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SÂ MĂRIM NECONTENIT 
PRODUCTIVITATEA MUNCII

BRIGADA VOASTRĂ s-a hotărît: 
mîine încolo, cu același număr 
tineri, în același număr de ore, 

va face următoarele :
— dacă sînteți mineri, va extrage 

mai mult cărbune;
— dacă sînteți strungari, va produce 

mai multe piese;
— dacă sînteți tractoriști, va ara mai 

tnulți hantri.
V-ați decis pentru această acțiune, atît 

de apropiată și ușor de înțeles. Țineți-vă 
de cuvînt și atunci veți îndeplini pentru 
locul vostru de muncă ceea ce la nivelul 
întregii țări este una din cele mai impor
tante condiții ale construirii socialismu
lui : producînd fiecare, în același interval 
de timp, mai mult decît înainte, veți spori 
productivitatea muncii.

Dar cum trebuie îndeplinită această 
sarcină de cinste? Partidul ne arată în 
permanență.

Pentru o productivitatea înaltă, pentru 
un mai mare spor al muncii, în toate ra
murile producției e necesară înzestrarea 
permanentă a întreprinderilor cu tehnica 
nouă — cu mijloace de producție puter
nice, de mare randament. De aceea, pen
tru avîntul productivității muncii și astfel 
pentru creșterea producției și mărirea 
acumulărilor socialiste, în vederea sporirii 
puterii economice și întăririi capacității de 
apărare a patriei, condiția hotărîtoare este 
dezvoltarea continuă a industriei grele și 
a pivotului ei, industria constructoare de 
mașini.

Numai pe baza sporirii neîncetate a 
productivității muncii poate crește în per
manență nivelul de trai al maselor. Doar 
dacă fiecare om al muncii va produce tot 
mai mult, atunci întreg poporul, și deci și 
fiecare om al muncii în parte, va putea 
obține în vederea satisfacerii nevoilor 
sale materiale și culturale tot mai multe 
bunuri.

In țara noastră productivitatea muncii 
a crescut 
rioritatea
Totuși, în 1954, în comparație cu anul 
precedent, sporirea productivității muncii 
în industrie a fost insuficientă. Pentru 
1955 oamenii muncii, tineretul muncitor, 
își pun ca sarcină să realizeze un ritm 
mai înalt de creștere a productivității, 
în vederea îndeplinirii cu succes a pla
nului anual — ultimul plan anual al cin
cinalului.

Dat fiind că statul nostru a înzestrat 
și înzestrează în permanență pe baza dez
voltării continue a industriei grele, toate 
ramurile producției cu mașini noi, mo
derne, dat fiind de asemenea, că alte ase
menea mașini, datorită ajutorului frățesc 
al Uniunii Sovietice și colaborării priete
nești cu celelalte țări de democrație 
populară, ne sosesc mereu, sarcina pen
tru tineretul muncitor din industrie este 
de a contribui la folosirea integrală a 
acestor utilaje.

De mare importanță în lupta pentru fo
losirea deplină a capacităților de pro- 

. ducție este extinderea planificată a meto
delor înaintate și mai ales a metodelor 
rapide. Cu metodele de tăiere rapidă și 
intensivă a metalului se mai fac încă 
adesea „demonstrații” în loc să fie folo
site de tinerii strungari la întreaga pro
ducție la care s-ar putea utiliza. Tinerii 
oțelari au sarcina să realizeze mai multe 
șarje rapide, tinerii petroliști să folo
sească mai din plin forajul rapid, cu apă, 
iar tineretul din industria textilă poate 
obține succese mari prin extinderea sec
țiilor de țesut rapid.

Folosirea tehnicii noi este mai deplină 
atunci cînd, alături de mașinile moderne, 
sînt aplicate pe scară largă inovațiile și 
raționalizările — rodul creației mase- 

, lor. Anul trecut în țara noastră 
s-au aplicat peste 26.000 de raționalizări, 
inovații și invenții, dar posibilități mult 
mai mari există în această privință. în 
timp ce la uzinele fruntașe numărul tine-
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neîncetat, dovedind astfel supe- 
noii noastre orînduiri sociale.

Pentru îndeplinirea planului cincinal!
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rilor inovatori crește neîncetat, mai sînt în
treprinderi, cum este „Partizanul“-Bacău. 
în care organizațiile U.T.M. nu ajută ca
binetele tehnice să-și facă datoria și 
urmare tinerii nu sînt stimulați să 
ridice în rîndul inovatorilor.

Un rol însemnat au, de asemenea, 
această direcție tinerii care lucrează 
echipele de reparații. Un exemplu bun
de luat în acest an organizațiile U.T.M. 
de la organizația U.T.M. a fabricii „Te- 
mel?â“ din Orașul Stalin, care și-a îm
bunătățit radical munca în această pri
vință și dă un puternic ajutor comitetu
lui de întreprindere în desfășurarea în
trecerii tinerilor care lucrează în echipele 
de reparații.

In vederea sporirii productivității mun
cii o mare importanță are îmbunătățirea 
organizării producției, lichidarea lucrului 
în asalt. La îndeplinirea acestei sarcini 
o contribuție însemnată pot da brigăzile 
de tineret și posturile utemiste de control 
— forme specifice de organizare a tine
retului în producție. La uzina mecanică 
din Cîmpina pentru a contribui la mărirea 
productivității muncii în noul an, organi
zația U.T.M., în colaborare cu conducerea 
întreprinderii, a reorganizat brigăzile con
form fluxului tehnologic și acum se ocupă 
în permanență de asigurarea condițiilor 
de muncă, ajut:ndu-le astfel nu numai 
să-și ia angajamente dar — ceea ce e mai 
important — să și le poată îndeplini. 
Asemenea exemple merită să fie urmate.

Ridicarea calificării muncitorilor și 
mai ales a tineretului muncitor, noua ge
nerație a clasei muncitoare, contribuie în 
mod deosebit la mărirea productivității 
muncii. O mare importanță o au cursu
rile de minim tehnic, care trebuie să se 
afle sub patronajul organizațiilor U.T.M. 
Multe comitete U.T.M. folosesc în scopul 
ridicării pregătirii profesionale a tineretu
lui metode bune după cum procedează cel 
de la „I. C. Frlmu -Sinaia, unde cu aju
torul organizației de partid, muncitori 
vîrstnici au fost invitați să vorbească ti
nerilor despre metodele lor înaintate. De
sigur că aceste mijloace, alături de extin
derea experienței fruntașilor locali, vor 
da un aport de seamă la mărirea produc
tivității muncii.

Acum, în toiul întrecerii în cinstea zilei 
de 1 Mai, oamenii muncii găsesc un pu
ternic stimulent în exemplul înaintat al 
colectivelor care și-au îndeplinit înainte 
de termen sarcinile din primul cincinal.

După uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
mann”-Orașul Stalin, uzinele „7 Noiem- 
brie“-Craioya și „Electromagnetica"- 
București, acum și fabricile „Mătasea Ro- 
șie“-Cisnădie și „Partizanul“-Craiova au 
trecut pragul celui de al doilea cincinal 
al Republicii noastre Populare. Unul din 
factorii principali ai succesului acestor 
întreprinderi este tocmai sporirea conti
nuă a productivității muncii.

Urmînd exemplul colectivelor întreprin
derilor fruntașe, tineretul muncitor din 
industrie și agricultură e chemat ca în 
cadrul întrecerii în cinstea zilei de 1 Mai 
îmbinînd inițiativa creatoare cu întărirea 
disciplinei, să contribuie la obținerea unor 
noi succese în sporirea productivității 
muncii — factor de seamă al îndeplini
rii planului cincinal.

...De aceea, tineri și tinere, chemați la 
întrecere și brigada vecină. Obiectivul să 
fie următorul: cu același număr de tineri, 
în același număr de

— dacă sînteți mineri, să extrageți 
mai mult cărbune;

— dacă sînteți 
ceți mai multe piese;

— dacă sînteți tractoriști, să arați 
mai mulți hantri;

— de orice profesie ați fi, să sporiți, 
să sporiți necontenit productivitatea 
muncii.
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strungari, să produ-
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IN VIZITĂ LA PIONIERI
Pionierii din cadrul cercului tinerilor 

naturaliști de la Palatul Pionierilor au a- 
vut miercuri după amiază bucuria de a 
primi în mijlocul lor pe vestitul biolog 
cluj an Rudolf Palocsay, laureat al Pre
miului de Stat. Expunerea făcută de bio
logul Palocsay, ilustrată prin planșe, fo
tografii. diapozitive, a fost ascultată cu 
mare atenție. Oaspetele a arătat la în
ceput pionierilor cîte greutăți a întîm- 
pinat în tinerețea sa pentru a se putea 
dedica studiului plantelor. De abia după 
eliberarea țării i s-au creat toate con
dițiile pentru dezvoltarea cercetărilor 
sale. Rudolf Palocsay a arătat cum a reu
șit să obțină diferite soiuri noi de flori, 
legume și în deosebi pomi fructiferi cu 
calități superioare, prin aplicarea miciu
rinismului.

Pionierii au pus apoi întrebări 
problemelor ce-i interesau: cum
nut hibridul între tomată și ardei? Dar 
ameliorarea piersicului, a mărului? Cum

se pot apăra fructele de viermi ? Care 
sînt speciile de pomi cărora le priește la 
București ? .<

Rudolf Palocsay le-a răspuns pe larg. 
El a oferit pionierilor, pentru a fi plan
tate în grădinile îngrijite -de ei, pomișori 
din piersicul obținut prin experiențele 
sale, tulpine de gladiole și semințe de 
hibrid tomate-ardei.

O clipă de mare surpriză și bucurie a 
fost aceea cînd biologul 
făcut un sac întreg cu 
roșii și aurii, aduse din 
mentală din Cluj.

Pionierii au mulțumit
telui pentru darurile primite, pentru în
vățăturile împărtășite, i-au oferit flori și 
daruri și și-au luat angajamentul să a- 
plice toate cele învățate 
serele pe care le cultivă 
nierilor și la școli.

Palocsay a des- 
minunate mere, 
grădina expert

călduros oaspe-

asupra 
a obți-

în grădinile și 
la Palatul Pio-

(Agerpres)

Brigada de tineret la semănat
TIMIȘOARA (de la corespondentul 

nostru). La două secții ale gospodăriei 
agricole de stat din Lugoj (secțiile Lugoj 
și Honorici) au început de cîteva zile 
muncile agricole de primăvară. Pînă acum 
au fost arate 65 hectare și discuite 50 hec
tare. Timpul fiind prielnic, la secția Lu
goj au început și însămînțările. In două 
zile au fost însămînțate de către brigada 
de tineret condusă de utemistul Esch 
Gheorghe, 5 hectare cu grîu de primăvară 
și 35 hectare cu măzăriche. în curînd vor 
începe însămînțările și la celelalte secții 
ale gospodăriei.

In luptă pentru realizarea 
angajamentelor

PITEȘTI (de la corespondentul nostru). 
— Cu cîteva zile înainte de începerea lu
crărilor agricole de primăvară, la G.A.S. 
Curtișoara s-a ținut o ședință de lucru în 
care s-au stabilit măsurile ce trebuie lua
te pentru asigurarea bunei desfășurări a 
lucrărilor pe toatg durata campaniei. Cu 
această ocazie mai mulți muncitori și trac
toriști utemiști s-au angajat să sprijine în 
cinstea zilei de 1 Mai terminarea la timp 
și în bune condițiuni a campaniei de pri
măvară. Utemistul Marinescu Petre, 
venit din industrie, a fost primul care s-a 
angajat să repare imediat defecțiunile 
care se vor ivi în timpul campaniei la 
tractoare și la mașinile agricole. Printre 
cei care și-au mai luat angajamente se 
numără tractoriștii utemiști: Cojocaru 
Florea, Predescu Marin, Lotreanu Vasile, 
Calonfir Dumitru și Constantinescu Gheor
ghe.

Odată cu începerea lucrărilor agricole 
de primăvară, tractoriștii au început nu 
numai lupta pentru îndeplinirea angaja
mentelor ci și lupta pentru titlul de cel 
mal bun tractorist.

N-a fost zi în care tractoriștii Predescu 
Marin și Lotreanu Vasile să nu-și depă
șească norma între 8—12 la sută, făcând 
în același timp lucrări de bună calitate. 
Cu însuflețire luptă pentru îndeplinirea 
angajamentelor și tractoriștii Calonfir Du
mitru și Cojocaru Florea. Zilnic ei au 
făcut lucrări de bună calitate și și-au 
depășit normg 
mai evidențiat 
utemiști Dincă 
Gheorghe.

între 6 și 8 la sută. S-au 
de asemenea, tractoriștii 
Nicolae și Constantinescu

Mii de hectare însămlnfate 
în regiunea Ploești

PLOEȘTI (de la corespondentul nostru). 
Pe întinsul regiunii Ploești țăranii munci
tori cu gospodării individuale, colectiviș
tii și mecanizatorii din S.M.T.-uri desfă
șoară o muncă intensă pentru îndeplinirea 
la timp și în condiții optime a muncilor 
din campania agricolă de primăvară. Nu
mai în cîteva zile au fost însămînțate peste 
2000 hectare cu orz, 1450 hectare cu ovăz, 
373 hectare cu mazăre, 135 hectare cu 
fioarea-soarelui și 46 hectare cu grîu de 
primăvară. Pînă în prezent, fruntași sînt 
colectiviștii și țăranii muncitori din raio
nul Mizil, care pînă în seara zile de 26 
martie au însămînțat o suprafață de 
1400 hectare cu diferite plante. Colecti
viștii și țăranii muncitori din raionul Po
goanele au însămînțat pînă la aceeași dată 
aproape 1000 hectare.

în comuna Căldărești, raionul Pogoa
nele, s-au însămînțat peste 60 hectare, iar 
colectiviștii din Bălăceanu și Puiești din 
raionul Rîmnicu Sărat au însămînțat peste 
70 hectare cu mazăre. Pînă acum, în re
giunea Ploești au fost însămînțate cu 
diferite culturi aproximativ 4500 hectare.

Brigada pe care o conduce tînărul maistru Anghel Dumitru terminase schim
bul de foraj la sonda 53. Băieții se pregăteau de plecare, cînd comunistul Arnăutu 
Ion, responsabil cu întrecerea socialistă, din cadrul oficiului foraj Boldești, le 
aduse vestea că brigada și-a îndeplinit în cinstea zilei de 1 Mai planul de foraj 
pe luna martie.

Membrii brigăzii și-au întărit angajamentul ca sonda tineretului să fie dată 
producției cu 25 de zile mal de vreme față de planificare.

Iată-1 în fotografie pe comunistul Arnăutu Ion în timp ce îl felicită pe mai
strul Anghel Dumitru pentru rezultatele obținute de brigadă. El îl urează ca pe 
viitor să înregistreze rezultate și mai bune în vederea îndeplinirii sarcinilor 
înainte de termen. Foto : DUMITRU F. DUMITRU

Fabricile
Mătasea Roșie -Cisnâdie și Partizanul-Craiova 

au trecut pragul unui nou cincinal

Minerii Văii Jiului 
la datorie

în ziua de 24 
bătoare la întreprinderea 
șie” din Cisnădie, raionul Sibiu. Colecti
vul acestei întreprinderi a raportat parti
dului și guvernului că și-a îndeplinit sar
cinile din planul cincinal dînd peste plan 
2.696.566 metri pătrați de țesături.

Față de anul 1950, volumul producției 
a crescut în întreprindere cu 100,98 la sută, 
iar productivitatea muncii a crescut cu 
29 la sută. Țesătoarele fruntașe în între
cerea socialistă Mutu Elisabeta, Teutsche 
Maria, Floca Elena, Gross Frieda și altele 
și-au adus din plin contribuția la dobîn-

★

CRAIOVA (de la corespondentul nos
tru). — Odată cu încetarea lucrului, în 
după amiaza zilei de 29 martie a.c. la fa
bricile unite de paste făinoase și 
biscuiți „Partizanul“-Craiova a avut 
loc un miting pentru sărbătorirea victo
riei obținute în realizarea înainte de ter
men a sarcinilor ce reies întreprinderii din 
planul cincinal. Tovarășul Păunescu Răduț 
— directorul fabricilor — a arătat că da
torită metodelor înaintate de muncă, folo
sirii; întregii capacități de lucru a mașini
lor, cît și datorită faptului că muncitorii 
au fost antrenați în întreceri socialiste, 
s-au putut realiza sarcinile cincinalului 
înainte de termen.

Astfel colectivul fabricilor a dat peste 
plan, de la începutul cincinalului, 13.000 
tone paste făinoase și 450 tone biscuiți.

martie a fost mare săr- 
„Mătasea Ro-

direa acestui succes. Ele au dat lunar pes
te sarcinile de plan mai mult de 200 me
tri țesături de calitate superioară.

Și în domeniul social au fost făcute pro
grese. Astfel, 4 cămine găzduiesc acum 
muncitori din întreprindere, s-au construit 
de asemenea 13 apartamente muncito
rești, un club, o sală culturală ețc.

Bilanțul realizării sarcinilor primului 
plan cincinal, constituie un imbold în 
muncă și o chezășie pentru succese și mai 
mari în viitor pentru colectivul între
prinderii.

Corespondent 
ILEANA 1CHIM

★
în anij cincinalului prețul de cost la bis
cuiți a fost redus cu 12,7 la sută, iar la 
paste făinoase cu 19,2 la sută.

Gradul de mecanizare a crescut față de 
anul 1950 de 4 ofri,. fapt ce permite ca. .în 
acest an să se producă de aproape 20 ori 
mai multe paste făinoase și de peste 8 
ori biscuiți în comparație cu 1948.

Colectivul fabricilor se mîndrește ' pe 
drept cuvînt cu fruntașele în producție 
Armatida Mina, Purcaru Aurelia, Vă
duva Ștefania, Nițu Cipriana și altele, 
care își depășesc în permanență sarcinile 
de plan.

Numeroși muncitori care au luat cu- 
vîntul s-au angajat să muncească și mai 
bine pentru a realiza angajamentele luate 
în cinstea zilei de 1 Mai, măreața săr
bătoare a celor ce muncesc.

Multe scrisori sosite la redacție vestess 
avîntul cu care luptă minerii din Valea 
Jiului in întrecerea pornită în cinstea zi
lei de 1 Mai, pentru a contribui la tradu
cerea în viață a sarcinilor trasate de par
tid, prin sporirea producției de cărbune în 
vederea îndeplinirii planului cincinal 
înainte de termen.

Despre dorința minerilor de a apăra, 
pacea, de a lupta împotriva imperialiști
lor care propovăduiesc deslănțuirea răz
boiului atomic, ne scrie corespondentul 
nostru voluntar Anatolie Paniș. Semnătu
rile depuse de mineri pe Apelul de Ia 
Viena sint acum întărite' prin fapte. Pe 
Juna februarie — scrie el — minele din. 
Valea Jiului și-au îndeplinit sarcinile de . 
plan în proporție de 103 la sută.

Aplicînd în munca de zi cu zi metodele 
înaintate — graficul ciclic și preluarea 
lucrului din mers — ne arată în conti
nuare corespondentul, minerii de la sec
torul IV al minei Aninoasa și-au depășit 
sarcinile de plan pe luna trecută cu 15,5 
procente.

Vești noi în legătură cu avîntul în mun-* 
că al tinerilor mineri de la Petrila ne dă 
corespondentul voluntar Duțu Gîrleanu. 
în ultima perioadă, urmînd exemplul bri
găzilor conduse de Haidu Iuliu, Erou al 
Muncii Socialiste și de fruntașul între
cerii socialiste Mihai Ștefan, noi și noi bri
găzi de tineret obțin rezultate însemnata 
în producție. Brigada de tineret condusă 
de minerul Sima Toma, de pildă, și-a în
deplinit pe luna trecută sarcinile de pian, 
în proporție de 180 la sută.

Deosebit de prețioasă în obținerea aces
tui rezultat este acțiunea de ridicare a ce
lor rămași în urmă la nivelul fruntașilor. 
Cu cîtva timp în urmă nu se putea vorbi 
în cadrul acestei brigăzi de asemenea re
zultate. Lunile in care brigada își înde
plinea norma erau rare. Astăzi, în urma 
ajutorului primit de la minerii cu mai 
multă experiență, brigada condusă de 
Sima Toma a reușit să se situeze în rin- 
durile fruntașelor minei, întrecind chiar 
cu cîteva procente succesele obținute de 
brigada condusă de Mihai Ștefan.

— Nu face nimic — a exclamat Mihai 
Ștefan atunci cînd a aflat că a fost în
trecut. Mă bucur că există brigăzi de care 
încep „să mă tem”. Aceasta va face ca 
în mina noastră să creăm un avînț ge
neral în întrecere.

Dintr-o corespondență trimisă de tînă
rul Logofătu Petre aflăm că și la mina 
Vulcan o serie de brigăzi, ca acelea con
duse de tovarășii Boyte Pavel, Ion Nicoa- 
ră, Csiki Ludovic din sectorul III al ti
neretului, sînt fruntașe. Datorită lor sec
torul a extras în ultima lună 3778 tone de 
cărbune peste prevederile planului. Pe 
luna februarie productivitatea muncii a 
crescut aici față de luna ianuarie cu 2,4 
la sută.

Ca și în celelalte mine din Valea Jiu- 
Mui, la îndeplinirea sarcinilor de plan ale 
minei Lonea pe luna trecută în proporție 
de 114,8 la sută, au contribuit de aseme
nea, în bună măsură, brigăzile de tineret.' 
După cum se arată în corespondența tri
misă de tovarășul Ianăș Samson, brigada 
condusă de minerul Niculăeș Anton a ob
ținut în ultima lună o depășire de 73 la 
sută față de sarcinile de plan. Acest re
zultat, precum și cele anterioare, au făcut 
ca brigada să dea produse în contul lunii 
iulie 1955; Succese asemănătoare au obți
nut și brigăzile conduse de minerii Igna- 
tiuc Eugen și Gavriluță Gheorghe.

Dorința fiecărui miner este de a lăsa 
timpul în urmă, de a îndeplini mai cu
rînd sarcinile primului nostru plan cin
cinal.

înainte de termen
în cinstea zilei de 1 Mai, muncitorii da 

la fabrica de ciment „Temelia" din Orașul 
Gtalin au realizat cu 3 zile mai devrema 
producția de ciment și klinker prevăzută 
pentru trimestrul I din acest an. Pînă la 
23 martie, cocătorii Aurel Moldovan, Mar
tin Keicea și Francisc Hosu au dat pest3 
planul trimestrial mai mult de 2.500 tona 
de klinker. La succesele obținute au con
tribuit Și echipele de zidari conduse da 
maiștrii Gheorghe Jinga și Andrei Lorintz, 
care, executînd căptușirea cuptoarelor de 
klinker în bune condiții, au prelungit du
rata lor de funcționare cu aproape două 
luni. In primul trimestru din acest an, 
indicele extensiv de folosire a cuptoarelor 
a fost realizat în proporție de 120 la sută, 
iar la morile de ciment în proporție de 101 
la sută. (Agerpres)

Din țara constructorilor comunismului
★

Mașini gigantice
Uzina de mașini-unelte 

din Kolomna are o vechi
me de abia șase ani și 
ceva, dar ea a dat indus
triei sovietice sute de 
mașini, a organizat pro
ducerea a douăzeci de noi 
tipuri de mașini.

Secția de montaj a 
uzinei este atît de uriașă 
încît în acest cadru ma
șinile care ating uneori 
înălțimea unei case cu 
două etaje nu par de loc 
mari.

în sectorul lui Vladimir 
Konstantinovicj Titov se 
apropie de sfîrșit experi
mentarea unei freze uni
cale pentru roți dințate. 
Ea va lucra angrenajele 
unor turbine cu diame
trul pînă la 5 metri și lă
țimea de peste doi metri. 
Această mașină este atît 
de mare încît semifabri
catul de metal care va fi 
prelucrat la freză poate 
atinge greutatea de șai
zeci de tone.

în acest an, uzina va 
produce o nouă freză 
grea pentru prelucrarea 
pieselor cu diametrul de 
doi metri. Această mași-

★

La uzina constructoare 
de turbine din Harkov a 
fost pusă în fabricație 
prima turbină pentru hi
drocentrala de pe Angara 
în curs de construcție in 
Siberia,

nă a fost proiectată de 
către un grup de cons
tructori ai uzinei, sub con. 
ducerea comsomolistului 
Nikolai Starțev.

Uzina din Kolomna 
produce mașini unicale 
de diferite tipuri. în pre
zent, în secția de montaj 
se încearcă și se finisea
ză un strung carusel uni- 
cal. Numai planșaiba lui 
care are diametrul de 
paisprezece metri, cîntă- 
rește două sute de tone. 
Atunci cînd au trebuit să 
fie prelucrate piesele 
planșaibei, constructorii 
au fost nevoiți să lucreze 
într-un mod neobișnuit, 
în loc să pună piesele ce 
trebuiau prelucrate pe 
mașină ei au trebuit să 
instaleze părțile transpor
tabile ale mașinei pe 
planșaibă. Pentru trans
portarea acestui strung 
vor fi necesare optspre
zece vagoane-platformă 
de mare tonaj.

Un mare succes al 
structorilor uzinei

Kolomna este produce
rea unei raboteze grele. 
Particularitatea acesteia 
constă în aceea că posta
mentul, bara transversa
lă și alte piese de bază 
nu sînt turnate din fontă, 
ca deobicei, ci din cons
trucții metalice sudate 
umplute cu beton. Aceas
ta a permis să se reducă 
la jumătate consumul de 
metal, să scadă în mare 
măsură volumul de mun
că necesar și să fie redus 
ciclul de producție pentru 
fabricarea mașinilor.

Noua raboteză este des
tinată prelucrării pieselor 
cu o greutate pînă la o 
sută de tone, ea însăși 
cîntărind 360 tone. Lun
gimea ei este de aproape 
treizeci de metri. Meca
nismele mașinii sînt puse 
în funcțiune de 16 motoa
re electrice dintre care 
cel mai mic are o putere 
de 0,25 kilowați. Puterea 
celui mai mare motor este 
de o sută de ori mai 
mare. Lungimea totală a 
cablurilor montate pe 
mașină atinge 90 kilome
tri.

Un conveier 
ds 2500 metri

con-
din

★★

în secțiile întreprinde
rii se lucrează acum 
roata motrice avînd un 
diametru de 7,2 m., apa
ratul director și alte piese 
ale turbinei. Greutatea 
totală a acestei hidrotur-

bine de mari dimensiuni 
va depăși 1 120 tone. Pen
tru transportul ei va fi 
necesar un tren întreg. 
Agregatul va avea înălți
mea unei clădiri cu opt 
etaje.

Multe lucruri noi s-au 
introdus în procesul teh
nic al minelor din Kara
ganda în ultimul timp, 
în prezent se efectuează 
lucrări pentru mecaniza
rea complexă a trans
portului cărbunelui. în 
mina nr. 3 bis un con- 
veer pentru cărbune, care 
are o lungime de 2500 
metri asigură încărcarea 
vagoanelor direct din a- 
bataje. Pe acest traseu 
toate lucrările sînt meca
nizate. Munca manuală 
nu e folosită aici. Trenu
rile subterane și vagone- 
tele au fost înlocuite de o 
bandă transportoare. Me
canizarea a făcut ca pro
ducția de cărbune în a- 
ceastă mină să se du
bleze iar prețul de cost 
al producției să scadă 
simțitor.

Realizările tehnicii sînt 
folosite și de alte mine, 
în mina nr, 18, de pildă, 
conveerul aduce cărbu
nele din abataj direct în 
uzina de înnobilare a mi
nereului. Conveerul este 
condus din cabina dispe
cerului. Asemenea proce
dee mecanizate sînt folo
site și în alte mine. în 
scurt timp, toate convee- 
rele instalate în mine vor 
fi trecute sub o comandă 
automată.

★
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Noi și noi succese obțin oamenii sovietici în măreața 
operă de construire a comunismului care se înfăplulește 
sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist. Crește 
și se dezvoltă impetuos industria grea — baza trainică a 
întregii economii naționale șl a capacității de apărare a 
țării. în strînsă legătură cu dezvoltarea industriei grele 
se desfășoară cu succes vasta acțiune de electrificare care 
as gură mecanizarea cea mai înaltă și automatizarea pro
ducției, ridicarea continuă a productivității muncii.

Anul acesta va începe să furnizeze curent industrial 
hidrocentrala de la Kuibîșev, cea mai mare din lume. Lu
crările de pe acest șantier au intrat în faza finală.

Fotografia noastră reprezintă locul unde se înalță clă
direa giganticei hidrocentrale.



c

Să se execute semănatul cerealelor intr-un timp 
cit mai scurt și la termenele agrotehnice cele mai bune 
pentru fiecare zonă, astfel ca însămînțatul de toamnă 
să se termine în 20—25 zile de lucru pentru flecare 
zonă, cerealele timpurii de primăvară în 10—15 zile, 
iar porumbul cel mult în 15—20 zile după încălzirea 
optimă a solului..."

„...Să se extindă pe scară cit mai largă semănatul 
porumbului în cuiburi așezate în pătrat, astfel ca în 
1955—1956 această metodă de însămînțare să cuprin
dă majoritatea suprafețelor cultivate cu porumb in 
gospodăriile agricole socialiste, să se recomande gos
podăriilor agricole individuale, pe suprafețele care per
mit, prășitul mecanic în lung și în lat...“

(Din proiectul de Directive 
Congres al P.M.R. cu privire 

turii în următorii 2—3 ani).

il
1

—\
ale celui de al doilea 
la dezvoltarea agricul-

Semănatul
în cuiburi așezate

în pătrat cu mașina S.K. G.-6
așezate 
bun de

Metoda de semănat în cuiburi 
în pătrat este procedeul cel mai 
repartizare a .plantelor pe suprafața tere
nului, creîndu-le condițiuni optime de dez
voltare. Metoda asigură o întreținere me
canizată a culturilor în ambele direcții, 
ceea ce face ca consumul de muncă ma
nuală să se micșoreze pînă la 10—15 pro
cente.

Figura 1
cum se poate 

semănatului în 
prăși în cazul

In figura 1 este arătat 
prăși un teren în cazul 
rînduri și cum se poate 
semănatului în cuiburi așezate în pătrat.

Prin aplicarea acestei metode se fac 
importante economii de sămînță. La un 
hectar de porumb oare se seamănă în cui
buri așezate în pătrat, la distanță de 
70 x 70 cm., se consumă 18—20 kg. de 
boabe spre deosebire de alte 
unde consumul de boabe crește 
dublu.

in țara noastră avem mașini 
importate din U.R.S.S., pentru

metode 
pînă la
speciale, 
semăna

tul porumbului în cuiburi așezate în pă
trat — mașinile S.K.G.-6. Folosirea rațio
nală a mașinii S.K.G.-6 depinde de orga
nizarea parcelei de semănat și de regla
rea sa.

Pregătirea terenului
în vederea semănatului

se-Terenul destinat pentru semănat cu 
mănătoarea S.K.G.-6 trebuie să fie neted, 
fără pante prea repezi și bine pregătit.

Direcția de mișcare a semănătorii e 
bine să fie paralelă cu latura cea mai 
mere a parcelei. La cele două capete se 
lasă cite o zonă de întoarcere de 16—18 m.

care se seamănă după ce s-a însămînțat 
întreaga parcelă.

Pentru a se putea întinde sîrmă cu no
duri (cu ajutorul căreia se face deschide
rea simultană a clapetelor brăzdarelor) 
în vederea executării primului parcurs și 
a controla așezarea pe aceeași linie a no
durilor sîrmei gradate pe toată lungimea 
parcelei de semănat, este necesar să se 
jaloneze linia primului parcurs și linia de 
control.

în figura 2 este arătată schema de ja
lonare a cîmpului. Linia I—I este linia 
primului parcurs, iar linia II—II este li
nia de control. Linia primului parcurs se 
jalonează la distanța de 2,1 m. de la mar
ginea parcelei, deoarece această distanță 
constituie jumătatea mașinii de semănat, 
iar tractorul se conduce față de o linie 
marcată avînd drept punct de orientare 
jumătatea capacului radiatorului. Linia 
primului parcurs se trasează cu scopul ca 
tractoristul să aibă după ce să se conducă 
în mînuirea agregatului și jalonarea liniei 
de control — fără de care semănatul .în 
cuiburi așezate în pătrat nu se poate exe
cuta.

★
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• ACELAȘI pămînt— două recolte diferite... Recolta 
de porumb obținută în anul trecut de pe ogoarele gospo- 

l dăr.ei agricole colective „Sclnteia? din comuna Crăciuhețtl, 
! Regiunea Autonomă Maghiară, a fcst, în medie, de 5200 kg. 
I la hectar. Totuși pe suprafețele însămînțate în cuiburi așe- 
I zate în pătrat, recolta a întrecut cu mai bine de 1000 kg. 
I la hectar producția medie realizată; 6500 kg. porumb boabe 
i au cules colectiviștii de pe fiecare hectar însămînțat astfel. 
{ • ȚARANIJ muncitori membri ai întovărășirii agricole
J „I. L. Caragîale“ din comuna Mătăsaru, regiunea Pitești, 
I sint mîndri de recolta de porumb realizată în anul trecut, 
j In comună.- recolta medie obținută a fost de 1200 kg. la 
J hectar. Pe fiecare hectar însămînțat în cuiburi așezate în 
] pătrat ei au recoltat însă, în medie, cite 3000 kg. porumb 
j boabe. .
j • ESTE cunoscut tuturor țăranilor muncitori din comuna 
J Pătrăuți, regiunea Suceava, întrecerea dîrză desfășurată 
I în anul trecut intre loader Rodenciuc și Constantin Cor- 
j neiciuc. Fiecare dintre ei se străduia să obțină recolte cît 
J mai mari de cartofi. Toader Rodenciuc însămînțase cartofii 
] în cuiburi așezate în pătrat. El a ’
j kg. cartofi la hectar, pe eîrid Constantin Corneiciuc a cules f 
J cu 9.000 kg. mai puțin. (
l • MEMBRII întovărășirii agricole „Drumul Soclălismu- ( 
J lui” din satul Cioroiașui Nou, regiunea Craiova, știu că j- 
I însămînțatul plantelor prăsitoare în cuiburi așezate în pătrat ( 
j asigură sporuri însemnate de recoltă. De aceea ei au hotărît ( 
J ca în anul acesta întreaga suprafață cu porumb și cartofi ț 
j s-o însămînțeze în cuiburi așezate în pătrat. (

!
lenciuc însămînțase cartofii f 
obținut o recoltă de 30.000 l nstanfin fnrnciloinn a nnlfPC L 
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Linia de control (II—II) se jalonează 
perpendicular pe linia primului parcurs 
(I—I), pe cit posibil la mijlocul tarlalei. 
(Determinarea mijlocului tarlalei se 
poate face cu ajutorul Sîrmei gradate). 
Pentru determinarea punctelor liniei de 
control no servim de linia primului par
curs și de o sîrmă cu 5 ochiuri, care este 
în dotarea mașinii de semănat și trebuie 
folosită după indicațiile tehnice.

în figura 3 9e poate vedea ce importanță 
are jalonarea liniei de control perpendi
cular pe linia primului parcurs Dacă la 
tra&arsa liniei de control se admite o de
viație de numai 5 grade de la linia per
pendiculară, rindurile transversale capătă 
abateri care ajung pînă la 30—40 cm., 
ceea ce face imposibil prășită’ trans
versal.

După aceste pregătiri se face prima în
tindere a sârmei. Cele două dispozitive de 
întindere a sîrmei se așează în zonele de 
întoarcere, la 8—10 m de linia primelor 
cuiburi iar față de linia primului parcurs 
la distanța de 2,1 m. întinderea sîrmei 
gradate se face astfel încât unul din
tre noduri să fie introdus 
de pe linia de control.

Următoarea operațiune 
sîrmei este asemănătoare, 
mei se face din 8,4 m. în 
deoarece agregatul face un dus și un în
tors pe aceeași sîrmă.

Mașina este prevăzută cu marcator, 
aceasta pantru a da posibilitatea tracto
ristului să conducă în linie dreaptă trac
torul.

în dispozitivul

de întindere a 
Mutarea sîr- 

8,4 m. aceasta

Reglarea semănăforii

In tehnica folosirii naționale a semănă
torii S.K.G.-6 o problemă tot atît de im
portantă ca și jalonarea terenului o con
stituie reglarea semănătorii. Reglarea se 
face înainte de semănat, iar verificarea 
reglajului se face la primele parcursuri 
ale semănătorii.

Norma de semănat se stabilește în 
funcție de cerințele impuse de cultura 
respectivă Pentru porumb norma nu tre
buie să depășească 2—3 boabe la un cuib, 
în cîmp acest lucru se verifică de către 
mînuitorul de semănătoare, dezgropînd în 
parcurs 10—12 cuiburi și numărînd boa
bele căzute în cazul depășirii normei de 
semănat stabilite, se oprește semănătoa
rea și se schimbă seturile de discuri cu 
altele care au diametrul orificiilor de 
scurgere mai mic.

Deschiderea clapetelor se face cu aju
torul unor pîrghii puse în mișcare de dis
pozitivul de declanșare.

Reglarea ctapetelor se face cu scopul de 
a se deschide simultan 
ca deschiderea să fie la 
la fel.

Adîncimea maximă la
mînța semănătoarea este de 12 cm. Re
glarea adîncimii de însămînțare se face 
înaintea începerii lucrărilor cu semănă
toarea, mutindu-se mai sus sau mai jos 
punctul de legătură 
teri cu brațele de 
dârelor. Verificarea 
însămînțare se face

(dintr-odată) și 
toate brăzdarele

care poate însă-

al tăvălugilor îndesă 
conducere ale brăz • 
reglării adîncimii da 
la primul parcurs al

Metoda însămînțării în cuiburi așezate în pătrat a dat rezultate bune în toate ★ 
regiunile țării. Gospodăriile agricole de stat șl colective, întovărășirile agricole 
și țăranii muncitori cu gospodării ind ivlduale au obținut, însămînțînd porumbul, 
floarea-soarelui șl cartofii în cuiburi așezate în pătrat, însemnate sporuri de 
recoltă la hectar.

Din graficele de mai sus se poate vedea că în diferite unități agricole, din 
'’’ferite regiuni ale țării, producțiile obținute la porumb, floarea-soarelui, cartofi 
însămînțate în cuiburi așeza'e în pătrat, au fost mult mai mari decît producția 
obținută la aceleași culturi însămînțate după metoda obișnuită.

Pentru o recoltă bogată de floarea-soarelui

versale și cum sînt fixate marcatoarele. 
Dacă agregatul are devieri la două tre
ceri consecutive nu se va putea executa 
prășituj mecanic. Pentru reglarea semănă
torii, ca pe rindurile transversale cuibu
rile să corespund? cu ’nodurile de pe sir- 
ma gradată se eliberează sîrma din dis
pozitivul de declanșare și se dezgroapă 
cuiburile din 2—3 rînduri -ransversaîe.

Atunci cînd cuiburile se vor găsi mai 
înainte sau mai înapoi față de nodul sfc- 
mei dispozitivul de declanșare se mută 
mai înainte sau mai înapoi acu atîția cm. 
cît reprezintă deplasarea cuiburilor față 
de nodul cel mai apropiat al sîrmei gra
date. Așezarea greșită a cuiburilor pe 
rindurile transversale se produce și din 
cauza jalonării incorecte a liniei de con
trol, în care caz se jalonează din nou linia 
de control în raport cu ultimul parcurs aJ 
semănătorii.

Semănătoarea S.K.G.-6 are o producti
vitate de 12—15 hectare pe zi. Semănă
toarea este deservită de 5—7 oameni 
care număr se include mînuitorul de 
mănătoare și tractoristul, iar restul
tind sîrme gradată sau o mută în vede
rea efectuării unui nou parcurs al agre
gatului). Productivitatea agregatului 
poate mări pînă la 18 hectare (în cazul

O experiență rodnică

(în 
se- 
în-

se
că

Figura 3
întinzătorii de sîrmă lucrează cu mai 
Xpultă dibăcie și mai repede). Pentru a se 
elimina cît mai mult timpii morți din 
activitatea semănătorii este bine să se 
folosească două sîrme gradate.

Mînuitorul de semănătoare trebuie să 
controleze sistematic calitatea semănatu
lui în cuiburi așezate în pătrat. Un rol

„Bobul pus în pămînt la vreme și în
grijit așa cum ne învață știința — spune 
tovarășul Vasile Ivan, președintele gospo
dăriei agricole colective „Zorile socialis
mului" din comuna Săucești, raionul Bir- 
Iad —■ va cinsti 
împlinit ogorul 
său".

Sînt înțelepte 
lectivei din Săucești. Ele sînt izvorîte din 
miezul unor fapte ce s-au petrecut în gos
podărie cu timp în urmă și despre care 
colectiviștii au multe cuvinte de spus. Să 
începem întîi cu întimplarea din primă
vara lui 1954, cu puțin timp înainte de 
însămînțatul porumbului.

Colectiviștilor li se recomandase de că
tre agronomii de la secția agricolă a sfa
tului popular raional să însămînțeze po
rumbul și r’oarea-soarelui în cuiburi așe
zate în pătrat.

— lacă-i bună șt cu dumneata, bade 
Vasile, zău așa. La ce susții să punem pă
pușoi altminterea de pțim știm! — s-a 
oțărît plină de îndirjire, ' într-una din 
zile, Colectivista Teacă Elena către pre
ședinte, cînd a aflat vă vor pune porum
bul în cuiburi așezate în pătrat.

Pentru a se convinge de foloasele me
todei colectiviști- au însămînțat din cele 
28 hectare cu porumb, numai 5 ha. în cui
buri așezate în pătrat, iar din cele șapte 
și jumătate hectare cu floarea-soarelui. 
numai două hectare în cuiburi așezate în 
pătrat. Și cum „toamna se numără bo
bocii” la culesul recoltei, colectiviștii 
au fost martorii unui fapt de neuitat. A- 
celași teren însămînțat cu aceeași sămînță, 
dăduse recolte diferite. De pe cele 5 hec
tare însămînțate în cuiburi așezate în pă
trat, colectiviștii au recoltat 4.000 kg. po
rumb la hectar, iar de pe suprafața de 23 
hectare care fusese insămințată ca și 
înainte, au obținut numai 1200 kg. de 
porumb la hectar. Metoda își arătă roa
dele și la floarea-soarelui De pe cele două 
hectare însămînțate în cuiburi așezate în 
pătrat colectiviștii au obținut 1800 kg. la 
hectar, pe Cînd de pe celelalte care au fost 
însămînțate ca de obicei, au obținut o pro
ducție de 1600 kg. la hectar.

P. LUNGU

fără zăbavă cu rodul său 
și osteneala stăpînului

spusele președintelui co-

Anul trecut am cultivat o 
suprafață de 22 prăjini cu 
floarea-soarelui. Recolta 
a fost de 723 kg., adică 
1.875 kg. la . hectar. Aseme
nea recoltă n-au obținut 
prea mulți la noi în co
mună.

Secretul este că eu am 
lucrat pămîntul după regu. 
Iile agrotehnice, așa cum 
scrie la carte. După ce am 
strîns recolta de floarea- 
soarelui am dezmiriști.t 

bine terenul. Aceasta este 
o lucrare importantă care 
duce la obținerea unui 
spor însemnat de produc
ție. După cite m-am con
vins din propria mea ex
periență, sfaturile agrono
milor trebuiesc neapărat 
urmate Numâi la un hec
tar de pămînt dezmiriștit 
imediat după seceriș și a- 
poi arat adine, în toamna

următoare am obținut un 
spor de peste 300 kg. de 
floarea-soarelui, față de re
colta obținută pe un teren 
pe cape nu s-a făeut aceas
tă lucrare.

Dezmiriștirea și arătura 
adîncă, executate potrivit 
regulilor agrotehnice, mi-au 
permis ca în primăvară să 
nu ăm de făcut altceva de* 
cî.t să cultiv pămîntul pen
tru a-1 afina. Cînd am în
sămînțat, am aplicat meto
da cea nouă, a însărțiînță- 
rii în cuiburi așezate în 
pătrat. însămînțatul în cui
buri așezate în pătrat mic
șorează timpul de lucru 
pentru întreținere, sporește 
recolta, deoarece plantele 
se bucură deopotrivă de 
hrană, apă și lumină.

De cîțiva ani eu folosesc 
sămînță de soj „jdanov“,

pentru că dă un spor mare 
de recoltă.

Am făcut pe o porțiune 
mică polenizare artificială 
șl apoi am urmărit aceste 
.plante până s-au copt. Ro
dul a fost mai bogat. în 
anul acesta, am să fac po
lenizare artificială pe toâtă 
întinderea însămânțată cu 
floarea-soarelui1 și voi ob
ține rezultate mai bune.

O recoltă mal mare de 
floarea-soarelui aduce dupj 
sine și o mai mare pro
ducție de ulei, contribuind 
la aprovizionarea oameni
lor muncii de la orașe, ca 
și la ridicarea nivelului de 
trai al țăranilor muncitori. 
alexandru MEREUȚA 

membru al întovărășirii 
„Steagul Roșu“ 

din comuna Drăgușeni 
regiunea Suceava

De ce e stimat agronomul colectivei
Mai tot timpul îl vezi pe 

Ștefan Dumitriu, agrono
mul gospodăriei coleotive-’ 
din Cenad printre colec
tiviști, dindu-le îndrumări, 
arătîndu-le cum să lucreze 
mai , bine pămîntu’. Colec
tiviștii îl ascultă cu luare 
aminte, pentru că de la el 
capătă sfaturi bune, folo
sitoare. Agronomul n-a ve
nit de mult în gospodărie, 
dar a ajuns să fie iubit și 
stimat de toți. Cum poate 
să fie altfel, cînd agrono
mul i-a ajutat pe colecti
viști să-și organizeze mai 
bine munca și cînd, în 
urma aplicării în practică 
a sfatului, ei au putut să 
smulgă pămîntului roade 
mai mari ? Dovadă este 
producția de 4.500 kg. po
rumb la hectar, realizată 
de brigăzile a IV-a și a 
Xl-a pe cele 40 hectare 
unde a fost aplicat com
plexul de lucrări agroteh
nice. Arat în toamnă a-

dînc, la 25 cm., tere
nul lăsat în bnazdă cru-,1 

Ddă.peRtmiamă, ascpuirtwlaii 
o măre , Cantitate ., de . apft. ■ 
în primăvară, membrii 
acelor brigăzi au făcut nu
mai cultivarea spre a pre
găti bine terenul pentru în- 
sămînțări.

Pentru Sămînță au ales- 
știuleții cei mai buni, cp 
rînduri drepte de la care 
au dat la o parte boabele 
de la baza și vârful știule- 
tului. S-a abținut astfel o 
sămânță care la proba de 
germinație a dat rezultatul 
de 89 la sută. Cu sămînță 
și terenul astfel pregătite, 
colectiviștii au trecut la 
însămînțat. Cînd tempera
tura pămîntului era de 8 
grade, adică în a doua ju
mătate a lunii aprilie, cele 
40 hectare au fost însămîn
țate în cuiburi așezate în 
pătrat.

Cînd plantele au arvuț

2-3 frunze, s-a făcut rări* 
tul și prima prașilă meca- 

bift^. țlupp. dopă; săpț^mîni 
i, s-a- aplicat a doua. prașilă 

— tot mecanică — șl co- 
. pțli^ul. Pînă.’lâ recoltare, 

membrii acestor brigăzi au 
mai făcut încă două -pra
știe. Recoltatul s-a .făcut la 
Sfîrșitul lunii septembrie.

De la 2500 kg. porumb 
,.la hectar, cît se realiza în ■ 
gospodărie în urma semă
natului 'în rînduri obișnu
ite, producția a crescut la 
4500 kg. porumb la hectar 
'Obținut pe 40 ha. ceea ce 
arată sporul de recoltă ce 
se realizează în urma apli
cării metodelor agroteh
nice.

Aceasta este numai una 
din cauzele care au făcut 
ca agronomul Ștefan Du
mitriu să fie ascultat și sti
mat de către colectiviști.

Corespondent 
V. GHIDARCEA

Putem însămînța în pătrat și pe suprafețe mici

Insămînțăm tot porumbul 
în cuiburi așezate în pătrat

în cuiburi așezate în pătrat — S.K.G.-6Mașina sovietică de semănat porumb

MP» »

semănătorii cînd se verifică și norma de 
semănat.

După primul și al doilea parcurs, se con
trolează în ce măsură cuiburile sînt așe
zate pe aceeași linie în rindurile trans-

foarte important îl are controlorul care 
trebuie să vegheze tot timpul ca pe rin
durile transversale cuiburile să fie dis
puse în linie dreaptă.

Ing. GH. BRIA

Anul trecut, pe lingă celelalte Culturi, 
gospodăria noastră colectivă a însămînțat 
18 hectare cu porumb in cuiburi așezate 
în pătrat.

Toată cultura de porumb a fost prășită 
de trei ori. Cînd am recoltat, am ob
servat totuși o diferență de producție în
tre porumbul semănat în pătrat și cel în 
rînduri. Primul a dat cu 300 kg. mai mult 
la hectar decît celălalt. De aici am învă
țat noi practic că dacă însămânțezi po
rumbul în cuiburi așezate în pătrat nu 
numai că îți faci munca mai ușoară, dar 
obții și recolte mai mari.

Avînd experiența aceasta, noi ne-am 
hotărît ca în acest an să însămânțăm tot 
porumbul în cuiburi așezate în pătrat. 
Pentru ca munca noastră să dea roadele 
așteptate, ne-am pregătit din vreme toate 
cele necesare. Am cumpărat șapte prăși- 
tori și am îmbunătățit construcția marca
toarelor, punîndu-le pe roți ca să poată fi 
conduse cu mai multă ușurință.

Anul acesta vom î-nsămînța cinci hec
tare pentru producerea seminței hibride. 
Pentru cultura aceasta am rezervat o bu
cată de teren la depărtare mai mare de 
lanul de porumb. însămînțînd în anul vii
tor sămînță hibridă, vom obține recolte 
și mai bogate.

Prin părțile noastre, după cum se poate 
vedea din recoltele realizate de-a lungul 
mai multor ani, se pot obține producții 
mari de porumb. Pentru aceasta însă este 
nevoie să muncim bine, să cunoaștem și să 
aplicăm învățaturile agrotehnice, metodele 
noi de muncă și să părăsim pentru tot
deauna practicile învechite.

NICOLAE COCONOIU 
gospodăriei agricole 

,,23 August" din 
regiunea Craiova '

Însămînțatul în pătrat se poate executa 
și pe suprafețe mai mici și cu mijloace 
mai simple, ceea ce face ca el să fie la 
îndemîna maselor largi de țărani munci
tori, colectiviști, în
tovărășiți și cu gos
podării individuale.

Acolo unde nu 
sînt mașini de însă
mînțat în cuiburi 
așezate în pătrat se 
poate întrebuința me. 
toda următoare : îna. 
inte de însămînțare 
locul cuiburilor tre
buie însemnat pe te
ren. Acest lucru se 
realizează cu ajuto
rul unui marcator 
care poate fi con
struit de oricine din- 
tr-o grindă, de lemn 
pe care se așează 6 
dinți la distanțe de

acest marcator, tras de cai sau de boi, se 
trece în lungul și în latul terenu
lui (fig. 1). .La locurile unde se , întretaie 
liniile lăsate de dinți, se pun câte

70 cm. unul de altul. Pe grindă se fixează 
o pereche de coame ca la plug, cu aju
torul cărora conducem dispozitivul. Cu

președintele 
colective 
Bănești,

2-4 semințe, cu colțul sapei sau cu semă
nătoarea de mină (fig. 2„ Trebuie să dăm 
o mare atenție atît marcatului — marca
torul să fie purtat absolut drept în amîn- 
două direcțiile, fără greșuri — cît și se* 
mănatului — semințele să fie puse exact 
în locul unde se; întretaie liniile lăsate 
de marcator. DaoS aceste cerințe nu sînt 
respectate, atunci cuiburile nu vor mai fi 
așezate în pătrat, nu vom mai putea prăși 
în lung și-n lat cu prășitoarea, deci toată 
osteneala de la însămînțări va rămîne 
zadarnică. De asemenea, lâ marginile ogo
rului trebuie să lăsăm loc suficient pen
tru întoarcerea prășitoarei.

Nimeni nu trebuie să-și închipuie că 
numai însămînțatul în pătrat este totul. 
Culturile prășitoare trebuie îngrijite cu 
cea mai mare atenție, curățite de buruieni' 
și cu solul afînat prin prașile date la 
vreme. Culturile însămînțate în cuiburi 
așezate în pătrat (porumbul, floarea-soa-■ 
relui, cartpfii) pot fi prășite de mai multe 
ori în lung și în lat, cu ajutorul prășl- 
toarelor cu tracțiune animală sau cu al 
cultivatoarelor trase de tractoare.



Din experiența instructorului raional

Pupă alegeri
Rînd pe rînd, în adunarea pentru darea 

de seamă și alegerea comitetului V.T;M., 
utemiștii vorbeau despre munca comite
tului și a lor proprie, despre realizările 
organizației, despre ce aveau de făcut în 
viitor. Adunarea generală a organizației 
de bază de la fabrica de conserve „Ionel 
Jora”, din Galați a reușit să oglindească 
aspectele variate ale muncii organizației 
și să atragă atenția asupra slăbiciunilor 
vechiului comitet. Utemiștii aii încredin
țat conducerea organizației de bază to
varășei Fănica Vîrlan, o fată modestă, 
harnică, fără prea multă experiență în 
munca de organizație dar care are multă 
dragoste de muncă.

In darea de seamă s-a arătat că cotiza
țiile s-au plătit în proporție de 85—90 la 
sută, disciplina în producție a fost în ge
neral bună, în întrecerea socialistă sînt 
antrenați' lunar circa 30 de tineri dintre 
care unii își depășesc propriile lor angaja
mente. Și în munca educativă s-au obți
nut rezultate bune. Tinerii citesc cărți de 
la bibliotecă, cercul politic funcționează, 
s-a organizat și o reuniune a tineretului.

în discuții, utemiștii au arătat însă că 
se putea face mult mai mult. Este adevă
rat că în întrecerea socialistă sînt antre
nați lunar circa 30 de tineri, dar acea
sta nu este pe măsura posibilităților , din 
fabrică. Organizația de bază U.T.M. n-a 
dovedit suficientă inițiativă în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de producție, a ri
dicării productivității muncii, ieftinirii 
produselor și îmbunătățirii calității. Au 
existat propuneri pentru crearea a două 
brigăzi de producție, a două posturi ute- 
miste de control, dar aceste propuneri 
n-au prins viață. Unele grupe utemiste 
nu-și trăiesc o viață proprie bogată; 
munca sportivă, desfășurată în mijlocul 
tinerilor nu este încă satisfăcătoare. De
oarece au dus o muncă superficială, lip
sită de conținut, o parte dintre membrii 
vechiului comitet n-au mai căpătat și pe 
mai departe votul utemiștilor.

Discuțiile purtate de utemiști în adu
nare mi-au arătat- mie, - ca instructor al 
comitetuluiorășenesc, că am. ajutat prea 
puțin vechiul comitet ca, bazîndu-se pe 
un activ numeros, să organizeze o viață 
bogată, tineretului din fabrică.

Aceastș nu s-a făcut, dar se poate face 
de acum' înainte. Există toate condițiile. 
Adunarea generală a dies un comitet ca
pabil, ă adoptat o serie de hotărîrj inte
resante, în -fabrică lucrează mulți tineri, 
băieți și' fete, plini de inițiativă, dornici 
să muncească, să facă sport, să învețe, 
să-și petreacă în mod plăcut timpul liber.

Imediat ■ după adunarea de alegeri, 
mi-am'propus să ajut comitetul nou ales 
să înceapă să muncească așa cum i-au ce
rut utemiștii în adunare. Avînd ia bază 
hotărîrile adunării, eu am instruit noul 
comitet și în special pe tovarășa Fănica 
Vîrlan, secretara comitetului. Utemiștii au 
cerut noului comitet să muncească în mod 
colectiv. Există un început bun. Tova
rășa Vîrlan nu muncește singură, se sfă
tuiește cu ceilalți membri ai comitetului 
și nu se subsț^uie_lmydar mgă £-ayeu- 
șit să activizeze pe' toți membrii comite
tului. Așa de pildă, tovarășa Nictilina 
Lungu. membră în comitet, una, dintre 
muncitoarele fruntașe din fabrică și care 
are multă experiență în munca organiza
ției, nu este antrenată în muncă pe mă
sura posibilităților el. Comitetul U.T.M. 
trebuie să pună la baza întregii sale ac- 

- tivități principiul comunist al muncii co
lective și atunci cu siguranță că va ob
ține rezultate mai bune.

Hotărîrea adoptată în adunarea de ale

In atenția activiștilor U. T. M

(

• A apărut „Din experiența Cpmsomo- 
lului“ nr. 3, luna martie 1955, cu urmă
torul cuprins :

— Experiența inovatorilor trebuie să 
fie însușită de toți tinerii muncitori, de 
A. BELONOGOV.

— Să se înlăture lipsurile din evi
dența membrilor Comsomolului

— Cum . trebuie să. fie un instructor 
de pionieri.

I recenzie Povestea unei mîrșave înscenări*’
Pentru un om, examenul cel mai con

cludent al tăriei și atașamentului față de 
, marile idealuri sociale și morale îl con

stituie, fără îndoială, clipele cele mai 
grele, încercările cele mai aspre. In ase
menea împrejurări iese la iveală ceea ce 
pînă atunci putea fi latent, nebăgat în 
seamă ; ca și în dogoarea uriașă a cuptoa- 

. retor. în asemenea ocazii se verifică puri
tatea oamenilor, ies la iveală adevăratele 
tor resorturi morale — se separă oțelul 
de zgură. O astfel de întîmplare a ales 
ș; scriitorul progresist canadian Dyson 
Carter pentru a aduce o lumină plină de 
realism asupra aspectelor celor mai esen
țiale ale societății actuale a țării sale, pen
tru a arăta pe acei oameni care reprezintă 
și făuresc pacea, viitorul, pentru a de-' 

; masca pe aceia care s« agață cu disperare 
de trecut șl pe care omenirea, în mersul 
ei victorios înainte, îi zdrobește inevitabil.

Romanul „Viitorul e cu noi” es.te po- 
Vestea unei mîrșave provocări pusă la cale 
de către monopoliștii canadieni, cu con
cursul aparatului de stat subordonat tor, 
'.împotriva unor oameni care se opun cu 
toate puterile izbucnirii unui nou război. 
Dulăul odios, agentul de presă Morton 
Cain adulmecă cu furie, caută fire pentru 
urzirea unei provocări. Aceasta trebuie 
să le dea posibilitate, lui și patronului său, 
trustmanul Farony, să dezlănțuie o cam- 
ipanie de mistificare și terorizare a popu
lației, o perdea de fum care să ascundă 
pregătirile în vederea scăderii în masă a 
salariilor, în vederea intensificării cursei 
înarmărilor pe spinarea celor ce muncesc. 
Cînd arunci cu bani în dreapta și în stin
gă, nu e greu să pui la cale o ticăloșie. 
Morton Cain reușește să dezlănțuie un 
nare scandal, intentarea unui proces de 
ipionaj în care amestecă pe fruntașul co- 
nunist Kirby, pe inginerul Allan Baird, 
be profesorul universitar Sommerville, pe 
itudentu] Calvin Finley și pe iubita aces- 
luia, Patricia Dunn, precum și pe munci- 
orul Mihael Langner.

Dar socoteala de acasă nu se potrivește 
|u cea din tîrg. Atitudinea celor mai mulți 
dintre acuzați nu corespunde nici pe de-

*) Dyson Carter — „Viitorul e cu noi" 
i.S.P.L.A.

geri înmănunchiază aspecte variate ale 
muncii de U.T.M. Adunarea generală a 
hotărît ca toți utemiștii să aibă sarcini 
concrete și a obligat comitetul să contro
leze îndeplinirea lor. De asemenea, a hotă
rît să se organizeze mai bine educarea 
comunistă a tineretului din fabrică. Ute
miștii au cerut să se organizeze conferințe, 
recenzii, reuniuni, să se desfășoare o bo
gată activitate sportivă.

Adunarea generală a trasat ca sarcină 
utemiștilor să fie exemplu în muncă și 
disciplină, brigăzile și posturile utemiste 
de control să muncească după plan. Ace
stea sînt numaj cîteva din hotărîrile adu
nării generale. Pe bună dreptate și-au pus 
întrebarea noii membri ai comitetului: cu 
ce să înceapă, care inel al lanțului odată 
luat va atrage după sine o înviorare a 
întregii munci de organizație ?

Cunoscînd această organizație, le-am 
propus să înceapă cu activizarea gru
pelor U.T.M. Aceasta înseamnă ca de la 
început să se repartizeze răspunderi pre
cise pentru fiecare utemist. Cu ajutorul 
unui activ larg, s« va putea îmbunătăți 
munca culturală și sportivă, activitatea 
cercului politic, se va putea controla 
munca fiecărui utemist. Lucrul acesta a 
început să se facă. Printre primele rezul
tate se numără și constituirea a două bri
găzi de producție și a două posturi ute
miste de control. Rămîne ca acestea să-și 
întocmească planuri reale de activitate 
și să se urmărească îndeplinirea lor. In 
primul plan de muncă al noului comitet, 
multe din hotărîrile adunării generale au 
fost înscrise și concretizate. Aceștia sînt 
primii pași ai noului comitet. Sînt încă 
pași timizi, dar vor deveni mai siguri pe 
măsură ce se vor arăta cele dinții rezul
tate. Dacă stai de vorbă cu tovarășele Fă
nica Vîrlan, Maranda Dumitriu, sau alți 
membri ai comitetului, constați că vor să 
realizeze lucruri frumoase în viitor. In 
ultimele două luni nici un tînăr muncitor 
nu a lucrat sub normă, dar aceasta nu-i 
mulțumește. Vor să aibă cît mai mulți ti
neri fruntași așa cum sânt Florica Voicu- 
lescu, Niculinâ Lungu, Elena Zaharia. In 
adunarea de alegeri tinerii de la secțiile 
galvanizare și tinichigerie au cerut să se 
creeze și în secțiile lor brigăzi de produc
ție. In scurt timp aceste brigăzi se vor 
crea. Membrii comitetului și-au prepus să 
antreneze o serie de tineri buni pe care 
să-i ajute să crească din punct de vedere 
politic pentru a putea deveni utemiști. 
Mai mulți utemiști, printre care și tova
rășa Maranda Dumitriu, se pregătesc să 
devină candidați de partid. Și ei sînt în 
atenția comitetului organizației de bază.

în afara ajutorului pe care eu ca ins
tructor îl voi da acestei organizații, comi
tetul orășenesc U.T.M. are un plan de 
măsuri pentru instruirea și ajutarea noi
lor organe. Printre acestea se numără: 
ziua secretarilor organizațiilor de bază 
din fabrici și instituții, care va avea loc 
în curînd, o consfătuire cu adjuncții și 
responsabilii cu învățămîntui politic la 
care vor participa și propagandiștii, o 
consfqțupre qu responsabilii de brigăzi și 
posturi utemiste de control la care vor 
participa membrii comitetelor U.T.M. care 
răspund de producție și calificare, și al
tele.

Se pot face lucruri frumoase dacă vor 
fi folosite toate sugestiile utemiștilor de 
la adunarea de alegeri. Depinde însă de 
pasiunea și răspunderea cu care vor 
munci membrii noului comitet.

GHEORGHE CÎRLAN 
instructor al comitetului 
orășenesc U.T.M.-Galați

— Grija pentru o recoltă bogată în 
1955.

— Organizația comsomolistă de bri
gadă în colhoz, de M. RUDOV.

— Ce am învățat de la Terentii Mal- 
țev

— Să instruim și să educăm tine
rii crescători de vite, de I. KUIDIN.

parte așteptărilor infamilor organizatori ai 
procesului și așa zișii „spioni” reușesc să 
dejoace rînd pe rînd manevre dintre cele 
mai ticăloase, ale lui Farony și acoliților 
săi.

Povestirea evenimentelor ce au precedat 
procesului dă posibilitate autoruliA să 
facă o secțiune, am spune, în viața unui 
oraș canadian oarecare și să descopere îna
intea cititorului straturile sociale, elemen
tele lor cele mai active, să explice moto
rul intereselor de clasă care le acționează. 
Astfel, se conturează net cele două tabere 
opuse: de o parte tabăra celor mulți, dor
nici de liniște, de pace și o viață mai bună, 
în care se află — cunoscîndu-și mai bine 
sau mai puțin bine dușmanii și sarcinile 
de luptă — marea masă a poporului, mun
citori, intelectuali, gospodine, adeseori oa
meni dintre cei mai umili dar profund 
cinstiți, de cealaltă parte tabăra exploata
torilor, a dușmanilor păcii și ai poporu
lui, însoțiți de toată haita de lepădături 
care-i servesc.

Unul dintre cele mai interesante carac
tere ce apar în carte este acela al ingine
rului Allan Baird, eroul principal al ro
manului. Dyson Carter petrece cu price
pere cititorul de-a lungul evoluției aces
tui personaj, pentru ca poziția finală a in
ginerului să apară deplin justificată. Pe 
Allan Baird, un tînăr inginer talentat, 
viața îl pune în fața unei probleme nu 
tocmai ușor de rezolvat. Una din inven
țiile sale, un puternic motor cu reacție, 
este acceptată repede de către magnații 
industriei, în timp ce alta, un aparat pen
tru tratamente de fizioterapie care putea 
readuce sănătatea a nenumărați oameni, 
nu prezintă pentru aceștia nici un interes. 
Fiind un om cinstit, dar avînd capul îm- 
puiat de toată confuzia caracteristică unui 
intelectual crescut la școala burgheziei, 
Allan nu-și dă seama că pe capitaliștii 
monopolist i îi interesează q.u însănătoși
rea oamenilor, ci fabricarea de bombar
diere care, omorînd cu ajutorul armei 
atomice milioane de oameni, pot rotunji 
cu profituri uriașe averile tor. Neînțe- 
legînd care sînt cauzele încurcăturii în 
care se află și vrînd, în același timp, să 
nu-și păteze sufletul cu participarea la o

★

Muncitorii au sfîrșlt 
lucrul, dar biblio
tecara de abia acum 
îl începe. Rînd pe 
rînd vin tinerii, băie
ți și fete, să ia cîte 
o revistă, o carte vin 
să citească, să învețe. 
Și biblioteca clubu
lui combinatului fo
restier „Bernat An
drei" din Vatra Dor- 
nel le pune la dispo
ziție destule mijloace 
pentru ridicarea nive
lului lor 
Ideologic, 
fotografie 
muncitori 
luînd cărți i 
la bibliotecă.

cultural șl 
Iată-i în 
pe tinerii 
forestieri 
șl citind

★

Festivalul Filmului Maghiar
în cinstea aniversării a 10 ani de la eli

berarea Ungariei de sub jugul fascist, Mi
nisterul Culturii și Institutul romîn^ pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
organizează între 5 și 10 aprilie la cinema
tograful „Patria" din Capitală, precum și 
în 9 orașe din țară „Festivalul Filmului 
Maghiar".

'Cu acest prilej vor fi prezentate o se
rie de realizări de frunte ale cinemato
grafiei maghiare printre care filmele artis
tice „14 vieți", „Un om teribil", „Eu și 
bunicul”, „Un petec de pământ", „Doi Ori 
doi fac câteodată cinci", documentarele 
„Maeștrii înotători sub apă”, „Pădurea șoi
milor albaștri", „Scaunul magic" și altele-, 

(Agerpres)

PE URMELE 
MATERIALELOR NEPU8LICATE 

Se înfrumusețează 
orașul Salonta

Năzuința fiecărui tînăr, fiecărui cetă
țean al patriei noastre este ca satul, ora
șul său să-și schimbe necontenit înfăți
șarea, să devină din ce în ce mai frumos.

Multe propuneri în acest sens sînt a- 
dresate organelor locale ale puterii de 
stat, presei centrale și locale, conducerii 
statului nostru. Astfel au procedat și doi 
tineri, corespondenți voluntari din orașul 
Salonta, regiunea Oradea. Adres.îndu-se în 
scris „Scînteii tineretului" ei au arătat 
că în orașul lor sfatul popular neglijează 
în mod nejustificat efectuarea unor lu
crări menite să schimbe aspectul orașului, 
că nu dă sprijinul necesar salariațitor de 
la Prodaliment. care s-au oferit să ame
najeze parcul de la gară etc.

In corespondențele sosite de la tinerii 
din Salonta se mai arată că, sfatul popu
lar începe unele lucrări și apoi le lasă 
neterminate ; numai așa se explică de ce 
nu s-a efectuat la timp repararea unor 
străzi ale căror lucrări au fost începute 
în anii trecuți.

Sezisările primite la redacție pe această 
temă au fost înaintate forurilor de resort. 
Sfatul popular orășenesc Salonta luînd 
cunoștință de aceste semnale critice ve
nite din mase, a pornit la remedierea lip
surilor, trecînd la efectuarea lucrărilor de 
amenajare a orașului.

în parcul de la gară s-a amenajat cu 
ajutorul muncitorilor de la Prodaliment 
Salonta, un teren de volei și imul de bas- 
chet-bal.

A fost amenajat parcul din centrul ora
șului și parcul din Piața Lenin, s-a exe
cutat acoperirea cu plăci de beton a unui 
canal în lungime de 100 metri liniari.

Clădirile avariate din oraș au fost de
molate reparîndu-se totodată un impor
tant număr de străzi.

crimă pe care numai o bănuiește, Allan 
Baird, inconștient de necesitatea de a lup
ta activ împotriva bandiților imperia
liști, preferă să demisioneze de la fabrica 
de avioane. Dyson Carter dovedește însă, 
prin desfășurarea ulterioară a acțiunii ro
manului, că în zilele noastre nimeni nu se 
poate izola de marea luptă împotriva răz
boiului și că acela care se baricadează în 
casă, departe de „politică", de luptă, 
e ajuns de bătăile acesteia chiar în ușa 
sa. Famoy și Cain găsesc în persoana lui 
Allan Baird o victimă tocmai potrivită 
pentru provocarea tor și-1 acuză pe acesta 
de trădare, pretextînd că planurile apa
ratului de fizioterapie sînt de fapt schițele 
unor aparate militare secrete pe care tînă
rul inginer vrea să le vîndă „roșilor”. In 
acest fel, independent de voința lui, intră 
„politica” în viața lui Allan. Procesul și 
condamnarea care ar putea să urmeze în
seamnă pentru inginer o mare primejdie 
ce apasă asupra libertății și chiar a vieții 
lui. Fiind un om integru, cu un caracter 
puternic, Allan este gata să vină în fața 
judecății ale cărei culise nu le cunoaște 
pentru a-și apăra onoarea și dragostea fe
ricită cu soția sa, Cora.

Este aproape sigur însă că Allan ar fi 
fost înfrînt în această luptă inegală 
dacă n-ar fj avut alături în acele clipe pe 
oamenii cei mai clarvăzători, elementele de 
avangardă ale poporului muncitor din Ca
nada, implicați și ei în proces; pe comu
niști. Luptînd cot la cot cu ei, Allan în
vață Să-i cunoască, să-i aprecieze și se 
apropie treptat de pozițiile tor ideologice. 
Dyson Carter creionează mai precis figu
rile a doi comuniști care, deosebindu-se 
între ei ca oameni, sînt uniți de aceeași 
dragoste față de popor, de aceeași ură 
sfîntă față de dușmanii lui. Un aserpenea 
activist comunist, energic, hotărît și. pers
picace este Ted Kirby. Mult mai bine este 
însă surprins chipul lui Mihael Langner, 
un muncitor bătrîn și infirm, care joacă 
însă un mare rol în distrugerea complotu
lui banditesc. Mihael, un om care a văzut 
multe în viața lui și a cărui inimă bate 
cu căldură pentru soarta oamenilor sim
pli, cucerește pe cititor prin blîndețea și

Brigada
Abia s-a luminat bine de Ziuă și vînză- 

torii de la Magazinul universal din cen
trul de raion Pogoanele, regiunea Ploești, 
își fac apariția pe ulițele satului. Ei se 
grăbesc spre magazin pentru a-și gos
podări locurile de muncă. Unii își com- 
plectează sortimentele de mărfuri descom- 
plectate prin vânzările din ziua ante
rioară, alții șterg geamurile vitrinelor, a- 
ranjează mărfurile expus® aici, iar alții 
se ocupă cu pregătirea ambalajelor. Apoi 
fiecare își amenajează raionul său, aișe- 
zînd mărfurile pe sortimente, pe calități, 
pregătind instrumentele necesare procesu
lui de deservire : metru, foarfeci, perie, 
încălțător, cântar, greutăți etc. La ora 
deschiderii, cei 5 utemiști, membri ai bri
găzii de bună deservire, sînt la locurile 
lor.

La raionul de textile, utemista Maria Bîl- 
bă măsoară cu precizie și eliberează bonuri
le cu multă îndemânare, prezintă mărfurile 
solicitate de clienți și în timp ce aceștia le 
cercetează, servește pe alții, eliberează măr
furile achitate etc. Vînzătoarea prezintă 
clienților câte aouă-trei sortimente pentru 
ca fiecare să-și poată alege și le ajută 
clienților să se hotărască. Bineînțeles, 
printre cumpărători sînt și bărbați. Ti
nerii lucrători din magazin au constatat 
însă că — să nu fie nimănui cu supă
rare — bărbații nu prea se pricep ce 
să cumpere. Un tovarăș, de pildă, vroia 
într-o zi să cumpere fetiței lui de 4 ani 
material pentru o rochiță nouă, dar nu știa 
ce material s-ar potrivi mai bine și nici 
cît i-ar trebui. Tovarășa Bîlbă nu l-a lă
sat să plece, ci i-a venit în ajutor. După 
cîteva zile a avut o bucurie: mama a ve
nit la magazin să-i mulțumească, aducînd 
și fetița îmbrăcată cu rochia cea nouă.

La raionul de încălțăminte, utemista 
Maria Roșea, duce aceeași luptă pentru 
buna deservire a cumpărătorilor. Ea as- 
oultă cu luare aminte cererile lor și are 
grijă ca întotdeauna cînd oferă marfa, 
aceasta să nu fie prăfuită sau defectă.

Unul din raioanele cele mai des vizi
tate este raionul de fierărie, Aici lucrea
ză utemistul Toader Valeriu, care pre
zintă cumpărătorilor uneltele necesare 
muncilor agricole de primăvară, precum 
și obiecte de uz casnic. Deși e tînăr, se
riozitatea sa și cunoștințele .pe care și le-a 
însușit despre întrebuințarea oricărei piese 
sau șurub, i-au adus pe drept cuvânt 
lauda cetățenilor: „tînăr de ani, dar bă- 
trîn la minte”.

La fel de intensă și multilaterală e ac
tivitatea utemistei Coca Zaharia, absol
ventă a Școlii profesionale comerciale. Ea 
este singura care are în raionul său două 
secții: parfumerie și tutungerie, dar a- 
ceasta n-a împiedicat-o cu nimic să fie 
totdeauna fruntașă a magazinului. Ea a 

înțelepciunea sa, prin faptul că reprezintă 
acel tip de muncitor care acumulând bo
gate cunoștințe, fiind plin de talent, se ri
dică pe o treaptă .înaltă a conștiinței de 
clasă, bucurîndu-se de un mare prestigiu 
și dragoste în rîndul tovarășilor săi. Mi
hael rezistă cu bărbăție torturilor din în
chisoare și reușește chiar să scrie pe as
cuns și să publice pamfletul „Eu spionez”, 
în care demască cu vehemență și în mod 
convingător mîrșava înscenare a capita
liștilor monoppliști.

Tocmai acești oameni neînfricați, care 
știu să vadă ce se ascunde în spatele , fie
cărei manevre a burgheziei, reușesc să 
spulbere confuziile lui Allan și să-1 facă 
a înțelege că se află nu în fața unei ne
dreptăți oarecare, ci în fața unei verigi 
dintr-un sistem odios. Pas cu pas, Allan 
Baird pricepe aceasta și, reușind să-și în
frângă prejudecățile, se încadrează deschis 
în lupta politică pentru pace, împotriva 
ațâțătorilor la război.

Cu totul alta este evoluția pe care o su
feră soția lui, Cora. Fiică a unui mare bo
gătaș, neobișnuită să înfrunte greutățile, 
avînd un caracter slab, purtând amprenta 
moralității burgheze, ea nu rezistă presiu
nilor de tot felul și nerenunțînd la dra
gostea pentru Allan, încearcă să-l aducă 
pe calea egoistă a trădării tovarășilor. Ne
reușita acestei acțiuni o duce Ia un fali
ment moral, la un puternic dezechilibru 
nervos.

Aparent, figura profesorului Sommer
ville — implicat din întîmplare în proces— 
este contradictorie. El oscilează între pro
gresiști și reacționari, cînd se declară prie
ten al Uniunii Sovietice, cînd proslăvește 
bomba atomică și devine pînă la urmă un 
martor mincinos al acuzării. Meritul lui 
Dyson Carter stă tocmai în aceea că și-a 
concentrat focul demascator asupra aces
tuia. care, într-un anumit sens, este mai 
primejdios decît patronii săi deoarece, cu 

, masca lui de obiectivitate, poate târî mai 
ușor masele în mrejele minciunii. Arzînd 
cu fierul roșu teoriile acestui intelectual 
vîndut, despre „acomodare”, teorii care au 
drep.t scop dezarmarea poporului în fața 
exploatării, educarea în spiritul supu
nerii oarbe față de orice samavolnicie, 
scriitorul îmbogățește galeria de tipuri

deserviri
fost aceea care a inițiat, pe lingă con
dica de sugestii și reclamații, carnetul 
individual al fiecărui vânzător, unde se 
notează activitatea zilnică, cu realizările și 
lipsurile respective, mărfurile solicitate 
de localnici etc. Astfel, se reușește să se 
realizeze un studiu mult mai precis al 
cererii de cons’um a populației, decît îna
inte, cînd mulți dintre clienți plecau fără 
să scrie în condică ce doresc să cumpere. 
Urmarea este o aprovizionare mult mai 
bună a magazinului.

Condica de sugestii și reclamații în care 
își spun părerea sute de cumpărători, ră
mîne totuși un îndreptar principal în 
munca tinerilor vînzători. Ei o citesc re
gulat și prin ea află dorințele consuma
torilor. Să răsfoim condica. Tovarășul Ion 
Besoiu și mulți alții ca el, atrage aten
ția conducerii magazinului să se îngri
jească de aprovizionarea cu sape, coase, 
seceri, furci, greble etc. Tînăra Marga
reta Georgescu scrie : „îmi place cum se 
muncește aici, însă ar trebui ca tovară
șii vînzători să scrie sumele mai desci
frabil pe boniere”. Tînărul Anghel Ște
fan, recomandă conducerii magazinului să 
se aranjeze în așa fel mărfurile în rafturi, 
îneît să existe cîte un model din fiecare 
sortiment. .

După închiderea magazinului, seara, 
brigada de tineret și ceilalți vînzători ră- 
mîn să facă soldul vînzărilor ailnice. Apoi 
se ocupă de curățenia magazinului, așează 
mărfurile în rafturi, instrumentele la lo
cul lor și părăsesc magazinul pentru ca 
a doua zi să revină la datorie.

Succesele lor îi bucură, dar lucrătorii de 
aici nu se mulțumesc cu ceea ce au rea
lizat. La fiecare ședință de producție scot 
în evidență lipsurile și se simt mulțumiți 
că se pot ajuta între ei. Tot la ședințe, ei 
citesc sezisările cele mai importante din 
condica de sugestii și reclamații și-și spUn 
părerea asupra lor. hotărând ce măsuri 
să ia pentru lichidarea lipsurilor.

Responsabilul magazinului tov. Dumitru 
Ciurel, are o contribuție însemnată la buna 
desfășurare a muncii în magazin. El se în
grijește de aprovizionarea magazinului la 
timp și în bune condițiuni. în orice ședință 
de producție, înaintea oricărei comenzi de 
mărfuri, tov. Ciurel se consultă cu vîn- 
zătorii, cercetează carnetele lor indivi
duale, condica de sugestii și reclamații, 
are în vedere necesitatea sezonului res
pectiv, și al celui care va urma, obi
ceiurile și portul localnicilor, dorințele 
lor etc. Responsabilul stă în magazin 
printre cumpărători, as.cultîndu-i, dîn- 
du-le lămuriri, îndrumă vînzătorii și-i a- 
Jută la desfacerea mărfurilor în bune 
condițiuni.

Corespondent 
DUMITRU BRADESCU

aflate în roman cu acest exemplar ale că
rui copii sînt țintuite zj de zi la stîlpul 
infamiei de către oamenii cinstiți de pre
tutindeni.

Mijloacele artistice pe care le folosește 
Dyson Carter în zugrăvirea eroilor săi și 
în închegarea acțiunii sînt dintre cele mai 
simple. Ele cîștigă cu atît mai mult sim-. 
patia cititorului, cu cît sânt adecvate toc
mai ilustrării vieții omului de rînd, care 
năzuiește din tot sufletul spre pace, spre 
O lume mai bună. Autoruj se apropie cu 
căldură de viața oamenilor din popor fo
losind o paletă cu culori calme pentru a 
ilustra profilul moral luminos al aces
tora, spiritul lor de dreptate, dragoste și 
înțelegere. Asemenea oameni buni vie
țuiesc de pildă în familia de muncitori 
Dunn, dar scriitorul nu omite să ne pre
zinte și pe unul dintre ei, Joe despre care 
se vede limpede că a fost orbit de propa
gandă anticomunistă și cu greu va putea 
fi edificat asupra adevărului. în general, 
autorul dovedește înțelegere în descrierea 
drumului către adevăr al oamenilor, ne- 
fimdu-i frică să arate că unii șovăie, că 
unii mai păstrează prejudecăți. Este lim
pede însă că fondul curat al sufletului tor 
determină adeziunea tor la cauza celor 
mulți, chiar dacă mai au credințe naive 
asemenea Patricie-i Dunn, care-i aseamănă 
pe capitaliști cu diavolul, chiar dacă mai 
rămîn atașați religiei ca pastorul Finley.

Sfîrșituj cărții nu aduce dezlegarea con
flictului. Procesul nu se termină odată cu 
cartea și cititorul nu cunoaște sentința. în ' 
felul acesta, scriitorul sugerează ideea că 
hotărîtor nu este rezultatul uneia sau al
teia dintre ciocnirile cu dușmanul, ci re
zultatul luptei generale pentru pace. Hotă
rîtor și important este faptul că, odată 
cu apropierea de desnodămînt, se produce 
o clarificare ideologică a oamenilor simpli, 
eroi ai romanului, care învață să-și cu
noască aliații și vrăjmașii, călindu-se și 
pregătindu-se să izbândească în marea 
luptă pentru triumful păcii și socialis
mului.

B. DUMITRESCU
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Pe studenții anului IV de la Făcui- g 
8 tatea de științe juridice a Universi- 8 
" tății „Victor Babeș” din Cluj, puține ? 

zile îi mai despart de ultimele lor exa- g 
mene. 8

Pentru o cît mai bună pregătire a ? 
acestor examene, precum și a exame- > 
nului de stat, studenții acestui an se 8 
străduiesc să-și însușească cu seriozl-1 
tate materia predată. în ultima vreme 8 
se observă la studenții acestui an o 8 
sporită atenție față de conspectarea | 
întregului material bibliografic ce le 8 
este indicat și o participare mal mare | 
la orele de consultații. Participarea la g 
aceste ore de consultații prezintă pen- 8 
tru toți un deosebit ajutor în muncă," 
deoarece aici tovarășii profesori lămu
resc problemele ce n-au fost înțelese 
de studenți în orele de curs.

Totodată, s-a Intensificat activitatea 
cercurilor științifice pe materii de spe
cialitate care există în facultatea noa
stră, fapt care contribuie la sporirea 
cunoștințelor.

Cel 86 de studenți ai anului se pre
gătesc cu seriozitate și pentru exa- 8 
menul de stat. Pînă acum, un număr 8 
de 38 studenți au și terminat tezele | 
pentru examenul de stat și le-au depus 8 
pentru a fi corectate.

Primii care au terminat aceste lu
crări au fost utemlștii Gruia Lidia, 
Gheorghiță Mircea, Mateica Anton, Bi- 
riș Mihai. Ceilalți studenți și-au luat 
angajamentul ca pînă la 1 
termine și ei tezele și să le depună 
pentru corectare.

In pregătirea lucrărilor de diplomă 
studenții sînt ajutați din plin de colec
tivele catedrelor de specialitate care le 
dau îndrumări prețioase și le pun la 
dispoziție materialul documentar ne
cesar, Un sprijin deosebit îl. acordă 
studenților tov. conferențiar Stegă- 
roiu C-tin și alții.

I Vești din facultăți I
★ ★
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Teme interesante 
pentru sesiunea cercurilor 

științifice
în toate centrele universitare din 

o țară se fac mari pregătiri pentru se- 
8 siunile anuale ale cercurilor științi- 
8 fice studențești.
8 în cercurile științifice ale anului III 
8 de la Facultatea de istorie a Universi- 
8 tății „Alexandru I. Cuza” din Iași, re- 
g feratele care se vor ține în cadrul 
8 sesiunii sînt în faza finală de redac- 
8 tare. Preocupați de găsirea unor' su- 
g biecte interesante din trecutul de luptă 
8 al poporului, membrii acestor cercuri 
| și-au propus printre altele următoarele 
g teme: Cultura tripolică în lumina 
8 ultimelor cercetări sovietice, Cauzele 
| răscoalei lui Tudor Vladimirescu oglin- 
g dite în proclamațiile sale etc. La aceste 
8 referate lucrează studenții Iacob Sil- 
J via și Theodoru Dan.
8 O temă interesantă și originală și-a 
| propus și studentul Puiu Dorin. El a 
8 studiat numeroase documente care l-au 

ajutat în alcătuirea monografiei| ajutat în alcătuirea totel
| „Cherhanaua de postav de la Chipă- 
8 rești”, lucrare care aduce prețioase in- 
? formații în legătură cu apariția și dez- g "C7.C» 14" a O îv» v«M
8 8 8 88 
8 
i 8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 8
8 .-----, _ ----- ------------------- ---  -----
g duiește, cu ajutorul unor mijloace cît 
8 mai variate, să contribuie la educarea 
8 studenților.
| Printre sporturile preferate de stu- 
8 denți se află și șahul. Regulat, Tudo- 
8 rache Nicolae, Rozenthal Bebe pre- 
g cum și alți studenți pot fi găsiți in 
8 club jucînd șah. Antrenamentele con- 
8 tinue au făcut ca studentul Rozenthal 
I să se claseze printre primii la con- 
8 cursul de șah organizat în oraș.
8 In cadrul clubului nostru se desfă- 
g șoară și o bogată activitate culturală. 
8 Biblioteca este permanent folosită de 
| studenți, se organizează audiții muzi- 
| cale la radio, vizite la expoziții etc. De 
8 un mare succes s-a bucurat expoziția 
8 „Universitatea de Stat Lomonosov din 
8 Moscova” care a fost vizitată de toți 
8 studenții și de către membrii corpului 
8 didactic.
8 Activitatea de fiecare zi a clubului 
8 nostru reflectă grija conducerii Insti- 
| tufului pentru educația comunistă a 
8 studenților.

voltarea manufacturii în țara noastră. 
Seriozitatea cu care membrii cercu

rilor își pregătesc referatele dovedește 
interesul pe care activitatea științifică 
îl deșteaptă în rîndul studenților din 
institutele de învățămînt superior.

Corespondent 
IANCU SURICA

In timpul liber
Un rol însemnat în organizarea cu 

folos a timpului liber al studenților In
stitutului de mașini și aparate electrice 
din Craiova îl are clubul studențesc. 
Activitatea pulsează zilnic cu vioi
ciune, iar conducerea clubului se stră-

>

Corespondent 
CONSTANTIN BULUGIU

Informație
Pentru a reglementa transferarea în Ca. 

pi-tală la cerere a medicilor și farmaciști
lor din rețeaua medico-sanitară, Ministe
rul Sănătății a hotărît ca pe viitor, ocuj 
parea posturilor vacante de medici și far
maciști din unitățile medico-sanitare de 
interes local și republican din București 
să se facă pe bază de concurs.

Pentru a fi admiși la concurs, medicii 
și farmaciștii trebuie să satisfacă anu
mite condiții, garantînd o intensă și înde
lungată ^activitate profesională, științifică, 
didactică și obștească. Concursul va con
stitui astfel un criteriu obiectiv și impor
tant pentru aprecierea capacității profe
sionale a cadrelor medico-farmaceutice.

Posturile vacante, condițiile și formele 
de înscriere la acest concurs, probele și 
modul de desfășurare a concursului vor .fi 
aduse la cunoștința celor interesați de că
tre secțiile sanitare ale sfaturilor populare 
regionale și raionale din întreaga țară.

Concursul, care va avea loc la 26 mai 
a.c., va fi organizat pentru ocuparea unor 
posturi vacante de medici consultanți pe 
specialități și unități: interne, chirurgie, 
O.R.L., ftiziologie, neurologie, ortopedie, 
pediatrie, igienă, laborator clinic și far
macie.

(Agerpres)
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Politica imperialistă 
presiuni față de Siria ]

I
I
J

( 
I

, Evenimentele petrecute în ultima . 
( vreme în Orientul arab — și în special j 
(în S ria — au atras atenția opiniei ■ 
l pubiice din lumea întreagă. ,
1 în această parte a lumii se manifes- l 
[tă pe de o parte presiunea mișcării de J 
j eliberare națională, care reunește mase J 
(tot mal largi ale poporului între care { 
! și pături ale burgheziei, iar pe de altă j 
I parte contradicțiile dintre puterile im- ] 
( perialiste. Nu trebuie neglijat, pe lingă j 
j factorul economic, și cel militar, dat j 
j fiind importanța pe care o acordă șira- J 
( tegia blocului atlantic acestor țări așe- J 
| zate în vecinătatea Uniunii Sovietice, j 
( Dar aceste aspecte care nu epuizează j 
I nici pe departe problemele Orientului j 
! Mijlociu și Apropiat cer o amplă tra- j 
ț tare, așa că ne vom limita la cazul Si- J 
f riei și a presiunilor exercitate asupra | 
! acestei țări. (Siria are o suprafață de j 
j aproximativ 188.000 km. patrați și o J 
I populație de peste 3.300.0C0 locuitori). I 
l Evenimentele sînt cunoscute: încer- j 
l cînd să reînvie proiectul blocului ml- J 
I lîtar al Orientului arab, imperialiștii j 
j americani au pornit o acțiune de în- i 
| cheiere a unor tratate militare bilate- J 
( rale avînd drept model acordul turco- j 
! pakistanez. începutul a fost făcut cu j 
( pactul dintre Turcia și Irak, legînd, J 
( deci, prin intermediul primei, Irakul ] 
[ de blocul Atlantic.

Se urmărea ca acest pact să serveas- J 
i că drept schelet visatului bloc la care j 
I să adere toate statele arabe. Dar pînă) 
I acum, cel puțin, lucrurile nu s-au pe- l 
(trecut după dorința puterilor coloniale, j 
( Dm inițiativa Egiptului, țară care j 
( jracă un rol important în Orientul arab, { 
( sa duc în prezent tratative pentru în- j 
[ cheierea unui pact între toate țările ) 
I arabe din Orientul Mijlociu și Apropiat, j 
I pact opus alianței agresive turco-ira- j 
[ k.ene. Siria si Arabia Saudită au șl ade- j 
I rat la pactul propus de Egipt. Iată că la j 
j Washington și Londra s-a sunat deja j 
I alarma: un mic stat — Siria — nu se j 
( supune dictatului imperialist. Note di- j 
I plomatice scrise la un ton amenințător j 

au fost expediate de la Washington »sl ) 
l Ankara. Apoi, masări de trupe turcești) 
j la granița cu Siria. Violarea spațiului J 
i aer .an și terestru sirian de către avloa- j 
( ne și patrule turcești. Toate acestea în- J 
j tovărășite de discursuri belicoase ale j 
* slugilor americane de la Ankara. Aceas- j 
l ta este o manifestare a ascuțirii contra- J 
[ dicțiilor dintre puterile imperialiste și j 
( țările mici care luptă pentru Indepen- j 
( dență politică. ]
[ In această direcție este Interesant de j 
J arătat că în Siria se consolidează un ) 
f front național anti-imperialist. El și-a 1 
j găsit o formă de exprimare în poziția { 
i comună a majorității partidelor politice J 
f inclusiv a Partidului Comunist, în co- J 
( misia pentru afaceri externe a Paria- ] 
I mentului sirian. Membrii Comisiei pen- j 
I îru afacerile externe a Parlamentului) 
l — ' ‘
( ( l ( ( ( l l 
I 
l ( ( I I 
f 
I 
i 
l 
( ( I 1
( i 
! 
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nu aiatciuc cAiunir a a. ai luuivmuiu. - 
sirian ca șj Haled Azem. ministrul de j 
externe au declarat la 29 martie că ) 
„toate partidele politice indiferent de j 
orientarea lor, acționează într-un front ] 
unic împotriva presiunii exercitate în j 
prezent asupra Siriei și împotriva ames- j 
tecului străin care are drept scop să în- j 
grădească suveranitatea și libertatea ■ 
ei. Siria intenționează să ducă politica j 
ei proprie. De comun acord cu guver- j 
nul, comisia pentru problemele externe { 
a parlamentului consideră că această j 
hotărîre exprimă voința poporului și re- i 
comandă Camerei deputaților s-o apro- ] 
be“, (După o relatare a agenției j 
„France Presse“). )

Pe de altă parte în cazul Siriei ac- j 
ț’onează și o altă forță: contradicțiile j 
dintre țările Imperialiste. In primul j 
rînd. Anglia supraveghează cn atenție j 
acțiunile „aliatului" american re- ] 
curgînd, la manevre proprii pentru a j 
nu-și pierde pozițiile în această parte j 
a lumii. Eden a anunțat astfel, că Marea j 
Britanie va adera la pactul turco-ira- j 
kian — combinație agresivă născută din { 
inițiativa Washingtonului. Siria însă j 
era cunoscută ca o piață de desfacere j 
a mărfurilor franceze. (De la sfîrșitul j 
primului război mondial și pînă în 1946 j 
Siria a fost ocupată de trupe franceze).) 
Ori Franța, după cum reiese din comen- J 

(tăriile presei străine, nu numai că nu a ] 
[ fost consultată de către Washington șl j 
f Londra în privința situației din Orien- j 
f tul arab, dar nici măcar nu a fost in- ] 
( formată. S-a ajuns, astfel, ca guvernul ț 
f Franței să trimită o notă guvernului J 
( Turciei în care ia poziție hotărîtă îm- j 
| potriva acțiunilor față de Siria, acțiunij 
r inspirate și sprijinite de S.U.A șl An- J 
K 
( 
f ( ( ( ( ( ( 
( ( 
f 
( ( 
\ 
( ( ( ( f 
u-

glia. - - - j
Se mai pot reaminti șl ciocnirile ar- J 

mate între trupe israeliene și egiptene ] 
care pare-se au fost organizate de acele i 
cercuri interesate în crearea unei at-) 
mosfere încordate în această parte a J 
lumii. Aceste cercuri aveau ca scop să ) 
abată atentia opiniei publice arabe de j 
la pericolul pe care îl reprezintă pac- j 
tui tureo-irakian.

Toate acestea îndreptățesc constata- ] 
rea că orice încercare de a nu urma în- j 
tru totul politica imperialistă de către j 
unele state capitaliste duce la manifes-< 
țări violente, uneori armate, ale mari- j 
lor puteri occidentale împotriva aces- j 
tora. •!

B. SERGIU j

Declarația lui Churchill 
în Camera Comunelor

LONDRA 30 (Agerpres). — După cum 
relatează agenția Reuter, la 29 martie pri
mul ministru Churchill a răspuns în Ca
mera Comunelor la întrebarea laburistu
lui Warbey, referitoare la atitudinea gu
vernului englez față de convocarea unei 
conferințe a marilor puteri.

Afirmind că el a dorit întotdeauna con
vocarea unei „conferințe la un nivel înalt” 
și că o asemenea conferință nu s-a ținut, 
chipurile, pentru că „șefii guvernelor nu 
au ajuns pină în prezent la o înțelegere 
în privința acestei metode", Churchill a 
spus:

„Deocamdată însă, după cum a declarat 
la 23 martie în Camera Comunelor minis
trul Afacerilor Externe, noi nu pierdem 
nimic din vedere în legătură cu mecanis
mul necesar pentru obținerea rezultatelor 
pe care le dorim cu toții”.

Un deputat laburist a făcut aluzie la 
zvonurile despre apropiata demisie a lui 
Churchill, întrebîndu-1 dacă speră că va 
reuși să obțină convocarea conferinței ma
rilor puteri la timp pentru a participa 
personal la aceasta.

Churchill a răspuns : „Viitorul este în
văluit în ceață și n-aș vrea să pătrund 
astăzi prea adine în el“.

Conferința lucrătorilor din agricultura regiunilor 
din zona centrală de cernoziom a U. R. S. S.

VORONEJ 30 (Agerpres). — TASS trans, 
mite: La 29 martie s-a deschis la Voronej 
conferința lucrătorilor din agricultura re
giunilor din zona centrală de cernoziom. 
Această conferință convocată în urma 
hotărîrii Comitetului Central al P.C.U.S., 
este consacrată problemelor sporirii pro
ducției și predării către stat a produselor 
agricole. La conferință participă peste 900 
de persoane. Printre acestea se află col
hoznici, lucrători de la S.M.T.-uri, sovho
zuri și instituții de cercetări științifice, 
conducători ai organizațiilor de partid și 
sovietice din regiunile Belgorod, Voronej, 
Kursk, Lipețk, Orlov și Stambov. A sosit 
de asemenea o delegație a lucrătorilor din 
agricultura Ucrainei.

La lucrările conferinței ia parte N. S. 
Hrușciov, prim secretar al Comitetului 
Central al P.C.U.S., care a fost întâmpinat 
cu aplauze furtunoase. în ajunul conferin
ței el a vizitat colhozul „Molotov”, raionul 
Semiluksk și stațiunea de selecție Ramon- 
skaia. N. S. Hrușciov a stat de vorbă cu 
colhoznici, colhoznice și lucrători științi
fici. în seara zilei de 28 martie, N. S. 
Hrușciov a luat cuvîntul la adunarea lu

luminarea Premiului International Stalin proî. indonezian Prijono
DJAKARTA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite: La 29 martie a avut loc la 
Djakarta înmînarea Premiului Interna
țional Stalin „Pentru întărirea păcii între 
popoare" profesorului Prijono, decan al 
facultății de literatură a Universității de 
stat, cunoscut luptător pentru pace indo
nezian.

înmînînd premiul, Nikolai Tihonov, re
prezentantul Comitetului pentru decerna
rea premiilor internaționale Stalin „Pen
tru întărirea păcii .între popoare" a sa

Declarațiile lui Eisenhower la o conferință de presă
WASHINGTON 30 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum anunță agenția Uni
ted Press, la conferința de presă din 30 
martie, președintele Eisenhower răspun- 
zînd la întrebările corespondenților a de
clarat din nou că este gata să participe la 
o conferință a celor patru puteri, făcînd 
însă observația că propunerea primului 
ministru Churchill ca o asemenea confe
rință să fie convocată fără o ordine de zi, 
prezintă multe primejdii. Președintele a

conferinței de la Bandung a țărilor Asiei și AfriceiIn preajma
NEW DELHI 30 (Agerpres). — La 18 

aprilie, la Bandung își va începe lucrările 
conferința țărilor Asiei și Africii.

La această conferință, convocată de cele 
cinci țări participante la pactul de la Co
lombo (India, Indonezia, Birmania, Cey
lon șl Pakistan), au fost invitate să par
ticipe 25 de state, dintre care numai Fe
derația Africii centrale a refuzat invitația. 
Astfel se vor întruni în total repre
zentanții a 29 de țări din Asia și Africa : 
Afganistan, Arabia Saudită, Birmania, 
Cambodgia, Republica Populară Chineză, 
Ceylon, Coasta de Aur, Egipt, Etiopia, Fi
lipino, India, Indonezia, Irak, Iran, Ior
dania, Japonia, Laos._Liban, Liberia, Li
bia, Nepal, Pakistan, Siria, Sudan, Tai- 
landa, Turcia, Republica Democrată Viet
nam, Vietnamul de sud și Yemen.

La conferință va participa în calitate de 
observator Salah Ben Yussef secretarul 
general al partidului „Neo Destur" din 
Tunisia. De asemenea, au fost invitate

Situație încordată în Vietnamul de sud
SAIGON 30 (Agerpres). — Ultimele știri 

sosite din Saigon confirmă faptul că în 
capitala Vietnamului de sud a izbucnit 
războiul civil. Trupele sectei religioase 
Binh Xuyen au deschis foc de mortiere 
împotriva palatului lui Ngo Dinh Diem și 
concomitent au atacat sediul poliției și 
cartierul general al armatei sud-vietna- 
meze, situate la periferia orașului Sai
gon.

Agenția United Press anunță că în 
cursul nopții de 28 spre 29 martie tru
pele sectei religioase Binh Xuyen au luat 
cu asalt poliția din Saigon situată la mar
ginea orașului. Răsculații s-au retras din 
localul poliției abia după ce autoritățile

SCURTE ȘTIRI
■ Prezidiul Sovietului Suprem al 

U.R.S.S. l-a numit pe Pavel Ivanovici Er- 
șov, ambasador extraordinar și plenipoten. 
țiar al U.R.S.S. în Elveția.

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a eliberat pe Feodor Feodorovici Molo- 
cikov din funcția de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al U.R.S.S. în Elve
ția în legătură cu trecerea lui într-o altă 
muncă.

■ Prezidiul Sovietului Suprem al
U. R.S.S. a eliberat pe K.M. Sokolov din 
funcția de președinte al Comitetului de 
stat pentru problemele construcției de pe 
lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Prezidiul a numit în această funcție pe
V. A. Kucerenko, vice-președinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

■ La 29 martie s-a deschis la Kiev pri
ma sesiune a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Ucrainene a celei de a 4-a legislaturi.

■ După cum s-a anunțat, la invitația 
Asociației japoneze pentru promovarea 
dezvoltării comerțului internațional la 
29 martie a sosit la Tokio o delegație co
mercială chineză alcătuită din 14 mem
bri în frunte cu Lei Jen-min, locțiitor 
al ministrului Comerțului Exterior al 
R. P. Chineze.

■ După cum se anunță din Rangoon, 
la 28 martie Iao Ciun-min, ambasadorul 
R. P. Chineze în Birmania a oferit pre
ședintelui Uniunii birmane Ba U daruri 
din partea premierului R. P. Chineze, Ciu 
En-lai. Președintele Uniunii Birmane a 
declarat că primește aceste daruri ca semn 
al prieteniei strînse dintre guvernele și 
popoarele celor două țări. El a oferii la 
rîndui său ambasadorului R. P. Chineze 
daruri pentru președintele Mao Țze-dun 
și premierul Ciu En-lai.

o Giorgio Amendola, membru în secre
tariatul Partidului Comunist Italian, luînd 
cuvîntul în cadrul unui miting la Veneția 
a declarat că în primele trei luni ale anu
lui 1955 în Partidul Comunist Italian au 
intrat 100.000 de noi membri.

□ La 29 martie, comisia senatorială 
pentru afacerile externe a S.U.A. a în
ceput examinarea problemei ratificării 
acordurilor de la Paris.

■ La 29 martie a avut loc sub preșe
dinția reprezentantului Franței, Jules 
Moch, ședința ordinară a subcomitetului 

crătorilor din institutele de cercetări știin
țifice și instituțiile de învățămînt agricol 
din Voronej.

Conferința a fost deschisă de A. M. Pu
zanov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.S.F.S.R.

în cadrul conferinței P. P. Lobanov, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., ă prezentat un raport.

Lobanov a acordat o mare atenție pro
blemelor legate de lărgirea suprafețelor 
însămânțate și sporirea productivității la 
hectar a porumbului — cea mai mare re
zervă de sporire a producției de cereale. 
El a vorbit despre marea însemnătate pe 
care o are pentru întreaga țară cultivarea 
sfeclei de zahăr, despre sporirea prin 
toate mijloacele a producției și colectări
lor de produse ale creșterii animalelor. 
Raportorul a trasat de asemenea sarcinile 
pentru îmbunătățirea muncii S.M.T.-uri- 
lor.

în cadrul dezbaterilor pe marginea ra
portului prezentat de Lobanov au luat cu
vîntul o serie de conducători de regiuni 
și lucrători din colhozuri.

Conferința îsi continuă lucrările.

lutat pe profesorul Prijono, felicitîndu-1 
călduros în numele Comitetului pentru 
decernarea premiilor internaționale Stalin 
„Pentru întărirea păcii între popoare" și 
în numele poporului sovietic.

Profesorul Prijono a rostit o cuvântare.
La ceremonia înmînării premiului au 

asistat printre alții D. A. Jukov, ambasa
dorul U.R.S.S. în Republica Indonezia, 
Hauan Cijen ambasadorul Republicii 
Populare Chineze și reprezentanți 'diplo
matici ai altor țări.

declarat că Statele Unite sînt gata să se 
întîlnească cu Uniunea Sovietică și cu 
celelalte puteri pe orice bază, dacă în- 
tîlnirea nu va avea Ioc .în împrejurări de 
natură să dea impresia că americanii re
nunță la principiile lor.

Președintele și-a exprimat de asemenea 
satisfacția pentru ratificarea acordurilor 
de la Paris de către parlamentele italian 
și francez.

să-și trimită observatori și reprezentanți 
teritoriile din Africa de nord care se 
află sub tutelă.

După cum anunță agenția indoneziană 
Pia, la Bandung se fac intense pregătiri 
pentru primirea oaspeților. Autoritățile 
pregătesc locuințe pentru aproximativ 
2.000 de persoane.

Pînă în prezent, 400 de ziariști din di
ferite țări ale lumii și-au anunțat sosirea 
la Bandung.

Conferința va dura cinci zile și va dis
cuta problemele colaborării țărilor Asiei 
și Africii în domeniul social-economic și 
cultural, precum și probleme privind inde
pendența națională a statelor participante, 
problema colonialismului etc. Conferința 
se va ocupa de asemenea de mijloacele 
prin care aceste popoare pot contribui la 
menținerea păcii generale. Reuniunea de 
la Bandung va fi cea mai mare și impor
tantă conferință din cîte au avut loc pînă 
în prezent în Asia.

lui Ngo Dinh Diem au aruncat în luptă 
o puternică formație de parașutiști care 
au dat „o scurtă dar sângeroasă luptă”.

Patrule franceze, sprijinite de tancuri, 
păzesc cartierul european al Saigonului. 
Trupele celorlalte secte religioase răscu
late, Cao Dai și Hao Hea, nu au trecut 
încă la atacuri armate împotriva guver
nului. Ele se mulțumesc deocamdată să 
mențină blocada împotriva Saigo
nului. La cartierul general al armatei 
sud-vietnameze se spune că răsculații în
cearcă să ocupe obiectivele strategice de 
la periferia orașului pentru ca apoi să 
pornească un atac masiv împotriva Sai
gonului.

Comisiei O.N.U. pentru dezarmare. Șe
dința următoare a fost fixată pentru 30 
martie.

■ La 29 martie, în clădirea O.N.U. și-a 
început lucrările cea de a 19-a sesiune a 
Consiliului economic și social al O.N.U.

■ După cum transmite agenția France 
Presse, cancelarul Adenauer a declarai 
ziariștilor că Antoine Pinay, ministrul 
afacerilor externe al Franței va face o 
vizită la Bonn pe la mijlocul lunii aprilie.

■ La 30 martie a avut loc o ședință a 
Comitetului Executiv național al Partidu
lui laburist în cadrul căreia s-a examinat 
problema situație,- lui Bevan în partid în 
urma declarațiilor sale împotriva politicii 
conducerii oficiale a partidului. Agenția 
Reuter anunță că în cadrul acestei ședințe 
s-a luat hotărîrea ca Bevan să nu fie ex
clus din partid.

■ Agenția Reuter anunță că guvernul 
englez s-a întrunit la 30 martie într-o șe
dință extraordinară sub președinția lui 
Winston Churchill pentru a discuta si
tuația ivită în urma grevei de la tipo
grafiile ziarelor londoneze, grevă care a 
intrat în a 6-a zi.

■ Potrivit relatărilor agenției United 
Press la 25 aprilie va începe la Buguio 
(Filipine) conferința organizației militare 
a pactului agresiv SEATO.

■ După cum relatează ziarele, 31 de- 
putați ai congresului federal al Braziliei 
au adresat Camerei deputaților o interpe
lare, cerîndu-i să răspundă de ce Brazi
lia nu întreține legături comerciale cu 
U.R.S.S. și țările de democrație populară.

a Agențiile de presă anunță că, minis
trul britanic al Afacerilor Externe, An
thony Eden, a declarat în Camera Comu
nelor că Marea Britanie va adera în mod 
oficial la pactul turco-irakian. Eden a 
declarat de asemenea că Marea Britanie 
a încheiat un acord militar specia] de 
„apărare" cu Irakul. Textul acestui acord 
a fost parafat la 30 martie la Bagdad.

d La 29 martie Adunarea Națională 
Franceză a votat cu 329 de voturi contra 
265 proiectul de lege prin care se acordă 
pină la 30 aprilie guvernului Faure „îm
puterniciri speciale" în legătură cu o așa 
numită „reformă fiscală".

b Cea de a doua Cameră a parlamen
tului olandez a aprobat la 30 martie acor
durile d,e la Paris cu 71 voturi contra 6.

Despre convocarea conferinței 
reprezentanților oamenilor muncii și sindicatelor 

din țările Europei
MOSCOVA 30 (Agerpres). — TASS 

transmite : La Moscova a fost dat publi
cității comunicatul cu privire la convoca
rea unei conferințe a reprezentanților oa
menilor muncii și sindicatelor din țările 
Europei precum și Apelul comitetului de 
pregătire :

Recent, se spune în comunicat, a avut 
loc la Berlin o conferință a reprezentan
ților organizațiilor muncitorești și sindi
cale din întreprinderile din Franța, Ger
mania occidentală, Republica Democrată 
Germană, Italia, Polonia, și Cehoslovacia. 
Participanții la conferință-au sprijinit în 
unanimitate inițiativa comitetelor sindi

Apelul cu privire la convocarea unei conferințe 
a reprezentanților oamenilor muncii și sindicatelor 

din țările Europei
Către toți oamenii muncii bărbați și femei din Europa I
Către toate organizațiile sindicale !

Cu toții urmăriți cu mare neliniște agra
varea continuă a încordării internaționale 
ale cărei urmări sînt o povară tot mai 
grea pentru? voi și familiile voastre. Nu
meroasele voastre declarații în apărarea 
pîinii voastre, a muncii și drepturilor 
voastre sînt o expresie a grijii voastre 
pentru menținerea păcii și îmbunătățirea 
condițiilor voastre de trai. Ați obținut 
deja succese mari, însă primejdia nu este 
nici pe departe încă înlăturată. Cauza 
principală a îngrijorării voastre este po
litica periculoasă a capitalismului interna, 
țional. Bugetele militare sporesc tot mai 
mult iar cursa înarmărilor se intensifică. 
Se pregătesc noi ofensive împotriva sala
riului vostru, împotriva cuceririlor sociale, 
a drepturilor sindicale și democratice.

Forțele păcii de pe întreg globul pă- 
mîntesc fac nenumărate propuneri pentru 
a obține pe calea tratativelor o slăbire a 
încordării internaționale. Pe de altă par
te, ațîțătorii la război încearcă să ratifice 
acordurile de la Paris, ceea ce ar agrava 
primejdia unui război și ar închide căile 
carș mai există pentru tratative. în aces
te acțiuni ei se sprijină în primul rînd pe 
militariștii germani care au dezlănțuit în 
două rinduri războaie mondiale și care au 
adus omenirii uriașe suferințe. Ei inten
ționează să înarmeze din nou pe aceeași 
militariști din Germania occidentală. Tot
odată, nu încape îndoială că un nou răz
boi va fi dus cu ajutorul mijloacelor de 
exterminare în masă, iar bomba cu hi
drogen este la fel de primejdioasă pentru 
oricine, indiferent de convingerile politice.

Oameni ai muncii bărbați și femei din 
Europa !

Aceeași primejdie ne amenință pe toți. 
Cheltuielile de război ne apasă pe toți. 
Numai regii tunurilor se îmbogățesc de pe 
urma lor.

Există însă o forță care poate în
lătura primejdia. Este forța oameni
lor muncii din toate țările — forța 
oamenilor muncii din Europa. Uniți, sîn- 
tem invincibili. De aceea ne vom uni și

COMITETUL DE PREGĂTIRE AL CONFERINȚEI EUROPENE 
A REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII ȘI SINDICATELOR

FRANȚA : Rene Gamelain, oțelăriile 
Pierre Lesquin din Aisne-Saint, Edmond 
Deioor, oțelăriile Pierre Lesquin din Ais
ne-Saint.

ITALIA : Paterlini Avenire, zidar, 
Reggio-nell’Emilia, Bini Renato, fabrica 
de mobile „Ciatto Guagneri", Florența, 
Serafin Francesco, cimentar, Vittorio Ve
neto.

SUEDIA : Folke Persson, feroviar, Stoc
kholm, Ivar Lind, șantierul naval Erings- 
berg, Goteborg.

DANEMARCA: Svend Nielsen, șantie

Declarația Partidului Comunist Francez
PARIS 30 (Agerpres). — Ziarul „L’Hu- 

manită" a publicat o declarație a Parti
dului Comunist Francez în care se spune 
printre altele :

„După ce acordurile de la Paris au fost 
votate de o minoritate a Adunării Națio
nale, Consiliul Republicii a aprobat pro
iectele de reînarmare a Germaniei re
vanșarde de la Bonn.

Acest act politic primejduiește grav pa
cea internațională și securitatea Franței. 
Ei înseamnă totodată o trădare a adevă
ratelor interese ale patriei de către repre
zentanții marii burghezii franceze și un 
succes vremelnic al presiunii exercitate 
de cercurile guvernante ale Angliei și

•-----------------------------------------* 

Obținînd ratificarea acordurilor de la Paris de către Consiliul Repu
blicii Franceze, cercurile reacționare din Franța au consimțit la înar
marea călăilor hitleriști care au invadat Franța în timpul celui de al 
doilea război mondial și care, printre alte crime au omorît locuitorii 
Oradour-ului și l-au ras de pe suprafața pământului.

Totu-1 perfect, fără cusur:
Ratificat la Oradour 1

Desen de A. LUCACI

cale dintr-o serie de întreprinderi fran
ceze cu privire la ținerea unei conferințe 
europene a reprezentanților oamenilor 
muncii și sindicatelor împotriva remilita- 
rizării Germaniei occidentale și a înfăp
tuirii acordurilor de la Paris.

La propunerea colectivelor întreprinde
rilor din Leipzig, conferința va avea loc 
la Leipzig (R. D. Germană) între 22 și 
24 aprilie 1955. Pentru pregătirea confe
rinței a fost ales un comitet de pregătire 
cu sediul la Leipzig. Comitetul a publicat 
următorul apel către toți oamenii mun
cii și organizațiile sindicale din Europa.

vom lupta. Numai în felul acesta vom asi
gura calea spre securitatea colectivă, de
zarmare, reducerea bugetelor militare. 
Numai în felul acesta vom asigura dezvol. 
tarea pașnică a vieții economice și sociale. 
Dacă forța |țiternică și invincibilă a oa
menilor munci] vă sta cu hotărîre și unită 
în slujba cauzei păcii, ea va deschide 
perspectiva bunăstării pentru toți.

Noi, muncitori tot atît de simpli ca 
și voi, vă adresăm această chemare. Am 
auzit glasul- muncitorilor francezi și al 
membrilor sindicatelor de toate orientă
rile de la uzinele metalurgice Pierre Les- 
quin, din Aisne-Saint, Lorrain-Escaut din 
Maubeuge și Anf din Bianc-Misseron care 
au cerut ținerea unei conferințe a tutu
ror oamenilor muncii din Europa. Nume
roase întreprinderi din întreaga Europă 
au și salutat această inițiativă. De aceea 
noi ne-am întrunit, am discutat această 
problemă și ăm ajuns la o părere una
nimă.

Convinși că exprimăm năzuințele voas
tre am hotărît ca între 22 și 24 aprilie 
1955 să ținem la Leipzig o conferință a re
prezentanților oamenilor muncii și sindi
catelor de toate orientările din țările Eu
ropei, împotriva reînvierii militarismului 
german, pentru apărarea drepturilor mun
citorilor, pentru bunăstare, pentru prie^ 
tenie între popoare și pace. Popularizați 
pretutindeni acest apel, desfășurați în în
treprinderi și în organizațiile sindicale 
pregătiri în vederea conferinței. Alege- 
ți-vă delegați. Strîngeți fonduri pentru 
drum. Vă puteți exprima de pe acum 
acordul vostru în ce privește convocarea 
conferinței și să trimiteți scrisori comite
tului de pregătire pe adresa: Leipzig 33, 
Naumbruger Strasse 28.

Nu reprezentăm nimic dacă nu sîntem 
uniți. Uniți sîntem invincibili. Fie ca da
torită eforturilor noastre comune, confe
rința de la Leipzig să devină o etapă im
portantă Pe calea spre viitorul pașnic și 
fericit al Europei.

rul nava] „Burmeister și Vain", Copen
haga, llerluf Hansen, brutar, Copenhaga.

AUSTRIA : Franz Stefan, miner, Knap- 
penberg.

REPUBLICA CEHOSLOVACĂ : Silvestr 
Polednik, mina „Pace". Ostrawa.

REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ: 
Karol Wadula, uzina metalurgică ,,Pokoj“, 
Stalinogrod. •

GERMANIA : Iosef Lenz, mina „Hanni
bal", Bochum, Rudolf Friedrich, uzina 
„S. M. Kirov", Leipzig.

S.U.A., presiune jignitoare pentru onoarea 
națională.

Includerea Germaniei occidentale astfel 
reînarmate în Pactul Atlantic, va da aces
tuia adevărata sa față de coaliție reac
ționară și agresivă, îndreptată împotriva 
Uniunii Sovietice și țărilor de democra
ție populară, împotriva libertății și inde
pendenței popoarelor.

Partidul clasei muncitoare, Partidul Co
munist, care apără astăzi destinele națiu
nii, care ține cu tărie steagul indepen
denței naționale și al păcii, a luptat în
totdeauna și nu va încetă lupta împotriva 
politicii care leagă țara de imperialismul 
străin și care dă din nou arme militariști- 
lor și revanșarzilor germani".

★------------------------------

SPORT
Prima etapa a crosului 
„Sâ întîmpinâm 1 Mai'*

★ ★

Numeroși participant
în comuna Arsache — raionul Giur

giu — s-a desfășurat de curînd faza pa 
colectiv a crosului „Să întîmpinăm 1 Mai". 
Peste 140 de tineri au ținut să participe 
la această frumoasă întrecere.

Victoria în prima probă — proba de jm 
niori pe distanța de 800 m. — i-a revenit 
tînărului Croiciu Marin, iar în proba da 
1500 m. pe locul I. s-a clasat tânărul Iof«i 
cea Marin.

Cea mai interesantă probă a fost ceai 
desfășurată pe distanța de 3000 m. seniori. 
Au luat parte aici peste 87 tineri. Cel mai 
bun s-a dovedit a fi utemistul Seară Flo-i 
rea care a luat conducerea de la început 
și dupa 3000 de metri a trecut primul li^ 
nia de sosire.

Corespondent 
SOARE MIRCEA

★
Timpul frumos a permis ca activitate^ 

sportivă în aer liber să se desfășoare dini 
ce în ce mai vioi. Pregătirile tinerilor 
sportivi din Lupeni pentru participarea! 
la crosul „Să întîmpinăm 1 Mai", sînt tot 
mai intense. Astfel, elevii de la Școala pro-4 
fesională de cărbune din Lupeni, mobilii 
zați de organizația de bază U.T.M. și co-< 
lectivul sportiv din școală, au început an-J 
trenamentele pentru această tradițională' 
competiție de masă. La această competi-i 
ție au participat pînă acum 175 de elevi 
ai școlii.

Corespondent 
I. STRAUȚ

Dece nu iau startul crosiștii 
de la „Electroputere“-Craiova?

Și anul acesta tinerii de la întreprinde-f 
rea Electroputere din Craiova vor să par* 
ticipe în număr cît mai mare la tradițio* 
naiul cros „Să întîmpinăm 1 Mai".

Pentru a se prezenta cît mai bine la a* 
ceastă întrecere era necesar să se organi* 
zeze pînă acum concursuri de antrena* 
ment. Comitetul U.T.M. ca ș] consiliu] co* 
lectivului sportiv au neglijat însă proble* 
ma pregătirii tinerilor sportivi, a popu* 
larizării acestei minunate competiții spor* 
tive în rîndui tineretului din fabrică.

Tinerii de la întreprinderea Electropu* 
tere din Craiova cer comitetului organi* 
zației de bază U.T.M. și colectivului spor* 
tiv să ia urgent măsuri pentru desfășura* 
rea primei etape a crosului „Să întîmpl* 
năm 1 Mai".

Corespondent 
COSTEL ROMAN

Cea de a Vl-a etapă 
a diviziei A de fotbal

La sfîrșitul acestei săptămâni vor avea 
loc jocurile celei de a Vl-a etape- a cam
pionatului .categoriei A de fotbal. în Capi
tală sînt programate două meciuri foarte 
importante pentru configurația clasamen
tului în primele sale locuri. Primul joc va 
avea loc sîmbătă pe stadionul Republicii, 
cu începere de la ora 16, între echipele 
C.C.A. și Flacăra Ploești. în deschidere se 
i'or întîlni echipele de tineret ale celor 
două colective.

Duminică se vor desfășura celelalte 5 
partide ale etapei. Pe stadionul „23 Au
gust”, de la ora 16, echipa Progresul Bucu
rești, care n-a suferit nici o înfrângere în 
actualul campionat, va primi vizita echi
pei Știința Cluj. Acest joc va fi precedat 
la ora 14,30 de întîlnirea de rugbi dintre 
echipa campioană a țării C.C.A. și echipa 
Dinamo, deținătoarea „Cupei R.P.R.”. La 
ora 12,45 va avea loc jocul dintre echipele 
de tineret Progresul București și Știința 
Cluj.

Programul jocurilor din provincie este 
următorul: Lonea: Minerul Petroșani—Di* 
namo București; Timișoara: Locomotiva—* 
Avîntul Reghin ; Tg. Mureș: Locomotiva—* 
Locomotiva Constanța; Arad: Flamura Ro* 
șie—Dinamo Orașul Stalin. Echipa Știința 
Timișoara nu este programată în această 
etapă.

INFORMAȚIE
în cadrul conferințelor organizate da 

Institutul de Istorie a Partidului de pa 
lîngă C.C. al P.M.R. cu prilejul împlinirii 
a 50 de ani de la revoluția rusă din 1905, 
joi 31 martie 1955, ora 17, în sala din 
Str. Biserica Amzei nr. 5-7 tov. profesor 
universitar Nicolae Petrovici va dezvolta 
conferința:

„Răscoala marinarilor de pe vasul Po
temkin și influența ei asupra mișcării ra* 
voluționare din țara noastră".

Spectacolele de azi
TEATRE : Teatrul de Operă și Balet al R.P.R. i 

Călărețul de aramă ; Teatrul de Stat de Operetă |‘ 
Lăsați-mă să cînt (matineu, ora 11) ; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : Revizo
rul ; Teatrul Național „I. L. Caragiale" (Sala StuJ 
dlo) : Citadela sfărîmată ; Teatrul Municipal : lira* 
goste în zori de zi ; Teatrul Armatei (Sala din Bd. ■ 
Magheru) : Invazia ; Teatrul Armatei (Sala din Ca
lea 13 Septembrie) ; Vlaicu Vodă ; Teatrul Tine
retului : David Copperfield; Studioul actorului 
de film „C. Nottara" : Steaua Sevillei ; Teatru 
Muncitoresc C.F.R. (Giulești) ; Tania ; Ansamblu 
de cîntece și dansuri C.C.S. : Spectacol de cintecț 
și dansuri ;

CINEMATOGRAFE: Patria, Republica, Bucureștii 
înfrățirea între popoare, Gh. Doja, Libertății! 
Directorul nostru și Pui de șoimi ■ I. C. Frirni» 
Tineretului, Al. Popov, Aurel Vlaicu : Poteci prii 
mejdioase: Maxim Gorki : Parada tinereții ș 
Umor pe sfori ; Timpuri Noi : Importanța bum 
bacului în gospodării obștești, Till-Buth oglinda 
Pioniera nr. 1. Cum trebuie să ne păzim cotii r] 
bolilor purulente ; Elena Pavel, Vasile Roailă, M« 
orița, 23 August r Chemarea destinului : l.umin< 
Mihail Eminescu, Gh. Coșbuc : Vrăjitoarele ; Vie 
toria : Căderea Berlinului (seria a Il-a) : 8 Mar 
tie, Munca: Nunta n-a avut foc; Unirea: Kali' 
Vulturul ; Cultural : Ordinul Anna : C. David : l ăr 
acoperiș. Umor pe sfori ; Al. Sahia : Un va! 
vienez : Flacăra : Ne-am tntîlnit undeva ; T. Vii! 
dimirescu, Moșilor: Mascatada : Arta: Exinest 
de NOrnberg și Gelozia, bat-o vina ; Popular 
Desfășurarea, ...Și Hie face spoit : Donca Simoi 
Aventurile vasului Bogatîi ; llîe Pintilie : Misiei i| 
lacului din munți : 8 Mai : Septembriștii : Volga 
Vassa Jeleznova; 1 Mai: Jucătorul de rezetvtf 
N. Bălcescu : Atențiune ! Bandiți 1 : Rahova : Ci 
derea Berlinului (ambele serii) : Olga Banele 
Caut o nevastă ; Boleslaw Bierut Scanderbeg.
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