovarășul 
Tămășel, prim secretar al comitetului oră
șenesc, fiind în mod just de părere că mai 
întîi trebuie să ne ocupăm de producție 
și după aceia de cluburi, de distracția ti
neretului etc., nu s-a mai ocupat deloc de 
această activitate, neînțelegîndu-i impor
tanța pentru educația tineretului.

Cu asemenea concepții unii tovarăși de

Cărți pentru oamenii muncii 
de la sate

de Stat, 1854, 96 pag.,

AGRICULTURII — Re- < 
agrotehnice pentru cui- f

ȘAPOVAL A. G. — Reținerea zăpezii 
pe timp, (traducere din limba rusă, 
ediția 1949), Editura de Stat pentru 
Literatură Științifică, 1950, 64 pag. 
lei 7.

J ING. EUSTAȚIU NICOLAE — Metode 
\ avansate aplicate în agricultura țării 
) noastre, Editura Agro-Silvică de f 
J Stat, 1953, 32 pag. lei 0,25.

ING. STĂNCULESCU P. —Cum păs- 
l trăm apa în pămînt, Editura Agro- ( 
j Silvică de Stat, 1954, 32 pag. lei 0,30. ( 
J VALUTĂ GH. — Iarovizarea plantelor, ( 
l Editura Agro-Silvică de Stat, ediția 
j a Il-a, 104 pag. lei 2,75.
J VOLKOV S. M. ȘI UN COLECTIV — 
) Tratarea semințelor plantelor agri- 
j cole (traducere din 1. rusă). Editura 
J Agro-Silvică 
j lei 2,25.
J MINISTERUL 
j guli minime
) tura legumelor, Editura de Stat pen- i
J. tru Literatură Științifică, 1953, 64(
j pag., lei 0,55.
] DR. TRIFU I. — Cum putem spori ran- [ 
) damentul în munca animalelor, Edi- ( 
i tura Agro-Silvică de Stat, 1954, 32 [ 
j pag., lei 0,30.
J COLECTIV — Cum ridicăm producti- ( 
j vitatea vacilor, (traducere din limba 1 
j rusă, ediția 1950), Editura de Stat \ 
J pentru Literatură Științifică, 1952, ( 
} 158 pag., lei 3,51. I
I DR. NICA ANATOLIE, DR. AXENTE ( 
J AURELIU ȘI ING. SZABADOS AN- ( 
j DREI — îngrășarea porcilor, Editura 1 
j de Stat pentru Literatură Științifică, 1 
J 1952, 140 pag., lei 3,75.
] MINISTERUL AGRICULTURII — ( 
) Preîntâmpinarea bolilor molipsitoare [ 
J la animale, (broșura nr. 14), Editura ( 
{ Agro-Silvică de Stat, 1954, lei 0,15. J 
{ DR. CĂTRĂNI GH. — Cum apărăm j- 
J animalele împotriva febrei aftoase ( 
] (boală de gură și de picioare), Edi- f 
) tura Agro-Silvică de Stat, 1954, I 
1 24 pag.

COLECTIV — Agenda tractoristului 
Editura Tehnică, 1952, 280 pag. lei 
7,68.

ACAD. ZELTC-OVSKI V., — Mașinile 
ogoarelor comunismului (traducere 
din 1. rusă), Editura „Cartea Rusă”, 
1953, 32 pag., lei 0,45.

f

I (
Ș
fI1 f

ING. KRAFT IOSIF — Metode avan- f 
sate folosite în mecanizarea agricul- ( 
turii, Editura Agro-Silvică de Stat, [ 
1954, 48 pag., lei 0,65.

Pentru o mai bunâ 
aprovizionare cu carne

Datorită măsurilor luate de către sfa
turile populare și organele zooveterinare 
din regiunea Hunedoara, s-au obținut 
importante realizări în domeniul îmbu
nătățirii raselor de animale, în combate
rea și prevenirea bolilor și dezvoltarea 
neîncetată a șeptelului. Pînă în prezent 
au luat ființă în regiune 12 stațiuni de 
montă comunale pentru iepe, 3 stațiuni 
de montă pentru vaci și 4 stațiuni pen
tru scroafe. Pe asemenea, a fost înfiin
țată o stațiune de însămințări artificiale 
pentru iepe în comuna Ilia și alta pen
tru vaci în comuna Baia de Criș.

Pentru îmbunătățirea raselor de păsări 
s-au produs prin incubatoare și s-au dis
tribuit populației 10.579 pui de găină de 
rasă Rhode-Island și s-a dat în același 
timp~ populației contra schimb un mare 
număr de cocoși de rasă.

Numărul porcilor a crescut, tot odată, 
cu peste 50.000 capete față de începutul 
anului 1954, al bovinelor cu 10.000, iar al 
cabalinelor cu peste 2.200 capete.

Toate acestea au creat posibilități pen
tru o mai bună aprovizionare a populației 
cu produse animale. Astfel, în anul 1954 
s-a distribuit populației din regiune cu 
38,2 Ia sută mai multă carne decît s-a 
distribuit în anul 1953.

la comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu au 
vrut de fapt să-și 
ascundă inactivitatea 
și nepreocuparea pen
tru timpul liber al 
tineretului. în reali
tate comitetul orășe

nesc U.T.M. Sibiu n-a îndrumat și n-a 
ajutat comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. pentru a se ocupa activ de timpul 
liber, de organizarea unor acțiuni mai in
teresante, mai atractive și mai educative 
pentru tineret. Cu toată această situație 
care se menține de mult timp, tovarășul 
Tămășel afirmă că „în ultimul timp s-au 
obținut multe succese". Cu alte cuvinte o 
activitate minunată, sublimă, dar care... 
din păcate, lipsește în multe cluburi cu 
desăvîrșire.

în munca comitetului orășenesc U.T.M. 
Sibiu cu privire la timpul liber a tine
retului trebuie să se producă o schimbare. 
Comitetul orășenesc U.T.M. e dator să ve
gheze asupra felului cum tinerii își pe
trec timpul liber, să îndrume organizațiile 
de bază U.T.M. pentru a organiza cît mai 
numeroase acțiuni cultural-educative pen
tru tineret, îndeosebi la cluburi. Prin clu
burile orașului Sibiu e necesar să facem 
cunoscută cartea în rândurile tineretului: 
organizarea unor serate literare, recenzii, 
simpozioane la un înalt nivel ideologic, 
trebuie să facă cunoscute tineretului ope
rele celor mai mari scriitori ai lumii și 
ai patriei noastre. Inițierea unor schim
buri de experiențe, a unor consfătuiri în 
probleme de tehnică ce interesează tine
retul, popularizarea diferitelor metode 
înaintate — iată în ce fel cluburile din 
Sibiu vor putea ajuta activității tinere
tului în producție. înființarea la cluiburi 
a diferitelor cercuri de arte plastice, de 
muzică etc., intensificarea activității ar
tistice de amatori, practicarea sporturilor 
vor ajuta multor tineri să se dezvolte 
multilateral, să-și petreacă folositor 
timpul lor liber.

îndrumarea distracției tineretului tre
buie să fie considerată drept una din cele 
mai importante probleme de care comite
tul orășenesc U.T.M. Sibiu e chemat să se 
ocupe. Fiind necesară stîrpirea diferitelor 
„baluri", „ceaiuri dansante", dăunătoare 
educației sănătoase a tineretului, trebuiesc 
organizate în cluburile din orașul Sibiu 
serate dansante, reuniuni tovărășești cu 
programe de satiră și umor, seri culturale 
interesante și educative. Dînd atenția cu
venită îmbunătățirii muncii în cluburi, 
colaborînd îndeaproape cu organele sin
dicale corespunzătoare, comitetul orășe
nesc U.T.M. va da o însemnată contribu
ție educării comuniste a tineretului din 
Sibii’

SILVIA BRADESCU

Pe ecranele cinematografelor din Capitală rulează în aceste zile o nouă 
producție a studiourilor de filme artistice din Sofia-„Septembriștil‘.

Filmul evocă cu dramatism luptele eroice din anul 1923 purtate de către 
poporul bulgar pentru o viață mai bună, împotriva cruntei exploatări a capi
taliștilor și moșierilor.

In fotografia noastră: o scenă din film.

DUȘMANII METALELOR

CONFERINȚE

C

ele ? Ori cît de curios vi s-ar părea răs
punsul trebuie să știți că, într-o anumită 
măsură toate metalele pot fi atacate de 
coroziune.

Dar cum se împacă acest răspuns, cu 
ceea ce știm despre două metale prețioase 
— platina și aurul? Platina nu este ata
cată de oxigenul din aer și nu se dizolvă 
în nici unul dintre acizii cunoscuți, fiind 
atacată numai de apa regală (un amestec 
de acid azotic și acid clorhidric).

Totuși în anumite condiții — chiar fără 
apă regală — platina poate fi distrusă. 
Astfel cînd este expusă acțiunii ur.or 
granule incandescente de cărbune, pla
tina este atacată, iar suprafața ei este 
transformată într-o suprafață plină de 
neregularități. Tot astfel, aurul este ata
cat nu numai de „apă regală" dar și de 
clor, cu care formează o substanță chi
mică numită clorură de aur.

Dacă dușmanii metalelor sînt atît de 
agresivi și de periculoși înseamnă care 
aceasta că acțiunea lor nefastă nu poate 
fi lichidată, că „bolile" metalelor nu pot 
fi prevenite ?

Lupta împotriva coroziunii, nu numai 
că este posibilă dar a luat o formă orga
nizată dusă cu variatele mijloace pe care 
știința și tehnica modernă le pune la în- 
demîna omului.

Cea mai veche metodă de apărare a 
metalelor și aliajelor împotriva coroziu
nii, este acoperirea suprafeței lor cu un 
metal mai prețios, adică aurirea, arginta- 
rea, nichelarea, cositorirea.

O metodă folosită de multă vreme este și 
acoperirea metalului cu lac, ulei, vopsea, 
deci cu un strat care nu este atacat de 
aer. Metalul este astfel ferit de contactul 
cu mediul înconjurător, deci ferit de co
roziune.

Unele metale se apără și singure. Sa
vantul sovietic, academicianul V. A. 
Chistiacovscki a arătat că metalele pot 
fi apărate de coroziune chiar de către 
produsele acestei coroziuni. Sub acțiunea 
aerului, se formează pe unele metale, ca 
de exemplu aluminiu, zinc etc. un strat 
fin de oxizi, care poate feri metalul de o 
oxidare ulterioară. Pentru a putea preveni 
în bune condiții coroziunea acelor metale 
care nu se apără singure, este suficient 
să obținem pe cale artificială un astfel 
de strat subțire și rezistent. Procedeul 
acad. Chistiacovscki a găsit o largă răs- 
pîndire în tehnică. In prezent, piesele de 
oțel sînt din ce în ce mai mult apărate 
de coroziune pe calea oxidării.

Metoda aceasta nu este însă singura 
metodă folosită în lupta împotriva coro
ziunii metalelor.

Există încă o cale de a prelungi viața 
metalelor și aliajelor și anume alierea 
metalelor. Această metodă constă în a 
introduce în compoziția metalului anumi
te elemente de aliere, ceea ce mărește re
zistența la coroziune a metalului. Astfel, 
în compoziția oțelurilor și fontelor inoxi
dabile se introduce crom, nichel, titan, 
siliciu, uneori cupru și mangan.

Cele mai întrebuințate oțeluri inoxida
bile sînt oțelul cu crom și oțelul cu crom- 
nichel. Deși oțelurile inoxidabile nu sînt 
rezistente la coroziune în orice condiții, 
aceste oțeluri sânt perfect stabile în aer, 
în apă, în acizi și baze frecvent întâlnite.

Și la noi în țară se folosesc pe scară 
din ce în ce mai mare variatele metode 
de ocrotire a metalelor împotriva acțiunii 
distrugătoare a coroziunii, economisindu.se 
astfel în fiecare an mii de tone de me
tale atît de prețioase economiei naționale.

Dar metodele tehnice pe care le folosim 
nu sînt suficiente pentru a preîntâmpina 
pagubele pe care le aduc întreprinderilor 
noastre coroziunea metalelor.

în lupta pe care o ducem pentru folo
sirea tuturor rezervelor interne, pentru 
economisirea metalelor, trebuie să a- 
cordăm o atenție deosebită grijii pentru 
prelungirea vieții materialelor. Pentru a- 
ceasta trebuie să evităm depozitarea pie
selor și ansamblurilor de mașini în con
diții care favorizează coroziunea, să evi
tăm cît mai mult contactul metalelor, a 
mașinilor ce ne sînt date în grijă, cu umi
ditatea, cu soluțiile acide și bazice.

Toți acei care au sarcina de a întreține 
piese sau construcții metalice, trebuie să • 
aibă o grijă deosebită pentru protecția 
metalelor, să înlăture orice neglijențe în 
aplicarea metodelor de protecție, să ducă 
o luptă permanentă împotriva coroziunii 
pentru a feri astfel importante cantități 
de materiale prețioase de atacul „dușma- 
nilor‘* lor.

Ing. A. TOMA

Societatea pentru Răspîndirea Științei 
și Culturii anunță conferința: „Anton 
Pann" pe care o va ține Conf. Univ. Paul 
Cornea — Director general adjunct în 
Ministerul Culturii.

Conferința va avea loc vineri 21 ianua- / 
rie 1955 orele 18 în sala Bibliotecii Cen
trale Universitare — Calea Victoriei 88
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CAZUL BUNEA CONSTANTIN
în biroul de anchete judiciare a miliției 

raionale Tulcea a intrat • femele în 
vîrstă. Făcînd un efort vizibil pentru a-și 
stăpâni lacrimile, ea a rugat să fie ascul
tată :

— înțelegeți— îmi vine greu, este 
vorba de fiul meu. Vă rog să mă ajutați...

Anchetatorul a invitat-o să-i povestea
scă, ascultînd-o atent.

Și astfel ofițerul de miliție s-a aflat în 
fața cazului Bunea Constantin. Mama 
tînărului a povestit că este terorizată 
de el atunci cînd vine acasă beat, cerând 
să-i dea bani.

Peste cîteva zile, un milițian de serviciu 
a găsit într-un restaurant un tînăr în 
stare de ebrietate făcînd scandal, cerînd 
să i se dea de băut și bruscînd pe cei 
prezenți. Adus în fața anchetatorului, 
scandalagiul turmentat a declarat că se 
numește Bunea Constantin.

Peste cîteva săptămîni Bunea a încer
cat să-și însușească prin violență un ceas 
și un stilou de la o mătușă a sa. Au ur
mat apoj alte patru delicte de acest gen.

Cine este acest tînăr, cum de a ajuns 
aci 7

Acum cîțiva ani, la întreprinderea „8 
Mai" din Tulcea s-a prezentat un băiat 
dezghețat. în scurt timp conducerea în
treprinderii l-a apreciat ca un bun me
canic care își vedea cu seriozitate de 
treabă. A câștigat curând și încrederea 
utemiștilor care l-au ales secretar al orga
nizației de bază. De la o vreme însă Bunea 
a devenit de nerecunoscut. înconjurîn- 
du-se de elemente înapoiate care îi lău
dau „meritele'1, Bunea Constantin s-a 
apucat de beții. De sfatul muncitorilor 
vîrstnici nu mal ascultă. Zile întregi lip
sește de la lucru, hoinărind prin oraș și 
chefuind. Tovarășii săi de petreceri sânt 
Leon Avramescu, Gheorghe Bîrlădeanu și 
Vasile Suciu, elemente care, de asemenea, 
nu se bucură de o reputație mai bună în 
întreprindere. Cînd se lasă seara în oraș, 
Bunea experimentează „tehnica" sa în 
acostarea fetelor pe bulevard. La început 
el se lăuda că nimeni și nimic nu-i poate 
rezista. Făcîndu-și un scop în viață din 
aventurile amoroase el și-a atras dispre
țul fetelor, care-1 ocolesc.

Cele mai importante dintre plantele 
tehnice care se cultivă în regiunea Plo
ești sînt: sfecla de zahăr, tutunul, bum
bacul, inul, cînepa, plantele medicinale. 
Dintre acestea, cea mai răspîndită în re
giune este sfecla de zahăr. Posibilitățile 
de extindere a culturii sfeclei de zahăr 
sînt mult mai mari decît suprafețele luate 
în cultură pînă în prezent, iar ca zonă 
de cultură, ea se adaptează foarte bine 
atît în raioanele de cîmpie cît și pe coli
nele mici din raioanele de deal.

Suprafața cultivată cu sfeclă în re
giune este în general mică față de supra
fața terenurilor de calitate ce pot găzdui 
această cultură. Putem spune că dublarea 
suprafețelor cultivate în prezent nu ar fi 
o greutate în ceea ce privește găsirea te
renurilor corespunzătoare. Raioanele Po
goanele, Urziceni, Cricov, Mizil, Buzău, 
au în proporție de 80 la sută terenuri 
foarte bune pentru cultura sfeclei de za
hăr. în ceea ce privește producția de 
sfeclă la hectar, aceasta este în general 
nesatisfăcătoare ; cifrele realizate în me
die nu reprezintă decît 12—13.000 kg., ori 
ele pot fi sporite cu ușurință pînă la 
18.000 și 25.000 kg. dacă s-ar aplica anu
mite măsuri de organizare și pregătire a 
terfenului precum și îngrijirile minuțioase 
cerute de această cultură.

Una din măsurile importante care duce 
la mărirea producției este tarlalizarea 
culturilor. Prin această măsură se pot 
organiza loturi mari de teren pe care să 
se aplice lucrări mecanizate de pregătire, 
îngrășarea de bază și o supraveghere teh
nică eficace, dublată de o atentă aplicare 
a lucrărilor de întreținere.

In comunele unde a fost aplicată tarla
lizarea s-a putut observa și o creștere a 
randamentului la hectar ca rezultat al ce
lorlalte metode aplicate prin tarlalizare 
și anume • folosirea îngrășămintelor na
turale de bază și chimice suplimentare, 
semănatul cu mașinile și la timpul indi
cat de tehnicianul fabricii de zahăr, uti
lizarea de semințe tratate și selectate, iar 
lucrările de întreținere au fost ușor con
trolate și îndrumate de agronomi. Una 
din lipsurile existente la cultura sfeclei 
de zahăr în regiunea Ploești este nefolo- 
sirea unui asolament rațional. în general 
este bine ca sfecla de zahăr să fie însă- 
mînțată după păioase și leguminoase, dar 
în culturile obișnuite această cerință nu 
este respectată și în majoritatea cazurilor

Bunea își bate joc și de munca organi
zației. într-una din zile el a strîns de la 
membrii organizației de bază U.T.M. co
tizațiile. Banii și i-a însușit. Utemiștii au 
încercat să-i atragă atenția că merge pe 
un drum prost. Bunea însă a închis re
pede oriee discuție : „Ce, n-aveți încredere 
în mine 7“

într-adevăr, tinerii nu mai au încredere 
în Bunea Constantin. El socotește organi
zația de bază ca o feudă a sa în care toți 
sînt datori să-1 asculte.

Membrii comitetului organizației de

O expoziție interesantă
în cadrul acordului de colaborare cul

turală dintre țara noastră și R.P. Ungară, 
marți s-a inaugurat în localul Școlii pro
fesionale nr. 13 de telecomunicații, din 
str. V. Alecsandri nr. 1, o expoziție cu 
tema „Viața elevilor din școlile rezervelor 
de muncă din R.P. Ungară".

Expoziția, care a fost trimisă de Direc
ția generală a rezervelor de muncă din 
R.P. Ungară, oglindește grija regimului 
democrat-popular din țara vecină și prie
tenă pentru asigurarea celor mai bune 
condiții de viață și unei pregătiri profe
sionale temeinice elevilor școlilor rezer
velor de muncă. Expoziția este compusă 
din numeroase fotografii, fotomontaje^ di
verse piese și utilaje confecționate de 
elevi.

bază au tolerat în mod nepermis mani
festările huliganice, imorale ale lui Bu
nea, dovedindu-se a fi niște oameni mo
lii, lipsiți de combativitate.

Pierzînd demnitatea de om, dovedind 
lipsa oricărui spirit muncitoresc, Bunea 
a căzut pradă unor instincte josnice. Ta
tăl lui Bunea, căpitan de vas, este membru 
de partid. Oamenii îl respectă pentru 
■cinstea și dragostea sa față de muncă. 
Bunea n-a urmat însă exemplul tatălui 
său, pe care îl face de rîs. De mic copil, 
Constantin se obișnuise să fure unele 
lucruri. în școala elementară a furat de 
la un coleg un stilou. Din casa părin
tească scotea deseori pe ascuns unele 
obiecte și bani. într-una din zile, intrînd 
într-o librărie și nevăzînd pe nimeni în 
apropiere, a furat un ceas. Părinții lui 
Bunea, înspăimîntați de purtarea lui, l-au 
ținut apoi din scurt, arătîndu-i unde 
poate ajunge cu apucăturile sale. Un timp 
Constantin a lăsat impresia că s-a în
dreptat. Cînd a devenit mecanic, apoi se
cretarul organizației de bază U.T.M., 
părinții săi au socotit că el este de acum 
un om întreg și controlul asupra purtării 
sale a încetat. Atunci el și-a dat îndată 
arama pe față. El n-a fost zguduit nici de 
lacrimile bătrînei sale mame care po
vestea : „Eu îl îngrijesc, îl îmbrac, deși 
mi se fringe inima cînd văd în ce hal a 
ajuns. Noi îmbătrînim, ca mîine vom fi 
nevoiți să trăim pe lîngă copilul nostru. 
Dar el de pe acum nu mai vrea să știe 
nimic de noi...**

Această situație a ajuns la cunoștința 
tovarășului Cornov Gafon, prim secretar 
al comitetului raional U.T.M. A fost tri
misă atunci să lămurească lucrurile, to
varășa Tudorița Repcaru, activistă a co
mitetului raional. Ea s-a întors la comi
tetul raional asigurând că lucrurile se vor 
îndrepta. Drept garanție a prezentat fap
tul că Bunea Constantin este... un bun 
mecanic.

Cu cîteva săptămîni în urmă, comitetul 
raional, care a dovedit o totală nepăsare 
față de comportarea imorală, huliganică a 
lui Bunea Constantin, a găsit soluția 
salvatoare: „Bunea va fi chemat să facă 
de serviciu într-o seară la sediul comite
tului raional. în felul acesta, gîndeau acti
viștii comitetului raional, el își va da 
seama de răspunderea pe care o are" (! ?) 
Această măsură naivă, care dovedește pe 
deplin superficialitatea cu care privesc 
unii activiști ai comitetului raional U.T.M. 
Tulcea munca de educație a tineretului, 
le-a servit o lecție usturătoare. Bunea a 
venit beat, a demontat un aparat de radio 
care se găsea în sediu și a făcut scandal.

Tovarășul Cornov Gafon a stat, s-a 
frămîntat și însfîrșit, fața i s-a luminat 
de un zîmbet. Se va face un plan de

SE PREGĂTESC NOI FILME
în marea uzină a filmelor din țara 

noastră, centrul cinematografic de la Buf
tea, vor fi realizate anul acesta noi filme 
artistice românești. în primele luni ale 
anului, spectatorii vor avea prilejul să vi
zioneze în premieră comedia satirică de 
lung metraj „Directorul nostru", precum 
și filmul artistic documentar „în cîntec 
și dans", care oglindește aspecte din fol
clorul patriei noastre.

în lucru se află de asemenea filmele 
,Popescu 10 în control", o satiră la adresa 
lipsei de răspundere în muncă, „Oameni 
pe graniță" film ce înfățișează aspecte 
din viața grănicerilor noștri. După piesa 
„Ultima oră" de Mihail Sebastian, Sorana 
Coroamă a făcut un scenariu de film care 

muncă „cuprinzător*1 în vederea îndrep
tării lui Bunea și a altor tineri ca ei. Au 
fost adunați Imediat activiștii, care l-au 
felicitat pe primul secretar al comitetului 
raional U.T.M. pentru ideea sa „ingeni
oasă". înțelegeți, un plan de muncă cu 
obiective, cu puncte și subpuncte, defalcat 
pe săptămîni, zile etc De atunci, planul 
se găsește tot în sertarul primului secre
tar,- iar unii activiști ai comitetului raio
nal gîndesc cu emoție: „Ce bine va fi 
atunci !“.

Viața însă arată că probleme delicate 
ca transformarea conștiinței oamenilor nu 
pot fi rezolvate numai prin planuri.

Dacă comitetul raional U.T.M. Tulcea 
ar fi desfășurat o muncă mai temei
nică de conținut cu oamenii, dacă ar fi 
controlat activitatea secretarilor organi
zațiilor de bază, lucrurile n-ar fi ajuns 
aci. Cu Bunea trebuia stat de vorbă atunci 
cînd acesta de-abia pășea pe un drum 
greșit, atunci cînd se îngâmfase, când în
cepuse să-și petreacă timpul liber prin 
cîrciumi.

O vină serioasă revine părinților lui 
Constantin Bunea ca și prietenilor săi. 
Copleșindu-1 cu admirația lor, permițîn- 
du-i la .început unele mici escapade sub 
pretextul „destinderii" după o activitate 
așa-zis intensă, ei n-au combătut ego
ismul, îngîmfarea, desfrâul. Aceasta l-a 
făcut pe Bunea să socotească că orice i 
se năzare i se cuvine. A devenit grosolan, 
impertinent, bețiv, hoț. A apucat-o pe un 
drum prost, mlăștinos.

Bunea a pierdut acum încrederea to
varășilor săi. Pentru a se rupe din mo
cirla în oare a căzut îi va fi greu, dar 
Bunea Constantin este tînăr. în numele 
tinereții sale, el trebuie, atât timp cât nu 
este prea tîrziu, să-și smulgă din inimă 
viermele care îi roade sufletul.

Constantin Bunea își va pierde calitatea 
de utemist! Faptele sale au dovedit cu 
prisosință că el nu mai are ce căuta în 
rîndurile utemiștilor. Dar Constantin Bu
nea trebuie să fie ajutat mai ales .în 
această situație. în aceeași întreprindere, 
sub ochii întregului colectiv care-1 cu
noaște pe mecanicul Bunea de astăzi, Con
stantin trebuie să muncească pentru a re- 
cîștiga încrederea tovarășilor săi, pentru 
a deveni un om adevărat.

Iar tovarășii de la comitetul raional 
trebuie să înțeleagă că nici un plan, oricît 
de „măreț‘< ar fi, nu poate înlocui munca 
de fiecare zi cu tineretul, organizarea 
timpului său liber, sădirea în conștiința 
sa a dragostei față de muncă, a respec
tului față de părinți și vîrstnici. Numai 
așa tinerii vor ajunge să iubească cu pa
siune cinstea și să disprețuiască pe aceia 
care calcă pe alături.

M. ZONIS 
I. TRIFAN

va fi realizat în regia lui H. Boroș. Este 
de asemenea în curs de ecranizare nuvela 
„Lența" de Francisc Munteanu.

în vederea realizării unor noi filme, nu
meroși scriitori din țara noastră scriu 
scenarii cinematografice. Sorana Coroamă 
lucrează la scenarizarea romanului „Pa
sărea furtunii" de Petru Dumitriu. Dragoș 
Vicol lucrează la un scenariu intitulat „O 
poveste din munții albaștri", inspirat din 
viața și munca lucrătorilor forestieri, iar 
Siito Andraș și Hajdu Zoltan înfățișează 
în scenariul „Mărul de aur" dezvoltarea 
unei gospodării agricole colective. Scriito
rul Eusebiu Camilar are în lucru scenariul 
„Livezile tinere". Maria Vlad pregătește 
pentru film romanul său „Casa apelor".

Primele întreceriCum am organizat 
etapa pe comună

Valea Strâmbă nu este o comună prea mare. 
Cu toate acestea, la noi există o bogată viață 
sportivă. Mai ales în timpul iernii, tinerii fac 
mult sport. Nu numai tinerii mai răsăriți, dar 
chiar și copiii. Pe uliță poți vedea oricînd pa
tinatori în vîrstă de 8—9 ani. Nu mai vorbesc 
de sportul atât de îndrăgit de tinerii țărani 
muncitori din comuna noastră: schiul. Cred că 
nu există la noi .tînăr care să nu știe să schieze.

Tinerii iubesc sportul și-1 practică ori de cîte 
ori au timp liber. Și cum în perioada iernii 
există asemenea timp mai mult, în comuna 
noastră s-a încetățenit obiceiul de a se orga
niza diferite întreceri sportive de iarnă. Vestea 
că în acest an vom avea posibilitatea să parti
cipăm la concursuri de schi, șah și săniuțe în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a satelor a fost 
primită cu multă bucurie în comuna noastră.

Imediat ce am luat cunoștință de regulamen
tul Spartachiadei, în strînsă colaborare cu co
lectivul sportiv, cu învățătorii și tinerii sportivi 
am pornit la constituirea comisiei de organi
zare a întrecerilor. Comisia de organizare con
stituită și-a propus ca sarcină principală să 
atragă la întreceri, încă din prima etapă, etapa 
pe comună și cea mai importantă, un mare nu
măr de tineri țărani muncitori.

Nici tinerii din comună nu s-au lăsat mai 
prejos. Majoritatea au început cu intensitate 
pregătirile. Zilele trecute un grup de tineri din 
comuna noastră au luat parte la un concurs 
de schi împreună cu tinerii din Gheorghieni. 
Tinerii schiori ca Forika Lajos, Bogozi Imre și 
Forika Ianoș au ocupat locuri de frunte folo
sind schiuri confecționate chiar de ei.

In același timp, tinerii noștri schiori se an
trenează intens pe dealurile din apropierea co
munei. Aproape în fiecare zi, peste 80 de tineri 
se pregătesc în vederea întrecerilor.

Comisia de organizare a Spartachiadei și-a 
mai propus ca fiecare membru al comisiei pe 
lingă celelalte mijloace de popularizare a Spar- 
tachiadei (gazeta de perete, fotomontaje etc.) 
să stea de vorbă personal cu tinerii. Fiecare 
din cei 7 tovarăși care formează comisia de or
ganizare. a discutat astfel personal cu tinerii 
din comună chemîndu-i să participe atît la în
trecerile de schi cît și la cele de șah și săniuțe.

Organizația de bază U.T.M. a discutat într-o 
adunare generală problema mobilizării și par
ticipării tinerilor la întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de iarnă a satelor.

Roadele muncii noastre perseverente ne-au bu
curat pe toți. Peste 100 de tineri țărani mun
citori din comuna noastră, au luat acum startul 
în cadrul întrecerilor de schi, șah, săniuțe, în- 
trecîndu-se pentru obținerea unor rezultate cît 
mai bune.

TOTHAR MARIA 
secretara organizației de bază U.T.M. 

din comuna Valea Strîmbă
raionul Gheorghieni.

Tinerii din regiunea Ploești au 
primit cu multă însuflețire vestea 
organizării Spartachiadei de iarnă a 
satelor. Multe organizații de bază 
U.T.M. au făcut din vreme o intensă 
popularizare pentru ca încă de la 
prima etapă, etapa pe comună — să 
participe numeroși tineri țărani 
muncitori. Astfel în raionul Telea- 
jen s-au confecționat 7 fotomontaje 
și au fost afișate peste 400 afișe. Și 
în celelalte raioane ale regiunii 
Ploești, tinerii s-au pregătit intens 
în vederea întrecerilor.

S-au confecționat din resurse lo
cale numeroase schiuri, săniuțe, ta
ble și piese de șah, s-au amenajat 
pîrtii de schi și săniuș etc. în ra
ionul R'mnicu Sărat, de pildă, ti
nerii și-au confecționat peste 160 
perechi de schiuri și peste 100 șa- 
huri.

în comuna Buda, tinerii au lucrat 
din resurse locale 18 săniuțe, iar de 
curînd tinerii țărani muncitori din 
comuna Dumbești, au terminat ame
najarea unei pîrtii de schi lîn lun
gime de 6 km.

Zilele trecute au început deja și 
primele întreceri ale tinerilor ță
rani muncitori. Zilnic din satele re
giunii Ploești sosesc vești despre 
desfășurarea întrecerilor. Tinerii 
Mîndruță Ion și Mihai Remus din 
comuna Aliceni, raionul Buzău, s-au 
dovedit a fi cei mai buni șahiști din 
comună. Ei au devenit campioni pe 
comună ai Spartachiadei de iarnă a 
satelor la șah.

în satele și comunele regiunii 
Ploești, întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a satelor sînt acum în plină 
desfășurare.

Corespondent 
GH. DUȚU

.---- Pe scurt----
• Pînă în prezent, în regiunea 

Cluj s-au înscris și participă la 
întrecerile de schi peste 10.000 
de tineri, la șah peste 12.000, 
iar la săniuțe aproape 6.000 de 
tineri țărani muncitori.

© In raionul Găești, tinerii ță
rani muncitori participanți la în
trecerile Spartachiadei au con
fecționat pînă la 10 ianuarie 101 
perechi de schiuri, 93 garnituri 
de șah și 151 săniuțe.

9 Comitetul raional U.T.M. Tg. 
Jiu dovedește dezinteres în or
ganizarea întrecerilor Spartachia
dei. La 10 ianuarie în nici o co
mună încă nu începuseră între
cerile.

A

intr-un ritm lent
CRAIOVA (de la cores

pondentul nostru Sîrbu 
Oprea). — Etapa întîia pe 
comune a Spartachiadei de 
iarnă a satelor a început 
între 24-26 decembrie 1954. 
Deși acest lucru era bine 
cunoscut și de activiștii co
mitetului raional U.T.M. 
Balș, tovarășul Medaru Va
sile, prim secretar al comi
tetului raional a întârziat să 
ia din timp toate măsurile 
pentru buna organizare a 
întrecerilor Spartachiadei.

Cu toate că comitetul ra
ional U.T.M. Balș a primit 
încă de la jumătatea lunii 
decembrie 1954 regulamen
tul Spartachiadei și diferite 
materiale de agitație (afișe, 
fotomontaje etc.) — acestea 
au fost ținute închise în 
dulapuri pînă la 5 ianuarie 
fără să fie difuzate.

Toată această situație ar 
fi continuat să rămână așa 
și pe mai departe, dacă în 
acest raion nu s-ar fi de
plasat tov. Vasilache Con
stantin, instructor al comi
tetului regional U.T.M. 
Craiova, care a luat o sea
mă de măsuri pentru orga
nizarea comisiei raionale 
și a comisiilor comunale 
de organizare a Spartachia
dei. în urma organizării co
misiilor și a prelucrării re
gulamentului Spartachiadei 
în adunările deschise ale 
organizațiilor de bază 
U.T.M., utemiștii și tinerii 
din raion și-au manifestat 
dorința de a se întrece la 
probele de schi, șah și să
niuțe. Astfel s-au înscris 
pentru a participa la con
cursurile Spartachiadei 
peste 724 tineri. în frunte

cu utemiștii, tinerii din 
comuna Osica de Jos au 
început confecționarea a 
15 săniuțe prin posibili
tățile lor locale. Cei din 
comuna Morunglav au în
ceput construirea a 6 să
niuțe și a mai multor pe
rechi de schiuri. Urmînd 
exemplul utemiștilor și ti
nerilor din comuna Osica 
de Jos și Morunglav, și 
ceilalți tineri din satele și 
comunele raionului Balș 
au început construirea de 
încă alte 60 săniuțe și 
schiuri.

Este de datoria comitetu
lui raional U.T.M. Balș și 
a consiliului raional ■ al 
asociației sportive „Re
colta" să se ocupe cu grijă 
de buna desfășurare a în
trecerilor Spartachiadei de 
iarnă a satelor.
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Progresele industriei 
constructoare de mașini 

și unelte agricole
întreprinderile constructoare de ma

șini și unelte agricole au anul acesta de 
îndeplinit sarcini cu mult sporite față de 
anii trecuți. Potrivit proiectului de Direc
tive ale Congresului al II-lea al partidu
lui cu privire la dezvoltarea agriculturii 
în următorii 2-3 ani. în perioada 1955- 
1956 baza tehnică a agriculturii va spori 
mult. Unitățile din agricultură vor primi 
încă 10.000 de tractoare, 12.000 pluguri de 
tractor, 6.000 de cultivatoare, 5.500 ma
șini de semănat și plantat și alte mașini 
agricole, în marea lor majoritate construi
te în țară.

Industria constructoare de mașini agri
cole a și trecut la înfăptuirea acestor sar
cini. Anul acesta, producția de mașini și 
unelte agricole va atinge un nivel de 150 
la sută, față de anul 1954. Ca urmare a 
acestei creșteri, în sectorul agricol de stat 
vor fi mecanizate 85—90 la sută din lu
crările agricole. La unele tipuri de ma
șini și unelte agricole se vor înregistra 
creșteri simțitoare. Producția de pluguri 
cu tracțiune animală, de exemplu, va fi 
în anul 1955 de aproape 5 ori mai mare, 
iar cea de prășitori de 2,5 ori mai mare 
în comparație cu realizările anului tre
cut.

în întreprinderile constructoare de ma
șini s-au început pregătirile în vederea 
fabricării de noi sortimente care să con
tribuie la lărgirea bazei de mecanizare a 
unor noi sectoare din agricultură. Se gă
sesc într-un stadiu avansat pregătirile 
care se fac pentru însușirea fabricației a 
trei noi tipuri de mașini destinate secto
rului zootehnic: mașina de întors fîn, 
mașina de strîns fîn și mașina de căpițat 
fîn. în curînd se va trece la fabricația 
mașinii de semănat cartofi în cuiburi 
așezate în pătrat, mașină care va per
mite extinderea acestei metode de cul
tură de înaltă productivitate. în cursul 
acestui an, industria constructoare de ma
șini va trece la fabricația a cel puțin 40: 
de noi tipuri de mașini și unelte agricole.

Prin munca birourilor de proiectare, în 
multe întreprinderi se aduc însemnate 
perfecționări și sînt modernizate tipurile 
de mașini existente. Așa, de exemplu, ba
toze de cereale se reproiectează în între
gime. Odată cu perfecționarea unor or
gane de mașini se adaptează noului tip 
de batoză mijloace de protecție a muncii, 
în același timp, noul tip de batoză va dis
pune de un alimentator automat, precum' 
și de dispozitive de treierat mazăre, ier
buri perene etc. Sînt de asemenea în curs 
de reproiectare grebla mecanică, vîntură- 
toarea și altele.

(Agerpres)

Perspectivele dezvoltării culturilor 
de plante tehnice în regiunea Ploești

Pe marginea proiectului 
de Directive 

ale celui de al ll-fea Congres 
al P. M. R

se seamănă sfecla în porumbiște. Acest 
lucru este valabil pentru toate raioanele 
și în măsura în care va fi corectat se vor 
îmbunătăți și producțiile. O altă problemă 
de bază la cultivarea sfeclei în regiunea 
Ploești este creșterea procentului de za
hăr din sfeclă. Acest lucru face obiectul 
cercetărilor din cîmpul de experiență ce 
s-a instalat la Costești-Buzău și căruia i 
s-a dat sarcina de a stabili soiurile cu 
conținutul de zahăr cel mai ridicat.

Rezultatele obținute de cultivatorii 
fruntași îndreptățesc speranțele că acea
stă cultură poate să aducă venituri se
rioase pentru cultivatorii beneficiari cît 
și pentru industria zahărului. Astfel în 
anul 1953 gospodăria colectivă Dumbrava 
a obținut 40.200 kg la hectar pe un teren 
lutos, care nu prezenta cele mai bune 
condițiuni de sol din regiune. Multe ca
zuri asemănătoare se mai întîlnesc în 
raioanele Pogoanele și Urziceni.

Fruntași în producția de sfeclă se gă
sesc și între țăranii muncitori cu gospo
dării individuale. Astfel țăranul munci
tor Ene V. Puiu din comuna Joița-Rîm- 
nicul Sărat, obținînd însemnate cantități 
de sfeclă de zahăr la hectar a fost deco
rat cu Ordinul Muncii.

Desigur că aceste rezultate s-au obți
nut prin aplicarea metodelor avansate și 
în urma unei munci minuțioase care de 
cele mai multe ori absoarbe brațe de 
muncă foarte multe. Acest lucru trebuie 
și poate fi corectat prin aplicarea me
canizării lucrărilor de prășit și recoltat 
pe tarlalele tuturor cultivatorilor, chiar 
și individuali.

Organizarea brigăzilor din S.M.T., ce 
deservesc zonele cultivatoare de sfeclă 
pentru a executa aceste lucrări, este o 
chestiune care n-a fost încă pusă la punct 
și care rămîne ca o sarcină pentru viito
rul cel mai apropiat.

★
Dintre plantele textile, singurele mai 

răspândite în regiunea Ploești sînt inul și 
cînepa de fuior. Suprafețele ocupate de 

aceste plante în cultura mare nu repre
zintă încă o cifră importantă și la gospo
dăriile individuale se pulverizează în 
mici suprafețe care peticesc lanurile de 
porumb sau de plante furajere. Cînepa e 
o cultură care nu cere îngrijire însem
nată în timpul vegetației, astfel că pen
tru gospodăriile cu puține brațe de lucru 
este foarte potrivită. Dificil în cultura 
cînepii este producerea de sămînță care 
fiind greu de obținut în cantități mari, 
condiționează și suprafețele ce se pot 
însămânța în anul viitor.

Terenurile cele mai potrivite pentru 
cînepa în regiunea Ploești sînt mlaștinile 
uscate sau luncile care au fost puternic 
îngrășate. Asemenea terenuri se găsesc 
cu deosebire în raioanele R. Sărat, Po
goanele, Ploești și parte din Cricov, unde 
de altfel se și cultivă cînepă pe suprafețe 
mai mari. Prin acțiunea de contractare 
cu topitoriile de la Buzău și Ploești s-a 
reușit să se extindă cultura cînepei pen
tru industrializare și în raioanele Buzău, 
Mizil, Tîrgoviște, Cîmpina.

Topitoriile au organizat prin serviciile 
de cultură acțiuni bune de contractare, 
dar nu au urmărit să asigure în total și 
asistența agrotehnică necesară în timpul 
vegetației și recoltărilor, astfel că parte 
din culturi nu dau randamentul așteptat.

Deși există și unele cauze obiective, a- 
cestea nu împiedică extinderea culturilor 
de cînepă, care pot și trebuie să cuprindă 
suprafețe din ce în ce mai mari, cu deo
sebire în raioanele de șes unde terenurile 
cele mai potrivite sînt luncile rîurilor 
Buzău, Ialomița, Cricov și Teleajen. Pen
tru producerea de semințe în cantități 
mai mari se pot iniția culturi irigate pe 
rîurile Buzău și Ialomița, la care să se 
aplice procedeul de ciupit al tulpinelor 
tinere după 20 de zile de la răsărire.

In ceea ce privește cultura inului, a- 
ceasta este mai puțin răspîndită în regiu
nea Ploești din lipsa de cunoaștere a ce
rințelor de vegetație din partea agricul
torilor, ca și din cauza greșitei mentali
tăți din trecut cînd nu s-a făcut popu
larizarea culturii în zona de coline. Tere
nurile din această zonă ce pot găzdui cul
tura inului cu deosebire în raioanele Cîm
pina, Ploești, Tîrgoviște și Beceni sînt 
mult mai mari ca suprafețe decît cele ce 
au fost folosite pînă în prezent.

Printre textilele ce sînt în curs de ex-
* 

perimentare în regiunea noastră, men
ționăm Zămoșica (Hibiscus canabinus) și 
Pristolnicul (Abutilon avicennae). Aceste 
două plante aduse din U.R.S.S. au fost 
experimentate în cîmpul Școalei de agri
cultură de la R. Sărat, iar în primăvara 
anului 1954 au fost trecute la înmulțire 
în câmpurile raionale de la Urziceni, Cri
cov, R. Sărat și Buzău.

★

Cultura bumbacului a fost introdusă în 
raioanele din sudul regiunii unde s-au 
obținut rezultate puțin satisfăcătoare în 
special în raioanele Urziceni și Pogoa
nele. Terenurile bune pentru bumbac în 
aceste două raioane cuprind suprafețe 
mari care n-au fost însă folosite decît în 
proporție foarte mică. Producția obținută 
la hectar este scăzută datorită faptului 
că nu s-au aplicat lucrările de grăbire a 
coacerii bumbacului. Aceste lucrări cer 
brațe de muncă tocmai în perioada re
coltărilor de vară, din care cauză țăranii 
cultivatori nu le execută. Pe de altă par
te, acțiunea dusă de către delegații sta
țiunilor de egrenat bumbac, care fac an
gajări pentru cultură a fost slab organi
zată și alegerea cultivatorilor nu s-a fă
cut ținîndu-se seama de posibilitățile lor 
de muncă. De asemenea, munca de ins
truire a țăranilor muncitori asupra lucră
rilor de însămînțare și întreținere a bum
bacului a fost foarte redusă. Toate aces
te cauze au dus la realizarea unei produc
ții mici la hectar.

Rezultate bune s-au obținut în unele 
gospodării colective ca cele din comunele 
Căldărăști și Florica, raionul Pogoanele, 
care avînd brațe de muncă suficiente și 
aplicînd la timp lucrările de îngrijire de 
vară au reușit să ajungă la 560 kg. și 640 
kg. bumbac brut la ha.

★
Cultura tutunului în regiunea Ploești 

are o vechime de peste 60 ani. Adaptarea 
tutunului la condițiunile de sol și climă 
ale raioanelor din sud-estul regiunii fac 
ca el să fie căutat de cultivatori. în spe
cial în raioanele R. Sărat și Urziceni con
dițiunile climatice au influențat o bună 
dezvoltare a acestei culturi, iar țăranii au 
realizat venituri frumoase. Suprafețele 
ocupate de cultura tutunului pot fi și ele 
sporite, mai ales că tutunul are varietate 
ce se pretează la terenuri diferite calita
tiv.

Sistemul de organizare a contractărilor 
și îndrumarea cultivatorilor este mai bun 
ca la celelalte plante contractuale și a 
reușit să contribuie mult la lupta pen
tru îndeplinirea și depășirea planurilor 
anuale de cultură. Acest lucru ne îndrep

tățește să credem că tutunul poate fi 
extins în cultură în special în comunele 
unde nu se cultivă alte plante tehnice. 
Pentru introducerea acestei culturi pe 
scară largă și în gospodăriile agricole co
lective este nevoie de a se asigura mai în- 
tîi dotarea cu mijloace mecanizate pentru 
că nevoia de brațe de muncă la această 
cultură este mare.

Mecanizarea lucrărilor la cultura tutu
nului a luat o dezvoltare mare în U.R.S.S. 
unde au fost deja construite o serie de 
mașini, printre care mașina de plantat tu
tun, prășitoare mecanice trase de trac
toare, precum și mașina de înșirat frun
ze. De acest echipament mecanic nu dis
punem încă în țară, astfel că el trebuie 
să constituie obiectul unui program de 
viitor.

★
Considerând că regiunea Ploești are 

condițiuni foarte bune pentru dezvoltarea 
unor culturi industriale ca sfecla de za
hăr, tutunul, cînepa, noile plante textile ale 
căror rezultate sînt satisfăcătoare, putem 
spune că producția acestor culturi are 
perspective de a fi mărită chiar pînă la 
cifre record, dacă se vor aplica metodele 
agrotehnice înaintate. Țelul principal în 
dezvoltarea culturilor tehnice este crește
rea producției la hectar care trebuie să 
aducă o mai mare rentabilitate atît pen
tru cultivatori cît și pentru fabricile pre
lucrătoare.

Pentru atingerea acestui țel este abso
lut necesar să mărim volumul lucrărilor 
mecanizate în special pentru lucrările de 
bază (ogor de toamnă și semănat) în care 
scop trebuie să lucrăm intens la tarlali
zarea culturilor pentru a da posibilitate 
tractoarelor de a dezvolta puterea lor de 
acțiune pe suprafețe întinse.

Folosirea îngrășămintelor organice prin 
încorporarea lor odată cu arăturile adînci 
de toamnă este a doua condițiune princi
pală pentru creșterea producțiilor la hec
tar ; rezerve locale din aceste îngrășă
minte există în suficientă măsură.

Industria prelucrătoare trebuie să îm
bunătățească necontenit sistemul de orga
nizare și conducere a contractărilor și în
drumării tehnice în masa producătorilor, 
renunțînd la cadrele improvizate pe care 
le folosesc sub formă de agenți comunali 
și apelînd la serviciile tehnicienilor ca
lificați.

Ing. PETRE DAMAȘCANU 
agronom șef al Direcției Agricole 

regionale Ploești

A apărut:
CARNETUL AGITATORULUI

nr. 2. Ianuarie 1955,
cu următorul cuprins :

— Toate forțele pentru a da po
porului produse mai multe și mai ief
tine !

— Un deceniu de activitate rodnică 
pentru înflorirea patriei și ridicarea 
nivelului de trai al poporului mun
citor.

L. ȚINTEA
— Din experiența muncii de agi

tație :
— Agitatorii luptă pentru grăbirea 

reparațiilor de tractoare și mașini a- 
gricole.

CONSTANTIN IORDAN 
secretarul organizației de bază 
din S.M.T. Castelu, regiunea 

Constanța
— Avem toate posibilitățile să pro

ducem bunuri de larg consum mai 
multe și mai ieftine.

Convorbirea agitatorului 
ION LUCA

— Să dăm oamenilor muncii mai 
multe tricotaje de bună calitate !

— Un rodnic schimb de experiență 
în munca de agitație.

S. MOLDOVANU
— Consfătuirile cu agitatorii .pe ra

muri de producție — prețios schimb 
de experiență în munca politică de 
masă.

MARIA PAVEL 
activistă a Comitetului 

orășenesc P.M.R.-Bacău
— în ajutorul agitatorului de la 

sate:
— Principalele lucrări agrotehnice 

ce trebuie executate pînă la începe
rea muncilor agricole de primăvară.

Dr. ing. I. LUNGU
Șef de laborator la I.C.A.R.

— Popoarele sînt hotărâte să zădăr
nicească uneltirile dușmanilor păcii.

I. MANEA
— Zece ani de la eliberarea Varșo

viei.
A. STANCIU

— Anexă : calendar agricol.

„Scînteia tineretului"
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Ajutorul U. R. S. S. în domeniul
energiei atomice -factor de pace 

și prosperitate

Declarația guvernului sovietic în problema germană 
in centrul atenției opiniei publice mondiale

Ședința lărgită
a Biroului Consiliului Mondial 

al Păcii

PEKIN 18 (Agerpres). — Sub titluri 
mari, toate ziarele centrale din R.P. Chi
neză au publicat pe prima pagină comu
nicatul Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu privire la faptul că Uniunea Sovietică 
este gata să acorde ajutor tehnico-știin- 
țific și de producție altor state în vederea 
dezvoltării cercetărilor în domeniul folo
sirii energiei atomice în scopuri pașnice.

Ziarul „Jenminjibao" publică acest co
municat sub titlul „Pentru a contribui la 
dezvoltarea cercetărilor în domeniul folo
sirii energiei atomice în scopuri pașnice, 
Uniunea Sovietică acordă ajutor tehnico- 
științific și de producție altor state". Zia
rul „Gunjenjibao" subliniază în titlu : 
„Uniunea Sovietică acordă un ajutor mă
rinimos Chinei, Poloniei, Cehoslovaciei, 
Romîniei, și Republicii Democrate Ger
mane". Ziarul „Beicinjibao” publică co
municatul sub titlul: „Ajutorul acordat 
Chinei și altor țări în domeniul cercetări
lor cu privire la folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice". Ziarul arată că știrea 
despre hotărîrea guvernului sovietic de a 
acorda altor state ajutor pentru crearea 
de baze științifice experimentale în ve
derea dezvoltării cercetărilor în domeniul 
fizicii nucleare și a folosirii energiei ato
mice în scopuri pașnice a fost transmisă 
în repetate rînduri de toate posturile de 
radio din China.

★
VARȘOVIA 18 (Agerpres). P.A.P. trans

mite : Ziarele poloneze din 18 ianuarie 
publică Comunicatul Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. despre ajutorul tehnico- 
științific și de producție acordat de Uniu
nea Sovietică, R. P. Chineze, R. P. Po
lone, R. Cehoslovace, R. P. Romîne și 
R. D. Germane în domeniul dezvoltării 
cercetărilor cu privire la folosirea ener
giei atomice în scopuri pașnice.

„O măsura oportună și concretă"
DELHI 18 (Agerpres). — TASS trans

mite : Intr-un articol de fond intitulat 
„Un gest de prietenie", „Indian-Express" 
salută propunerea făcută de Uniunea So
vietică de a-și împărtăși experiența în 
domeniul folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice. „Obținerea electricității prin 
folosirea energiei atomice constituie un 
domeniu în care Uniunea Sovietică a rea
lizat mari succese, iar schimbul de in
formații prin intermediul unei organiza
ții speciale va îmbogăți la timpul său toa
te țările cu rezultatele cercetărilor efec
tuate".

în continuare, ziarul subliniază că de
clarația sovietică trebuie salutată ca o 
măsură oportună și concretă.

★
BUDAPESTA 18 (Agerpres). — M.T.I. 

transmite : Ziarul „Szabad Nep*‘ își con
sacră articolul de fond propunerii guver
nului sovietic de a transmite experiența 
de funcționare a centralei electrice ato
mice sovietice. în vara anului trecut, se 
spune în articol, Uniunea Sovietică a dat 
un exemplu pentru felul în care forța 
atomică eliberată poate fi închisă într-un 
cadru determinat și pusă în slujba dez
voltării pașnice a omenirii.

Lucrările Comitetului consultativ In problemele energiei atomice
NEW YORK 18 (Agerpres). — TASS
La 17 ianuarie și-a început lucrările la 

sediul Organizației Națiunilor Unite, Co
mitetul consultativ pentru pregătirea con
ferinței internaționale în vederea folosirii 
în scopuri pașnice a energiei atomice. Co
mitetul consultativ a .fost constituit în 
conformitate cu rezoluția privitoare la co
laborarea internațională în vederea dez
voltării folosirii iîn scopuri pașnice a ener
giei atomice, adoptată de cea de a 9-a 
sesiune a Adunării Generale a Organiza
ției Națiunilor Unite.

Educarea comunistă a tineretului 
din Bulgaria

Poporul bulgar, condus de Partidul său 
comunist, construiește cu succes socialis
mul. Ajutorul cel mai apropiat al partidu
lui în această operă măreață este Uniunea 
Tineretului Popular Dimitrovist (U.T.P.D.). 
Prin U.T.P.D. partidul își exercită in
fluența asupra maselor largi ale tinere
tului și le antrenează la participarea activă 
în construirea socialismului. Sarcina pri
mordială pe care partidul o pune în fața 
uniunii noastre este educarea comunistă a 
tinerei generații din Bulgaria, este lupta 
hotărîtă împotriva rămășițelor burgheze.

O parte deosebit de importantă a educa
ției comuniste este educarea tineretului în 
spiritul patriotismului socialist, legat în 
mod indisolubil de internaționalismul pro
letar. Educarea tineretului în spiritul dra
gostei profunde și înflăcărate față de mi
nunata noastră Patrie, față de eroicul nos
tru popor, față de încercatul conducător, 
organizatorul și inspiratorul tuturor victo
riilor lui — Partidul Comunist din Bul
garia, cultivarea dragostei nețărmurite și 
a devotamentului față de eliberatoarea și 
apărătoarea noastră — marea Uniune So
vietică și gloriosul ei Partid Comunist —• 
este datoria directă a uniunii noastre de 
tineret.

Participarea la construcția socialistă 
constituie o măreață școală pentru tinere
tul bulgar, înaltele calități morale ale 
omului nou tinerii dimitroviști și le însu
șesc în munca de zi cu zi, în cursul bi- 
ruirii greutăților, pe șantiere și în mine, 
în uzine și fabrici, pe ogoare. Un exemplu 
viu al forței muncii creatoare l-au arătat, 
de pildă, tinerii constructori de la fabrica 
de sodă „Karl Marx". Muncind zi și noapte 
pe un ger de 24° montorii și-au îndepli
nit cu succes sarcinile încredințate. Bri
gada de tineret a fost întotdeauna brigadă 
fruntașă pe întreprindere. In timpul con
strucției mulți muncitori tineri și-au în
sușit noi profesii.

Un rol primordial în educarea comu
nistă a tinerei generații îl are întrecerea 
socialistă, care educă în tineret simțul 
noului, care îl stimulează să-și perfecțio
neze neîncetat metodele de muncă, să 
meargă ferm înainte. întrecerea socialistă 
unește și strînge rîndurile tineretului, dez
voltă simțul într-ajutorării tovărășești.

„Scînteia tineretului^
Pag. 4-a 19 ianuarie 1955

Ziarul „Zycie Warszawy" publică co
municatul sub titlul ,;In numele folosi
rii pașnice a energiei atomice, Polonia va 
construi un generator atomic cu ajutorul 
tehnico-științific al U.R.S.S.".

Ziarele anunță că la Geneva va avea 
loc o conferință internațională consacra
tă probleme; folosirii energiei atomice în 
scopuri pașnice.

★
PARIS 18 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Aproape toate ziarele pariziene din 17 

ianuarie au publicat scurte informații des
pre hotărîrea Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. cu privire la acordarea de ajutor 
tehnico-științific și de producție de către 
Uniunea Sovietică altor state în vederea 
dezvoltării cercetărilor în domeniul folo
sirii energiei atomice în scopuri pașnice. 
Ziarele subliniază că această hotărîre a 
fost adoptată numai cu trei zile după de
clarația că Uniunea Sovietică este gata 
să prezinte la O.N.U. un raport cu privire 
la prima centrală electrică din lume care 
funcționează pe bază de energie atomică.

★
LONDRA 18 (Agerpres). — TASS trans

mite :
Ziarele londoneze din 17 ianuarie pu

blică știrea că guvernul sovietic a propus 
Republicii Populare Chineze, Republicii 
Populare Polone, Republicii Cehoslovace, 
Republicii Populare Romîne și Republicii 
Democrate Germane să le acorde ajutor 
multilateral în domeniul dezvoltării cerce
tărilor cu privire la folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice. Ziarele publică 
extrase din această știre transmisă de 
agențiile Reuter și British United Press.

Ziarul „Star" publică o știre intitulată : 
„Rusia acordă în scopuri pașnice ajutor 
atomic unui număr de cinci țări”.

Uniunea Sovietică spune: Poftim, ur
ma țj exemplul nostru. Energia atomică 
poate să devină o uriașă forță binefăcă
toare pentru omenire. Noi știm s-o folo
sim. Fie ca energia atomică să fie pusă 
la dispoziția întregii omeniri.

★
NEW YORK 18 (Agerpres). — Comen- 

tînd comunicatul agenției TASS prin care 
se anunță că Uniunea Sovietică va pre
zenta Organizației Națiunilor Unite un 
raport cu privire la funcționarea primei 
sale centrale electrice atomice, ziarul 
„New York Herald Tribune" scrie : „Va
loarea acestei contribuții nu poate fi a- 
preciată cu anticipație. Totuși, pare deo
sebit de promițător faptul că rușii pro
pun să facă aceste comunicări și recunosc 
marea însemnătate a folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Propunînd aceasta — scrie în încheiere 
ziarul — rușii dau un îndemn apusului 
oferindu-i posibilitatea ca la rîndul său 
să prezinte informațiile sale proprii cu 
privire la realizările în domeniul folosi
rii pașnice a dezintegrării nucleare. Este 
posibil ca o astfel de întrecere în scopuri 
binefăcătoare să poată duce la diminua
rea celor mai primejdioase urmări ale 
dezbinării din lume".

Potrivit ordinei de zi preliminare a Co
mitetului, dată publicității de către se
cretariatul O.N.U., Comitetul se va ocupa 
în specia) de probleme organizatorice, 
printre care data deschiderii și durata 
conferinței internaționale, locul unde își 
va ține ședințele și ordinea de zi preli
minară

La lucrările Comitetului consultativ iau 
parte reprezentanți ai U.R.S.S., Angliei, 
Statelor Unite, Indiei. Canadei, Franței și 
Braziliei. Uniunea Sovietică este reprezen
tată de academicianul D. V. Skobelțîn.

Lucezar Avrcmov
secretar al Uniunii Tineretului Popular 

Dimitrovist

Urmînd exemplul comsomoliștilor sovie
tici, membrii U.T.P.D. au devenit inițiato
rii unei serii de noi metode de muncă în 
industrie. Sute de tineri strungari lucrează 
după metodele lui Bortkevici, Bîkov și 
Cikirev. O mare extindere a căpătat ini
țiativa Lidiei Korabelnikova și Lidiei Ko
nonenko, inițiativa lui Levcenko și Muha- 
nov. După exemplul tineretului sovietic a 
căpătat o largă amploare mișcarea munci
torilor care lucrează la mai multe mașini. 
Mulți tineri muncitori din transporturi 
conduc cu succes trenuri de mare tenaj, 
economisesc combustibil și lubrefianți.

Tineretul de la sate participă activ la 
lupta pentru îndeplinirea sarcinilor dez
voltării rapide și multilaterale a agricul
turii, pentru asigurarea unor recolte mari 
la toate culturile și a unei înalte produc
tivități a vitelor. Mii de tineri și tinere 
sînt maeștri ai recoltelor bogate, șefi de 
echipă, tractoriști și combineri fruntași 
în gospodăriile agricole cooperative de 
muncă lucrează cîteva mii de șefi de echi
pă tineri, dintre care cei mai mulți luptă 
cu succes pentru recolte bogate. Tinerii 
și tinerele de la sate care au împlinit 
vîrsta de 16 ani sînt membri cu drepturi 
depline ai G.A.C.M. 47 de membri ai 
U.T.P.D. sînt președinți de G.A.C.M., 1.223 
sînt membri în consilii de conducere, 1.520 
sînt șefi de brigadă, 411 sînt responsabili 
de ferme, 5.602 sînt șefi de echipă.

Uniunea noastră își pune drept sarcină 
de a lupta cu abnegație și de aci înainte 
pentru înfăptuirea hotărârilor partidului și 
guvernului care urmăresc continua dezvol
tare a industriei și agriculturii.

★
Datorită grijii partidului, în țara noastră 

au fost create toate condițiile pentru dez
voltarea spirituală multilaterală a tinere
tului, pentru educarea lui marxist-leninis- 
tă. După experiența Uniunii Tineretului 
Comunist-Leninist din U.R.S.S., în 
U.T.P.D a fost introdus un sistem organi
zat de învățămînt politic care a ajutat 
să fie îmbunătățită in mod hotărîtor edu
carea politică a membrilor uniunii și a 
întregului tineret bulgar. Sute de mii de 
tineri și tinere studiază Istoria P.C.U.S. 
și Istoria P.C.B., capătă cunoștințe despre

CUVÎNTAREA LUI W, ULBRICHT

BERLIN 18 (Agerpres). — TASS
Atenția întregii opinii publice germane 

este ațintită asupra declarației guvernu
lui sovietic în problema germană. Germa
nii din Germania de est și cea de vest 
aprobă și salută noua inițiativă a Uniunii 
Sovietice îndreptată spre unificarea paș
nică a Germaniei, spre întărirea păcii

Astfel, la 16 ianuarie a avut loc la 
Schwerin un miting la care au participat 
40.000 de oameni ai muncii, organizat cu 
prilejul încheierii lucrărilor conferinței ti
nerilor fruntași în agricultură din R. D. 
Germană. Mitingul s-a transformat în- 
tr-o vie demonstrație a sprijinului acordat 
de către poporul german propunerilor gu
vernului sovietic în problema germană.

Walter Ulbricht, prim secretar al C.C. 
al P.S.U.G., locțiitor al primului ministru 
aț R. D. Germane, care a participat la mi
ting, a subliniat în cuvîntarea sa marea 
importanță a declarației guvernului so
vietic, care indică calea spre soluționarea 
pașnică a problemei germane, spre unifi
carea Germaniei.

★
BERLIN 18 (Agerpres). — TASS
La 16 ianuarie, serviciul de presă și in

formații al guvernului vest-german a dat 
publicității un comunicat în legătură cu 
declarația guvernului sovietic în pro
blema germană. Acest comunicai încearcă, 
printre altele, să prezinte acordurile de la 
Paris cu privire la remilitarizarea Germa
niei occidentale drept un... instrument al 
păcii și elogiază în fel și chip acordurile de 
la Paris și perspectivele pe care le-ar des
chide ele pentru Germania.

In încheiere comunicatul conține afir
mația, în totală contradicție cu situația de 
fapt, că „toate indiciile permit să se tragă 
concluzia că după ratificarea acordurilor 
de la Paris, Uniunea Sovietică va fi gata 
să înceapă tratative cu privire la unifica
rea Germaniei".

Această afirmație se face în ciuda fap
tului că declarația guvernului sovietic 
cuprinde un avertisment direct împotriva 
unor asemenea concluzii.

„NU RATIFICAȚI ACORDURILE 
DE LA PARIS DACA VREȚI 

UNITATE1*

Cu acest prilej, la 14 ianuarie, Otto 
Grotewohl, primul ministru al Republicii 
Democrate Germane, Walter Ulbricht, vi
cepreședinte al Consiliului de Miniștri și 
Georg Handke. ministru ad-interim al 
Afacerilor Externe, au primit în legătură 
cu aceste probleme pe G. M. Pușkin, am
basador extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în Republica Democrată Ger
mană.

La 15 ianuarie, ambasadorul G. M. Puș
kin a plecat la Moscova pentru a pre
zenta un raport guvernului.

adică de 5 ori maț multe fonduri decât 
cele care au fost alocate pentru învăță
mînt și cultură prin bugetul monarho- 
fascist în 1944.

în prezent, în țară se numără 20 de 
instituții de învățămînt superior, care au 
42 de facultăți și pregătesc cadre pentru 
150 de specialități. Ele sînt frecventate 
de peste 30.000 de studenți, dintre care 
21% sînt muncitori veniți din producție 
sau copii de muncitori.

Puterea populară a deschis multe școli 
serale de 7 ani și medii în care învață fără 
scoatere din producție zeci de mii de ti
neri. Școlile medii de cultură generală și 
cele profesionale sînt absolvite în fiecare 
an de aproximativ 30.000 de persoane. în 
Bulgaria învață acum fiecare al 6-lea lo
cuitor.

Uniunea Tineretului Popular Dimitro
vist este chemată să fie un ajutor de nă
dejde al partidului și al școlii populare în 
opera de instruire și de educare a tinere
tului studios. Cu toate că în fiecare școală 
au fost create organizații ale U.T.P.D. și 
unități de pionieri, în munca desfășurată 
în școli de uniunea noastră există lipsuri. 
Activitatea organizațiilor uniunii nu este 
încă în măsură suficientă subordonată 
sarcinii care are ca scop creșterea numă
rului elevilor cu rezultate bune la învă
țătură și întărirea disciplinei. Munca de 
educație desfășurată în rîndurile tinere
tului studios nu este îndreptată cu destulă 
pricepere împotriva influenței burgheze 
asupra copiilor, influență care mai există 
încă.

V. I. Lenin ne învață că întreg învăță
mîntul și educarea tineretului trebuie să 
aibă ca scop educarea moralei comuniste. 
Această indicație are pentru noi o uriașă 
importanță. In rîndurile anumitor grupe 
ale tineretului se mai observă cazuri de 
apolitism, de încălcare a disciplinei în 
muncă și în învățămînt, de comportare 
nejustă în familie, în instituțiile de învă- 
țămint și în alte locuri publice.

Congresul al III-lea al U.T.P.D. a arătat 
că comitetele și organizațiile uniunii tre
buie să considere ca o sarcină primordială 
a lor lupta pentru lichidarea rămășițelor 
ideologiei burgheze și moralei burgheze în 
rîndurile tineretului.

Datoria uniunii noastre este de a lupta 
cu abnegație pentru înfăptuirea hotărâri
lor Congresului al VI-lea al partidului. 
Uniunea trebuie să mobilizeze întregul ti
neret la obținerea de noi succese în munca 
pentru binele Patriei, să ridice neconte
nit nivelul politico-ideologic al tineretu
lui, să lupte pentru ca el să ajute și mai 
activ organizațiile de partid la rezolvarea 
grandioaselor sarcini ale noului cincinal.

Din ziarul „Pentru pace trainică, pen
tru democrație populară" nr. 2(323).

PARIS 18 (Agerpres). — Declarația gu
vernului sovietic în problema germană a 
stîmit numeroase ecouri în presa fran
ceză. Ziarele acordă o mare însemnătate 
acestui document important, publicîndu-1 
în întregime sau în expuneri foarte am
ple. Totuși, presa de dreapta caută să 
minimalizeze însemnătatea declarației, 
afirmând că ar fi vorba de „propagandă".

Ziarul „Le Figaro" scrie că declarația 
sovietică în problema germană reprezintă 
cel mai important moment ..în ofensiva 
U.R.S.S. împotriva acordurilor de la Pa
ris".

Ziarul socialiștilor francezi „Populaire 
de Paris", interpretând în mod arbitrar 
declarația guvernului sovietic, pretinde 
într-un mod calomnios că Uniunea So
vietică nu ar tinde spre unificarea Ger
maniei.

Declarația guvernului sovietic, scrie

Ciocniri între muncitorii 
din Hamburg și poliție

HAMBURG 18 (Agerpres). — De luni 
noaptea în cartierele muncitorești ale 
Hamburgului se desfășoară cele mai aprige 
lupte de stradă pe care le-a cunoscut 
acest oraș din 1933 (anul venirii la pu
tere a lui Hitler — N.R.). Agenția France 
Presse relatează că mii de muncitori duc 
o luptă dîrză cu detașamentele de poli
ție ale guvernului de la Bonn care în
cearcă să-i împiedice să pătrundă spre 
centrul orașului, unde are loc o mani
festație fascistă organizată de asociațiile 
neo-naziste.

orânduirea socială șî politică a U.RS.S. șl 
a Republicii Populare Bulgaria. Numai în 
anul școlar curent, în cercurile politice de 
tineret, în cercurile și școlile politice d9 
pe lîngă organizațiile de partid studiază 
circa 240.000 de tineri muncitori, țărani și 
funcționari. în organizațiile uniunii lu
crează ca propagandiști un mare număr 
de membri de partid ; numeroși propa
gandiști au studii medii și superioare. 
Toate acestea ajută la o ridicare conside
rabilă a nivelului ideologic al seminariilor 
politice.

Nu se poate spune totuși că în ceea ce 
privește învățămîntul politic în U.T.P.D. 
totul merge bine. Congresul al III-lea al 
U.T.P.D. a subliniat că nivelul ideologic al 
predării și seminariilor într-o serie de 
cercuri și școli politice este încă nesatis
făcător. Teoria marxist-leninistă este ex
pusă deseori în mod searbăd, dogmatic, 
fără legătură cu situația istorică concretă 
și cu sarcinile partidului. Numeroși pro
pagandiști nu au o suficientă pregătire 
teoretică. O lipsă este și faptul că unii 
propagandiști explică în mod nesat sfăcă- 
tor superioritatea orînduirii socialiste față 
de cea capitalistă, nu demască cu toată 
vigoarea esența reacționară a ideologiei 
imperialiste.

Partidul pune în fața noastră sarcina de 
a înlătura lipsurile din învățămîntul po
litic, de a ridica nivelul lui politic și ideo
logic. Spre înfăptuirea acestor indicații își 
îndreaptă astăzi principala atenție 
U.T.P.D.

Una dintre formele cele mai răspîndite 
ale propagării cunoștințelor politice și 
științifice în rîndurile tineretului este pro
paganda prin conferințe. Tineretul bulgar 
manifestă mult interes pentru istoria miș
cării muncitorești bulgare și internațio
nale, vrea să cunoască viața și lupta ma
rilor conducători ai P C.U.S. — Lenin și 
Stalin, se interesează de construirea comu
nismului în Uniunea Sovietică, de lupta 
popoarelor, de lupta tineretului din țările 
capitaliste și coloniale împotriva domina
ției imperialismului, pentru pace și demo
crație, de problemele științei, artei, litera
turii etc.

O lipsă esențială în propaganda prin 
conferințe este aceea că se acordă încă pu
țină atenție răspîndirii în rîndurile tinere
tului a cunoștințelor în problemele agri
culturii. Acum, noi punem în fața grupe
lor de lectori sarcina de a intensifica pro
paganda prin conferințe în rîndurile tine

ziarul „Combat", a produs o mare impre
sie asupra opiniei publice germane șl în 
special asupra social-democraților.

Ziarul „L’Aurore" încearcă să califice 
declarația guvernului sovietic drept un 
„gest de paradă". Oricum ar fi, remarcă 
ziarul, U.R.S.S. nu renunță la ofensiva 
sa diplomatică împotriva acordurilor de 
la Paris. Intr-un articol de fond, ziarul 
„Franc-Tireur" recunoaște că asupra Ger
maniei occidentale „scindată în problema 
acordurilor de la Paris și, în special, în 
problema acordurilor cu privire la Saar", 
a produs o profundă impresie declara
ția guvernului sovietic care înseamnă: 
,, nu ratificați (acordurile de la Paris), 
dacă vreți unitate ; mîine va fi prea târ
ziu".

„PĂȚI POSIBILITATE 
GERMANILOR SA VOTEZE LIBER*1

LONDRA 18 (Agerpres). — Ziarele „Ti
mes", „Daily Telegraph and Morning 
Post", „Daily Mail" și „Daily Worker" 
consacră articolele lor de fond declarației 
guvernului sovietic în problema germană. 
„Daily Mail" și-a publicat articolul său 
de fond sub titlul: „Dați posibilitatea ger
manilor să voteze liber"

Corespondentul din Bonn al ziarului 
„Times" constată că opoziția de la Bonn 
vede în declarația guvernului sovietic un 
„indiciu al dorinței arzătoare a rușilor de 
a examina problema germană... Opoziția 
consideră că această propunere nu tre
buie respinsă ca o simplă acțiune propa
gandistică".

Totuși, în articolul său redacțional, zia
rul „Times" încearcă să-și convingă citi
torii de „nesinceritatea" Uniunii Sovietice 
.în problema germană și, în legătură cu 
aceasta, încearcă să sperie Germania occi
dentală cu „perspectivele sumbre" care o 
așteaptă în viitor „dacă acordurile de la 
Paris vor fi aruncate la coș".

Ziarul „Manchester Guardian" mani
festă o vie Îngrijorare în legătură cu 
reacția germanilor față de declarația gu
vernului sovietic cu privire la problema 
germană.

Corespondentul de la Bonn al ziarului 
„Manchester Guardian" scrie că această 
declarație „a fost cu totul neașteptată 
după manifestațiile de bucurie nesinceră 
prilejuite de rezultatele tratativelor dintre 
Adenauer și Mendăs-France de la Baden- 
Baden". Ziarul consideră că această de
clarație va provoca în rândurile populației 
vest-germane „o tendință și mai mare ca 
până acum spre analizarea problemei". Po
trivit ziarului, acest lucru are mai multe 
cauze:

In primul rând, îndoielile care s-au ivit 
în Germania occidentală după întrevede
rea Adenauer—Mendes-France de la Ba
den-Baden și faptul că Adenauer nu a pu
tut obține concesii în problema Saar-ului; 
în al doilea rînd, interesul manifestat de 
populație față de dezbaterile cu privire la 
ratificarea acordurilor de la Paris, care în
cep în comisia Bundestagului la 17 ianua
rie, și în al treilea rînd, campania pe care 
social-democrații o duc împotriva ratifi
cării.

Referindu-se la comunicatul serviciului 
de presă și informații al guvernului de la 
Bonn care caută să apere politica ratifică

O. Grotewohl l-a primit pe G. M. Pușkin
BERLIN 18 (Agerpres). — TASS trans

mite ; După conferința de la Moscova 
care s-a terminat la 2 decembrie, între 
guvernul Uniunii Sovietice și guvernul 
Republicii Democrate Germane a avut 
loc un schimb de păreri în problema re
lațiilor viitoare între U.R.S.S. și Republi
ca Democrată Germană. Cele două părți 
au ținut seama în același timp de faptul 
că atît în Germania occidentală cît și în 
Franța se intensifică mereu presiunea din 
partea unor anumite state străine pentru 
accelerarea ratificării acordurilor de la 

I Paris, 

retului sătesc, de a spori considerabil nu
mărul conferințelor în problemele agri
culturii.

Un rol uriaș în opera de educare comu
nistă a tineretului îl joacă presa, operele 
literare ș; literatura de popularizare a 
științei. Pentru tineretul și pionierii din 
țara noastră se editează 4 ziare ș; 6 re
viste. Tirajul lor total este de 470.000 de 
exemplare. Numai în ultimii 3 ani editura 
C. C. al U.T.P.D. „Tineretul popular" a 
scos 453 de cărți cu un tiraj total de 
2.314.240 de exemplare.

Dar, după cum a arătat Congresul al 
III-lea al U.T.P.D., cărțile apărute în edi
tura tineretului nu corespund întru totul 
cerințelor puse, scot în relief în mod 
insuficient ceea ce este nou, pozitiv în 
munca și viața organizațiilor U.T.P.D. și 
detașamentelor de pionieri, tratează în 
mod nesatisfăcător problemele fundamen
tale ale muncii noastre de educație poli
tică. Romanele, povestirile și poeziile edi
tate pentru tineret și copii sînt deseori 
slabe din punct de vedere artistic.

O importantă formă de educare șj un 
mijloc de antrenare a tineretului la viața 
socială este activitatea artistică de ama
tori. Tineretul nostru manifestă mult in
teres pentru această formă de activitate, 
ceea ce e dovedit în mod concludent de 
faptul că avem în țară circa 10.000 de 
colective artistice de amatori. Dar, o parte 
însemnată din colectivele de amatori, mai 
ales la sate, nu duc o activitate susținută, 
nivelul ideologic și artistic al programe
lor lor nu este la înălțimea cuvenită.

îndeplinind hotărîrea C.C. al P.C.B. cu 
privire la. dezvoltarea culturii fizice și a 
sportului — aceste importante mijloace de 
educare a tinerei generații —• organizațiile 
U.T.P.D. depun o însemnată muncă pe 
tărâmul pregătirii fizice. In ultimii trei 
ani numărul gimnaștilor și sportivilor a 
crescut de la 600.000 până la 1.000.000. In 
prezent 480.000 de tineri și tinere sînt pur
tători ai insignei „Gata pentru muncă și 
apărare" de gradul I, 150.000 de sportivi 
au fost încadrați în diferite categorii spor
tive etc. Numai în 1953 au fost îmbună
tățite peste 250 de recorduri republicane. 
Totuși, așa cum a subliniat Congresul al 
III-lea al U.T.P.D., succesele obținute în 
educarea sportivă a tineretului sînt insu
ficiente. Congresul a arătat necesitatea de 
a intensifica munca pentru educația fizică 
a tineretului de la sate.

După 9 septembrie 1944, în fața oame
nilor muncii și a tineretului din Bulgaria 
s-a deschis larg accesul spre învățătură, 
se înfăptuiește învățămîntul elementar 
obligatoriu și gratuit, se lărg'ște perma
nent rețeaua de școli Pentru nevoile șco
lilor medii și superioare, pentru taberele 
de copii, casele de odihnă etc., statul a 
alocat anul trecut 413.838.183 de leva,

rii acordurilor de la Paris, corespondentul 
din. Bonn ai ziarului „Manchester Guar
dian" scrie: „Totuși, rămâne un fapt in
contestabil că declarația sovietică este de 
natură să sperie pe numeroși membri ai 
guvernului federal. Săptămâna trecută, un 
colaborator al ministerului federal pentru 
problemele generale cu privire la Germa
nia mi-a declarat că cea mai „periculoasă" 
propunere sovietică, deoarece ea ar fi ac
ceptabilă pentru majoritatea germanilor, 
ar fi încuviințarea de a organiza alegeri 
libere, unificarea unei Germanii libere 
care să dispună de forțe armate defensive 
proprii și care ar pune Germania în afara 
oricărei alianțe militare. Tocmai acest 
lucru îl propun acum rușii.

„Manchester Guardian" a mai publicat 
un amplu articol de fond cu privire la de
clarația guvernului sovietic și care, cu
prinde afirmația cu totul neîntemeiată po
trivit căreia propunerea de a ține alegeri 
libere pe întreaga Germanie nu ar fi sin
ceră.

i ★
LONDRA 18 (Agerpres). — Agenția Reu

ter a transmis o declarație a Ministerului 
Afacerilor Externe al Marii Britanii în le
gătură cu declarația guvernului sovietic 
în problema germană. Purtătorul de cu
vânt al Ministerului Afacerilor Externe al 
Angliei s-a eschivat de fapt să comenteze 
propunerile sovietice.

ÎNCURCĂTURA scribilor 
AMERICANI

NEW YORK 18 (Agerpres). — TASS 
Presa americană, care încă la 16 ianua
rie, denaturând în mod grosolan sensul 
declarației guvernului sovietic, a afir
mat că aceasta ar avea un caracter pro
pagandistic, că n-ar aduce chipurile „ni
mic nou" și n-ar fi în stare să influen
țeze opinia publică europeană, se vede 
acum nevoită să schimbe tonul comenta
riilor.

In această privință este semnificativ 
un articol redacțional al ziarului „New 
York Times" în care se 6pune: „Nu se 
poate tăgădui forța potențială a acestei 
chemări de a se înfăptui principalul o- 
biectiv german, abstracție făcând de in
fluența pe care o are asupra unul mare 
număr de grupuri germane perspectiva 
lărgirii relațiilor comerciale, care poate 
urma după normalizarea relațiilor între 
Uniunea Sovietică și Germania occiden
tală". Temîndu-se de reacția favorabilă a 
opiniei publice din Germania occidentală 
față de declarația guvernului sovietic, „New 
York Times" recurge la un procedeu șar- 
latanesc, susținînd că după ratificarea a- 
cordurilor de la Paris, chipurile, „Mos
cova va da dovadă de mai multă voință 
de a face concesii". Ziarul „New York 
Times” încearcă să creeze impresia că 
n-ar înțelege declarația clară și neechi
vocă a guvernului sovietic, care a arătat 
că „asemenea afirmații nu au nici un 
temei și nu pot decît să inducă în eroare 
opinia publică". Tratativele în problema 
restabilirii unității Germaniei „își vor 
pierde sensul și vor deveni cu neputință 
dacă acordurile de la Paris vor fi ratifi
cate".

Manevrele nedibace ale ziarului dove
desc că propaganda americană, încercînd 
să slăbească impresia produsă de decla
rația sovietică, s-a încurcat de-a binelea.

VIENA 18 (Agerpres). — TASS trans
mite :

La 18 ianuarie a avut loc la Viena des
chiderea ședinței lărgite a Biroului Con
siliului Mondial al Păcii. Pe ordinea de 
zi a acestei ședințe se află următoarele 
probleme :

1) Sarcinile mișcării pentru pace In le
gătură cu hotărîrea Consiliului pactului 
nord-atlantic cu privire la folosirea armei 
nucleare.

2) Continuarea luptei tuturor forțelor 
iubitoare de pace împotriva ratificării și 
aplicării acordurilor de la Paris îndrep
tate spre reînvierea militarismului ger
man.

La ședința lărgită a Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii participă repre
zentanți a 30 de țări din Europa, Asia, 
America, Africa și Australia sub preșe
dinția profesorului Frederic Joliot-Curie.

La această ședință a Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii au acces liber repre
zentanții presei.

Mari manifesfafii ale tineretului 
sirian împotriva vizitei 

lui Menderes
DAMASC 18 (Agerpres). — Vizita de 

cîteva ore la Damasc a primului ministru 
turc, Menderes, a provocat un val de pro
teste în rîndul opiniei publice siriene care 
și-a manifestat puternic Împotrivirea față 
de planurile de atragere a Siriei la alianța 
militară turco-irakiană.

Agențiile de presă anunță că In zilele 
de 15 și 16 Ianuarie au avut loc la Damasc 
și Alep mari manifestații la care au par
ticipat studenți și elevi. Aceste manife
stații au fost organizate în semn de pro
test împotriva încheierii pactului militar 
turco-irakian. u ,,

Poliția siriană a intervenit încercând 
să-i împrăștie pe manifestanțl. In cursul 
ciocnirilor cu poliția au fost rănite peste 
200 de persoane, dintre care 24 în mod 
grav, fiind internate în spital. Atât la 
Damasc cît șl la Alep școlile au fost în
chise în zilele de 15 și 16 ianuarie, iar co- 
mercianțll din Alep au declarat grevă. 
Agenția France Presse anunță că impor
tante întăriri de poliție au fost trimise la 
Alep, organizându-se patrule pe străzi 
pentru a reprima manifestațiile care au 
reînceput. Corespondentul agenției United 
Press relatează că la 16 ianuarie, cea de 
a doua zi a manifestațiilor de protest, alți 
20 de elevi grav răniți au fost internați 
în spitalul de la Alep.

Partidul catolic francez 
dezaprobă acordurile de la Paris

PARIS 18 (Agerpres). — TASS trans
mite : La 15 și 16 ianuarie au ținut șe
dințe Comitetul național al partidului ca
tolic „Mișcarea popular-republicană" 
(M.R.P.). Andre Colin, secretar general al 
partidului, a criticat cu asprime politica 

i internă și externă a guvernului Mendes- 
France. El a declarat că M.R.P. „nu-și 
poate asuma răspunderea pentru poli
tica externă a guvernului".

După o scurtă expunere făcută de Ba
con cu privire la problemele economic» 
și după dezbaterile care au urmat. Co
mitetul național a adoptat o rezoluție cil 
privire la problemele cu caracter general.

In această rezoluție Comitetul na
țional, care se află pe poziția adepților 
„comunității defensive europene", critică 
planurile de remilitarizare a Germaniei 
occidentale așa cum este ea prevăzută în 
acordurile de la Paris. în lipsă de „factori 
noi", se spune în rezoluție, M.R.P. nu 
poate aproba acordurile de la Paris.

-----•------

Eliberarea insulei chineze 
Ikianșan

FRONTUL CIJETZIAN 18 (Agerpres). 
China Nouă transmite :

La 18 ianuarie a.c., o unitate a Arma
tei Populare de Eliberare sprijinită de 
flotă și aviație a eliberat insula Ikianșan.

Insula Ikianșan, situată la 10 km. nord- 
vest de insulele Dacen. constituia o pozi
ție înaintată, de unde trupele ciankai^ 
șiste de pe insulele Dacen lansau atacuri 
de hărțuire împotriva coastei provinciei 
Cijețzian. In repetate rînduri vasele cian- 
kaișiste au folosit insula Ikianșan drept 
bază în acțiunile lor piraterești.

---- •-----
Scurte știri

• La 17 ianuarie, președintele. Iugosla
viei, Tito, care a vizitat Birmania între 6 și 
17 ianuarie, a părăsit Rangoon-ul. în 
drum spre Iugoslavia, Tito se va opri 
pentru un timp în India.

e Din toate țările Europei occidental» 
continuă să sosească știri în legătură cu 
uriașele pagube provocate de furtunile da 
zăpadă, de ploile puternice și de inundații, 
în Suedia, la sud de regiunea Paelm. bân
tuie un viscol puternic. în Danemarca Pu
ternica furtună de zăpadă care s-a abă
tut asupra țării a paralizat complet tra
ficul aerian, a îngreuiat într-o măsură con
siderabilă circulația feroviară și rutieră, 
în Franța bîntuie o furtună de o „rară 
violență", după cum se exprimă egenția 
France Presse. întregul cuprins al Marii 
Britani) a fost străbătut de un val de 
frig.

SPECTACOLE
MIERCURI, 19 IANUARIE 19SS

TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet aî R.P.R. f 
Rigoletto; Teatrul de Stat de Operetă: Lăsați-mă să 
cîrit; Național .,1. L. Caragiale“ (Comedia): Indră- 
gostiții; Municipal: Visul unei nopți de vară; Tine
retului: David Copperfield (ora 19); Studioul acto
rului de film „C. Nottara“: Mincinosul; Aqpiatet 
(B-dul G-ral Magheruj: De partea cealaltă; Armatei 
(Calea 13 Septembrie): Jucătorii de cărți și Căsăto
ria; Muncitoresc C.F.R. (Ciulești) : Articolul 19; 
Ansamblul de Estradă al R.P.R.: Și Ilie face sport 
(ora 20, în sala din Calea Victoriei), Să etnte mu
zica (ora 20, în sala Teatrului C.C.S. din strj 
Lioscani); Circul de Stat : Primul spectacol.

CINEMATOGRAFE : Patria, I. C. Frimu, Gh.
Doja: Jucătorul de rezervă; Republica, București : 
Desfășurarea, Și Ilie face sport; Lumina : Fetele 
din piața Spaniei ; Victoria : Profesorul Fabre ; 
Alex. Popov, Cultural : De doi bani speranță ; 
înfrățirea între popoare, Elena Pavel : Septein- 
briștii ; Maxim Gorki : Apărarea înaripată; 8 Mar
tie: Mai tare ca noaptea; Vasile Roaită: Fanfan 
la tulipe ; Unirea : Zilele inîniei ; Tineretului : 
Beethoven ; Timpuri Noi: Să plecăm la Suhitmi. 
Alimente gustoase și hrănitoare, Sportul sovietic 
nr. 9; Aurel Vlaicu : Epava din largul mării : 
Munca : Povestea micului cocoșat; Arfa: Ordinul 
Anna; Popular : Caut o nevastă: M. Eminescu : 
Circul Slaviar Miorița ; Stele vesele ; Moșilor: 
Scanderbeg ; 23 August : Chibritul suedez, Turnul
fecioarei: Donca Simo : Asaltul fortului din munți; 
8 Mai : Școala cumfului: Volga: Hamlet: 1 Mai : 
A'armă la circ; Libertății : Copiii partizanului ; 
N. Bălcescu : Misterul lacului din munți ; Gh. 
Coșbuc: Cîntec despre om; Rahova: Campionatul 
mondial de fotbal, Olga Banele : Poemul dragostei; 
Constantin David: Un caz în taiga; Alex. Sahia : 
Mascarada; Flacăra* Cei trei mușchetari; T. Vladi- 
mirescu: Cafeneaua de pe bulevard.
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