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Să întîmpinăm Congresul Partidului 

cu mari succese în întrecerea socialistă
ȚINERETUL, alături de întreg
* poporul muncitor. întîmpină al 

doilea Congres al P.M.R., eveniment 
deosebit în viata partidului și tuturor 
oamenilor muncii, cu dorința de a 
răspunde în această perioadă cu noi 
realizări, grijii și dragostei de care se 
bucură, marilor drepturi și perspective 
pe care i le-a deschis partidul.

Sub conducerea partidului tana 
noastră devine dintr-o tară agrară 
înapoiată o tară industrial-agrară în 
plină dezvoltare. Numai de la primul 
Congres al P.M.R., din 1948 și pînă 
azi producția industrială a crescut 
de 3,5 ori. Agricultura obține și ea 
succese, fiind dotată în măsură tot 
mai mare cu mașini moderne, ceea 
ce înlesnește procesul de transfor
mare socialistă, bazat pe liberul con- 
simtiămînt al țăranilor muncitori. 
Pentru tineretul muncitor, larga re
tea de școli de toate genurile, posibi
litatea de a se pregăti pentru a de
veni cadre bine calificate ale econo
miei naționale în școli tehnice, școli 
profesionale de ucenici și școli de 
maiștri, accesul larg în facultăți, ma
rele număr de baze cultural-sportive 
și lărgirea mișcării culturale și spor
tive de masă oferă condiții minunate 
pentru dezvoltarea sa multilaterală.

Congresul Partidului Muncitoresc 
Romîn, oare se apropie, va face bilan
țul tuturor realizărilor obținute de po
porul nostru muncitor în ultimii ani 
și va trasa calea spre noi succese.

Forma cea mai puternică de mani
festare a sentimentelor pe care tine
retul nostru le are fată de partid este 
munca și realizările pe care el le ob
ține în producție- în întîmpinarea 
Congresului partidului și a zilei de 
7 Noiembrie oamenii muncii intensi
fică întrecerea socialistă Partidul aș
teaptă de la tineret să aibă și în a- 
ceastă întrecere un loc de frunte. Așa 
cum scrie articolul de fond din „Scìn
tela“ din 9 octombrie: „Stimulînd en
tuziasmul și energia caracteristică ti
neretului, avîntu! său spre fante mari, 
organizațiile U.T.M. să insufle fiecă
rui tînăr dorința de a da tot ce are 
el mai bun, mai valoros, în marea în
trecere în cinstea Congresului parti
dului“.

Obiectivul întrecerii în această pe
rioadă este îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor ultimului an al 
cincinalului, pentru trecerea cu suc
ces La cel de al doilea plan cincinal.

Folosind din plin rezervele interne 
din întreprinderi, muncitorii, tehni
cienii și inginerii, tineri și vîrstnici, 
sînt chemați să dea patriei, depășind 
sarcinile trecute în plan, cît mai mari 
cantități de otel, cărbune, petrol, ma
teriale de construcții, cit mai multe 
mașini și piese de schimb pentru in
dustrie și agricultură, cît mai multe 
produse de consum popular. în între
prinderi, organizațiile U.T.M. au sar
cina să ajute organizațiile de partid 
și sindicale la elaborarea unor pla
nuri de măsuri practice, care să creeze 
fiecărui muncitor, la locul său de 
muncă, posibilitatea de a cunoaște cu 
cît poate spori el producția și produc
tivitatea muncii. în ce măsură poate 
scădea prețul de cost, cu cît poate 
îmbunătăți calitatea produselor și 
prin ce mijloace poate realiza aceasta, 
prin ce metode înaintate, inovații, ra
ționalizări.

In cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, zilele acestea se desfășoară 
„Săptămînia popularizării noilor, cu
ceriri ale științei și tehnicii sovietice”- 
în această perioadă ca și în viitor, 
în întreprinderile din industria side; 
rurgică, construcții de mașini și 
ușoară se vor organiza de către sin
dicate, cercurile AS-I-T și A.R-L.U.S. 
consfătuiri, demonstrații practice, re
ferate și schimburi de experiență, 
prin care se vor populariza rezulta
tele aplicării metodelor sovietice pre
cum si acei muncitori fruntași care 
au obt'inut cele mai bune succese. Or
ganizațiile U-T.M. <au îndatorarea. să 
asigure ca La aceste manifestări im
portanțe ale împărtășirii experienței 
înaintate să ia parte cît mai multi ti
neri.

Antrenîndu-se, în rîndurile colecti
velor din întreprinderi, la întrecerea 
socialistă a întregii clase muncitoare, 
tineretul muncitor consideră de dato
ria sa oa în întîmpinarea Congresului

□opunerea de coroane de către membrii delegației sovietice 
la monumentul eroilor sovietici și la placa comemorativă 

de la Academia militară
zuți în lupta pentru eliberarea patriei de 
sub jugul fascist.

La solemnitate a asistat Octav Liveze-a- 
nu, vicepreședinte al A.R.L.U.S.-ului.

Au fost de față P. S. Dedușkin, consilier 
al Ambasadei U.R.S.S. la București șl alți 
membri ai Ambasadei.

După depunerea coroanelor cei prezenți 
au păstrat un moment de reculegere.

(Agerpres)

Miercuri la amiază, delegația sovietică 
de oameni de știință și de litere, fruntași 
în producție și activiști pe tărîm obștesc, 
în frunte cu P. I. Kudreavțev, prim-locții- 
tor al ministrului Justiției al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, care participă la săr
bătorirea Lunii prieteniei romino-sovietice, 
au depus coroane de flori la Monumentul 
eroilor sovietici din Piața Victoriei și la 
placa comemorativă de pe locul unde se 
va ridica Monumentul ostașilor romini că-
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partidului să-și ia totodată angaja
mente proprii, deosebite, pirin care să 
cinstească apropierea marelui eveni
ment.

Scrisorile sosite la redacție ne arată 
că în mai multe uzine, mine și schele 
petrolifere tineretul dorește să pro
ducă peste plan, anumite cantități pre
cise de produse, pe care să le livreze 
ìntr-un cadru festiv pînă în preziua 
Congresului. Tinerii își amintesc cu 
interes de remarcabila realizare a 
brigăzilor de la combinatul side-, 
rugic ,,Gh. Gheorghiu-Dej‘'-Hune- 
doara care în cinstea Festivalului dé 
la Varșovia au livrat peste plan 4 tre
nuri pline cu metal- Și acum, desi
gur, tinerii siderurgia se vor angaja 
să dea peste plan trenuri încărcate 
cu metalul atît de necesar patriei, ti
nerii mineri — trenuri cu cărbune, 
tinerii petroliști — sonde puse în 
funcțiune înainte de termen și titei 
recuperat din batale, tinerii textiiiști 
— zeci de mii de metri de țesături.

In scopul asigurării nevoilor de me
tal ale economiei naționale colabo
rează strîns în acțiunea de strìngere 
a fierului vechi, alături de tineri 
muncitori din întreaga industrie și 
tineri țărani muncitori, elevi și pio
nieri. In cinstea Festivalului organi- 

U.T-M. din întreaga tară au 
peste 1400 vagoane 
In această 
acum noi 
colectarea 
și totodată

de fier 
acțiune patriotică 

perspective. Conti- 
fierului vechi la 
extinzînd în tot 

această acțiune l»a

zațiile 
strîns 
vechi, 
există 
nuînd 
orașe 
mai largă măsură 
sate, prin intermediul organelor co
operației, tinerii vor da o contribuție 
mai puternică la dezvoltarea indus
triei noastre grele.

Pentru a obține succese cît mai 
mari în întrecerea socialistă și a pune 
bazele participării lor active la sar
cinile sporite de producție din cinci
nalul viitor, tinerii muncitori trebuie 
să-și ridice calificarea profesională la 
nivelul tehnicii noi cu oare este în
zestrată industria. Pe lîngă școlile 
profesionale de ucenici și școlile de 
maiștri, cursurile de minim tehnic pe 
care în acest an, cu ajutorul organi
zațiilor U.T.M., direcțiunile întreprin- 
derilor au îndatorirea să le extindă 
larg, contribuie mult la ridicarea pre
gătirii tineretului.

Răspunzînd dorinței tineretului de 
a ajuta mai activ opera de construc
ție socialistă, partidul și guvernul au 
încredințat U.T.M-ului un număr de 
șantiere de construcții importante 
pentru economia și cultura noastră. 
Timpul care ne desparte de Congresul 
al II-lea al partidului este perioada 
în care harnicii brigadieri de pe șan
tierele naționale luptă să dea circula
ției pînă la 7 noiembrie linia ferată 
forestieră Cerna-Jiu și un traseu de 
14 kilometri din linia ferată forestieră 
Ozana-Cracău. De asemenea, anga
jamente concrete și-au luat în această 
direcție tinerii brigadieri de pe șan
tierele „Gasei Scînteii“ și Combinatu
lui cinematografic Buftea-

însuflețind tineretul la munca pa
triotică în întrecerea socialistă în 
cinstea Congresului partidului, orga
nizațiile U.T.M. au putința să-i pună 
în fată exemple convingătoare ale 
felului în care trebuie să muncească 
și să trăiască- Pretutindeni, alături 
de tineret, ajutîndu-1 să învețe mese
ria și metodele înaintate, sfătuindu-1 
să fie cinstit, modest, harnic și dis
ciplinat, muncesc și trăiesc fruntașii 
vieții noastre noi, comuniștii. Ajuto
rul lor. sfatul lor este de neprețuit.

întreaga noastră muncă este în
chinată 
această .
nită să asigure înflorirea tării și ri
dicarea 
muncii — scopul principal al po
liticii Partidului Muncitoresc Ro
mîn- Noi sîntem pentru pace, pentru 
înțelegere între popoare pentru vic
toria spiritului tratativelor, a „spiri
tului Genevei”. Dar noi nu putem 
uita de uneltirile cercurilor război
nice din apus. Pentru ca pacea să fie 
asigurată, dorința noastră fierbinte de 
pace trebuie să se bizuie pe întărirea 
permanentă a lagărului socialist, în 
frunte cu marea Uniune Sovietică. De 
aceea, prin întrecerea socialistă, dez- 
voltînd economia națională și întărind 
capacitatea de apărarea a patriei, adu
cem cel mai mare aport la cauza păcii.

construcției pașnice- Și în 
perioadă întrecerea este me-

nivelului de trai al oamenilor
— scopul principal al 
Partidului

HI al aces- 
carbonifere 

Pitești, Derna-

Cărbune peste plan
Pînă la sfîrșltul trimestrului 

tul an minerii din bazinele 
Schitu-Golești, regiunea 
Tătăruș șj Sălaj, regiunea Oradea, precum 
și minerii de la întreprinderea carboni
feră Tebea, regiunea Hunedoara, și-au 
realizat sarcinile planului cincinal Din 
bazinul carbonifer Comăneșil, regiunea 
Bacău și-au îndeplinit pînă acum planul 
cincinal minerii de la minele Rafira, Asău 
și Lumina.

In lupta pentru îndeplinirea planului 
cincinal înainte de termen, au obținut suc
cese de seamă și minerii din celelalte ba
zine carbonifere, care au dat peste planul 
de producție, stabilit în trimestrul III al 
acestui an, sute de tone de cărbune. Co
lectivul întreprinderii carbonifere Bratca, 
regiunea Oradea, de exemplu, a dat peste 
planul trimestrului III eu 24,3 la sută mal 
mult cărbune, iar întreprinderile carboni
fere Doicești șl Anina au îndeplinit pla
nul trimestrial în proporție de 101,5 
sută.

la

(Agerpres)

spălătoare etc. Astfel, ei au reușit 
îndeplinească sarcinile primului cin- 
încă din luna iulie a acestui an. 
acest succes uin aport însemnat l-au 
și tinerii. In cele 11 secții ale între-

Produc mobilă 
trainică și frumoasă

ARAD (de la corespondentul nostru). — 
Eram în biroul inginerului Sanc Dumitru, 
tehnician șef al întreprinderii pentru pro
duse finite din lemn „Răsăritul“ din Pîn- 
cota, regiunea Arad. Entuziasmat el ne-a 
arătat planurile sale în legătură cu intro
ducerea unui însemnat număr de noi sor
timente în anul ce vine.

Apoi a început să ne vorbească desipre 
faptul că muncitorii și tehnicienii între
prinderii depun zilnic eforturi sporite pen
tru a realiza cît mai multe produse d’n 
lemn, ca : scaune, fotolii, cuiere pom, tabu
rete, 
să-și 
cinai

La 
adus 
prinderii lucrează 42 de utemiști, organi
zați în brigăzi.

Brigada fruntașă pe întreprindere e cea 
de la secția curbătorie care atribuie o deo
sebită grijă calității mobilelor. Muncitorii 
vîrstnici și tineri au făcut de asemenea 
multe propuneri de inovații și raționali
zări. Recent s-a executat un șablon care 
printr-o singură operație fasonează picioa
rele pentru fotolii.

Scrisorile de mulțumire primite de în
treprindere din partea consumatorilor, 
pentru buna executare a mobilei, au dat 
și mai mult avînt în muncă muncitorilor. 
Astfel, de curînd ei au trecut să realizeze 
noi sortimente, printre care taburete tapi
sate și fotolii tapisate pentru teatre.

Colectivul acestei întreprinderi a execu
tat cu succes și mobilier artistic pentru in
stituții culturale : mobilă pentru un cine
matograf din Bacău, pentru teatrul de pă
puși din Craiova, pentru o sală de specta
cole din Cîmpulung Moldovenesc, iar 
acum lucrează mobilă nouă pentru cine
matograful „I. C. Frtmu" din Capitală.

de 
de 
Pe

Membrii comitetului 
U.T.M. de la auto
baza nr. 1 București 
se adunaseră într-o 
ședință neprevăzută în plan: atelierul 
reparații al întreprinderii regionale 
transporturi auto își realizase planul 
anul 1955.

Beștea Ion, secretarul comitetului 
U.T.M., răsfoi cîteva file dintr-un car
nețel :

— Pe luna august nu numai mecanicii 
din atelier, dar și conducătorii-auto ai 
garajului au realizări bune. La kilometri- 
călători avem o depășire de 12 la sută, 
iar la kilometri-tone, de 72 la sută.

Tînărul Fluture Constantin e șofer pe 
un camion de 7 tone. El a parcurs pînă 
acum 80.000 km. fără reparații capitale 
șl e hotărît să devină sutamilst.

Toamnă pe ogoarele patriei
★ ★ *

Cules de vii la Panciuînvățăminte
Este o vorbă care spune că toamna se 

numără bobocii. Zicala aceasta cuprinde 
multă înțelepciune. Iată, mai ieri chiar, 
cînd la colectiva din Doljești, raionul Ro
man, s-au împărțit avansurile de 40 la 
sută, oamenii au repetat aceste vorbe de 
nenumărate ori. Dar nu le rosteau stin
ghere, ci alăturindu-le unor fapte intere
sante din gospodăria lor. Le spuneau 
despre recolte...

★
...înmuguriseră mîtișorii de la sălcii șt 

sîngerul dădea să înflorească. O primă
vară ca oricare alta își vestea sosirea pe 
acele meleaguri. Dacă pînă atunci doar 
cei din sectorul zootehnic aveau z:le- 
muncă mai multe, apoi au prins a-i ajun
ge din urmă și cei din brigada de c'tmp 
și legumicultorii.

Odată cu primăvara, din pămintul lu
crat de mașinile stațiunii din Jugani, 
griul, firav dintr-un început, a scos firul 
spre lumină. Treceau zilele, iar el se îm
plinea la pai, Ion Gh. Toma, Gheorghe 
Iftime, Georgeta Ghioc și ceilalți colecti
viști n-au lăsat vremea să se scurgă și 
au pornit la plivitul buruienilor.

In toiul verii lanul de spice aurii și-a 
plecat semefia în fata secerătorilor, iar 
la batoză s-a-mpărfit în boabe și paie.

— $i cit e media la hectar, bade Vic
tore ? — dădeau oamenii să afle de la 
socotitorul Victor Mihai. Iar el le dădea 
răspuns „la gram", ca de obicei:

— 2.518 la grîu și 1.379 la orz.
— Adică acei ce ziceau că prea-l pur

tăm de grifă ogorului îmbiindu-l cu să- 
mintă selecționată, lucrîndu-l cu tractoa
rele, apoi au rls de noi atunci, dar a- 
cuma-s de rlsul nostru.

— Cine rlde la urmă, rîde mai bine I
...S-a vorbit în acea zi, de care amin

team la început, despre cei harnici și 
apoi despre cei rămași de căruță, fiindcă 
au făcut legămint cu lenea...

*
...De cum mijeau zorile începea forfota 

în casa lui Ion Gh. Toma.
— Da’ zoriti-i cu găteala că ne prinde 

prînzu-mic în casă! — dădea el ghes a 
lor săi. Avem treabă cu ghiotura ! Dar 
n-avea rost să-i zorească, fiindcă de le
neși nici gînd să fie; altminteri n-ar fi 
mers vorba în toată colectiva de hărni
cia lor. Porneau printre cei dinții de fie
ce dată și fiecare lucra cit doi la un loc.

Dar parcă erau Singurii din colectivă 
care lucrau cu drag pentru belșugul din 
toamnă ? Ași, de unde I Erau mulfi ca ei. 
Iată pe Elena Gh. Iftime, secretara „ute- 
meului", sau pe Georgeta Ghioc, care mai 
ieri a ieșit la horă, ori pe altele. Greu le 
puteai găsi seamăn în hărnicie. în vre
mea asta însă, atunci cînd muncile erau 
în toi, ai lui Vasile Iftime minau porcii 
la fir, adică trăgeau pui de somn pe să
turate.

— Da’ voi n-avefi gînd de muncă ? — 
întrebau ceilalți colectiviști.îi

Roadele
PLOEȘTI (de la cores

pondentul nostru).
De-i timp frumos sau 

vreme ploioasă, utemistul 
Gheorghe Dobre este me
reu la postul său. Nimic 
nu-1 împiedică : nici ploaia 
măruntă, nici colibui stîr- 
nit de vînt...

Așa l-am cunoscut mai în 
toate campaniile agricole 
pe tînărul tractorist Gheor
ghe Dobre de la gospodă
rită agricolă de stat din Ur- 
ziceni. In această campanie 
l-am întîlnit d'n nou, de 
data aceasta în întrecere cu

tinerii tractoriști Vasile 
Chirieă și Ion Dumitru. Re
zultatele de pînă acum au 
dovedit că Gheorghe Do
bre cu greu poete fi în
trecut. Suprafețele plani
ficate pentru însămînțările 
de toamnă nu au fost încă 
realizate în întregime. Cu 
toate acestea, pînă acum cî- 
tăva vreme Dobre și-a rea
lizat în întregime planul de 
lucrări pe întregul an. De
pășirea de 55 la sută reali
zată cu regularitate, zi de 
zi, nu a fost zadarnică. Do-

a u t o b
Beștea mai răsfoi puțin carnețelul, apoi 

îl închise pe masă.
— Ei, vedeți ? — continuă el cu glasul 

puțin schimbat. Oamenii au avut aseme
nea realizări, iar noi nu i-am mai înveselit 
la o reuniune tovărășească de două luni 
de zile. Uitați ce e : azi e marți, e tîrziu, 
dar pînă sîmbătă mai avem totuși timp. 
Fiecare membru din comitet să aibă o sar
cină precisă. De exemplu, tovarășul Dinu 
Mircea — tot face parte din brigada ar
tistică — propun ca împreună cu un to
varăș din comitetul sindical să se ocupe 
de pregătirea reuniunii...

După ce au adoptat hotărîrea, membrii 
comitetului U.T.M. au pornit entuziaști la 
pregătirea noii reuniuni.

Așa e în comitetul U.T.M. al acestei au
tobaze: mult spirit de inițiativă și răs
pundere față de sarcini.

La realizarea planului de reparații pe 
enul 1955 cu trei luni înainte de termen, 
tinerii, în majoritate grupați în brigăzi, 
au adus într-adevăr un aport însemnat. 
Două dintre brigăzi, cele conduse de to
varășii Bîmea Ion și Nichita Ion, au 
ajuns să execute în cadrul atelierului 
chiar reparații capitale la motoare, ceea 
ce necesită o înaltă pregătire profesio
nală.

Utemiștli au adus o contribuție de sea
mă și la îmbunătățirea calității repara
țiilor. In acest scop, prin grija comite
tului U.T.M. a fost creat un post utemist 
de control. S-a întîmplat odată ca moto
riul la care efectuase reparații brigada I, 
condusă de utemistul Bîrnea Ion, să se 
defecteze curînd. Atunci postul utemist 
de control a scos o ediție-fulger. După 
apariția foii satirice, reparațiile merg mai 
bine.

Comitetul U.T.M. a ținut 
sifătuiri cu responsabilii de 
analizat periodic activitatea 
găzi în parte. La o analiză
II-a s-a constatat că munca merge aici 
mai greu, pentru că tinerii nu se cunosc 
destul de bine între ei, nu se ajută unul 
pe altul. Cu toții s-au hotărît să lichideze 
cauza acestei situații: lipsa unor consfă
tuiri regulate. îndrumarea permanentă a 
activității tinerilor în producție a dat pu
tința comitetului U.T.M. să înlăture multe 
dintre neajunsurile care existau.

edesea con- 
brigadă și a 
fiecărei bri- 
a brigăzii a

— Și ce ne purtați de grijă ? răspun
dea Vasile Iftime. Fiecare cu-ale lui. Iar 
dacă vedea că ceilalți tot nu-i dau pace, 
le zicea tăios:

— Că voi parcă o să luafi marea cu 
sarea dacă munciți de zor. Las-că mie 
mi-o ajunge și pufin...

*
...Cînd președintele i-a citit pe fiecare 

cit și cum au lucrat, s-au fort oamenii 
de ziceai c-a tăbărit pe ei un roi de al
bine. Unii, cet cu zile-muncă mai multe, 
zimbeau a bucurie, și-și făceau de pe-a- 
cum socoteala în ce chip să pună mai bine 
bucatele. Alții, care nu lucraseră tuci 
mult, dar nici puțin, parcă se uitau mai 
cu necaz la primii — cu necaz că n-au 
făcut și ei ca dânșii — iar citiva priveau 
a batjocură către Vasile Iftime — coda
șul.

— Mai harnici s-au dovedit a fi în 
colectiva noastră Ion Gh. Toma cu ai 
săi — a început președintele. Ei au făcut 
pînă acum 392 zile-muncă. Iar familia 
țovai<ășului Gheorghe Iftime are de pri
mit avans pentru 349 zile-muncă.

O cifră după un nume oglindește hăr
nicia și priceperea. Alt nume — altă ci
fră, vorbește și aceasta despre ceva. Bu
năoară, cînd s-a arătat că familia lui If- 
time Vasile n-are decît 52 zile-muncă, s-a 
pornit hohot de rîs de nu mai contenea.

— Pe jumătate cit a lucrat Georgeta 
Ghioc, ziceau unii.

— Vasile Iftime cu familia 52 — iar 
Elena a lui Gheorghe Iftime singură — 
152.

Apoi s-a spus fiecăruia cit are de pri
mit, după care a început împărțirea a- 
vansului de 40 la sută.

Toma Gh. Ion, pentru cele 392 de zile- 
muncă a primit ca avans 1.964 kg. grîu, 
174 kg. orz, 27 kg. brînză de oi, aproape 
7 kg. de miere de albine și altele. A tre
buit să ducă toate astea în două care 
pline-vîrf. Tot produse multe au luat și 
cei din familia lui Gheorghe Iftime: 1.746 
kg. grîu, 148 
aproape 6 kg. 
tele.

Dar iată că
Iftime.

— N-ai greșit cumva la socoteală? — 
11 întrebă el cu ciudă pe Victor Mihai, soco
titorul, cînd văzu că n-are de primit dc- 
clt 264 kg. grîu, vreo 25 de orz, aproape 
4 kg. de brînză și din celelalte produse 
tot cantități mici.

— N-am greșit-o, 
cotitorul. Ai greșit-o 
rit de muncă.

Ei Vasile Iftime a
căruța numai pe jumătate, dar cu mintea 
doldora de „fapte mari" pe care și-a pro
pus să le facă în zilele următoare. Și-a 
pus mai întli în gînd să-i 
urmă pe Ion Gh. Toma și pe 
mă cu el, care-s fruntași...

J.

brlnză, 
ette al-

kg. orz, 24 kg. de 
miere de albine și

Vasileveni și rindul lui

bădie, răspunse so
matale, că te-ai fe-

pornit spre casă cu

ajungă din 
cei de-o sea-

IEȘEANU

întrecerii
bre este primul tractorist 
din gospodărie oare și-a 
realizat cu trei luni mai 
de vreme, planul anual de 
lucrări.

Nici Vasile Chirieă și Ion 
Dumitru nu s-au lăsat 
însă. Folosind aceleași me
tode de lucru ca și Dobre 
(dintre care cele mai de 
seamă sînt aplicarea gra
ficului orar și cuplarea 
mai multor semănători la 
tractor) își depășesc și el 
norma zilnic cu 40 pînă la 
50 la sută.

a z a r.
Pentru ridicarea calificării profesionale, 

în cadrul autobazei există azi un cerc de 
minim tehnic la care participă majorita
tea tinerilor. Din inițiativa comitetului 
U.T.M. și cu sprijinul conducerii, tehni
cienii au ținut referate pe teme din cele 
mai importante pentru tinerii mecanici 
sau conducători-auto: ,,Să cunoaștem mo
torul ,Bkoda“, „Să respectăm regulile 
circulației11, „Cum să îngrijim mașina“ 
etc. Complectarea sistematică a cunoștin
țelor a dus la o îmbunătățire serioasă în 
munca tinerilor. Astfel, reparațiile la mo
toare au început să fie de calitate și mai 
bună.

Tinerii mecanici sînt animați de dorința 
de a face astfel de reparații îneît motorul 
să dureze zeci de mii de kilometri peste 
normativ. Ei au reușit multe în acest sens, 
și de aceea astăzi șoferii, chiar și cei 
vîrstnici, îi privesc cu încredere.

La rîndul lor majoritatea tinerilor șo
feri se află acum în mișcarea sutamiistă 
și treisutamiistă. Deosebit de semnifica
tive și o pildă grăitoare pentru tinerii șo
feri sînt succesele obținute de tovarășul 
Mihall Constantin — șofer pe un auto
camion de 7 tone. El a parcurs pînă acum 
cu mașina, fără reparații capitale, peste 
300.000 kilometri și s-a angajat să par
curgă cu ea nu mai puțin de 600 000 kilo
metri. Urmînd pilda maistrului lor, ti
nerii șoferi Simicn și Mandu Gheorghe, 
antrenați în mișcarea- sutamiistă, au par
curs și ei cîte 70.000 kilometri fără repa
rații capitale.

Există însă în cadrul autobazei și unii 
tineri, ca Soare Gheorghe și Tasic Gheor
ghe, care au încă un scăzut spirit de răs
pundere în muncă. Și unul și altul au 
adus anul acesta mașinile accidentate, în- 
greunînd astfel realizarea sarcinilor de 
plan ale întreprinderii

Trebuie remarcată inițiativa comitetu
lui U.T.M. în organizarea timpului liber 
el tinerilor. De la începutul acestui an 
și pînă acum au fost organizate șase re
uniuni tovărășești. Brigada de agitație pe 
autobază are o activitate rodnică.

Colectivul întreprinderii, tineri și vîrst
nici, a făcut de asemenea în acest an mal 
multe excursii pe Valea Prahovei.

Mult sprijin a primit comitetul U.T.M. 
d'n partea tovarășilor Murgocl Marin și 
Oprița Alexandrina, activiști ai comitetu
lui raional U.TM. „Nicolae Bălcescu". EI

BÎRLAD (de la corespondentul nostru). 
Viile gospodăriei agricole de stat Pan

ciu, regiunea Bîrlad, au rodit în acest an 
din belșug. Se prevede o recoltă medie de 
9000 kg. struguri la hectar. Rodul îmbel
șugat al viilor se datorește îngrijirii — 
începînd din primăvară și pînă acum cînd 
a sosit vremea recoltării strugurilor — 
după cele mai înaintate metode agroteh
nice. Viile au fost prășite și stropite de 
cîte ori a fost nevoie, au fost tăiate, ri
dicate, legate la timpul potrivit.

Brigăzile viticole ale gospodăriei sînt în 
întrecere socialistă în campania de recol
tare și vinificație. întrecerea pornită în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie și a Congre
sului al Il-lea al Partidului are ca scop 
principal terminarea acestor lucrări cit 
mai de grabă. Brigada a II-a, condusă de 
utemistul Nicolae Lupașcu este în 
cere cu brigăzile viticole nr. 5, 6, 7 
Aceste brigăzi au recoltat, pînă 
cîteva zile, 75.000 kg. struguri. Din 
stă cantitate, peste 30.000 kg. struguri au 
fost deja vinificați,' iar 21.000 kg. struguri 
de masă au fost predați combinatului de 
prelucrare și industrializare a strugurilor 
din Focșani.

în întrecerea pornită pentru terminarea 
grabnică a recoltării și vinificării strugu
rilor, tinerii Gheorghe Baștea, Ionică 
Lupu, Gheorghe Cîrnaru, Didina Ichim și 
alții sînt fruntași în muncă.

Succese deosebite a obținut și brigada 
e 9-a. De la această brigadă s-au predat 
combinatului de prelucrare și industriali
zare a fructelor din Focșani 41.000 kg. 
struguri, iar într-o zi și jumătate s-au 
vinificat 32.935 kg. struguri.

între- 
și 10. 
acum 
acea-

Râmași în urma

Pe ogoarele raionului Tg. Jiu au în
ceput iarăși frămîntările. De cîtva timp, 
paralel cu recoltatul culturilor de toamnă 
se efectuează și însămînțatul griului de 
toamnă. Astfel, la gospodăria agricolă de 
stat „Tudor Vladimirescu“ din Cornești 
au fost însămînțate pînă de curînd, 55 
hectare cu grîu de toamnă.

Urmind exemplul gospodăriei de stat 
și țăranii- muncitori din unele comune ale 
raionului au pornit cu grabă însămînța- 
tui culturilor de toamnă. Țăranii munci
tori din întovărășirea agricolă „Partizanii 
Păcii“ din comuna Fărcășești ca și mem
brii întovărășirii agricole „1 Mai“ din 
comuna Peșteana Jiu, au început și ei încă 
de multe zile însămînțările. în comuna 
Roșia-Jiu primul care a pornit la însă- 
miințat a fost tînărul deputat Constantin 
Cocea.

Totodată, în raion au fost executate 
arături adînci de toamnă pe o suprafață 
de 680 hectare, s-au selecționat 108 tone 
sămînță și au fost cărate la cîmp peste 
1020 tone gunoi de grajd. Experiența ani
lor trecuți a arătat că atunci cînd s-a în- 
sămînțat la timp, în condițiuni agroteh
nice corespunzătoare, producția de ce
reale la hectar a crescut simțitor. Mai 
sînt însă unele comune — ca de pildă 
Brădiceni, Glodeni și altele — unde nici nu 
s-au selecționat semințele aștepiându-se 
ca mai întîi să se culeagă porumbul și 
numai apoi să se înceapă acest lucru. De 
asemenea, în unele comune nu s-a în
ceput însămînțatul încă, deși există con
diții pentru aceasta. Toate aceste tărăgă
nări duc la întîrzierea însămînțărilor da 
toamnă. Timpul nu așteaptă. De aceea, 
pentru asigurarea unor recolte bogate în 
anul viitor este necesar să se urgenteze 
arăturile și însămînțările de toamnă în 
toate comunele raionului Tg. Jiu.

Corespondent 
I. SBIRCIOG

1 au vizitat deseori în
treprinderea, au stat 
în mijlocul tinerilor, 
eu tras concluzii și 

au făcut propuneri concrete pentru îm
bunătățirea muncii.

Comitetul U.T.M. de la autobaza nr. 1 
din București a obținut într-adevăr suc
cese frumoase, dar în activitatea lui se 
mai manifestă lipsuri care trebuie grab
nic lichidate.

Anul trecut învățămîntul politic s-a 
desfășurat defectuos. Muiți dintre tinerii 
șoferi n-au fost înscriși în nici o formă 
de învățămînt. La începutul anului, muiți 
tineri au fost înscriși într-o formă de în
vățămînt sau alta, dar mai tîrziu au în
cetat să mai urmeze cursurile.

E îmbucurător faptul că mai bine de 
trei sferturi din tineri sînt utemiști. Dar 
aceștia aparțin în majoritate atelierului 
de reparații. Numărul șoferilor utemiști 
e încă foarte redus. Și nu e de loc un 
motiv faptul că mai tot timpul șoferii sînt 
plecați în cursă. Sînt muiți tineri condu
cători-auto care vor să devină membri ai 
U.T.M., dar ei n-au primit sprijinul co
mitetului.

Comitetul U.T.M. n-a făcut încă nimic 
pentru a sădi la tineri dragostea pentru 
lectură. Aceștia nu cunosc ce cărți tre
buie să citească pentru a participa la con
cursul „Iubiți cartea“. Muiți dintre șoferii 
cu rezultate frumoase în producție, ca Du- 
mitru I. Dumitru sau Deselnlcu Stellan, 
nici n-au auzit despre acest concurs. 
Majoritatea șoferilor nu citesc presa. Ei 
sînt astfel lipsiți de cunoașterea proble
melor interne și internaționale.

Comitetul U.T M. ere un model de ur
mat în inițiativa organizației de bază 
U.T.M. de la centrul mecanic Dornișoara, 
ca fiecare tînăr conducător-auto să ci
tească cel puțin o carte pe lună. Tinerii 
șoferi pot fi obișnuiți să-și formeze o 
mică bibliotecă mobilă pe mașină. Dacă 
vor face astfel, cînd sînt plecați în curse 
lungi, el nu vor mai risipi timpul fără 
rost, ci în timpul staționării mașinilor pen
tru încărcări și descărcări, se vor putea 
recrea citind. Desigur că, după ce se vor 
obișnui cu cartea, foarte greu o vor lăsa 
din mînă.

Este o îndatorire de onoare pentru ti
nerii mecanici și conducători-auto să-și 
ridice necontenit calificarea profesională, 
să parcurgă cît mai muiți kilometri fără 
reparații, să obțină noi succese în între
cere, în mișcarea sutamiistă și tre.isuta- 
miistă în cinstea zilei de 7 Noiembrie și 
a celui de al II-lea Congres al Partidului.

GH. CTRSTEA
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Secția noastră de tineret este una 
din cele fruntașe pe uzină. La 
noi productivitatea muncii a cres

cut în anii cincinalului cu aproape 70 la 
sută, iar prețul de cost al producției a 
scăzut cu mai mult de o treime. Rezulta
tele sînt frumoase, dar hotărârea Plena
rei din iulie a C.C. al P.C.U.S. ne-a făcut 
să privim altfel succesele noastre. Ne-ia-m 
dat seama că în secția noastră s'înt multe 
rezerve nefolosite.

Oare așa trebuie să lucrăm?

Nina Osolodkova, organizatoare de gru
pă a sectorului de discuri și fianșe, i-a a- 
dun-at pe comsomoliști și a încins cu ei o 
discuție :

— Priviți cît șpan, ce dezordine este la 
noi în secție. Nici n-ai cum să ajungi la 
rezervorul cu ulei. Rolgangul pentru avan
sul pieselor a devenit negru, produsele 
terminate se tăvălesc pe unde se nime
rește.

Stînd de vorbă cu Nina ne-am dat sea
ma că are o propunere folositoare. Am 
hotărît să organizăm în sector o adunare 
a tineretului. Am invitat și muncitori mai 
vîrstnici.

La adunare s-a discutat nu numai despre 
faptul că mașinile trebuie să fie curate, 
iar pe intervalele dintre ele să nu fie în
grămădit nimic. Un muncitor civilizat este 

, ordonat în orice împrejurare. El nu proce
dează ca Nizamov, de pildă, care pierde 
cîte o jumătate de ceas în timpul produc
ției cu fumatul.

După adunare a fost creată în sector o 
brigadă-raid care și_a propus să lupte pen
tru un loc de muncă ordonat. Brigada era 
condusă de Nina Osolodkova. A fost orga
nizat primul raid și în foaia „fulger” au 
fcșt relatate rezultatele.

Apoi, la propunerea Ninei comsomoliștii 
au organizat o curățenie generală. Șpanul 
a fost strâns, rolgangul căpătă luciu, toate 
mașinile au fost curățat© și unse.

După cîtva timp, la o adunare a tine
retului din sector s-a făcut bilanțul pri
melor rezultate. Lupta pentru un loc 
muncă curat i-a îndemnat pe oameni 
aibă o altă atitudine față de muncă.

de
să

La nivelul fruntașilor!

Ce-a mai fost scuturat maisteul-șef 
noșko la consfătuirile de producție !

muncește la noi
maistrului Morozov au 
pe fiecare muncitor să 
freza, berbecul, să așeze

Ajustorul comsomolist 
se ocupă de instruirea tinerilor muncitori 
din sectorul său. Rezultatele s-au făcut 
curând simțite. Frezoarea Valentina Cepe- 
lenko producea la mașina sa numai 80 de 
piese pe schimb. Ivanov a învățat-o pe 
Valentina să ascută corect cuțitul, să-l 
fixeze sub un anumit unghi pentru a evi
ta „tăierea” piesei. După numai o săptă- 
mînă Valea a început să prelucreze cîte 
180 piese, apoi șj 200.

In prezent, în secția noastră nu avem 
timpi m-orți din pricina ajustărilor mărun
te.

După plenara din iulie a C.C. al P.C.U.S. 
în secție au avut loc multe discuții despre 
ritmul de muncă. Odată, stînd de vorbă 
cu tovarășii săi. comsomolistul Valentin 
Vedernikov spuse :

— Dacă fiecare muncitor din secția 
noastră ar lucra într.un schimb cît cei 
mai buni muncitori, graficul ar fi înde
plinit în fiecare zi.

— Dar oare nu putem obțin© ca toți 
să muncească la nivelul fruntașilor ? — 
intră în vorbă organizatoarea de grupă a 
■sectorului, Maria Krohinia. Tu, Valen
tin, șlefuiești într-un schimb câte 130—-150 
piese, iar schimbul tău, Dosaev — doar 
110. Invață-1 să lucreze ca tine.

Și astfel, la strungul lui Vedernikov șl 
al schimbului său a fost creată o școală 
a experienței înaintate. Pas cu pas, zi de 
zi, a transmis Vedernikov tovarășului său 
experiența sa.

Mașa Krohina a povestit membrilor bi
roului de comsomol despre inițiativa care 
luase naștere în sector. Noi am înțeles că 
acești tovarăși trebuie susținuți numaide
cât Am organizat o adunare comsomolistă 
de secție în cadrul căreia s-a hotărât ca 
fiecare tînăr -muncitor să-și însușească 
în decursul acestui an metodele de muncă 
ale fruntașilor. Au fost create școli ale 
experienței înaintate.

însușirea metodelor înaintate a dat 
roade în curând. înainte, la șlefuit lucrau 
trei schimburi, iar în prezent în acest sec
tor s-înt suficiente două. Doi șlefuitori au 
fost eliberați și cu toate acestea roți din
țate se produc aproape odată și jumătate 
mai multe decît se făceau încă de curând 
în sector.

hotărît să 
schimbe 

discul de polizor. 
G-hennadi Ivanov

învețe 
cuțitul,

A- 
Ju- 

jnătate din rebuturile secției erau date de 
sectorul lui.

Odată, după o asemenea consfătuire de 
producție, maistrul se plînse de „soarta” 
sa ajustorului SaȘa Lenkov, membru în 
biroul organizației de comsomol a secției.

— Intr-adevăr, situația nu este de in
vidiat. In acest sector 
liști și totuși nu pu
tem scăpa de rebu
turi — zise Lenkov. 
Dar am o idee...

La mașinile de tă
iat roiți dințate se 
tăiau cîte două piese 
deodată ; ele erau a- 
șezate pe tambur cu 
aproximație. Nu se 
lucra cu precizie și de 
aci porneau rebutu
rile. Sașa Lenkov s-a

• sfătuit cu comsomo- 
lista Noinna Kojevin- 
n-a, tehnolog. Au 
construit împreună 
un. fix-ator. cu aju
torul căruia se poate 
fixa cu precizie pie
sa. Singuri au con
fecționat noi dispozi
tive și le-au folosit 
cu succes. Rebuturile 
au scăzut de cinci- 
șase ori.

Fiecare ajustor din 
secți-a noastră tre
buie să deservească 
cîte 7—9 mașini. A- 
ceasta nu-i puțin. De 
aceea micile defec
țiuni nu erau întot
deauna înlăturate în 
mod operativ. Cînd 
trebuia schimbat cu
țitul, de pildă, unii 
muncitori așteptau să 
vină ajustorul.

Ajustorii co-ms-o- 
moliști din sectorul

Vor învăfa toji

toți simt comsomo-

l l

t

Pentru

Biroul de comsomol luptă cu perseve
rență pentru ca fiecare tînăr și tînă-ră 
să-și îmbogățească neîncetat cunoștințele. 
Numai un om cult, bine pregătit, poate fi 
un adevărat luptător pentru progresul 
tehnic. Noi organizăm adesea întîlniri ale

tineretului cu elevi ai școlilor se
rale, cu studenți care învață prin 
corespondență, cu profesorii. în 
cadrul acestor întîlniri se vorbeș-- 
te despre importanța învățăturii 
pentru fiecare tînăr, -ge .arată cum 
ajută e,a în muncă. Dar nu sînt 
deajuns întâlnirile. Principalul 
este munca individuală cu fie
care om.

îmi amintesc cît de greu a 
fost să-l conving pe muncitorul 
Leonid Semenov să învețe. Su-e- 
v-alov, maistru-șef al sectorului, 
se plângea de el:

— Nu ascultă de maiștri, dacă 
vrea muncește, dacă nu — um
blă prin secție siau nici nu intră 
de loc în schimb.

L-am vizitat pe Leonid la că
min. Și acolo -ave® o compor
tare proastă, se îmbăta adeseori. 
Convorbirile noastre cu Seme
nov nu iau dus la niciun rezul
tat. Am încercat să ne apropiem 
altfel de el. L-am invitat pe Se
menov la biroul de comsomol.

— Avem o problemă, Leonid, 
— l-am spus. — Curând încep 
campionatele de hochei pe uzină, 
dar noi nu -avem destui jucă
tori în echipă. N-ai fi de acord 
să aperi onoarea secției ?

Semenov fu măgulit de în
crederea noastră și primi.

Am început să discutăm cu el 
despre învățătură. Nu am reușit 
să-l convingem dintr-odată, dar 
pînă la- urmă fu de acord. Nu 
trecu însă nici o lună și primim un telefon 
de la școală : Semenov nu frecventează 
cursurile. îl întrebăm :

— De ce mu înveți 7
— E greu...
— Ai nevoie de ajutor ? Te vom repar

tiza pe lângă un inginer.
Leonid se simți prost. Promise că o să 

se îndrepte. învăță puțin și începu din 
nou să aibă absențe. După cum am aflat 
mai târziu nu era vorba de greutăți l-a 
învățătură. Semenov se pasionase atît de 
mult pentru hochei tocit uitase de școală.

La adunarea de comsomol, Sașa Lenkov 
6puse :

— Dacă Semenov nu Va învăța, va trebui 
să fie exclus din echipă*

Aceasta -avu efect.
Anul acesta Leonid Semenov a absolvit 

clasa a opta cu calificativele „bine“ șd 
„foiatrte bine“. învățătura îl ajută în 
muncă.

Un colectiv de inovatori
! nu a 

pînă în prezent să creeze 
automată care să poată

Nici uin inventator din lume 
reușit pînă în prezent să < 

o mașină 
calibra după grosime plăcuțe de mică. 
Zeci, sute de mii de pătrate din cele 
mai subțiri sînt selecționate de 
oameni una cîte una, grosimea lor 
fiind verificată cu ajutorul unui in
dicator special.

Această problemă a fost rezolvată 
pentru prima oară la uzina de con
densatori din Pavlovo-Posadsk. Pînă

- o 
lu- 

mun-citoare. 
întotdeauna

de curînd, la calibrarea manuală 
muncă extrem de 'migăloasă — 
erau peste o sută de 
Acest sector a frânat 
munca întregii secții.

Mașinile automate de calibrat au 
venit să înlocuiască munca migă
loasă a oamenilor. Ele stau aliniate 
în cîteva rânduri, semănînd din depăr
tare cu niște termosuri cu capace 
bombate, 
cutate în 
tuși sub 
de utilaj 
Vladimir 
zolvat în 
.^năsuirSirii” 
mică, contribuind fiecare cu cîte o 
idee, cu cîte o perfecționare. Astfel 
este greu de spus cine anume a exe
cutat un dispozitiv sau altul la această 
mașină.

Inginerii, constructorii, raționali-

Aceste mașini au fost exe- 
uzină de un grup de lăcă- 
conducerea șefului secției 
nestandardizat, comunistul 

Ivanovici Gusev. Ei au re- 
chip îngenios problema 

grosimii plăcuței de

zatorii și administrația uzinei au 
hotărît să mecanizeze în întregime 
munca în întreprindere. Toți fac in
venții -în această uzină, de la direc
tor pînă la lăcătuși și ajustori. Di
rectorul uzinei urmărește introduce
rea în producție a fiecărei inovații, 
stimulează spiritul inventiv al oame
nilor. Așa s-a întâmplat cu tânărul 
lăcătuș Anatolt Vasiliev, care la în
demnul și sfaturile directorului a 
dus la bun sfîrșit construirea unui 
semiautomat pentru montarea con
densatorilor ficși. în prezent, tînărul 
inventator termină încă o mașină. 
Aceasta va fi un semiautomat cu 
patru locașuri, 
un singur om. 
tei mașini va 
existentă.

Noile mașini
munca manuală în multe sectoare 
ale secției de condensatori de mică. 
Spre sfîrșitul anului, aci va fi creat 
un conveier. Introducerea conveieru- 
luî va aduce reducerea a 16 ope
rații. Drumul pe care-1 are de stră
bătut produsul prin secție se va 
scurta de la 670 metri la 250.

Toate acestea vor permite sporirea 
productivității muncii cu 73 la sută, 
iar venitul anual total provenit din 
reducerea prețului de cost datorită 
automatizării producției va însuma 
4,2 milioane ruble.

care va fi dirijat de 
Productivitatea aces- 

fi dublă față de cea

automate au înlocuit

La combinatul de bumbac din Cebofcsarî 
s-a încetățenit o bună tradiție: muncitorii cu 
experiență ajută cu drag pè începători să-și 
însușească viitoarea’ specialitate. în fotogra
fie: Maria Borisova, țesătoare cu experiență 
(stânga), stă de vorbă cu Tamara Petrova.

Milionul excavaioristului 
Elîșev

Lupta pentru șarje rapide

acesta 
toți să

comu-

In secție se urmă
rește cu atenție cum 
învață tinerii mun
citori. Lista eu nu
mele celor care stu
diază esite -afișată, se 
înseamnă cu regula
ritate frecvența.

Anul trecut numai 
cîțiva tineri n-au în
vățat. Anul 
vom face ca 
învețe.

Noi știm că
nlsmuL poate fi con
struit numai de oa
meni conștienți, oare 
■au o atitudine crea
toare față de mun
că. De aceea ne stră
duim să-i educăm în 
așa fel pe tinerii 
noștri încât ei -să ma
nifeste în fiecare zi, 
în orice sector iniția
tivă, să devină gos
podari grijulii în în
treprinderea lor.

I. MAKAROV 
secretar ăl biroului 
U.T.C.L. al secției 

de șaslurl de la 
uzina de tractoare 

din Celeabinsk

progrestil tehnic în fiecare sector de producție

Tînărul Evgheni Șerșnev conduce de 
cinci ani sectorul de montaj al mo

toarelor electrice de mică putere de la 
uzina „Vladimir Ilici“ din Moscova. Deși 
av-ea do®r 22 de ani — pe atunci încă era 
conflomolist — conducătorii uzinei n-au 
ezi'at să-i încredințeze această _muncă de 
răspundere. Era cunoscut și înainte în 
uzină ca un neobosit raționalizator, dar 
în noua sa muncă acest renume a crescut

și mai mult. Șerșnev a făcut numeroas’e 
propuneri de raționalizare care au fost 
introduse în sector în decursul cincinalu
lui trecut și al celui actual. Urmînd exem
plul maistrului lor și tinerii muncitori din 
sector au început să facă propuneri de 
raționalizare.

Problema mecanizării operațiilor ma
nuale mai grele, a îmbunătățirii Sistemului 
de montare a motoarelor electrice preo-

cupă în permanență 
pe tinerii muncitori 
ai uzinei. Actualul 
plan cincinal a fost 
consacrat luptei pen
tru progresul tehnic, 
pentru îmbunătățirea 
tehnologiei. Propu
nerile muncitorilor 
tineri și vîrstnici N. 
Novojilov, V Șve- 
dov, R. Aprelikov, 
ale maistrului E. Șer- 
șnev etc., au dus la 
creșterea considera
bilă a productivității 
muncii, la reducerea 
prețului de cost. Ast
fel, prețul de cost al 
montării unui motor 
electric era în 1950 
de 12 ruble, iar în 
anul 1955 a ajuns 
pînă la 1 rublă și 65 
copeici.

Continuând să cau
te noi rezerve de spo
rire a productivității 
muncii, colectivul 
condus de Șerșnev, 
care acum 
munist, a 
un plan de 
concrete 
troduoerea 
noi și îmbunătățirea 

plan se perfecționează

este co- 
întocmit 

măsuri 
pentru i-n- 

tehnicii

tehnologiei. Acest
și se complectează în permanență cu noi 
șl noi propuneri.

In aceste zile, în uzină se desfășoară în
trecerea în cinstea Congresului al XX-lea 
al P.C.U.S. Tinerii monitori din sectorul 
lui Șerșnev au chemat întregul colectiv 
al uzinei să urmeze exemplul lor și să se 
încadreze în întrecerea pentru progresul 
tehnic în fiecare sector de producție.

Cu cîțiva ani în urmă, Ghennadi Elîșev 
încărca cărbunele cu lopata. Culegea 
bucățile căzute de pe transportor și 

le arunca înapoi pe bandă. Avea 17 ani 
și de aceea nu i se încredința o muncă 
mai importantă. Insă el era dornic de 
cunoștințe. Nu numai că la manualele 
sale pentru clasa a Vil-a începuseră să se 
alăture cărți despre mașini și electroteh
nică, dar și în clipele libere Ghennadi se 
învîrtea pe lingă lăcătuși și excavatoriști 
cînd aceștia montau mecanisme. Ii plăcea 
să privească în „măruntaiele” fiecărei 
mașini.

Prietenii îl porecliseră „profesorul”. Pe 
atunci aceasta era numai o glumă : băieții 
nu puteau să știe că peste cîțiva ani 
Elîșev va vorbi într-adevăr în fața stu
denților, va ține referate la ședințele con
siliului științific al unui institut.

De la motorist la lăcătuș, ajutor de me
canic și în sfîrșit la mecanic — acesta este 
un drum cam lung pentru alții. Ghennadi 
a străbătut acest drum cu repeziciune.

Inginerii chibzuiseră toate operațiile, 
cronometrorii socotiseră secundele nece
sare pentru mișcările excavatorului In 
timpul muncii, iar Ghennadi voia să co
recteze calculele inginerilor și ale crono- 
metrorilor.

De la o excavare la alta, excavatorul 
efectuează un ciclu de operații. Mașina a 
încărcat o cupă — prima operație a ciclu
lui, — s-a întors la buncher — a doua 
operație. Cărbunele a fost descărcat și 
cupa se întoarce înapoi spre adîncul aba
tajului — ultima operație.

Ghennadi a chibzuit cu perseverență 
fiecare operație. El descompunea opera
țiile în elemente, studia toate mișcările ca 
un sportiv, căuta să obțină un cîștig de 
fracțiuni de secundă.

De obicei, extracția cărbunelui începe 
din locul cel mai apropiat de buncher. 
Mișcările sînt economice, încărcarea mer
ge cu repeziciune. Totul pare în ordine. 
Insă urmărind cu atenție munca sa și a 
Celorlalți, Ghennadi a ajuns la concluzia 
că e mai bine să procedeze altfel. Dacă 
ia întîi cărbunele care e mai aproape, me
canicul trebuie să-l ia după aceea din- 
tr-un sector îndepărtat, efectuînd un 
unghi maxim de întoarcere. Să învîrtești 
încontinuu mașina cu 170—180 grade nu 
e prea ușor. Mecanicul obosește, trage 
nervos de manete și tot nu prididește — 
banda transportorului 
tate goală.

Ghennadi a început 
din partea apropiată 
din cea îndepărtată și 
apropiată. A apărut astfel un nou ritm. 
Mecanicul nu obosește atît de mult, iar 
banda se încarcă egal, fără întreruperi.

S-a dovedit că are importanță și un alt 
lucru : cît de jos coboară cupa cînd se 
extrage cărbunele. Elîșev s-a convins că 
trebuie coborîtă cît se poate mai mult — 
chiar la baza cărbunelui pușcat. Atunci 
cupa se umple mai repede și totodată în 
jurul excavatorului se curăță o anumită 
suprafață, ceea ce-i permite să înainteze. 
Ghennadi a găsit și un mijloc rațional de 
îmbinare a întoarcerii excavatorului cu 
ridicarea Și coborîrea cupei.

S-ar părea că nu-s prea complicate pro
blemele pe care le-a rezolvat acest mun
citor. Dar ce rezultat a obținut el ! A 
redus durata ciclului de la 33,9 secunde, 
cît e norma, la 23—24. Cîștigul e de 10 
secunde pe ciclu. Dacă toți excavatoriștii 
vor începe să lucreze astfel, în fiecare zi 
vor porni din Karpinsk cîteva garnituri 
de cărbune în plus.

Anul trecut, excavatorul 
1.004.202 tone de cărbune și 
adresat tuturor echipajelor : 
ca fiecare să dea pe an cîte

El a vizitat sectorul vecin, 
unul dintre cei mai buni mecanici ai tres- 
tului, comsomolistul Vasili Variaghin.

— Sprijină-mă, Vasili! Ne-am plictisit 
să fim singurii miliortari, i-a spus 
Ghennadi.

Au încheiat un contract. Brigada lui 
Elîșev a propus să se lărgească transpor
torul. Consiliul tehnic a aprobat propune
rea. In sector a 
mai puternică, 
crescut.

S-au petrecut 
lui Variaghin. 
conducerea benzilor transportoare, 
locul buncherelor de lemn au fost puse 
altele metalice.

Acum, în trestul „Vahrușevugol" sînt 
două echipaje milionare. Pînă la sfîrșitul 
anului, numărul lor va crește.

G. KOCERGHIN

P\in ctod în cînd răsună sonerii, pe ta- 
blourile de comandă se aprind becuri 

roșii și albastre. Aparatele înregistrează 
curbe complicat© — schema funcționării 
agregatelor. Se aude șuieratul aerului, 
uruitul mașinilor de încărcat șarja, zan- 
gănitul metalului. Aceasta- este atmosfera 
obișnuită a procesului de producție l-a 
cuptoarele Siemens-Martin.

De tablou se apropie un oțelar și în
vârtește un volan. Indicatorul aparatului 
cu inscripția „Consumul intensificatoru
lui” se înclină repede într-o parte. Se 
aude și mai clar șuieratul aerului intro
dus în cuptor. Șuvoiul de foc taie ca su
dura autogenă bucățile de metal și ele se 
topesc văzând cu ochii. Aceasta înseamnă 
că în cuptor a început să se introducă 
oxigen. El se numește „intensificator“ 
pentru că îmbogățește flacăra- și accele
rează topirea.

Cuptorul Siemens-Martin are nevoie de 
oxigen. Pentru a-1 obține, el lasă să 
treacă prin plămânii săi — prin regene
ratori — o uriașă cantitate de aer (aproape 
50.000 de metri cubi pe oră). Dar în aer 
se află petru cincimi de azot, care nu nu
mai că nu arde, dar și absoarbe căldura. 
Oamenii de știință sovietici au găsit un 
mijloc pentru a scăpa de azot. Flacăra 
care arde deasupra băii de oțel, a început 
să fie îmbogățită cu oxigen suplimentar.

Oțelarii din Zaporojie au obținut prin
tre primii din țară posibilitatea de a lu
cra după noua țjțhnologie.

Oțelarul coimisomolist Gri.gori Pomiatun, 
împreună au tovarășii săi de schimb 
— tinerii oțela-ri Ni-kolai Stepanenko și 
Mihail Onișcenko — a dovedit că folosirea 
oxigenului nu numai că nu micșorează ci 
chiar sporește durata de funcționare a 
agregatului. Este necesară numai îngriji
rea atentă a cuptorului și conducerea 
atentă a, procesului tehnologic. La cup
torul tineretului la care lucrează Pomia
tun și tovarășii lui, au fost elaborate fără 
reparație capitală 540 de șarje în loc de 
350 cît este norma și au fost produse 
aproape 3000 de tone de metal -peste plan.

în secția noastră s-a calculat că dacă 
toți oțelarii ar lucra așa- cum lucrează 
brigada lui Grigori Pomiatun, surplusul 
de metal topit în secție ar echivala cu 
punerea în funcțiune a unui nou cuptor 
Siemens-Martin de 185 de tone, iar eco
nomia obținută numai la reparații și la 
materiale refractare ar fi de cinci mili
oane ruble. Cu combustibilul economisit 
ar putea lucra toată secția timp de o 
lună.

în aparență, în munca lui Pomiatun și 
a tovarășilor săi, nu există nimic deose
bit. Dar dacă privești cu atenție vezi că, 
chiar șl în cele mal obișnuite operații, 
brigada introduce ceva propriu, nou, eco
nomisește minutele.

înainte, calcanul și minereul ®e încăr- 
cau la noi îin mari porții dintr-o singuri

d-ată. Acea-sta grabe,a încărcarea cupto
rului. Dar ce s-e întâmpla după aceea ? 
Șarja se încălzea prost, topirea ei întârzia. 
La cuptorul nr. 7 materialele pulveru
lente se încarcă uniform, în porții se
parate, succesiv, pe fiecare fereastră. O 
astfel de încărcare (în straturi) accele
rează de fapt procesul de topire.

Folosirea oxigenului ® schimbat radical 
părerea asupra delimitării stricte a pe
rioadelor topirii — pregătirea cuptorului, 
încărcarea lui, încălzirea amestecului, 
turnarea fontei lichide, topirea Și afîna- 
rea șarjei. Oțelarii de la cuptorul nr. '7 
combină unele operații. Pentru pregătirea 
peretelui din față al cuptorului, de pildă, 
nu se acordă un timp special. Aceasta se 
face de obicei în timpul încălzirii șarjei. 
Chiar și o astfel de combinare parțială a 
operațiilor dă un cîștig de 4—5 minute. 
Iar oțelarii știu bine că fiecare minut 
economisit înseamnă o jumătate de tonă 
de metal.

Tinerii ofelari nu se mulțumesc cu cele 
realizate. Ei și-au luat angajamentul de 
a obține la agregatul lor -pînă la 220.000 
tone pe an. Această cifră li se părea la 
început multora ireală fiindcă ea depășe-a 
cu mult indicii record obținuți înainte. 
Dar timpul și indicii de muncă -ai brigăzii 
lui Pomiatun au spulberat aceste îndoieli: 
de la începutul anului pînă în luna sep
tembrie ea dăduse peste 140.000 de tone 
de oțel.

Experiența muncii lui Pomiatun și a 
tovarășilor lui a devenit un bun al tutu
ror oțelarilor de pe platformă. Ei folo
sesc cu succes oxigenul, caută noi rezerve 
pentru sporirea producției de metal.

La cuptorul nr. 4 al tineretului a fost 
adoptată o metodă mai rațională de fo
losire a oxigenului: oxigenul se introduce 
direct în baie. Durata șarjei s-a redus cu 
încă aproximativ o oră.

Intensificarea procesului de producție a 
cerut perfecționarea utilajului, folosirea 
unor noi aparate. Topirea oțelului cu fo
losirea oxigenului decurge foarte repede 
și în acest caz nu te mai poți lipsi de 
tehnica nouă. Aparatele moderne dau pu
tința ș-ă se facă repede și sigur analiza 
metalului în cursul topirii. La cuptoare 
există acum noi scheme de reglare auto
mată a regimului termic. Mecanismele îi 
ușurează oțelarului conducerea agregatu
lui. Utilajul din hală a fost reconstruit. 
Toate acestea creează condiții pentru to
pirea rapidă a oțelului. Oțelarii din Za
porojie eu devenit maeștrii celor mai ra
pide șarje. Ei au ieșit învingători în în
trecerea socialistă unională pe pătrarul al 
doilea. Muncitorii de la cuptoarele Sie- 
mens-Martin se pregătesc să întâmpine 
cu noi succese Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S.

I. VERETELNIK
inginer la secția de cuptoare

Siemens-Martin a uzinei „Zaporojstal“

persevere-nță

pornește pe jumă-

să ia o cupă-două 
a abatajului, apoi 
din nou din cea

„66“ a dat 
Elîșev s-a 
să obținem 

un milion.
Aci lucra

fost instalată o macara 
Torentul de cărbune a

schimbări și în sectorul 
Aci a fost automatizată 

în

Numele tânărului 
strungar Nlkolai Le- 
pil in de la uzina de 
ut ițaj de ridicat și 
transportat Kirov“ 
din Leningrad a de
venit cunoscut în nu
meroase întreprinderi 
din Uniunea Sovie
tică.

La sfîrșitul anului 
trecut el a fost iniția
torul întrecerii pen
tru creșterea perma
nentă, lunară, a pro
ductivității muncii pe 
flecare loc de muncă. 
Calcuilufl făcut de el a 
arătat că dacă toți 
muncitorii acestei în
treprinderi vor depăși 
sarcinile de plan cu 
15% atonei chiar în 
prima lună vor putea 
ti construite două 
macarale electrice 
peste plan.

Lepilin a mărit vi
teza de 
strungul său șl a 
construit "dispozitive 
care l-au ajutat să 
depășească de cîteva ori planul. Colec- de producție pe anul 1954 înainte de

tăiere la

tivul uzinei a susținut cu căldură ini
țiativa inovatorului, în secții a început 
întrecerea pentru o înaltă productivi
tate a muncii. Rezultatele nu au întîr- 
ziat să se arate: uzina, care înainte 
rămînea în urmă, și-a îndeplinit planul

termen si a intrat în rândurile între- a 
prinderilor fruntașe ale industriei v 
grele.

Mișcarea inițială de Nlkolai Lepilin 
a început să fie extinsă în întreaga 
țară.

Fiecare al doilea muncitor învață

/n acest an școlar, în 
rîndurile studenților 
și elevilor din școlile 

superioare, tehnice și medii 
din Riga au intrat noi mun
citori și funcționari de la 
fabrica de aparate de radio 
„VEF” din acest oraș. Ei își 
vor continua studiile fără a 
întrerupe munca în produc
ție. Au început cursurile la 
filiala serală a Universi
tății de Stat letone, deschisă 
pe lîngă uzină. Aci stu
diază la secțiile de radio-

tehnică, telegraf și telefon 
și tehnologia construcției 
de mașini, 75 de lucrători 
ai întreprinderii. Aproape 
140 de muncitori de la 
„VEF” au început să în
vețe prin corespondență la 
diferite institute.

Mulți tineri muncitori 
s-au înscris în acest an 
pentru prima oară în școli 
medii și tehnice. In pre
zent, la secția serală a 
școlii tehnice de electro

mecanică din Riga învață 
trei sute de muncitori 
Sute de muncitori de la 
„VEF“ frecventează școl'le 
tineretului muncitoresc, în
vață la diferite cursuri teh
nice. Fiecare al doi ea 
munc’tor al fabricii „VEF“ 
învață; unii — în școli 
superioare și școli tehnice, 
alții — la diferite cursuri. 
Toți muncitorii tineri din 
secția electrotehnică din a- 
ceastă întreprindere învață.

Tineri raționalizatori

Colectivul uzinei con
structoare de mașini 
din Petrozavodsk a în

deplinit înainte de termen 
planul cincinal. Incadrîn- 
du-se în întrecerea în 
cinstea celui de al XX-lea 
Congres al P.C.U.S., mun
citorii și-au luat angaja
mentul să dea peste plan 
pînă la sfîrșitul anului pro
duse în valoare de treispre
zece milioane ruble. Cu 
mult entuziasm își îndepli
nesc acest angajament 
tinerii muncitori, comso
moliștii din uzină. Brigada 
comsomolistă a fierarilor 
condusă de Nlkolai Melkin,

deține steagul de brigadă 
fruntașă al comitetului de 
comsomol pe uzină, pe care 
l-a cucerit în luna iulie 
cînd a îndeplinit planul în 
proporție de 315 la sută.

Fruntașii în producție 
aduc numeroase propuneri 
de raționalizare. Comsomo
listul Iuri Krîsin, maistru al 
secției de forje și lăcătu
șul mecanic M. Lindberg au 
confecționat o matriță pen
tru forjarea capacelor la 
noua macara „T.L.-4”, care 
a început de curînd să fie 
produsă în serie. Această 
propunere de raționalizare 
economisește la fiecare

macara aproape 25 kg. de 
metal. Comsomolistul Boris 
Raev, tehnolog, a propus 
ca piesele cadrului maca
ralei „T.L.-4” să fie sudate 
cu intervaluri. Aceasta a 
redus o dată și jumătate 
volumul de muncă și de 
două ori consumul de elec
trozi.

In total, în decursul cin-1 
cinalului au fost făcute în 
uzină peste 1200 propuneri 
de raționalizare. Cea mai 
mare parte a lor a fost 
realizată și aduce uzinei 
milioane de ruble eco
nomii.
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Se aplică o metodă nouă
Erau trei la număr. Doi tractoriști și un 

Inginer agronom. Discutau. Petru, unul 
dintre tractoriști, care de obicei are mta- 
cărici pe limbă, întrerupse pe inginer:

— Așa cum spui mata, halal de noi, 
tractoriștii! și privi către celălalt. Auzi 
mă, ce treabă o să facem ? Să ari la patru 
ani .odată! Și tadesînidu-și mâinile în 
buzunarele largi spuse revoltat : „Păi 
d-aia m-ia.m făcut eu tractorist ? Toți îl 
priviră lung. Inginerul vru să spună și 
el cîteva vorbe dar tot Petre :

— După cum văd eu, noi kadiștli, sîn- 
tem scoși la pensie ! Nu ? Vă fug ochii 
dună Stalineț. Da, 35 cu 30 nu se potri
vește, nici Feteasca cu Odobeștii.

— Stai măi Lais, nu te aprinde așa... 
Ia-o și tu mai domol, spuse inginerul, 
doar, doar îl va potoli pe Petre. Dar acesta 
părea tare mâniat.

Lui Petru îi mai zice și Lais. Lais este 
un flăcău care n-are răbdare să te asculte 
>pe îndelete și să te priceapă. Așa-i el. 
Fără astâmpăr la vorbă. Dar cînd e de 
muncit — muncește la fel ca Dumitru, 
celălalt tractorist, care nu-i însă atît de 
sprinten la vorbă ca Petre. Lui Dumitru 
nu-i sare țandăra cu una cu două, ci după 
ce te ascultă și chibzuiește, se încumetă 
să te urmeze.

Un tractorist de la o stațiune experi
mentală nu se cade să nu cunoască agro
tehnica, și acest lucru îi pasionează pe 
cei doi tractoriști. Altfel arată lucrarea 
făcută cu știință și altfel arată lucrarea 
făcută numai după Indicații, fără să le 
pricepi rostul. De aceea aimîndoi stat în
drăgiți de către colaboratorii și inginerii 
stațiunii experimentale I.C.A.R. din Tg. 
Frumos, regiunea Iași. Poate de aceea 
toate lucrările ce depind de contribuția 
tractoarelor sînt încredințate celor doi 
tractoriști. Ei Iau parte la experiențele 
care se’ fac, își spun părerea și învață. 
Buni colaboratori s-au dovedit a fi pen
tru stațiunea experimentală cei doi trac
toriști.

Și iată că acum un .an s-a petrecut un 
fapt nou în stațiune. Intr-o bună zi, cînd 
inginerul Popovici Ion sosi de la Bucu
rești, Petre spuse tractoriștilor:

— Măi băieți, voi ați auzit de Malțev ?
Unii dădură din umeri. Dar Dumitru își 

aduse aminte că mai citise el undeva des
pre Malțev.

— Aha ! spuise el... E cel cu arăturile 
adânci. Spune că nu se mai ară în fiecare 
an, nu știu precis... dar cam așa ceva.

Ceilalți holbară ochii la el.
— Ce-ai zis mă ? Că nu se mai ară în 

fiecare an ? Și se porniră pe râs.
— Vezi măi că spui o prostie așa de 

mare c-or râde și curcile de tine.
Se despărțiră. în ziua aceea inginerul 

agronom Popovici Ion discută cu directo
rul stațiunii experimentale, tovarășul 
inginer Costache Ion, despre consfătuirea 
ce a avut loc la București pentru, experi
mentarea metodei lui Malțev. Existau 
cîteva probleme dificile. In primul nînd 
nu exista îln stațiune nici un tractor 
Stalineț și nici plugul cu care să poată 
face arături adinei pînă la 45-50 cm. Asu
pra adâncimii inginerul Popovici insistă 
să se reducă cifra:.

— La noi nu-i părnînt de stepă și nici 
climă secetoasă, argumenta inginerul. 
Avem ploi abundente. Cred că se pot f ace 
arături între 38-40 cm.

Directorul încuviință cele susținute de 
inginerul agronom care primi spre expe
rimentare metoda Malțev. înainte de a 
pleca din cancelaria directorului primi un 
sfat:

— Nu uita să cunoști părerea mecani
cului și a tractoriștilor.

Inginerul Popovici 6e retrase în biroul 
său. își revizui toate notițele și-și făcu un 
plan. Nu-1 așternu pe hîrtie, dar gîndi că 
nu-i ușor lucru să transformi plugul Ilie 
Pintilie într-unul care să permită pătrun
derea cuțitelor la o adâncime aișa de 
mare. Și apoi KD-urile n-au așa putere 
ca Sialinețul. Negreșit că mecanicul Aurel 
Negreanu îl va ajuta. E priceput și apoi 
întotdeauna a sprijinit toate experiențele. 
Și de diata aceasta se va bizui pe el.

S-au purtat discu
ții îndelungate. Me
canicul chiar plecă 
pentru a se docu
menta în experimen
tarea metodei lui 
Malțev la Moara 
Domnească din re
giunea București. A- 
colo își dădu seama 
că plugul Ilie Pin
tilie pu va rezista 
la adîncimea arătu
rilor. Și nu va face 
treabă nici cu KD-ul.

* Cînd se întoarse, pă
rerea mecanicului nu 
însufleți pe nimeni.

— Trebuie forță nu 
glumă, spuse meca
nicul, arătînd pricina 
pentru care el nu 
era convins că se va 
putea aplica metoda Malțev. Părerea me
canicului se izbi însă de dîrzenia ingineru
lui agronom.

—„Trebuie experimentată netoda lui 
Malțev.“ — întări inginerul.

Porniră din nou consultații, discuții, pla
nuri și păreri. După cîtva timp, fierarul 
Călin Alexandru fu asaltat de o comandă 
uirgentă. Trebuia să execute cîteva piese 
pentru plug. Nu se dădu în lături. Cîtva 
timp la atelierul de fierărie focul a fost 
ațîțat continuu și au fost meșteșugite 
toate piesele cerute. în acest timp avusese 
loc și djscuția cu tractoriștii.

— Ei, cred că ați auzit că vom experi
menta metoda Malțev, le spuse inginerul 
tractoriștilor. O știți ? .

— Ce să știm ? Nu știm nimic ! Tămîie, 
zise Lais. Dumitru pare să știe ceva.

Și inginerul le explică despre ce e 
vorba. Intr-un. tîrziu, după ce tractoriștii 
înțeleseră că-i vorba de a executa la 
patru ani odată arături aditaci de 45-50 
cm., iar .în ceilalți ani arături superficiale, 
Petre se însenină și zise :

— Apoi, dacă vom avea și un Stalineț... 
și se mtadrea cu gândul că poate, poate 
ÎI va conduce el.

— Vom avea, dar pînă atunci trebuie 
să experimentăm cu ce avem.

Și iau experimentat. Au cerut ajuto
rul muncitorilor de la Atelierele C.F.R. 
Ilie Pintilie din Iași, de la G.A.S. Răz- 
boieni și chiar tal profesorului Drăgan de 
la Facultatea de agrotehnică din Iași pen
tru a se mări rezistența plugului. După 
multe consultări și încercări, într-una din 
zilele toamnei trecute Dumitru a por
nit cu tractorul airînd pământul la o 
adîncime de 38-40 cm. Dintre cei doi trac
toriști, Dumitru muncise cel mai bine. îl 
întrecuse pe Petre. în toamna trecută sta
țiunea experimentală dta Tg. Frumos a 
făcut arături .adinei, după metoda lui 
Malțev, pe 25 hectare.

A trecut un an de atunci. Dacă îi în
trebi <pe cei doi tractoriști despre proble
mele metodei Malțev pe care stațiunea le 
experimentează, vei afla că se urmăresc 
trei probleme : adîncimea arăturilor, cum 
folosește planta această adîncime și stu
diul îngrășămintelor aplicate. Nu vor ști 
să ți le explice în termeni științifici, dar 
oricine va înțelege că metoda Malțev își 
va arăta roadele.

In toamna acestui an Dumitru. Privl- 
ghetorița a condus un Stalineț. Primise 
sarcina să execute pe o suprafață întinsă 
arături adinei la 40 cm. Petre, pe un KD, 
făcea arături superficiale.

Dumitru mai avea puțin pînă .să-și ter
mine planul. Privi către Petre. Gîndi cum 
îl luase ta râs acesta cînd i-a sipus despre 
arăturile superficiale. Și zîmbi. Tocmai 
Petre care i-a spus că vor rìde și curcile 
de el dacă va mai vorbi de arături super
ficiale, tocmai el executa acum asemenea 
arătură. După ce termină, făcu cu mina 
către Petre. Cînd îl zări. Petre îi răspunse 
rîzîKd. Amândoi lucrau la experimentarea 
metodei lui Malțev, metodă sovietică nouă 
și asta îi Incìnta.

GABRIEL IONESCU

Directorul stațiunii Ion Costache și in
ginerul Popovici Ion cercetează noul plug 
pentru aplicarea metodei Malțev.

Profesorul L. V. Zankov printre elevi
Marți după amiază, profesorul Leonid 

Vladimirovici Zankov, membru activ al 
Academiei de Științe Pedagogice a 
R.S.F.S.R., membru în delegația sovietică 
care part'cipă la manifestările din cadrul 
Lunii prieteniei romîno-sovietice, a făcut 
o vizită la Școala med;e de fete nr. 16 
din București. Oaspetele a fost întâmpi
nat cu multă căldură de către directoarea 
școlii și de ceilalți membri .ai corpului di
dactic. Tovarășul academician L. V. 
Zankov a fost condus prin interiorul clă
dirii, a vizitat sala de sport, laboratorul 
școlii, s'ala de spectacol, cîteva săli de 
curs etc. Tovarășul Zankov a remarcat 
ordinea care domnește peste tot, faptul 
că sălile de curs stat spațioase, lumi
noase și curate. După ce clopoțelul a 
anunțat sfârșitul unei dre de curs, tov. 
Zankov ia făcut cunoștință cu membrii 
corpului didactic. La un moment dat, a 
sosit o delegație de eleve care au aflat 
că tov. Zankov le vizitează școala. Ele
vele și-au exprimat bucuria pentru vi
zita oaspetelui și i-au înmânat flori și 
un album cu aspecte din școala și viața 
lor, rugîndu-1 să transmită acest dar ele
vilor uinei școli medii din Moscova.

După terminarea cursurilor, tovarășul 
Zankov s'-a întreținut cu membrii corpu
lui didactic, exprimtadu-și impresia bună 
pe care i-a făriit-o vizitarea școlii.

Membrii corpului didactic au pus 
întrebări privitoare la organizarea învă
țământului în U.R.S.S. Din răspunsurile 
primite, profesorii au tras învățăminte 
prețioase pentru organizarea cit mai bună 
a procesului instructiv educativ.

Manifestări în țară
în aceste zile. în întreaga țară au loc 

manifestări tachinate Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

în regiunea Hunedoara au lavut loc con
ferințe și manifestări culturale la care au 
luat parte 16.700 de persoane. în 240 din 
satele regiunii au avut loc conferințe și 
programe artistice prezentate de echipele 
de amatori ale căminelor culturale.

în întreprinderile și instituțiile din re
giune s-au deschis în aceste zile 268 
cursuri populare de limba rusă.

Numeroase manifestări ale prieteniei 
romîno-sovietice au avut loc și în regiu
nea Craiova. în toate centrele raionale 
precum și ta 700 cercuri A.R.L.U.S. din 
diferite sate și comune au fost organizate 
adunări închinate .prieteniei romîno-sovie- 
tice. în numeroase localități s-au deschis 
expoziții documentare cu tema „Avîntul 
construcției economice și culturale în 
U.R.S.S.“. La Balș, în cadrul expoziției 
agricole și industriale, a fost deschis un 
stand de mașini agricole sosite din Uniu
nea Sovietică pentru .unitățile socialiste 
din acest raion. (Agerpres)

Vizite ale delegației sovietice
In cursul zilei de miercuri, membrii 

delegației sovietice de oameni de știință și 
de litere, fruntași în producție și activiști 
pe tărâm obștesc care participă la sărbăto
rirea Lunii prieteniei romîno-sovietice, 
și-au continuat vizitele.

Dimineața, membrii delegației, în frunte 
cu P. I. Kudreavțev, prim locțiitor al mi
nistrului Justiției al U.R.S.S., conducăto-' 
rul delegației, însoțiți de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte tal A.R.L.U.S.-ului au vi
zitat uzinele „23 August’’ din Capitală.

împreună cu oaspeții sovietici au vizitat 
uzinele și delegații asociațiilor de priete
nie cu U.R.S..S. veniți în țara noastră cu 
prilejul celui de al 4-lea Congres al 
A.R.L.U.S.-ului : Ioachim Hamimermann 
(Austria), Nicola Gheorghiev (R. P. Bul
garia), Etaiand Debecker (Belgia), Dr. 
Nemec Jan (R- Cehoslovacă), Asko Salo 
(Finlanda), Andrei Nowicki (R.P. Polonă), 
Oszi Șaindor (R.P. Ungară), Ernest Freund 
(R.D. Germană).

Tot în cursul dimineții, profesorul I. V. 
Davîdovski, membru în Prezidiul Acade
miei de Științe Medicale a U.R.S.S., me
dic emerit ial R.S.F.S.R., doctor în științe 
medicale, împreună cu profesorul L. V. 
Zankov, locțiitor al directorului Institutu
lui de teorie șj istorie a pedagogiei al

Conferința lui P. I. Kudreavțev, prim locțiitor al ministrului 
Justiției al U. R. S. S., conducătorul delegației sovietice, 
despre „Legalitatea socialistă și dreptul în U.R.S.S.“

Conducătorul delegației sovietice care 
participă la sărbătorirea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice în țara noastră. P. I. 
Kudreavțev, prim locțiitor al ministrului 
Justiției al U. R. S. S., a conferențiat 
miercuri după amiază, în aula Facultății 
de științe juridice, despre „Legalitatea so
cialistă și dreptul ta U.R.S.S.”

La conferința care a fost organizată de 
Consiliul General A.R.L.U.S. și Asociația 
Juriștilor din R.P.R. au luat parte nume
roși oameni de știință și cultură, juriști, 
studenți, oameni ai miuncii:

Dezvoltindu-șl conferința, P. I. Ku
dreavțev a subliniat că legea și legalitatea 
Socialistă este una d'n cele mai impor
tante baze ale orînduirii de stat sovietice, 
fiind expresia juridică a regimului poli
tic al dictaturii proletariatului. Partidul

Conferința lui A, M Lazarev, ministrul Culturii al R. S. S.
Moldovenești, membru al delegației sovietice, 

despre „Dezvoltarea culturii în R. S. S. Moldoveneasca"
în cadrul manifestărilor prilejuite de 

sărbătorirea Lunii prieteniei romîno-so
vietice, miercuri după amiaiză a avut loc 
în sala Teatrului din Calea Victoriei nr. 
174, o adunare consacrată împlinirii a 31 
de ani de la proclamarea R.S.S. Moldo
venești.

Au participat numeroși activiști pe tă
râmul artei și culturii, studenți, oameni ai 
muncii.

.A luat cuvântul A. M. Lazarev, mi
nistrul Culturii R.S.S. Moldovenești, mem
bru al delegației sovietice care ne vizi
tează țara cu prilejiul Lunii prieteniei 
romîno-sovietice, care a conferențiat 
des.pre „Dezvoltarea culturii în R.S.S. 
Moldovenească“.

Subliniind grija malnifestată de partidul

Întîlnirea scriitorului Lev Kassil cu pionierii
Miercuri după amiază, la Palatul Pionie

rilor din Capitală, scriitorul Lev Kassil 
s-a tatîlnit cu pionieri.

După cuvintele calde de salut pe care 
cunoscutul scriitor sovietic le-a rostit în 
numele său și al pionierilor din Moscova, 
copiii i-au pus numeroase întrebări. Lev 
Kassil le-a povestit despre munca sa de 
scriitor, despre felul cum a scris „Strada 
Mezinului”, carte atît de iubită de micii 
cititori. Viața eroică a lui Volodea Dufoinin 
s-a desfășurat aievea în fața ochilor celor 
prezenți.

Academiei de Științe ’'Pedagogice ai 
R.S.F.S.R., membru .activ al Academiei de: 
Științe Pedagogice a R.S.F.S.R., doctor în 
științe pedagogice a făcut o vizită la Insti
tutul de endocrinologie al Academiei R.P.R.

Oaspeții au fost întîmpiniați de acad, 
prof. dr. C. I. Parhon, directorul institu
tului și de numeroși colaboratori.

După amiază, prof. dr- I. V. Davîdovski 
a făcut o vizită la Ministerul Sănătății, 
unde a fost primit de dr. Votaaa Mari- 
nescu, ministrul Sănătății și de alți re
prezentanți ai conducerii Ministerului.

A. M. Lazarev, ministrul Culturii al 
R.S.S. Moldovenești, deputat în Sovietul 
Suprem al R.S.S. Moldovenești însoțit de 
M. Stanciu, director general adjunct ta 
Ministerul Culturii, a vizitat în cursul di
mineții Institutul de Folclor și unele cine
matografe, printre care noua clădire a 
cinematografului „înfrățirea între po
poare’’ din Capitală.

Anna Mihailovna Ladani, șefă de echipă 
în colhozul „V. I. Lenin” din regiunea 
Zakarpatie din R.S.S. Ucraineană, Erou al 
Muncii Socialiste, deputat în Sovietul Su
prem al R. S. S. Ucrainene a vizitat în 
cursul zilei gospodăria agricolă colectivă 
Corbeanca din regiunea București.

Comunist șl guvemuil sovietic au acordat 
totdeauna o importanță uriașă întăririi 
legalității socialiste și aceasta s-a dezvol
tat și s-a întărit odată cu întărirea și dez
voltarea statului sovietic.

înfăptuirea riguroasă a legalității so
cialiste în Uniunea Sovietică — a spus ta 
încheiere conferențiarul — apărarea fer
mă și neclinită a drepturilor cetățenilor, 
îmbunătățirea muncii instanțelor judecă
torești, întărirea organelor procuraturii 
sovietice, reprezintă una din condițiile 
cele mai importante pentru întărirea con
tinuă a puterii statului sovietic, pentru 
construirea cu succes a comunismului.

Urmărită cu multă atenție, conferința 
a fost subliniată în repetate rînduri de 
aplauzele puternice ale celor prezenți.

comunist și de guvernul sovietic pentru 
crearea condițiilor de înflorire a culturii 
poporului moldovenesc, națională în formă 
și socialistă în conținut, vorbitorul a tre
cut în revistă succesele obținute pe tărâ
mul artei și culturii în R.S.S. Moldove
nească.

„La cea de a 31-a aniversare a procla
mării R.S.S. Moldovenești — a spus A. M 
Lazarev — poporul moldovenesc, ca și 
celelalte popoare din Uniunea Sovietică, 
este ferm hotărât să muncească cu avînt 
sporit pentru înflorirea republicii, pentru 
întărirea Uniunii Sovietice și sprijinirea 
politicii de pace a partidului comunist și 
guvernului sovietic”.

Conferința a fost ascultată cu un deose
bit interes de numerosul public prezent 
în sală.

Lev Kassil le-a vorbit apoi pionierilor 
despre cartea la care lucrează în prezent 
și care va cuprinde, printre altele, im
presii culese cu prilejul vizitei făcute în 
Rom ini a.

La despărțire, pionierii au dăruit scrii
torului iubit o cravată roșie și o insignă 
de pionier, precum și un exemplar din 
cartea „Strada Mezinului”, legată în ate
lierul de legătorie al pionierilor.

(Agerpres)
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? In cursul lunilor octombrie și noiem- 8 
j brie în toate cercurile și cursurile de 8 

■ învățământ politic U.T.M. de la orașe | 
) și sate se va studia articolul de fond | 
l „Sub conducerea partidului înainte spre 8 
; noi victorii” publicat în „Scînteia” nr.. | 
3 3405 din 5 oct. 1955.
8 Articolul a apărut și în broșură și 8 
? se găsește la toate librăriile. 8
lx)OO ooooooooooooooooooococoooooooooooooooooooooooooooocJf

Scrisoare către redacție
. Sînt strungar tînăr. Experiența îm- 
j părtășită de Eroul Muncii Socialiste . 
( Constantin Vasilache a trezit în mine 
( un interes deosebit.

Am urmărit schimburile de expe- 
( riență care au avut loc la unele între

prinderi din București și în urma ci
tirii unui articol din ziar al tovarășului 
Vasilache am avut multe de învățat și' 
am început să lucrez după experiența . 
lui. începutul a fost bun. în luna august 
am dat zilnic cîte 4 norme. Frumoase' 
rezultate au avut și tovarășii mei 
Tudor Iulian, Dobre Ștefan, Ismail ■ 
Ion.

Lucrînd după această experiență este • 
posibil să se obțină realizări și mai în- j 
semnate pentru uzină chiar dacă pro-) 
filul ei este diferit de cel al uzinei j 
„Gh. Gheorghiu-Dej” în care lucrează) 
tovarășul Vasilache. /

Se spune despre noi — strungarii j 
de la uzinele „23 August” din Bucu-) 
rești — că am fost printre primii care

(
I
(

I
i
(
(
I
\

I

! . , 

( am pus in aplicare experiența lui Vasi- j 
i lache. Cu toate aceste laude noi întîm- J

) 
J

ții asupra acestei inițiative și au ho- j 
tărît să ni se asigure toate condițiile j 
necesare pentru a lucra după expe- ‘ 
riența lui Vasilache.

Aceasta însă numai în 
realitate lucrurile se petrec 
altfel.

Pentru aplicarea acestei
se cer create anumite condiții. Locul 

I de muncă să fie aprovizionat perma-

vorbe. In J 
cu totul

experiențe

conducerii sectorului și a

ascuțim cuțitele cit mai co-

j cost al
t tovarășii
(Bota și ceilalți din 
[ rului oare cunosc 
! Este timpul să se
( pentru înlăturarea 
l

pinăm destule greutăți.
■, Maiștrii, inginerii, pînă la tovarășii) 
( din conducerea uzinei au purtat discu- 1 f oci/nrzi rtnactni Snni-f-ioi nm !»<-»_ •

I 
II
( nent cu materiale sau piese semifa- 
! bricate, să aj la îndemână scule și do- 
(cumentația tehnică, să folosești conți- 
l nuu și rațional timpul de lucru, să or- 
i ganizezt locul de muncă etc.
( Toate aceste condiții ar putea fi 
! create și la noi dacă am avea sprijinul 
( real al 
I uzinei.
I Ca să
i rect nu avem polizor și piese de poli-
J zor cu granulații fine.
( Acum avem un polizor cu turația | 
! prea mare care nu-i bun. încă nu s-au ] 
j luat nici un fel de măsuri pentru a fi) 
[ adaptat cerințelor noastre. Piesele nu 1 
t vin însoțite de documentația tehnică ) 
I respectivă. La cele care există docu- ) 
i mentația, nu există operația pe fișe și } 
l atunci începe o nouă alergătură pentru ) 
[ introducerea operației.
* Din cauza lipsei de organizare a 1 
[ muncii în cadrul sectorului se întîm- 1 
J plă că la început de lună se mențin ) 
1 golurile de lucru. Nimeni nu se șezi- ] 
[ iează de aceste fapte.
I Toate acestea nu aduc nimic bun în- 1 
( deplinirii planului reducerii prețului de j 

Vinovați se fac I 
Toma, inginerul | 
conducerea secta- j 
aceste probleme ) 

ia toate măsurile j 
-------  deficiențelor d'.n j 

I cadrul sectorului motoare și odată in- ) 
t trodusă o metodă nouă să ni se creeze j 
■ toate condițiile necesare aplicării ei cu ] 

succes.
, Corespondent 

BABOȘ CALMAN J

!

:

produselor.
Ionescu

t(
î

Din experiența muncii noastre 
in rindurile pionierilor

La începutul anului, în una din ședințele 
noastre de birou, am analizat munca or
ganizațiilor de pionieri. Discuțiile au fost 
destul de aprinse. Fiecare dintre mem
brii biroului voia parcă să dovedească că 
lipsurile manifestate în activitatea noas
tră privind organizația de pionieri sînt 
inerente situației existente, că nu pot 
exista succese fără lipsuri. Lipsurile în 
munca cu pionierii însă erau de așa natu
ră îneît lichidarea lor nu putea suferi amî- 
nare. La analiza amintită a reieșit clar 
care erau lipsurile noastre : nu se asi
gurase în măsura cuvenită îndrumarea 
organizațiilor de pionieri de către orga
nizațiile U.T.M., educarea patriotismului 
la copii și dezvoltarea dragostei pentru 
munca fizică erau neglijate, organizarea 
timpului liber al pionierilor și școlarilor 
era în unele locuri nesatisfăcătoare etc. 
Ajutați de comitetul regional de partid 
ne-am dat seama că toate acestea au fost 
cauzate de lipsa noastră de preocupare 
atentă față de problemele pionierilor, pre
cum și ruptura care a existat între secțiile 
noastre de școli și pionieri și secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor populare regi
onale și raionale.

Pe baza acestor constatări, biroul regio
nal a luat unele hotărîri care au fost aduse 
1? cunoștință birourilor raionale. Hotărî- 
riie se refereau la îmbunătățirea muncii 
cu cadrele pionierești, la selecționarea 
unui corp de instructori cu experiență 
în munca pionierească pentru secțiile res
pective, la asigurarea unei îndrumări con
crete și temeinice a organizațiilor de pio
nieri de către organizațiile de bază 
U.T.M., la organizarea cu mai multă răs
pundere a timpului liber al pionierilor și 
școlarilor, precum și la întărirea legătu
rilor dintre secțiile noastre de școli și 
pionieri și secțiile de învățămînt «le sfa- 
tur lor populare.

îndrumate de noi, comitetele raionale 
au trecut să aplice în viață aceste hotă
râri și rezultatele nu au întîrziat să se 
arate.

Munca cu cadrele pionierești a înregis
trat în ultimul timp realizări îmbucură
toare la comitetele noastre raionale. Instru
irea instructorilor superiori s-a făcut la 
centrul de raion cu regularitate. în trecut

Gheorqhe Ambruș
prim secretar

al comitetului regional U.T.M.- 
Regiunea Autonomă Maghiară

aceste instruiri aveau un caracter formal: 
instructorii superiori de pionieri erau 
doar criticați pentru anumite lipsuri, li s.e 
dădeau unele îndrumări cu caracter ge
neral, de cele mai multe ori și apoi erau 
trimiși din nou la muncă. Astăzi lucru
rile stau cu totul altfel. La aceste consfă
tuiri, profesori de specialitate țin în fața 
instructorilor diferite expuneri care apoi 
sînt dezbătute de către participanți. In
structorii superiori își împărtășesc de a- 
semenea experiența lor, iar metodele cele 
mai bune stat generalizate.

De asemenea, comitetele raionale au 
luat măsuri pentru ca instructorii de de
tașamente să fie instruiți pe centre de 
comune sau la centrele raionale de către 
profesori de specialitate pe baza unui pro
gram bogat în conținut și atractiv.

Dacă în privința instruirii activului pio
nieresc am făcut progrese însemnate, în 
ceea ce privește controlarea și ajutarea 
concretă și calificată a unităților de pio
nieri pe teren lucrurile nu stau prea bine. 
Aceasta se datorește în primul rînd fap
tului că o parte din activiști și unii membri 
ai comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. 
nu sînt încă stăpîni pe problemele muncii 
pionierești.

In această privință noi am luat măsuri 
ca la instruirile activului să se expună și 
problemele legate de munca cu pionierii 
după care să se țină seminarii pe diferite 
teme în acest domeniu.

Analizarea activității noastre în munca 
cu pionierii în spiritul Hotărîrii Biroului 
Politic al C.C. al P^M.R., preocuparea pen
tru pregătirea cadrelor pionierești, preo
cuparea pentru o mai strânsă colaborane 
între secțiile de învățămînt ale sfaturi
lor populare și U.T.M., folos rea profeso
rilor specialiști ne-au permis să îmbunătă
țim munca în rândurile pionierilor și șco
larilor.

Organizațiile de pionieri desfășoară azi 
o muncă mai intensă de educare a pio
nierilor și școlarilor in spiritul disciplinei, 
al dragostei față de învățătură și muncă. 
Dacă la începutul anului școlar 1954- 
1955, în special în primul pătrar, situația 
Ia învățătură a pipuierilor din unele școli 
era nesatisfăcătoare, pînă la terminarea 
anului școlar ea s-a îmbunătățit. Așa, de 
pildă, la o școală elementară din Tg. Mu
reș, 9 pionieri erau amenințați să rămînă 
corigenți sau repetenți, dar datorită ac
tivității duse de organizație în rândurile 
acestora s-a reușit ca toți să promoveze. 
Acesta este un rezultat al întăririi dis
ciplinei în școala respectivă, al unei mai 
bune organizări a ajutorului dintre elevi. 
Numeroase fapte dovedesc acest lucru.

Pionierul Peli Alexandru de la școala 
nr. 1 era amenințat să rămînă corigent la 
două materii. Grupa de pionieri era îngri
jorată mai mult decît el. Pentru că în timp 
ce tovarășii dta grupa lui erau silitori, el, 
Peli, era și un elev indisciplinat.

Dar iată, într-o bună zi grupa de picnierj 
în frunte cu Ștefan Orban s-a prezentat la 
Peli acasă și au stat mult de vorbă cu el 
și cu părinții lui. Pionierii din gruipă l-au 
luat mai cu btaișorul, mai cu vorba aspră. 
Cu încetul, Peli Alexandru s-a îndreptat 
și pînă la urmă a promovat clasa cu note 
bune. La fel s-a întîmplat și cu pionierul 
Farcadi Alexandru de la școala nr. 2 și 
cu mulți alții.

Pentru a dezvolta la copii dragostea 
față de muncă, interesul pentru meserie 
au fost organizate tatîlniri cu fruntași în 
producție. Elevii școlii nr. 7 s-au întîlnit 
în ultima perioadă a anului școlar 1954— 
1955 de 3 ori cu muncitori fruntași de la 
fabrica „Simo Geza” care le-au vorbit 
despre frumusețea muncii lor, despre va
loarea de neprețuit a cunoașterii mese
riei pe care o profesezi. Pionierii și șco
larii de la școlile elementare nr. 1 și 2 au 
vizitat fabricile „Enczel Maiuriciu“ și „Lu
dovic Minski“ făcând cunoștință cu diferite 
aspecte ale muneii din fabrică.

Asemenea tatîlniri au avut loc și între 
pionierii șj școlarii de la școala nr. 4 din 

Odorhel cu muncitorii de la fabrica „Gaibor 
Aron” și altele. Impresionați de cele au
zite, copiii au început să se intereseze și 
de unele amănunte legate de diferite pro
fesii.. Aceste întâlniri au aivut o influență 
binefăcătoare asupra activității grupelor și 
detașamentelor de pionieri, care au orga
nizat diferite cercuri cu caracter științific 
și tehnic.

Organizațiile de pionieri s-au străduit să 
educe la copii dragostea față de partid, 
să-i educe în spiritul internaționalismului 
proletar, .al adevăratei prietenii și tovără
șii. Au fost organizate tatîlniri ale pionie
rilor și școlarilor cu tovarăși care au ac
tivat in ilegalitate. Vechii comuniști a.u 
vorbit oopiilcr despre liuipta partidului în 
timpurile grele și despre fericirea de a 
trăi astăzi tatr-o țară liberă.

Noi ne-am străduit să creăm condițiile 
unei activități mai bogate, mai pline de 
conținut organizațiilor de pionieri și șco
larilor ta general.

In anul școlar trecut a fost organizată 
„Olimpiada Pionierilor”. La aceste con
cursuri au fost antrenați mii de pionieri 
și școlari. Ei au pregătit în cadrul olimpia
dei poezii în limbile maghiară și romînă, 
cîntece, obiecte lucrate de mînă cu motive 
naționale, desene etc. Cele mai bune lu
crări au fost premiate.

De asemenea au avut loc tatîlniri între 
pionierii romîni și maghiari. In cadrul ace
stor întîlniri s-au prezentat programe cul
turale atît în limba romînă cît și ta limba 
maghiară pionierii și-au povestit unii 
celorlalți despre viața și munca lor, des
pre metodele pe care le folosesc pentru -a 
obține cele mei bune rezultate la învăță
tură. în urma acestor tatîlniri s-au adân
cit prietenii trainice între copii.

Pionierii de la Școala nr. 3 cu limba de 
predare maghiară din Tg. Mureș de pildă, 
poartă astăzi corespondență cu pionierii și 
școlarii de la Școala elementară cu limba 
de predare romtaă din satul Lueriu, 
raionul Reghin. Pionierii din regiunea 
noastră poartă de asemenea corespon
dență și cu pionierii din alte țări: sovie
tici, cehoslovaci, maghiari și alții.

Organizațiile de pionieri au organizat ta 
perioada vacanței de vară din acest an 
excursii cu diferite teme ca : „Să ne 
cunoaștem patria”, „C-unoaște-ți locul 
natal” etc. Școala elementară nr. 4 Odor- 
hei de pildă, a organizat o excursie la Si
ghișoara, unde a vizitat muzeul istoric. Pio

nierii și școlarii au făcut cunoștință aci cu 
unele aspecte ale revoluției din 1848. Alți 
pionieri și școlari au făcut excursii la Băile 
Tușnad, Sovata, Lacul Roșu etc. In aceste 
locuri ei au prezentat totodată și programe 
artistice în fața muncitorilor veniți la o- 
dihnă. Un număr de 350 pionieri și școlari 
din regiune au vizitat de asemenea Pala
tul pionierilor din București și unele locuri 
mai însemnate din Capitala patriei noas
tre.

Pe baza inițiativei comitetului regional 
U.T.M. s-a desfășurat anul acesta con
cursul cultural al pionierilor și școlarilor 
cu scopul de a dezvolta dragostea față de 
arta populară și pentru a descoperi tinerele 
talente din rîndul copiilor. In cadrul con
cursului au fost prezentate dansuri și poe
zii. cîntece și balade dramatizate.

La acest concurs puteau să participe nu
mai acele unități și detașamente ai căror 
pionieri nu au fost corigenți sau amenințați 
să rămînă corigenți sau repetenți. Această 
condiție pusă în fața organizațiilor de pio
nieri a avut o influență deosebit de mare 
asupra copiilor codași la învățătură, care 
ardeau de dorința de a ajunge din urmă 
pe cei cu note bune în vederea participării 
la concurs. Acest concurs a antrenat peste 
40.000 de pionieri și școlari.

In încheierea concursului, echipele care 
au ocupat primele locuri au fost premiate 
de către comitetul regional U.T.M. Pentru 
primele locuri trei aparate de radio, pen
tru locurile II trei patefoane, iar pen
tru locul III echipament complect de volei 
și oină. Pentru primele 5 locuri la indivi
dual au fost împărțite 5 mandoline, iar un 
număr de alți pionieri care s-au eviden
țiat, au primit cărți, mingi și echipament 
sportiv. Unitățile de pionieri participante 
au primit cîte o diplomă a concursului.

Rezultatele deosebite ale concursului se 
datoresc în mare măsură profesorilor și 
învățătorilor din regiunea noastră, care au 
depus mult suflet în pregătirea copiilor 
în vederea bunei sale desfășurări. Satis- 
făcuți de rezultatele obținute, ei și-au ma
nifestat dorința și au cerut chiar cu in
sistență comitetului regional U.T.M. să or
ganizeze și pentru acest an de învățămînt 
un concurs asemănător care să intre în 
„obiceiul regiunii”.

O preocupare deosebită a biroului co
mitetului regional U.T.M. a fost și mobi
lizarea pionierilor și școlarilor în acțiuni 
de folos obștesc.

La chemarea C.C. al U.T.M. cu privire 
la strângerea fierului vechi, comitetul nos
tru regional a lansat un apel prin ziarul 
local, chemînd toate organizațiile de pio
nieri ta această acțiune. Drept stimulent 
pentru cei care vor munci mai bine, che
marea noastră a fost însoțită și de o listă 
de premii.

Zeci de mii de școlari au fost mobilizați 
de către organizația noastră în această ac
țiune. Ei și-au depășit propriile angaja
mente. în lioc de 203t000 kg. cît se angaja
seră au strîns pînă Ia 23 August 350.000 
kilograme fier vechi.

Pionierii și școlarii au participat la con
cursul tinerilor grădinari. Prin strădania 
lor au reușit să obțină soiuri foarte bune 
de zarzavaturi care au fost aduse la ex
pozițiile raionale. Pentru a stimula aceo-tă 
muncă a pionierilor, biroul comitetului 
regional U.T.M. a hotărât să organizeze 
acest concurs în anul acesta pînă la faza 
regională.

Pionierii și școlarii s-au încadrat și în 
alte acțiuni de folos obștesc, adueîndu-și 
contribuția la întărirea economică a sate
lor. Ei cresc iepuiri de casă, păsări, viermi 
de mătase, porumbei etc. Nuimal în raio
nul Tg. Mureș au fost crescuți de c’it.e 
pionieri și școlari peste 14.000 de iepuri și 
12.000 porumbei. Ei dau acestor vietăți o 
îngrijire deosebită, ajungând să prepscă 
iepuri spre exemplu pînă la greutatea de 
7—8 kilograme și mai bine. Pionierul 
Confer Istvan din comuna Dumbrăvioara, 
de pildă, a crescut 24 de iepuri mari. 
Demn de menționat este faptul că mulți 
pionieri și șeolsri valorifică prin coopera
tive produsele obținute.

Înaintea începerii anului școlar la cen
trele raionale s-a term’nat instruirea pr n 
cursuri a instructorilor superiori de pio
nieri. Tn cadrul acestor cursuri a fost ge
neralizată experiența obținută în anul de 
învățămînt care a trecut.

Datorită acestor instruiri deschiderea a- 
nului școlar a găsit cadrele noastre mai 
bine pregătite pentru a îndruma în med 
concret șj creator activitatea zecilor de 
mii de pionieri și școlari din reg’unea 
noastră. în acest an noi ne vom strădui 
să generalizăm și să folos'mi pe scară 
mult mai largă experiența din trecut și 
să lich’dăm lipsurile care s-au manifestat.

..Scintela tineretului“
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Comunicatul sovieto-canadian
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarele sovietice din 12 octom
brie publică textul următorului comuni
cat sovieto-canadian :

între 5 și 12 octombrie, ministrul Afa
cerilor Externe al Canadei, Lester B. 
Pearson, a vizitat U.R.S.S. ca invitat al 
guvernului sovietic.

în acest îjno.p, L. B. Pearson a avut în
trevederi cu conducători ai statului so
vietic și a dus" tratative cu V. M. Molotov, 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S..
I. G. Kabanov, ministrul Comerțului Ex
terior, și S. V. Kaftanov, ministru ad-in- 
terim al Culturii al U.R.S.S.

La convorbirile care au avut loc în. 
cursul acestor întâlniri iau part’cipat d'n 
partea Canadei persoanele care îl însoțesc 
pe L. B. Pearson: M*. Sharp, ministru ad
junct al Comerțului, J. Holms, ministru, 
adjunct ' “ '
J. B. C. 
dinar și
U. R.S.S.

Din partea sovietică, la tratative au par - 
ticipat ; V. A. Zo.rin, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al U.R.S.S., D. S. 
Ciuvahin, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al U.R.S.S. în Canada și
V. I. Erofeev, șeful secției a 2-a pentru 
Europa din Ministerul Afacerilor Externe 
el U.R.S.S.

întâlnirile și convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordialitate șl 
B-siu referit la o sferă largă de probleme 
printre care probleme privind în mod spe-f 
cial cele două țări, precum și alte pro-" 
bleme care eu o mare importanță inter-t 
națională. Schimbul de păreri ia dus la os 
înțelegere mai clară a punctelor de vedere 
ale părților, ceea ce va contribui la dez
voltarea unor relații bune între cele două 
țări.

S-a recunoscut că nu există probleme 
între state sau grupări de state care să 
nu poată fi rezolvate prin mijloace paș
nice, cu condiția să existe bunăvoință și 
năzuința sinceră de a întări pacea și rela
țiile de prietenie între state. V. M. Molo— 
tov și L. B. Pearson și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu faptul că în sub
comitetul Comisiei Organizației Națiuni
lor Unite pentru dezarmare, din care fac 
parte U.R.S.S. și Canada, .punctele de ve
dere s-au apropiat și a fost stabilită o 
comunitate de vederi în ceea ce privește 
necesitatea de a se contribui la rezolvarea 
cit mai grabnică a problemei dezarmării. 
S-a căzut de acord că pentru realizarea 
acestui scop este de o deosebită importantă 
dezvoltarea încrederii între țări și întări
rea sentimentului de securitate. Măsurile 
îndreptate spre destinderea continuă a în
cordării în relațiile internaționale trebuie 
să contribuie la aceasta. S-a constatat cu 
satisfacție că hotăririle conferinței de la 
Geneva din iulie a.c. a șefilor guvernelor 
celor patru .puteri au contribuit la destin
derea încordării internaționale, deși nu
meroase probleme urmează de-aibla să fie 
rezolvate.

sl Afacerilor' Externe, precum și 
Watkins, anfbasadorul extraor- 

plenipotențiar el Canadei în

în legătură cu faptul că V. M. Molotov a 
fost unul din președinții conferinței de la 
Geneva, iar Canada face parte din Comisia 
internațională pentru supraveghere și con
trol în Indochina, a fost posibil să se 
examineze problemele Indochinei. S-a 
stabilit că, în ciuda dificultăților existente 
trebuie să se obțină, în acțiunea de spri
jinire a armistițiului și de neadmitere a 
operațiilor militare, aplicarea acordurilor 
de la Geneva.

Sosirea lui L. B. Pearson a fost folosită 
de asemenea pentru a se. examina posi
bilitatea încheierii unui acord comercial 
între U.R.S.S. și Canada pe o bază reci
proc avantajoasă, respectîndu-se princi
piul națiunii celei mai favorizate. Cei doi 
miniștri au recunoscut importanța măsu
rilor îndreptate spre înlăturarea diferite
lor obstacole în domeniul comerțului in
ternațional.

S-a ajuns în principiu la un acord ca în 
viitorul apropiat să se continue la Ottawa 
tratativele începute la Moscova, care, 
după cum se speră, vor da rezultate pozi
tive în avantajul celor două țări.

în cursul convorbirilor, părțile au ajuns 
la concluzia că neîncrederea și neînțele
gerea er putea fi înlăturate într-o măsură 
oarecare printr-un schimb sporit de vi
zite, atît oficiale cît și neoficiale. S-a rea
lizat o înțelegere cu privire la necesitatea 
de a se depune eforturi pentru înlăturarea 
obstacolelor din calea schimbului liber de 
informații,și de opinii și de a se lărgi la 
maximum colaborarea între cele două 
țări pe plan cultural, științific și tehnic. 
S-a căzut de asemenea de acord că este 
necesar să se examineze în primul rând 
măsurile în vederea colaborării în dome
niul industriei, transporturilor, agricul
turii precum și în domeniul schimbului de 
informații asupra lucrărilor de cercetări 
științifice în zonele arctice.

S-a ajuns la concluzia că vizitele re
ciproce de delegații parlamentare ar con
tribui la o mai bună înțelegere între 
U.R.S.S. și Canada, la întărirea legăturilor 
dintre ele.

Miniștrii Afacerilor Externe au recu
noscut că modul diferit de a privi proble
mele politice și economice al guvernelor 
lor nu trebuie să fie un obstacol .pentru 
colaborarea în multe probleme .practice, 
pe bpza interesului reciproc și a dorinței 
de a contribui la cauza păcii și la relații 
de bpnă vecinătate. O asemenea colabo
rare Va f’ bazată pe principiul neameste
cului unei țări în treburile interne ale 
celeilalte și va fi însuflețită de dorința 
celor diouă țări de a lucra împreună pen
tru stapilirea păcii în întreaga lume și 
pentru '(asigurarea securității.

înainte de a .pleca din U.R.S.S., L. B. 
Pearson a vizitat Crimeea, unde a fost 
primit de N. A. Bulganin, președintele 
Consiliului de Miniștri el U.R.S.S., și N. S. 
Hrușciov, membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

în Adunarea Națională franceză
PARIS — în după-amiaza de 12 octom

brie au continuat în Adunarea Națională 
franceză dezbaterile în legătură cu po
litica guvernului în Algeria.

Agenția France Presse relatează că, în 
cursul dezbaterilor, grupul parlamentar al 
partidului socialist a depus o moțiune în 
care arată ■ că „retrage încrederea acor
dată guvernului’’ și respinge politica „de 
integrare” propusă da ministrul de In
terne. Grupul parlamentar al partidului 
socialist cere dizolvarea actualei Adunări 
Algeriene și instituirea unor alegeri libere 
pentru o nouă Adunare Algeriană care să 
facă posibilă cunoașterea adevăratelor 
sentimente ale poporului algerian și în
căperea unor tratative cu reprezentanții 
adevărați ai Algeriei pentru a stabili vii
torul statut al țării.

îmbolnăvirea cancelarului 
Adenauer

BERLIN 12 (Agerpres). — Surse vest- 
germane anunță că cancelarul federal 
Adenauer s-a îmbolnăvit. La 11 octom
brie, agenția vest-germană D.p.A. a co
municat că la Bonn „se consideră că bcala 
cancelarului federal va fi destul de în
delungată“ și-l va împiedica un timp 
oarecare să se ocupe de treburile de stat. 
Agenția menționează că Adenauer 3 con
tractat o pneumonie.

In luptă, alături de poporul chilian

Pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice!

NEW YORK 12 
(Agerpres). — TASS 
transmite : în ședința 
din 11 octombrie a 
Comitetului Politic al 
Adunării Generale a 
O.N.U. în cadrul dis
cuției generale în 
problema folosirii energiei atomice'- în 
scopuri pașnice, primul a luat cuvântul 
șeful delegației sovietice, V. V. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. în numele deleșaiHei 
sovietice, V. V. Kuznețov « prezentat si^re 
examinare Adunării Generale următorul 
proiect de rezoluție :

„Adunarea Generală, acordind o mare 
Însemnătate dezvoltării pe scară largă a 
colaborării internaționale în domeniul fo
losirii pașnice a energiei atomice în In
teresul dezvoltării științei Șl ridicării 
bunăstării oamenilor, recunoscând că in
terzicerea folosirii și producției armei ato
mice șl excluderea ei din armamentele sta
telor ar contribui în cea mai mare măsură 
la o largă dezvoltare a colaborării interna
ționale In domeniul folosirii pașnice a 
energiei atomice, șl ar contribui de ase
menea la slăbirea încordării internaționale 
și la crearea unei atmosfere de încredere 
internațională, constatând cu satisfacție 
succesul obținut în domeniul schimbului 
de Informații tehnico-ștlințlfice în pro
blemele folosirii pașnice a energiei atomi
ce la conferința oamenilor de știință care

PROIECTUL DE REZOLUȚIE AL DELEGAȚIEI SOVIETICE PREZENTAT SPRE.EXAMINARE ADUNĂRII GENERALE A Oi.N.U.
toate sta- 

contlnue 
realizarea

a avut loc la Gene
va în august 1955, și 
dorința statelor de a 
continua șl dezvolta 
colaborarea în acest 
domeniu : 

Cheamă 
tele să-șl 

eforturile avînd drept scop
unul acord cu privire la Interzicerea ar
mei atomice.

își exprimă speranța că în curînd în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite 
va fl creată o agenție Internațională pen
tru folosirea pașnică a energiei atomice.

Consideră că este de dorit să fie convo
cate periodic conferințe pentru schimbul 
de experiență în domeniul folosirii pe 
scară largă a energiei atomice în diferite 
domenii: știință, industrie, agricultură, 
ocrotirea sănătății, etc. și însărcinează pe 
secretarul general să ia măsurile necesare 
în vederea convocării unei asemenea con
ferințe nu mai tîrzlu de 1957.

Consideră oportună crearea unul organ 
Internațional periodic de presă al oameni
lor de știință atomiști, consacrat proble
melor folosirii pașnice a energiei atomice 
și însărcinează pe secretarul general să 
organizeze editarea acestui organ în 
cursul anului 1956“.

Apoi eu mai luat cuvîntul: reprezen
tantul Canadei, Martin și 1>3 sfîrșitul șe
dinței reprezentantul Filipinelor, Romulo.

Jean Cumber de 17 ani j 
f Din 11OU ^in Hammersmith și Ellen ) 
( , „ Mary Covgrave de 22 de j
[0 (IrHIUâ. ani din Kensigton lucrau J 

la o întreprindere particu- ) 
(Iară de stropire cu lac din Londra. Se- j 
J tea de viață, visurile modeste ale aces- j 
f tor două fete muncitoare au fost mis-) 
I tuite în mod tragic de flăcări. Jean și I 
1 Ellen n-au putut să reziste cursurilor j 
f grave provocate de focul care le-a în- J 
( văluit în urma unui accident. Au in- I 
| cetat din viață. După cîte s-a constatat,) 
(aparatele pe care le ntînuiau erau de- | 
(fecte, iar protecția muncii lipsea a- j 
[■ proape cu desăvîrșire. Patronii, ca de j 
(obicei, au primit cu indiferență acestj 
( „fapt divers”. Directorul administrativ, j 
C Eugene Benedict, referindu-se la a- j 
(ceastă dramă a declarat că s-a pe-) 
( trecut într-o zi deosebită, cind 1 
f atmosfera era nu numai caldă j 
( dar și plină de electricitate. Această) 
[ fugă de răspundere dovedește încă i 
| odată cinismul acelora care caută să ] 
f obțină profituri de pe urma sudorii și-, 
• sîngelui celor ce muncesc. Ancheta-) 
| torii care ap venit să-și îndeplinească j 
( cică și ei „datoria”, s-au mulțumit j 
( doar să constate între altele că în în- 1 
j- treprindere lipsește protecția muncii. 1 
(Aceste constatări se fac de zeci de -( 
( ani, însă patronii nu sînt dispuși ci-) 
| tuși de puțin să renunțe la o parte dini 
f profiturile lor pentru a crea condiții { 
( omenești de muncă. Nu numai în An-) 
[ glia, dar și în celelalte țări capitalistei 
f lipsei de protecție a muncii cad vieți- j 
( me sute și mii de tineri muncitori; dea-) 
l supra vieții tinerilor muncitori din 1 
! aceste țări planează adesea umbra si- ■{ 
( nistră a morții.

i
 Atace- auzit de „famous ]

•1 s 4 ftghters” ? Probabil că nu.)

Cile Sini Este o nouă marfă ameri- j 
I afaceri“ cană, un business mai bine | 
[ zis, despre care ne relata 1
l deunăzi ziarul vest-german „Sud-West 1 
î Rundscharu”. O marfă oarecare ? Nici | 
(de cum. Ea a apărut recent pe piața ) 
i vest-germană. Mai întîi expusă 'intr-un 1 
f magazin de jucării din Freiburg și apoi j 
( în magazinele din capitala Germaniei) 
l occidentale — Bonn. j

„Famous fighters” sînt, după cum ne jl informează ziarul susarmintit, „avioane j
l jucării de luptă” printre care se află j
J (culmea lipsei de gust!) și bombar- j

I.......I
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Declarația guvernului sovietic 
adresată guvernului Iranului

MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS 
transmite declarația guvernului sovietic 
adresată guvernului Iranului:

La 12 octombrie, V. M. Molotov, mi
nistrul Afacerilor Externe al U.R.S.S. l-a 
primit pe dl. Etesami, însărcinat cu afa
ceri ad-lnterim al Iranului în U.R.S.S., șl 
l-a făcut următoarea declarație:

„Din știrile publicate în presă, guver
nul sovietic a aflat că guvernul Iranului 
Intenționează să adere la alianțele mi
litare turco-irakiano-paklstaneze, așa-nu- 
mitul pact de la Bagdad la care participă 
de asemenea șl Anglia. In această proble
mă guvernul sovietic nu deține informații 
din partea guvernului iranian, dar el nu 
poate să nu acorde o importanță serioasă 
știrilor menționate.

In legătură cu aceasta guvernul sovie
tic consideră necesar să declare urmă
toarele :

încheierea pactului de la Bagdad a În
semnat crearea unei grupări militare în 
Orientul Apropiat și Mijlociu, care este 
unealta anumitor cercuri agresive ce nu 
sînt interesate In consolidarea păcii și 
securității Internaționale. Crearea unei 
asemenea grupări are totodată scopul de 
a menține și restabili dependența colonială 
a țărilor din această regiune.

Aderarea Iranului la această
militară este Incompatibilă cu interesele 
consolidării păcii șl securității în regiu 
nea Orientului Mijlociu șf Apropiat și 
este în contradicție cu relațiile de bună 
vecinătate ale Iranului cu Uniunea Sovie-

tică și cu obligațiile contractuale cunos
cute ale Iranului“.

Dl Etesami a declarat că va remite 
neîntirziat această declarație guvernului 
Iranului,

diere împodobite cu cruci încîrligate. j 
Faptele dovedesc din nou că negus-1 
torii de peste ocean sînt lipsiți de orice j 
scrupule. Ei nu sînt mulțumiți doar) 
cu exportul comicsurilor oarecum J 
simpliste. Pentru ei această otra- j 
vă nu-i suficientă. Au trecut la înfru-) 
musețarea mărfurilor-otravă pentru a J 
fi, chipurile, mai ușor de înghițit. Inj 
cazul de față au împodobit avioanele cu j 
zvastica, acest simbol dezgustător care) 
amintește de Hitler. De ce ? Ca să j 
evoce acele vremuri de tristă amintire j 
pentru omenire, să învenineze sufletele) 
celor tineri, să cultive în rîndul tine- j 
rei generații din Germania occidentală j 
instinctele cele mai josnice. )

De ! „Afacerile dînt afaceri" cum j 
bine menționează ziarul „Sud-West j 
Rundschau”. Și pentru dolari, pentru) 
came de tun, negustorii de peste ocean j 
nu precupețesc nimic.

Populația din Germania occidentală) 
a primit însă cu indignare acest nou j 
aport al „prietenilor” din S.U.A. la j 
educafia tineretului din Germania oc ) 
cidentală. Ea a cerut autorităților vest-■! 
germane să ia măsurile necesare pen- j 
tru a scuti tineretul german de otrava) 
„made in S.U.A.". ]

grupare

„Scînteia tineretului“
Pag. 4-a 13 octombrie 1955

In ultimul timp, organizațiile de tine
ret din Chile și-au siporit eforturile în 
lupta întregului popor pentru apărarea 
libertăților cetățenești, pentru smulgerea 
bogățiilor naturale ale țării din mina mo- 
nopoliștilor nord-americani și pentru cu
cerirea de drepturi pentru tinerii munci
tori și studenți.

încadrați în Frontul Național al Po
porului (care grupează partidele de stin
gă precum și partidul comunist, în pre
zent în ilegalitate), tinerii chilieni luptă 
cu succes pentru rezolvarea problemelor 
lor qpecifice și sprijină activ Centrul s'n- 
d-csl unit al oamenilor muncii în acțiu
nile revendicative pe care această orga
nizație le întreprinde în favoarea între
gului nostru popor.

între acțiunile tineretului chilian un 
loc foarte important l-a ccupat întot
deauna apărarea activă a păcii. Este sem
nificativ in acest sens faptul că, dintre 
țările latino-americane, Chile a trimis la 
Festivalurile Mondiale de la București și 
Varșovia cele mai numeroase delegații, 
cu toate că din punct de vedere geogra
fic este cea mai îndepărtată dirftre aceste 
țări.

Deși Chile împărtășește cu toate țările 
latlno-americane aceleași probleme care 
afectează o țară semidependentă și deși 
economia sa este supusă tuturor restric
țiilor pe care la impune dominația impe
rialistă, viața s'a politică se desfășoară 
în condiții oarecum diferite. Spre deose
bire de alte țări latino-americane, în 
Chile nu ®u prosperat dictaturile. Comba
tivul proletariat industrial din regiunile 
miniere bogate în cuipru, salpetru și căr
bune, ala cărei organizații datează încă 
de la sfârșitul secolului trecut, a făcut 
să se mențină cel puțin formele demo
crației burgheze. Prin continuarea și dez
voltarea tradițiilor revoluționare de luptă 
ale clasei muncitoare, a fost posibilă re
facerea multor din organizațiile de masă 
oare au fost lichidate în timpul prigoa
nei fasciste (octombrie 1947—ianuarie 
1950), sub regimul de trădare națională al 
fostului președinte Gcnzalez Videla. Acest 
regim a obținut atunci votarea așa nu
mitei „legi cu privire la apărarea demo
crației” care, sub pretextul scoaterii în 
afara legii a partidului comunist, căuta 
prin teroare să reducă la tăcere întreaga 
mișcare democratică, mai ales mișcarea 
sindicală.

încă înainte de căderea guvernului 
Gonzalez Videla și curînd după formarea 
actualului guvern el lui Carlos I'banez del 
Compo, sub presiunea puternică a mase
lor populare sprijinită în lupta sa activă 
da tineret, multe din efectele practice 'ale 
acestei legi au fost anulate. în prezent 
una d'n preocupările de crpeten'e ale 
tineretului este apărarea libertăților ce
tățenești amenințate încă de existența 
acestei legislații represive. S-au dus daja 
acțiuni curajoase, combative, pentru a se 
obține reapariția presei populare, pentru 
reintroducerea sistemului alegerilor li
bere în sindicate, pentru reîncadrarea în 
sindicate a muncitorilor care au fest 
rupți de ele în timpul represiunilor d'n 
1948 și pentru lichidarea metodelor poli
țienești folosite împotriva organizațiilor 
sindicale, mai ales în regiunile industriale.

Un loc important în cadrul luptei îm
potriva legislației represive l-a ocupat 
Federația Studenților din Chile de la Uni
versitatea de Stat, care grupează 10.000 
de studenți. Prin greve și ailte mijloace, 
această organizație a împiedicat ca așa 
numita „lege cu privire la apărarea de
mocrației” să fie aplicată în mediul uni
versitar. De asemenea această organizație 
a știut să aoționeze solidar cu Centrul 
sindical unit al oamenilor muncii în toate 
acțiunile pe oare aces'ta le-a inițiat în 
apărarea drepturilor .politice și economice 
ale poporului chilian.

Agențiile de presă comunică din:
SIMFEROPOL — La 12 octombrie, după 

ce a petrecut o zi pe coasta de sud a Cri- 
meei, ministrul Afacerilor Externe al Ca
nadei, L. B. Pearson, împreună cu soția și 
persoanele care îl însoțesc, .a părăsit Uniu
nea Sovietică, plecînd la Bissira.

LENINGRAD. — La 12 octombrie a so
sit la Leningrad o escadră de nave de 
război engleze sub pavilionul amiralului 
Michael Denny, comandantul flotei din 
metropolă. Escadra este alcătuită din nava 
port-avioane „Triumph”, puitorul de mine 
„Apollo”, contratorpiloarele de escadră 
„Decoy”, „Diana“, „Chiaftain“ și 
„Chevron“.

PARIS. — A fost dat publicității comu
nicatul final al conferinței miniștrilor 
apărării din țările membre ale pactului 
N.A.T.O. care a avut loc la Paris între 
10 și 12 octombrie. în comunicat se arată 
că în cadrulwacestei conferințe, care a 
servit ca o conferință preliminară ședin
ței anuale a miniștrilor Afacerilor Exter
ne, miniștrilor apărării și miniștrilor de 
Finanțe ai țărilor N.A.T.O., au fost exa
minate rapoartele grupului permanent și 
ale tuturor comandamentelor .militare ser
vind în cadrul pactului N.A.T.O.

ATENA. — în ședința d'n 12 octombrie 
parlamentul grec a acordat învestitura gu
vernului Caramanlis cu 200 de voturi pen- 

2tru, 77 contra și

Plenara C.C. al Tineretului Popular Iugoslav
BELGRAD 12 (Agerpres). — TASS transmite : După cum 

anunță ziarul „Vecernie Novosti”, la 10 octombrie a avut loc 
la Belgrad cea de^a 6-a planară a Comitetului Central al Tine
retului Popular Iugoslav. Plenara a fost prezidată de M. Neori- 
cici. președintele Prezidiului C.C. al Tineretului Popular Iugo
slav. S-au discutat situația tineretului muncitor și probleme or
ganizatorice.

Gavro Cerovici, membru în Prezidiul C.C. al Tineretului Popu
lar Iugoslav, a prezentat un raport despre situația tineretului 
muncitor.
Tineretul francez protestează împotriva trimiterii de trupe în 
Africa de nord *

Organizațiile de tineret d'n Franța desfășoară acțiuni vigu
roase împotriva măsurilor de mobilizare parțiale adoptate de 
guvern pentru a întări forțele de represiune din Africa 
de nord La Paris au avut loc manifestații organizate de Comi
tetul studenților pen.tru rezolvarea pe cale pașnică a problemei 
nord-aifricane, organizație care grupează membri ai Uniunii 
Tineretului Republican Francez, studenți comuniști, socialiști și 
studenți creștmi, în cadrul cărora au fost adoptate moțiuni de 
protest împotriva trimiterii de trupe franceze în Africa de nord 
și a măsurilor de mobilizare parțială.

în diferite cartiere ale Parisului au luat ființă comitete de 
luptă ale tinerilor, din care fac parte reprezentanți ai diferitelor 
organizații de tineret și studenți, și care organizează reuniuni 
și manifestații de protest împotriva politicii duse de autoritățile

abțineri.

studenților creștini a datfranceze în Africa de nord. Uniunea
publicității un comunicat in care arată că actuala politică a gu
vernului față de popoarele din Africa de nord reprezintă un 
pericol pentru stabilitatea internă și pacea țării.

In legătură cu Conferința studenților din țările Africii și Asiei

Comitetul internațional pentru pregătirea Conferinței studen
ților din țările Africii și Asiei a anunțat în cadrul unei confe
rințe de presă ținută la Djakarta că conferința va avea loc în 
Indonezia în luna mai. Tot în cadrul conferinței de presă a fost 
dat publicității apelul pentru Conferința studenților din țările 
Asiei și Africii în care se spune că comitetul de pregătire alcă
tuit din inițiativa studenților din Indonezia este format din re
prezentanți ai organizațiilor studențești din Indonezia^ Filipine, 
India, Birmania, Japonia, R. P. Chineză, Liban și Iran.

După părerea inițiatorilor conferinței, Conferința studenților 
din țările Asiei și Africii trebuie să-și propună următoarele sar
cini : discutarea problemelor comune și a intereselor comune pen
tru promovarea colaborării în domeniul cultural, sportiv, al studii
lor și bunăstării studenților ; promovarea înțelegerii reciproce și în
tărirea relațiilor de prietenie dintre studenți ; discutarea modalități
lor prin care studențimea poate contribui la promovarea păcii și 
micșorarea încordării internaționale.

Comitetul internațional de pregătire a anunțat de asemenea 
că va invita la viitoarea conferință peste 300 de organizații 
studențești di.n 45 de țări asiatice și africane Comitetul a de
clarat că președintele Indoneziei, Sukarno, a anunțat că acordă 
tot sprijinul viitoarei conferințe.

Studenții chilieni care s-au alăturat lup’.ei oamenilor muncii pentru satisfa
cerea revendicărilor lor sînt brutalizați de forțele polițienești.

Astfel, studenții au participat la marea 
grevă generală din 7 iulie, organizată în 
semn de protest împotriva creșterii nestă
vilite a costului vieții, la care au luat parte 
1.000.000 de muncitori. încă din 1949 stu
denții au dovedit maturitatea conștiinței 
lor cetățenești cînd, solidarizî.ndu-se cu 
muncitorii, au împiedicat majorarea tari
felor la transporturile publice și, prin 
mari manifestații de stradă, au forțat gu
vernul de dreapta de atunci să renunțe la 
această măsură.

La rîndul lor, muncitorii acordă un aju
tor generos mișcării tineretului și studen
ților, însușindu-și multe din revendicările 
acestora, în special cele privitoare la îm
bunătățirea condițiilor de muncă Și de 
viață ale tineretului. De asemenea, masele 
de muncitori din Chile se află alături de 
tineri în acțiunile lor de simpatie și so
lidaritate cu lupta tinerilor patrioți din 
alte țări ale Americii Latine. Cînd în iu
nie a.c. studenții chilieni au declarat grevă, 
cerând eliberarea celor 13 studenți progre
siști peruvieni pe care autoritățile chili
ene i-au predat dictaturii generalului 
Odria, Centrul sindical unit al oamenilor 
muncii și-a manifestat solidaritatea cu a- 
ceastă acțiune sprijinind-o prin amenința
rea cu încetarea lucrului. Forța solidari
tății a obligat guvernul dictatorial peru- 
vian să pună în libertate pe 
restați; în prezent ei sînt 
află în Chile.

Tinerii chilieni, în special 
dă tineret din sindicate, cei 
sindical unit al muncitorilor, în strînsă co
laborare cu comitetul tineretului din Fron
tul Național al Poporului, luptă fără șo
văire pentru eliberarea țării de sub do
minația monopolurilor, împotriva inflației, 
pentru însănătoșirea economiei țării ame
nințate de criză. Poporul nostru a spriji
nit cu entuziasm toate inițiativele în fa
voarea lărgirii relațiilor comerciale ale 
Republicii Chile cu țările de democrație 
populară și cu U.R.S.S. Este încă proas
pătă în amintirea tinerilor chilieni vizita 
pe cane a făcut-o la Santiago de Chile o 
delegație comercială a Republicii Populare 
Romîne, vizită menită tocmai să promo
veze lărgirea relațiilor comerciale, colabo
rarea între popoare. Această delegație a 
fost primită călduros de grupările tinere
tului chilian, în special de cei 130 de prie
teni care au avut fericirea de a lua parte 
la neuitatul Festival de la București.

în Chile s-au organizat mari manifesta
ții de solidaritate Cu regimul popular din 
Guatemala atunci cînd acesta a fost ata
cat tâlhărește de forțele reacționare in
terne* sprijinite direct de monopoliștii 
nord->a mericani. Organizând greve nume
roase ,și mari demonstrații, tineretul mun-

studenții a- 
liberi si se

comitetele 
din Centrul

citor, studenții chilieni, majoritatea po
porului nostru Și-a manifestat solidarita
tea cu lupta eroică a poporului guatefha- 
lez. Noi am acordat cu dragă inimă refu
giu acelora dintre patrioții guatemalezi 
urmăriți de forțele reacționare.

Desigur că lupta tineretului din Chile 
nu se mărginește numai la chestiunile ar
zătoare și urgente de moment. Generația 
tânără din țara noastră crește conștientă 
de marea tradiție revoluționară de luptă 
a poporului chilian, una din cele mai bo
gate tradiții de pe continentul american.

■ Tînăra noastră generație este conștientă 
că în Chile există probleme serioase care 
trebuie rezolvate, menite să deschidă 
drum liber noilor forme ale dezvoltării 
politice a țării. Printre acesteia un loc de 
frunte îl ocupă efortul general de a so
luționa unele probleme fundamentale alo 
economiei chiliene : naționalizarea mine
lor de cupru, reforma agnară, crearea u- 
nei industrii naționale, crearea condițiilor 
care să permită utilizarea deplină a mâi
nii de lucru, îmbunătățirea situației ti
nerilor și studenților prin construirea de 
institute de învăț.ămînt și baze sportive, 
precum și educarea și încadrarea în viața 
economică și politică a țăranilor care, din 
cauza sistemului feudal de proprietate și 
exploatare a pământului, ocupă un loc se
cundar în dezvoltarea țării.

Poporul a devenit conștient de faptul 
că cu cît mai repede va fi posibilă elibe
rarea d'n '-ctuala stare de mizerie a 
celor 1.500.000 de țărani și muncitori agri
coli, cu atît mai mult țara va ânĂința pe 
calea noilor forme ale progresului poli
tic și economic. Forțele reacționare dift 
țară, în cîrdășig cu imperialismul străin, 
își mențin puterea politică numai prin do
minația pe care o exercită asupra maselor 
țărănești pe care le exploatează crunt, im- 
punindu-Ie un regim semi-feudal, profi
tând de ignonanța în care este ținută ță
rănimea de la noi.

Dar împotriva acestor forțe reacționare 
se ridică valul acțiunilor partidelor popu
lare ch'l'®ne. la care tineretul ia parte ac
tivă, ferm hotărî ta să cucerească liberta
tea fraților lor țărani.

Fără îndoială că noi și mari lupte îi 
așteaptă pe tinerii din Chile. Ei își însu
șesc cu recunoștință experiența pe cere 
le-o oferă tovarășii lor din alte țări și e- 
duc la rîndul lor o contribuție importantă 
la cauza comună a apărării .păcii. Tînăra 
noastră generație este conștientă că numai 
suIț, un regim democratic va putea rezolva 
marile sarcini care, în Chile ca și în alte 
țări stau în fața tineretului.

CARLOS HORQUERA 
tânăr ziarist din Chile

Fotbaliștii maghiari și austriaci se întîlnesc pentru a 100-a oard
Pe Stadionul Popular din Budapesta va 

avea loc duminică cea de a 100-a întâlnire 
internațională dintre' echipele reprezenta
tive de fotbal ale Ungariei și Austriei. 
Sportivii maghiari se pregătesc să întâm
pine întjr-un cadru sărbătoresc acest eve
niment jubiliar. Jucătorii celor două 
echipe vor primi plachete comemorative. 
Va fi editată o broșură care va înfățișa 
diverse aspecte din cele 99 de întâlniri an
terioare. Lovitura de începere a meciului

de duminică va fi dată de Imre Schlosser, 
fost internațional, selecționat de 68 de ori 
în reprezentativa Ungariei.

în vederea meciului de duminică în 
echipa R. P. Ungare au fost selecționați 
următorii jucători : Fazekaș, Danka (por
tari), Buzanszki, Karpati, Lantoș, Varhidi 
(fundași), Bozs'ik, Szojka, Kotasz (mijlo
cași), Kertesz, Kocsis, Tichy, Puskas, Czi- 
bor, Machos (înaintași).

A 7-a rundă a turneului internațional de șah de la Moscov-a
La 11 octombrie s-a disputat ce de a

7-a rundă a turneului internațional de șah
al candidatelor la titlul de campioană 
mondială. S-au înregistrat următoarele 
rezultate :

Lazarevic (R.P.F. Iugoslavia) — Kertesz
(R. P. Ungară) 1-0 ; Borisenko (U.R.S.S.)

— Chaudă de Silans (Franța) 1-0 ; Holuj 
(R. P. Polonă) — Graf Stevenson (S.U.A.) 
0-1 ; Karff (S.U.A.) — Ivanova (R. P. Bul
garia) '/s — '/s ! Gresser (S.U.A.) — Bodo 
de Meschini (Argentina) 1-0.

Celelalte partide s-au Întrerupt.

Concursul internațional de motocros 
începe în împrejurimile 
primul mare concurs in- 
motocros desfășurat pînă 

La această

Duminică va 
Orașului Stalin 
ternațional de 
în prezent în țara noastră, 
importantă competiție a sportului cu mo
tor, organizată de Asociația Voluntară 
pentru Sprijinirea Apărării Patriei din 
R.P.R. (AVSAP), participă cei mai valoroși 
motocicliști din U.R.S.S., R. P. Chineză, 
R. P. Mongolă, R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. P. Bulgaria și R.P.R., care se 
vor întrece de-a lungul unui traseu difi
cil, bogat în obstacole naturale.

în prima zi — duminică 16 octombrie — 
participanții își vor disputa victoria în 
cadrul probelor individuale. Proba rezer-

vată bărbaților se aleargă pe un traseu 
în lungime de 100 km. iar cea feminină 
pe un traseu de 35 km. Luni este zi de 
odihnă iar marți se vor desfășura probele 
pe echipe. Concursul de motocros pe 
echipe de națiuni se dispută pe , o distanță 
de 100 km., fiecare echipă fiind formată 
din 3 motocicliști (solo) și o motocicletă 
cu ataș. în proba rezervată femeilor (35 
km.) flecare țară va fi reprezentată de 
două concurente.

Echipele participante au sosit de cîteva 
zile la Orașul Stalin. Astăzi motoc’cliștii 
din cele 7 țări participante vor 
noașterea oficială a traseului 
vor avea loc antrenamente,.

INFORMAȚII
Marți a părăsit Capitala înapoindu-se în 

patrie prof. dr. Wladislaw Jakimovicz, 
profesor la Institutul de Neurologie din 
Varșovia, care în cadrul Acordului de co
laborare culturală cu R. P. Polonă, a făcut 
un schimb de experiență cu specialiștii 
neurologi din țara noastră.

face recu- 
iar vineri

Miercuri au părăsit Capitala, îndre,ptîn- 
du-se spre Praga, academicienii Al. Codar- 
cea și Gh. Murgeanu, care vor participa la 
o consfătuire organizată de Institutul geo
logic din R- Cehoslovacă.

(Agerpres)

SPECTACOLE
CINEMATOGRAFE : CADEREA EMIRATULUI 

Patria, București ; PRINȚESA MARY - Repu
blica, Filinion Sîrbu, I. C. Frimu, Flacăra ; 
NUNTA - Magheru, Elena Pavel; MELODIA PIER
DUTA — Înfrățirea între popoare, Gh. Doja, Al. 
Sahia; POVESTEA AUTOMOBILULUI - Maxim 
Gorki : ACTUALITATEA IN IMAGINI, PIONIE- 
RIA NR. 3. OASPEȚI DIN INDIA, CUM TRE
BUIE SA SE COMPORTE UN BOLNAV DE 
TBC - Timpuri Noi; TOVARĂȘUL SVERDLOV - 
Victoria; BRUTARUL DIN VALORGUE - Tinere
tului; CARNETUL DE PARTID - Lumina; SUB 
STEAUA FRIGIANA - Central, V. Roaită; DU
BLA LOTTE - Al. Popov; O SĂRUTARE FU
RATA - Cultural; SPRE CER — Unirea; LUMI
NA FARULUI - 8 Martie; PRINȚESA TRUFAȘA

— C. David; LILIACUL — Arta, Boleslaw Bierutî
NU DEPARTE DE VARȘOVIA - Carpati; CASA 
MULT VISATA - Munca; FRONA - T. Vladimi- 
rescu; PUTEREA DRAGOSTEI - Miorița; TINE
REȚE ZBUCIUMATA - Moșilor; NUNTA CU 
ZESTRE — 23 August; NECUNOSCUTA DIN TAXI 
Donca Simo; TĂUNUL — Iile Plntile; NEUITA
TUL AN 1919 — Popular; O AVENTURA PE
COASTA ATLANTICULUI — M, Eminescu, Volga: 
BUN VENIT D-LE MARSHALL - I Mal; CA
DAVRUL VIU - 8 Mal; BANCNOTA DE 1.000.000 
LIRE STERLINE — Libertății; O NOAPTE DE 
AMINTIRI — N. Bălcescu; FIUL PĂDURARULUI
— Rahova; 2x2 - CITEODATA 5 - Gh. Coșbucî 
ORDINUL ANNA — Olga Banele,
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