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Să pregătim din timp noul an școlar 
în învățămîntul de partid

Una dira sarcinile importante ce stau în fața organizațiilor 
de partid în timpul scurt care a mai rămas, pînă la deschi
derea nouiliui an școlar în sistemul învățământului de partid 
este pregătirea temeinică a unei largi munci politice și or
ganizatorice. In noul an școlar cursurile și cercurile de partid 
trebuie să se desfășoare la un nivel mai înalt, să răspundă 
exigențelor partidului. In acest scop, organizațiile de partid 
au datoria ca prin propaganda de partid să lămurească în 
rândul maselor, justețea liniei și politicii partidului, pentru 
ca acestea la rîndul lor cunoscând-o și însușind-o să o apli
ce cu perseverență în scopul îndeplinirii sarcinilor construi
rii socialismului. Ținînd seama de toate acestea, comitetul 
raional de partid și-a îndreptat din timp atenția spre buna 
pregătire a deschiderii noului an școlar în sistemul învăță
mântului de partid.

Analizând minuțios rezultatele obținute în anul școlar 
1954-55 și trâgînd învățăminte din lipsurile care au existat 
în anul trecut, a început din timp organizarea temeinică a 
anului școlar, instruind comitetele de partid în vederea ve
rificării propagandiștilor. Majoritatea acestora au fost selec
ționați dintre muncitorii cei mai bine pregătiți din punct de 
vedere ideologic și trimiși la cursurile de pregătire de la 
Alba-Iulia, pentru a-și îmbogăți cunoștințele ideologice, po
litice și să-și însușească cele mai bune metode de predare a 
lecțiilor. Pe lingă propagandiștii care au muncit bane anul 
trecut, cum ar fi: Voinea VenaChim de la Ghelar, Marinescu 
Ioan de la Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Derj“, Mîr- 
za Vasile de la Simeria și Sîrbu Iosif de la Teliuc, au fast 
promovate elemente noi în această muncă ca: Florea Do- 
mi nea, Zaszloți Francisc, Cazan Cornel, Dull Tiberiu, Noja 
Anton și Danciu Petru, care s-au dovedit demni de această 
încredere.

Dacă unele comitete de partid și organizații de bază au 
înțeles importanța pe dare trebuie să o acorde pregătirii 
noului an școlar în învățămîntul de partid, trebuie să ară
tăm că nu același lucru se poate spune despre comitetul de 
partid Ghelar, care a tărăgănat mult timp selecționarea pro
pagandiștilor în vederea trimiterii lor la cursul de vară din 
Alba-Iulia, lucru ce a făcut ca cei șase propagandiști să fie 
selecționați în ultimul timp la voia întâmplării, neținînd sea
ma de gradul lor de pregătire, mulțuirnindu-se cu faptul că 
numărul lor a atins Cifra cerută de comitetul raional de 
partid. De asemenea, comitetul de partid din Combinatul si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ manifestă superficialitate în 
munca de selecționare a propagandiștilor, nerespectînd cri
teriile din Hotărîrea C.C. al P.M.R. ca aceștia să fie bine 
pregătiți ideologic și verificați din punct de vedere politic, 
selecționând o serie de elemente slab pregătite, care nu pot 
face față sarcinilor. Pentru pregătirea ideologică-metodolo
gică a propagandiștilor, comitetul de partid și birourile or
ganizațiilor de bază trebuie să aibe grijă ca toți propagan
diștii care nu au urmat cursurile de pregătire pe lingă 
comitetul regional să fie instruiiți la cabinetul de partid. 
Pentru aceasta organizațiile de bază trebuie să se ocupe în 
mod permanent de controlul pregătirii propagandiștilor. 
Duipă flecare ședință care are loc la cabinetul de partid, 
propagandiștii trebuie să fie chemați de secretarii organi
zațiilor de bază, să-i informeze asupra problemelor discu
tate și de felul cum aceștia și-au însușit materialele predate.

In ceea ce privește selecționarea viitorilor cursanți pentru 
anul școlar 1955-56 în sistemul învățământului de partid, co
mitetele de partid și organizațiile de bază trebuie să țină 
seama de instrucțiunile C.C. al P.M.R. cu privire la desfă
șurarea în bune condiții a învățământului de partid. Pentru 
aceasta este necesar ca înscrierea cursanților să se facă pe 
baza alegerii libere, în raport cu pregătirea lor politică și 
teoretică. In această direcție, comitetele de partid trebuie să 
instruiască temeinic birourile organizațiilor de bază asupra 
felului în care urmează să se desfășoare consultarea mem
brilor și nemembrilor de partid, în vederea înscrierii lor ta 
formele învățământului de partid. La selecționarea cursan
ților trebuie să participe toți membrii birourilor organiza
țiilor de bază, să discute individual cu ei. Este dar că mun
ca cea mai intensă trebuie dusă cu acei membri și candi
dați de partid care nu manifestă un interes deosebit față 
de învățătură.

Pregătirea noului an școlar trebuie să fie o perioadă de 
organizare minuțioasă a întregii propagande a marxiism-le- 
ninismului. >
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Chemările C. C. al P. M. R. 
cu prilejul zilei de 23 August 1955

1. — Trăiască 23 August, marea sărbătoare națională a 
poporului nostru, ziua eliberării Rominiei de sub jugul 
fascist I

2. — Trăiască a Xl-a aniversare a eliberării patriei 
noastre de către glorioasa armată sovietică și a răsturnării 
dictaturii fasciste de către forțele patriotice populare, con
duse de către Partidul Comunist Romint

3. — Trăiască poporul romîn, stăpin pe soarta sa 1 
Trăiască lupta poporului romîn și a minorităților naționale 
din R.P.R. pentru construirea socialismului 1

4. — Trăiască unitatea de nezdruncinat dintre partid, 
guvern și popor — chezășie a forței regimului democrat- 
popular I Strins uniți în jurul partidului și guvernului să 
luptăm pentru continua întărire a regimului democrat- 
popular, pentru consolidarea cuceririlor revoluționare ale

> poporului nostru !
5. —Trăiască pacea și colaborarea între toate popoa

rele lumii! Trăiască politica externă a Republicii Popu
lare Romine, politică consecventă de pace și înțelegere 
între state 1

6. — Oameni ai muncii I Să luptăm pentru slăbirea 
continuă a încordării în relațiile internaționale, pentru 
reducerea armamentelor și interzicerea armei atomice și 
a altor arme de exterminare in masă, pentru crearea unui 
sistem de securitate colectivă în Europa, pentru dezvolta
rea legăturilor economice și culturale între toate țările I

7. — Salutul nostru fierbinte eroicului popor sovietic 
— constructor al comunismului! Trăiască Uniunea Sovie
tică, stegar al luptei pentru pace în întreaga lume 1

Trăiască gloriosul Partid Comunist ai Uniunii Sovie
tice 1

Trăiască și înflorească prietenia veșnică dintre poporul 
romîn și marele popor sovietic 1

8. — Salut fierbinte marelui popor chinez, care luptă 
cu succes pentru construirea socialismului, pentru apă
rarea păcii în Asia și în întreaga lume !

Trăiască prietenia de nezdruncinat dintre poporul ro
mîn și poporul chinez !

9. — Salutul nostru fierbinte oamenilor muncii din ță
rile de democrație populară, care construiesc cu succes 
socialismul și apără cauza păcii 1 Trăiască prietenia fră
țească între popoarele marelui lagăr al păcii, democrației 
și socialismului!

10. — Salut frățesc poporului Republicii Democrate 
Germane și tuturor forțelor iubitoare de pace din Ger
mania care luptă pentru o Germanie unită, pașnică, de-

, mocratică și independentă !
! 11. — Salut frățesc poporului Iugoslav!

Trăiască prietenia dintre poporul romîn și poporul iu
goslav 1

12. — Salut eroicului popor vietnamez care luptă pen
tru reconstruirea economică și culturală a patriei, pentru 
realizarea unității naționale, pentru pace, democrație și 
independență națională!

13. — Salutul nostru frățesc popoarelor din țările ca
pitaliste și coloniale care luptă pentru o pace trainică, 
pentru un trai mai bun, pentru progres social, pentru li
bertate și independență națională 1

14. — Oameni ai muncii din Republica Populară Ro- 
mînă 1 Să luptăm pentru traducerea în viață a politicii 
partidului și guvernului îndreptată spre avintul continuu 
al economiei naționale, spre ridicarea nivelului de trai 
material și cultural al poporului, spre întărirea puterii 
economice și a securității patriei noastre !

15. — Trăiască forțele armate ale Republicii Populare 
Romîne — strajă neclintită a păcii, apărătoarea inde
pendenței și suveranității statului romîn democrat-popu
lar, scut al cuceririlor poporului nostru muncitor I

Ostași și ofițeri ai forțelor armate ale Republicii Popu
lare Romîne! Ridicați-vă cu perseverență nivelul cunoș
tințelor militare și politice 1 Perfecționați-vă măiestria 
militară !

16. — Oameni ai muncii 1 Intîmpinați cea de-a Xl-a 
aniversare a eliberării Rominiei cu noi succese în lupta 
pentru îndeplinirea înainte de termen a primului nostru 
plan cincinal, pentru dezvoltarea cu precădere a industriei 
grele, mîndria poporului muncitor, temelia înfloririi patriei 
noastre dragi 1

17. — Cinste muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din întreprinderile și ramurile industriale care au înde
plinit sarcinile planului cincinal înainte de termen !

18. — Muncitori, tehnicieni și ingineri 1 Luptați pentru 
sporirea producției, pentru creșterea neîntreruptă a pro
ductivității muncii, pentru reducerea continuă a prețului de 
cost — jale sigură a creșterii salariului real și a ridicării 

nivelului de trai 1 Dați patriei cît mai multe acumulări 
pentru dezvoltarea construcției economice și social-cui- 
turale !

19. — Muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din 
industrie! Luptați neobosit pentru economii de materii 
prime, de materiale și cheltuieli bănești, pentru apărarea 
și sporirea avutului obștesc 1

20. — Oameni ai muncii din industrie! Insușiți-vă șl 
folosiți deplin tehnica înaintată — izvor nesecat de spori
re a productivității muncii! Insușiți-vă și aplicați expe
riența înaintată sovietică și a fruntașilor întrecerii socia
liste din țara noastră 1

21. — Muncitori și muncitoare! Ingineri, tehnicieni și 
maiștri! Ridicați neîncetat calificarea voastră profesio
nală !

îmbunătățiți organizarea procesului de producție pen
tru folosirea la maximum a capacității mașinilor și a- 
gregatelor, pentru întrebuințarea productivă a întregu
lui timp de lucru !

22. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
metalurgică I Dați țării cît mai multă fontă, oțel și la
minate, folosiți întreaga capacitate a agregatelor side
rurgice, reduceți consumurile specifice de materii pri
me 1

23. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
constructoare de mașini și utilaje! Construiți mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate și de cea mai bună cali
tate !

24. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
carboniferă! Luptați pentru îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție la toți indicii ! Folosiți din plin uti
lajul, ridicați productivitatea muncii, dați țării cit mai mult 
cărbune!

25. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
petroliferă ! Sporiți producția de țiței și dați țării cît mai 
multe produse petrolifere de calitate superioară ! Extinde}! 
metoda forajului cu apă și cu turboburul!

26. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
chimică ! Luptați pentru sporirea necontenită a producției 
de chimicale, coloranți, produse farmaceutice și îngrășă
minte minerale! îmbunătățiți calitatea produselor și re
duceți prețul de cost 1

27. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
energiei electrice și electrotehnice ! Luptați pentru canti
tăți sporite de energie electrică și materiale electroteh
nice, pentru reducerea prețului de cost!

28. — Muncitori, ingineri și tehnicieni de pe șantierele 
și din întreprinderile de construcții I Luptați pentru redu
cerea duratei lucrărilor de construcții și pentru îmbună
tățirea calității lor 1 Folosiți mai bine mecanismele și 
îmbunătățiți organizarea muncii pe șantiere! Realizați 
maximum de economii și reduceți prețul de cost al con
strucțiilor 1

29. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din industria 
materialelor de construcții ! Produceți mai mult ciment, 
mai multe cărămizi, țiglă și prefabricate din beton ar
mat de calitate superioară! Folosiți mai bine agregatele 
și timpul de lucru prin aplicarea și generalizarea metode
lor înaintate!

30. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
lemnului 1 Asigurați îndeplinirea planului de scoatere șl 
transport a lemnului! îmbunătățiți organizarea produc
ției ! Luptați pentru îndeplinirea planului de producție pe 
sortimente ! Combateți risipa ! Reduceți prețul de cost al 
producției și îmbunătățiți calitatea produselor!

31. — Muncitori, tehnicieni și ingineri din silvicul
tură! Luptați pentru refacerea și îmbunătățirea pădurilor 1 
Luați măsuri de ocrotire a lor I

32. — Muncitori, tehnicieni și ingineri de la căile fe
rate, transporturi auto, navale și aeriene 1 Folosiți la 
maximum capacitatea mijloacelor de transport 1 Asigurați 
transportul la timp și în bune condiții al mărfurilor in
dustriale și agroalimentare! Reduceți costul transportu
rilor 1

33. — Lucrători din poștă și telecomunicații! Dezvoltați 
și perfecționați mijloacele de telecomunicații! Luptați 
pentru o cît mai bună deservire a populației!

34. — Oameni ai muncii din industria alimentară I 
Sporiți producția și îmbunătățiți calitatea produselor I 
Dați tot mai multe, mai bune și mai ieftine produse de 
carne, lapte, pește, grăsimi, zahăr!

35. — Muncitori, ingineri și tehnicieni din industria 
ușoară ! Luptați pentru îndeplinirea ritmică și la toți in
dicii a planului de producție! Dați oamenilar muncii mai
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multe cantități și sortimente de țesături, confecții, încăl
țăminte și alte mărfuri de calitate superioară I

36. — Oameni ai muncii din industria locală și coope
rația meșteșugărească! Produceți cîtXmai multe obiecte 
de uz casnic, de Îmbrăcăminte și de încălțăminte, mai 
bune și mai ieftine ! Folosiți cit mai mult resursele locale!

37. — Oameni ai muncii din gospodăria comunală I 
Luptați pentru înfrumusețarea orașelor și întreținerea fon
dului de locuințe, pentru repararea și întreținerea drumu
rilor, pentru îmbunătățirea deservirii populației!

38. — Cinste fruntașilor recoltelor bogate ! Oameni ai 
muncii din agricultură! Aplicați metodele agrotehnice 
înaintate, desfășurați larg întrecerea socialistă și patrio
tică pentru a realiza recolte sporite la hectar, pentru a 
produce cit mai mult grîu, porumb, legume și fructe, 
carne și lapte!

39. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți, mun
citori și tehnicieni din G.A.S. stringeți Ia timp și fără 
pierderi recolta din acest an ! Orăbiți treierișul!

40. — Țărani muncitori! Grăbiți arăturile de vară! 
Pregătiți-vă temeinic pentru insăinînțarea la timp a cul
turilor de toamnă! Faceți arături adinei de toamnă pe 
suprafețe cit mai mari!

41. — Țărani muncitori cu gospodării individuale, fo
losiți din plin toate mijloacele pentru a obține prin hăr
nicia voastră recolte bogate, pentru a da patriei mai 
multe cereale și carne, mai multă lină și lapte, mai multe 
fructe și struguri, pentru continua îmbunătățire a traiu
lui vostru !

42. — Țărani muncitori cu gospodării individuale, ur
mați exemplul țăranilor muncitori din gospodăriile agri
cole colective, din întovărășirile de lucrare în comun a 
pămintului și din asociațiile agricole! Uniți-vă in asociații 
și întovărășiri agricole, in gospodării agricole colective, 
singura cale pe care veți ajunge la bună stare și fericire!

43. — Țărani muncitori! Colectiviști și întovărășiți! 
Indeplinindu-vă conștiincios îndatoririle către stat, contri- 
bniți Ia dezvoltarea economiei naționale, Ia ridicarea ni
velului de trai material și cultural al întregului popor 
muncitor!

44. — Muncitori și tehnicieni din S.M.T.—uri și G.A.S.- 
nri I Îngrijiți tractoarele și mașinile agricole, folosiți Ia 
maximum capacitatea lor de producție ! Luptați pentru ri
dicarea calificării voastre și pentru folosirea mai bună a 
mașinilor! îndepliniți la timp și in bune condiții lucrările 
agricole!

45. — Muncitori și tehnicieni din gospodăriile agricole 
de stat! Faceți din fiecare gospodărie de stat un model 
de gospodărie agricolă socialistă ! Luptați pentru rentabi
litatea gospodăriilor de stat, pentru apărarea și sporirea 
avutului socialist!

46. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți, mun
citori și tehnicieni din G.A.S.! Luptați pentru sporirea 
șeptelului! Hrăniți și îngrijiți bine animalele pentru a 
obține producții sporite de carne, lapte și lină !

47. — Țărani muncitori! Colectiviști, întovărășiți și ță
rani din asociațiile de culturi tehnice ! Luptați pentru re? 
colte bogate la sfeclă de zahăr, bumbac și tutun!

48. — Țărani muncitori! Colectiviști, muncitori, tehni
cieni și ingineri din G.A.S.! Luptați pentru obținerea de 
recolte bogate de struguri și fructe! Recoltați la timp și 
fără pierderi strugurii și fructele!

49. — Cinste țăranilor colectiviști și întovărășiți care 
au făcut din gospodăriile colective și întovărășirile lor 
pilde de urmat pentru țărănimea muncitoare !

Țărani colectiviști și întovărășiți! Luptați pentru ob
ținerea de recolte bogate, pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor. pentru mărirea avutului obștesc!

50. — Lucrători din comerțul de stat și cooperatist! 
Dezvoltați neîncetat schimbul de mărfuri intre oraș și 
sat! îndepliniți la timp planul de achiziții și contractări 1 
Luptați pentru reducerea cheltuielilor de circulație, pen

tru satisfacerea cerințelor de mărfuri necesare oamenilor 
muncii, pentru o cit mai bună deservire a consumatori
lor I

51. — Lucrători din aparatul de stat I Perfecționați ne
încetat munca aparatului de stat! Stirpiți birocratismul, 
munciți cu rîvnă pentru rezolvarea justă și la timp a sar
cinilor ! Dați toată atenția nevoilor oamenilor muncii 1 În
tăriți disciplina de stat și legalitatea populară !

52. — Oameni de știință din Republica Populară Ro- 
niină! Călăuzindu-vă după învățătura marxist-leninistă, 
dezvoltați și îmbogățiți știința, puneți cercetările voastre 
științifice in slujba dezvoltării continue a economiei na
ționale, in slujba socialismului și a păcii!

53. — Lucrători din domeniul artei și literaturii! Creați 
opere inspirate din munca plină de avint și lupta eroică 
a oamenilor muncii pentru construirea vieții noi, socia
liste, pentru înflorirea patriei, pentru apărarea păcii! 
Luptați pentru un bogat conținut de idei și o inaltă măies
trie a operelor voastre!

54. — Lucrători pe tărimul sanitar! îmbunătățiți și 
dezvoltați sistemul de ocrotirea sănătății poporului! Ri
dicați nivelul muncii in instituțiile medicale și sanitare] 
Aplicați în practică realizările științei medicale!

55. — Profesori, învățători și educatori! îmbunătățiți 
calitatea invățămintului și a muncii de educație in școli, 
institute și facultăți! Educați copiii și tineretul in spi
ritul dragostei și devotamentului față de scumpa noastră 
patrie și al prieteniei între popoare! Creșteți cetățeni 
culți, patrioți, constructori activi ai socialismului!

56. — Organizații sindicale! Lărgiți continuu și îm
bunătățiți organizarea întrecerii socialiste pentru creș
terea productivității muncii, reducerea prețului de cost, 
pentru îndeplinirea și depășirea planurilor de producție ! 
Răspindiți experiența fruntașilor in producție! lngrijiți-vă 
neîncetat de creșterea continuă a nivelului de trai ma
terial și cultural al muncitorilor și funcționarilor!

57. — Tineri și tinere! Munciți cu tot entuziasmul și 
avintul vostru tineresc pentru îndeplinirea planurilor de 
producție, pentru însușirea științei, tehnicii și culturii 
înaintate IFiți luptători hotăriți și activi pentru victoria 
măreței cauze a socialismului in patria noastră scumpă !

58. — Pionieri și școlari! Invățați cu rîvnă! Obțineți 
succese tot mai mari Ia învățătură ! Păstrați cu strictețe 
disciplina școlară, respectați pe profesorii și învățătorii 
voștri și pe cei mai în virstă ca voi!

59. — Femei și mame din Republica Populară Romină! 
Pentru viața fericită a voastră, a copiilor, soților și frați
lor voștri, luați parte tot mai activă la lupta pentru con
struirea socialismului și apărarea păcii!

60. — Comuniști și utemiști! Fiți în primele rînduri ale 
luptei pentru sporirea producției industriale și agricole, 
pentru creșterea bunei stări a poporului! Fiți pildă de dis
ciplină, vigilență și devotament pentru cauza înfloririi și 
întăririi patriei !

61. — Trăiască alianța dc nezdruncinat dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare, temelia statului ro- 
min democrat-popular!

62. — Trăiască și să se întărească frăția dintre poporul 
romîn și minoritățile naționale din Republica Populară 
Romină !

63. — Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie. 
Republica Populară Romină ! Trăiască poporul romîn, fău
ritor al unei vieți noi și fericite în scumpa noastră pa
trie !

64. — Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, forța con
ducătoare și îndrumătoare în Republica Populară Romină, 
inspiratorul și organizatorul victoriilor poporului munci
tor !

65. — Trăiască Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn! Trăiască guvernul Republicii Populare 
Romîne!

66. — Sub steagul lui Marx, Engels, Lenin, Stalin, sub 
conducerea partidului, înainte spre victoria socialismului 
în patria noastră scumpă, Republica Populară Romină !

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn

---------------------Sfat agricol -----------------------  

Să ferim recolta de stricăciunile 
provocate de ploi pînă la treierat

Recolta de cereale păioasa secerată și legată în snopi nu 
se ține în clăi decât 2-3 zile pentru completarea uscării îna
inte de treierat. Dacă se păstrează în clăi pînă la treierat, 
recolta suferă pierderi mari, datorită păsărilor și a șoareci
lor de cîmp, dar mai ales din cauza scăderii calității boabe
lor și măririi procentului de scuturare. Cu cît verile sînt mai 
ploioase, cu atât pierderile din recoltă la păioasele pentru 
boabe lăsate în clăi sînt mai mart De multe ori boabele în
colțesc în clăi, calitatea lor scade foarte mult, iar prin des
facerea clăilor pentru uscarea snopilor, pierderile prin scutu
rare ajung pînă la 20-30 la sută și chiar mai mult. Țăranii 
muncitori din regiunile cu veri ploioase își Construiesc șire 
speciale pentru depozitarea și păstrarea recoltei în snopi 
pînă la treierat, iar cei din regiunile cu veri mai puțin plo
ioase transportă recolta pe arii și o păstrează în stoguri și 
șire pînă la treierat. Anul acesta vara este foarte ploioasă 
și de aceea se impune grăbirea căratului recoltei și păstra
rea ei pînă la treierat în șuri, acolo unde există și dacă sfa
tul popular regional a dat autorizarea cuvenită, sau în sto
guri șire făcute pe arii. Pentru păstrarea recoltei în stoguri 
și șire în bune condiții în timpul acestei veri, oamenii mun
cii de pe ogoare trebuie să respecte normele tehnice arătate 
mai jos la făcutul stogurilor și a șirelor:

— Locul ales pentru stoguri și șire trebuie să fie ridicat, 
cu înclinare mică, pe care apa din ploi se scurge ușor ;

— Se răzuiește iarba de pe locul ales și pământul se bate 
bine;

— Snopii trebuie să fie bine uscați în cîmp înainte de a 
se căra la arii și clădi în stoguri ;

— In zilele fără ploaie, recolta trebuie să fie cărată la 
arii cu toate forțele existente, lucrîndu-se zi și noapte ;

— Stogurile sau șinele trebuie să aibă mărimea potrivită, 
în așa fel, incit cu mijloacele de cărat pe care le avem să 
terminăm stogul sau șira începută în aceeași zi ;

— Baza (pornirea stogului) sau a șirei trebuie să fie mai 
mică, apoi stogul se lățește din ce în ce, pînă la punctul 
de unde începem să-i facem vîrful și se trage treptat pînă 
la vîrf ;

— Așezarea snopilor se începe de la centrul stogului sau 
a șirei, în așa fel, ca spicele primilor snopi să fie așezați 
pe un căpătâi (maldăr de crăci, bețe de floarea soarelui, sau 
de coceni de porumb) și nu pe pămînt și apoi se așează alți 
snopi cu spicele pe cotoarele primilor snopi, pînă cînd se 
ajunge la mărimea dorită a vetrei stogului;

— Este și mai bine ce pe întreaga vatră a stogului seu a 
șirei să se așeze maldăr de crăci, bețe de floarea soarelui, 
grinzi de coceni de porumb sau numai paie uscate;

— Snopii se așează unul lîngă altul, cu cotoarele în afară, 
ca țigla, pînă la punctul de unde începe formarea vârfului, 
iar de acolo cu spicele în afară pînă în vîrf, așa cum se face 
acoperișul de paie de secară, stuf sau papură în solzuire ; și 
de data aceasta se clădesc la început marginile și apoi se 
așează snopii la mijloc ;

— Vîrful stogurilor sau al șirelor trebuie să fie ascuțit și 
pe coamă se așează un strat de paie fixat cu ancore, sita- 
cheți sau araci, ca să nu fie luat de vânt. In jurul stogu
rilor sau al șirelor se sapă șanțuri mici, pentru a împiedica 
pătrunderea apei din ploi la vatra stogului. După ploi mari, 
cînd apa totuși pătrunde în stog seu șiră, trebuie să avem 
grijă să desfacem pe timp frumos vîrful pînă unde a pă
truns apa, și apoi să reclădim stogul punîndu-se snopii bine 
uscați la mijloc, iar cei mai jilavi la margine, după care 
se așează din nou paie pe vîrf.

— Recolta de mazăre și borceag pentru sămânță nu se 
clădește în stoguri sau șire, ci se lasă pe cîmp în purcoaie 
mici de o furcă, astfel că după ploi să se poată usca fără a 
se întoarce purCoiuL Recolta de rapiță și muștar legată în 
snopi se ține în cîmp cu snopii în purcoaie, așezați în stive 
și se treieră din care.

PE DRUMURI NOI
estea Că și Emilian al ei urma să ia

* parte la consfătuirea raională a frun
tașilor din agricultură, o făcea pe Tilia 
să nu-și mai găsească loc de bucurie. Ori 
unde s-ar fi dus, în vecini, la fîntînă sau 
la cooperativă, Tilia nu uita să pome
nească ceva și despre consfătuire, de... so
țul ei Emilian !

— La așa ceva încă nu ne-am așteptat 
— le spunea ea femeilor cu care se în
tâlnea. De cînd am fost înștiințați că 
Emilian trebuie să se prezinte la adunarea 
de la Simeria, aproape că nici somnul nu 
se lipește de noi. Oare ce va fi acolo, 
de ce îl cheamă tocmai pe el care e tânăr 
șl nu pe alții mai bătrîni care cunosc mai 
multe și au despre ce să vorbească ?!

După zile și nopți dea rândul, în care tot 
satul aflase de plecarea Iui Emilian la 
consfătuire, clipa mult așteptată sosi. îm
brăcat în haine de sărbătoare, Emilian își 
luă rămas bun de la Tilia și plecă...

La consfătuire

Sala duhului muncitoresc ^Filimon 
Sîrbu“ din orașul Simeria, devenise 

neîncăpătoare pentru cei care se aduna
seră în acea duminică pentru a se consfă- 
tui cum să facă ca să smulgă pământului 
roade cît mai bogate. Erau prezenți colec
tiviști și întovărășiți, țărani muncitori cu 
gospodării individuale, oameni care au în
drăgit munca de pe ogoare, însă care erau 
însetați de a cunoaște din tainele științei 
înaintate, modul cum și cînd se aplică me
todele agrotehnice, care sporesc producția 
la hectar.

Mulți din rîndui participanților se ridi
cau și prin cuvintele lor simple, dar pli
ne de învățăminte, arătau cum au muncit 
pămîntul pentru a-1 face să rodească, îm
părtășind cu bucurie celor prezenți din 
experiența lor. La auzul Celor discutate, 
Florea Emilian își nota cu grijă fiecare 
cuvânt. Uneori se gîndea că ar fi bine să 
ia și el cuvântul dar, ce să spună. Să 
arate aici între atîta lume că el încă își 
muncește pămîntul așa cum învățase de 

la părinți cînd era fecior ? Nu, asta n-o 
s-o facă. Si apoi, unde mai pui că Tilia 
îl sfătuise la plecare să nu vorbească ceva 
ne la locul lui.

„Vorbiți voi acum își zise în sinea lui 
Emilian — că la anul va fi rîndui meu. 
Atunci o să vedem care vom obține mai 
multe recolte. De la această consfătuire eu 
am învățat multe. Ce bine ar fi fost dacă 
și Tilia era lîngă mine! Nimic nu ne-ar 
fi scăpat din cele auzite"™

i Prima încercare

Pînă acum, în gospodăria lui E- 
milian, și chiar în întreaga comu

nă Rapolt, nu se mai pomenise ca 
cineva să obțină două recolte în- 
tr-un singur an. De aceea, se hotărî ca 
pentru început să facă o încercare pe bu
cățica de pămînt însămânțată cu orz de 
toamnă. Spre sfîrșitul lunii iulie, atunci 
cînd orzul dădu în pîrgă, Emilian își luă 
soția și începu deîndată secerișul. După 
3 zile de la recoltare, el luă plugul și dez- 
miriști întreaga suprafață pe care o și în
sămânța în aceeași zi cu porumb.

Dacă cineva l-ar întreba cum a pro
cedat, cu siguranță că răspunsul va fi a

cela pe care ni l-a dat și nouă în ziua 
cînd l-am găsit trebăluind în curtea gos
podăriei sale.

„înainte de a însămânța porumbul —• 
îți va spune Emilian — am luat boabele de 
porumb și le-am băgat în apă unde au stat 
aproape 24 de ore. Aceasta, pentru a Ie 
ajuta să încolțească cît mai repede. Apoi, 
le-am scos afară, întinzîndu-le la soare 
pentru a se zvînta puțin, după care cu 
ajutorul semănătoarei le-am însămânțat. 
Ce să vă spun, cînd m-am dus la holdă 
după o săptămână, porumbul era răsărit 
peste tot, așa cum răsare cei pe oare-1 
puii primăvara. După patru săptămâna', 
am luat prășitoarea și am tras prima 
prașilă. Această lucrare fără îndoială 
căci a fost urmată imediat de alta manu
ală, când am lăsat numai porumbul bine 
dezvoltat Acum, deși ne aflăm în luna 
august totuși porumbul a crescut mai bi
ne de un metru In curând voi aplica și 
prașila doua, iar dacă va fi nevoie chiar 
și a treia".

Mulți dintre cei care trec astăzi pe la 
ogorul lui Emâliatn, stau și privesc cu ne
dumerire. Așa ceva, nu mai văzuseră 
prin părțile lor 1 B ANAJSIIA
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f— Să extindem larg metodele și inițiativele înaintate de muncă j
In lupta pentru realizarea înainte de 

termen a primului nostru plan cincinal, 
promovarea și extinderea experienței îna
intate, a adus în activitatea multor co
lective de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderile din țara noastră, suc
cese deosebite. Ca rezultat avem numeroase 
întreprinderi, fabrici și uzine din diferite 
ramuri industriale, care cu mult înainte 
de termen și-au îndeplinit sarcinile ce le 
reveneau din planul cincinal. Aceste exem
ple minunate dovedesc cu prisosință că 
acolo unde experiența înaintată este îmbră
țișată cu căldură, bine studiată și aplicată, 
activitatea economică a întreprinderii, uzi
nei sau șantierului respectiv, capătă o nouă 
amploare.

Desigur că în această privință, întrecerea 
socialistă este factorul principal care mo
bilizează masele de oameni ai muncii în 
vederea folosirii unor noi metode de mun
că, perfecționarea tehnicii, descoperirea 
inepuizabilelor rezerve interne ale industriei 
noastre socialiste, etc.

Zi de zi în cadrul întreprinderilor din 
raionul nostru s-au obținut succese impor
tante în această privință. Au fost aplicat» 
și extinse cele mai avansate metode de 
muncă. La combinatul siderurgic, de pildă, 
oțelarii s-au convins prin rezultate prac
tice, cît de productivă este metoda de ela
borare a șarjelor rapide. In anul 1954 ei 
au elaborat după această metodă un nu
măr însemnat de șarje rapide, apoi în pri
mul semestru al acestui an, au realizai cu 
284 mai multe șarje rapide, decît în întreg 
anul trecut. Din experiența bravilor side- 
rurgiști sovietici Matulineț, Macar-Mazai 
și alții, Oțelarii hunedoreni au învățat să 
elaboreze șarje rapide, șarje de mare to
naj, să exploateze la maxim capacitatea de 
producție a cuptoarelor Martin, și să rea
lizeze indicii de utilizare a cuptoarelor 
nemaiîntîlniți în oțelăria combinatului

Sporirea producției de metal a constituit 
o preocupare de seamă și pentru colectivul 
de muncitori, tehnicieni și ingineri de la 
furnalele uzinei „Victoria" Călan. In acea
stă privință, ei au studiat mai multe posi
bilități, găsind că cea mai principală con
diție este aplicarea corectă a metodei mais
trului furnalist sovietic A. Filipov. Condu
cerea uzinei și a secției furnale a luat di
ferite măsuri tehnico-organizatorice, cum ar 
fi; aprovizionarea ritmică cu materiale, mi
cuțe pentru zgură, organizarea unui curs 
tehnic pentru furnaliști, etc., în scopul a- 
plicării acestei metode. Și într-adevăr, lună 
de lună, producția de fontă și productivi
tatea muncii au crescut. Spre exemplu, în 
semestrul I a.c., indicile de utilizare a furna
lelor a fost îmbunătățit cu 4 la sută, fapt 
ce a dus la o creștere a productivității 
muncii cu 24,7 la sută, iar odată cu aceasta 

l^in inițiativa Uniunii artiștilor plastici 

— fondul plastic al pictorilor și sculpto
rilor din R.P.R. a organizat o expoziție de 
pictură, sculptură și grafică în cadrul clu
bului „Alexandru Sahia" din Hunedoara. 
Scopul acestei manifestări culturale este 
popularizarea artei plastice în rîndul oame
nilor muncii, care să contribuie la ridica
rea nivelului lor cultural, prin posibilitatea 
ce se crează fiecărui muncitor de a cu
noaște îndeaproape activitatea artistică din 
țara noastră.

Expoziția cuprinde peste 100 lucrări de 
pictură, sculptură și grafică, din care unele 
sînt lucrări ce aparțin muzeului R.P.R., 
iar altele, lucrări originale de dimensiuni 
mai mici și reproduceri după operele plas
tice și contemporane, destinate a împodobi 
locuințele oamenilor muncii. Nivelul artistic 
al expoziției reflectă în egală măsură pu
terea de creație a artiștilor noștri plastici, 
cît și grija lor de a reda aspectele cele 
mai caracteristice ale vieții noi din patria 
noastră.

Fără să avem intenția de a face o ana 
liză critică a expoziției, vom remarca lu
crările care ni s-au părut în deosebi mai 
reprezentative. „Reparații la cuptoare la 
Reșița" opera pictorului O. Angheluță, este 
una din cele mai izbutite realizări artis
tice din cadrul expoziției, cu un puternic 
caracter realist, perfect echilibrat din punct 

a fost posibil ca și salariul mediu al munci
torilor să sporească cu 11,6 la sută.

S-ar mai putea arăta că și în celelalte în
treprinderi din raionul nostru, metodele îna
intate de muncă au cunoscut o largă răs- 
pîndire, atît la minele de fier din Teliuc și 
Ghelar, cît și în întreprinderea de construc
ții siderurgice din Hunedoara. Dar pe lingă 
acest fapt se mai manifestă o serie de lip
suri.

Dacă am scos în evidență, ca fapt pozi
tiv, că la oțelăria Siemens Martin din 
combinat, metodele înaintate de muncă so
vietice au ajutat pe oțelari să sporească 
producția de oțel, apoi trebuie combătute 
lipsurile ce se manifestă în folosirea expe
rienței înaintate pentru îmbunătățirea ca
lității oțelului. Mulți oțelari vorbesc des
pre metoda oțelarului sovietic Privalov, 
care indică factori principali pentru o cali
tate superioară a oțelului, și chiar susțin 
că hicrează după ea, însă în realitate a 
ceasta metodă nu este cunoscută în amă
nunțime. Acest fapt duce la nerespectarea 
întocmai a indicațiilor date de prim-mais- 
trul Privalov, cum ar fi; buna îngrijire a 
cuptorului, controlarea procesului de for
mare a zgurii, lucrul după grafic, asigura
rea celor mai bune condiții de muncă, etc. 
Cu atît mai mult, cu cît astfel de lucruri 
se întîmplă la oțelăria Siemens Martin din 
combinat, trebuie studiate toate posibilită
țile pentru aplicarea acestei metode. De ase
menea trebuie ținut seama de condiția prin
cipală a aplicării metodei Privalov adică, 
ridicarea continuă a nivelului profesional și 
politic al întregului colectiv de muncă. 
Ori, în această privință, în ultimul timp, 
atît comitetul sindical din secție, cercul 
A.S.I.T., cît și organizația de partid, au 
neglijat problema conferințelor tehnico-pro 
fesionale și politice care nu s-au ținut 
deloc.

Același lucru se poate spune și despre 
secția furnale, mecanică, turnătorii și al
tele, unde pe lîngă faptul că nu s-au or
ganizat schimburi de experiență pentru 
extinderea anumitor metode înaintate de 
muncă, mai sînt muncitori care deși obțin 
rezultate frumoase în producție nu sînt 
popularizați pentru ca metodele folosite de ei 
să devină un bun al întregului colectiv.

Problema aplicării și extinderii metode
lor și inițiativelor înaintate în producție, 
nu este privită cu suficient spirit de răs
pundere în cadrul Trustului 4 construcții, 
Atelierele C.F.R. Simeria și în alte între
prinderi din raionul Hunedoara. Comitetul 
de întreprindere din cadrul Trustului 4 
construcții se mulțumește ca la sfîrșitu! fie 
cărei luni să scoată în evidență în consfă
tuirea de producție succesele obținute de 
cîteva brigăzi de zidari care aplică metoda 
Orlov, fără să se ocupe ca numărul mun

<5 xfwziția de. arfa plaslied
de vedere al compoziției și cu un colorit 
pe cît de sugestiv, pe atît de firesc. De ase
menea picturile: „Ședință ilegală" a tova
rășei Lidia Agricola, „Secretarul de partid" 
a tov. Kraus Tiberiu, sculpturile : „Se naște 
o ideie" a tov. Szobotka Andrei și „Ilega
liștii" a tov. Balajla Petre, sînt caracteri
zări a unor fericite inspirații, realizate 
printr-o bogată gamă de posibilități de 
creație artistică.

Un puternic și sănătos optimism emană 
din lucrările: „Vin tractoarele" de tov. 
Beca Ruid, „Cresc cadre noi la uzina 
23 August" de tov. Justina Popescu, „Mi
cii chimiști" de tov. Glauber Gheorghe șl 
din sculpturile: „Vizită în U.R.S.S." de 
tov. Csorvasy Ștefan și „Copiii cu globul" 
de Pap Iosif, lucrări reprezentative pentru 
arta plastică realist-socia listă.

De o rară sensibilitate plastică și înaltă 
măiestrie artistică sînt desenele în creion 
ale tovarășului Perahim Julies cît și de
senele — portrete și peisajii în cărbune i 
ale tovarășilor Ivancenco Gheorghe și Ca- 
zar Vasile, care dovedesc calitățile grafice 
ale acestor artiști. Trebuie să mai mențio
năm cîteva peisajii în ulei ale tinerilor ar

citorilor, echipelor, sau brigăzilor care a- 
plică metode înaintate, să crească lună de 
lună.

La Atelierele C.F.R. Simeria a început 
chiar să scadă numărul muncitorilor care 
aplică astfel de metode, deoarece nu li s-au 
creat condiții optime pentru aplicarea lor. 
De pildă, la începutul anului curent, me
toda Voroșin a fost aplicată de un număr 
de 314 muncitori, iar în prezent după această 
metodă mai lucrează doar 280 de munci
tori. Consideră comitetul de întreprindere 
și conducerea atelierelor că această me
todă, care prevede obținerea celui mai ridi
cat randament al mașinilor și utilajelor cea 
mai mare productivitate a muncii, produse 
de calitate la un preț de cost redus, nu ar 
fi de un real folos pentru muncitori ? Noi 
considerăm că metoda Voroșin, Colesov, 
Bîcov, Bortchevici și altele sînt foarte folo
sitoare, deoarece la atelierele C.F.R. Sime
ria productivitatea muncii în semestrul I 
a fost realizată numai în proporție de 98,21 
la sută, fondul de salarii a fost depășit cu 
10 la sută, iar in luna iulie au fost plătite 
ore suplimentare în valoare de 14.000 lei. 
Numai că pentru aceasta, muncitorii tre
buie ajutați de către maiștri, tehnicieni șf 
ingineri, să cunoască avantajele aplicării 
acestor metode, cum pot fi ele folosite, să 
se creeze condiții prielnice pentru aplicarea 
exprienței înaintate, etc..

Extinderea pe scară tot mai largă a me
todelor înaintate de muncă, cere din par
tea organelor administrative și tehnice să 
ia toate măsurile tehnico-organizatorice șî 
administrative în vederea bunei desfășurări 
a muncii. Aceasta poate fi asigurată prin- 
tr-o muncă politică susținută, printr-o mo
bilizare largă a comuniștilor și prin acti
vizarea comitetelor de întreprindere, a 
U.T.M.-ului și a A.S.I.T.-ului în fiecare în
treprindere. Organizațiile de partid trebuie 
sa mobilizeze organizațiile de masă în ve
derea desfășurării unei susținute munci de 
popularizare a metodelor și inițiativelor îna
intate, să arate muncitorilor necesitatea 
aplicării lor în lupta pentru creșterea pro
ducției și îmbunătățirea calității ei. In acest 
scop, trebuie folosite din plin toate formele 
și metodele de agitație : panouri, lozinci 
mobilizatoare, consfătuiri pe locuri de mun
că cu demonstrații practice, trebuie ținute 
conferințe tehnice la cluburi și colțuri roșii, 
ele. Inginerii și tehnicienii, este necesar să 
dea consultații asupra diferitelor metode 
înaintate de muncă, să conducă personal de
monstrațiile practice.

Printr-o muncă hotărîtă de zi cu zi, să 
introducem în fiecare secție, atelier sau loc 
de muncă, cele mai înaintate metode șl 
inițiative, menite să asigure dezvoltarea In
dustriei noastre socialiste 1

O. CRIȘAN

tiști studenți: Nedel 
Aurel, Brădeanu Tra

ian și Petre Marin Constantin, pentru rea
lele lor însușiri de colorit și sensibilitate 
artistică.

★
încă în primele zile de deschidere, s-a 

putut constata că această expoziție își va 
atinge scopul, fiind zilnic vizitată de peste 
150-200 de tovarăși în majoritate muncitori 
ai combinatului siderurgic și tineret. însem
nările menționate în caietul de sugestii șt 
impresii, pus la dispoziția vizitatorilor, a- 
rată bucuria și dragostea cu care munci
torii din Hunedoara au primit această ex
poziție.

Condițiile noi create în patria noastră 
pentru organizarea unor asemenea manifes
tări artistico-culturale în toate regiunile ță
rii, reflectă grija partidului și guvernului 
pentru ridicarea continuă a nivelului cultu
ral al poporului' muncitor. Siderurgiștii hu
nedoreni doresc din toată inima ca aseme
nea, inițiative, să capete un caracter periodic 
șî organizat, pentru ca sudura care se în
cheagă acum între muncitorii din uzine și 
cei de pe tărîmul creației artistice să fie 
cît mai puternică.

P. DUMITRESCU

Din cuprinsul raionului
★ ★ ★

Cu planul cincinal îndeplinit

Colectivul de muncă de la oțelăria elec
trică a combinatului, aplicînd cu pricepere 
metoda Macar-Mazai, de supra-încărcaie a 
cuptorului, cît și prin buna îngrijire a aces
tuia, a reușit ca pînă in ziua de 23 iulie 
să se achite cu cinste de sarcinile ce-i 
reveneau din cadrul planului cincinal. Re
zultatele înregistrate în luna iulie, cît și 
în prima decadă a lunii august, dovedesc 
hărnicia cu care se muncește pentru depă
șirea planului de producție. Astfel, produc
ția globală în luna iulie a fost depășită cu 
13,67 la sută, iar în prima decadă a lunii 
august, cu 15,6 la sută. O contribuție de 
seamă la obținerea acestor rezultate a 
adus brigada condusă de prim-topitorul 
Jurca Florian, cu o depășire a graficului dc 
13,1 la sută și echipele de sub conducerea 
prim-topitorilor Omotă Pascu și Haidisa 
Florian, care au obținut o depășire de 26.9 
respectiv 5 la sută față de grafic.

Prin introducerea micii mecanizări

La Complexul 3 I.C.S.H., introducerea mi
cii mecanizări constituie o preocupare de 
seamă pentru colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri, care pentru lucrarea 
estacadei de pe șantierul 3, au mecanizat 
lucrările de turnarea betonului, înlăturîn- 
du-șe în acest fel în întregime munca ma
nuală. De asemenea, presarea betonului se 
face tot mecanic, prin introducerea unor vi
bratoare.

Prin introducerea acestor mici mecani
zări, muncitorii de pe acest șantier reușesc 
să obțină însemnate depășiri de plan. Ast
fel, planul global pe luna iulie a fost rea
lizat în proporție de 211 la sută, producti
vitatea muncii a crescut cu 109 la sută, iar 
cantitățile de beton turnat în această lună 
au fost sporite cu 105 la sută.

La realizarea acestor succese s-au eviden
țiat în mod deosebit: echipa de betoniști 
condusă de tovarășul Andrei Nicolae, care 
a înregistrat o depășire a sarcinilor de 
plan cu 120 la sută și brigada de fierari 
betoniști de sub conducerea tovarășului1 
1 atzo loan, care prin buna organizare a 
muncii a dat posibilitatea turnării continui® 
a betonului.

Sporesc producția de metal
In scopul creșterii continue a producției 

de metal șr productivității muncii, furna- 
•liștii hunedoreni desfășoară viu întrecerea 
socialistă în cinstea celei de a Xl-a ani 
versări a eliberării patriei noastre. In prima 
decadă a lunii august, s-au situat fruntașe 
brigăzile conduse de prim-topitorii Bistrian 
Nicolae de la furnalul nr. 4, cu o depășire 
a planului de 11,75 la sută, Bistrian Gheor
ghe de la furnalul nr. 2 și Vinca Dumitru 
de la furnalul nr. 3, care au obținut un 
îndțce de depășire a planului între 3.71 — 
6,21 la sută.

Au terminat treierișul
Folosind timpul prielnic, colectiviștii din 

gospodăria agricolă „23 August" din co
muna Rapolt, au reușit să termine treieri
șul păioaselor de pe cele 21 ha., pînă în 
ziua de 7 august, obținînd în medie o pro
ducție de 2300 kilograme grîu la hectar. 
Această recoltă bogată se datorește faptu
lui că mai bine de jumătate din suprafața 
cultivată cu> grîu a fost însămînțată în rin- 
duri încrucișate.

Ei au avut grijă ca imediat după sece
riș să facă dezmiriștitul. Astfel, cu ajutorul 
tractoarelor primite de la S.M.T., au dez- 
miriștit 18 ha., din care o parte le-au în- 
sămînțat cu porumb furajer. Fruntași în a 
ceste munci s-au situat colectiviștii Stă- 
nilă Simion, Lăscău loan, Patachi Alexan
dru, Virag Romolus, Lăscău Sofia și mulți 
alții.

BERZUNȚEANU 1OAN 
corespondent voluntar

RECTIFICARE
I Explicația ultimului clișeu apărut în pa-, 
gina I-a a nr. 50 (336) al ziarului nostru, 
se va citi corect astfel: Voicu Ioan, lăcă
tuș, decorat cu Medalia Muncii.



Lucrările conferinței internaționale 
pentru folosirea pașnică a energiei atomice

Primul ministru al Egiptului 
va vizita Uniunea Sovietica

GENEVA — Trimisul special al Ager- 
pres transmite :

In cursul dimineții zilei de 10 august a 
avut loc cea de-a 5-a ședință plenară a 
conferinței internaționale tehnico-științifice 
pentru folosirea energiei atomice în scopuri 
pașnice. Ședința a fost prezidată de acad. 
D. V. Skobelțîn. Au fost discutate refera
tele consacrate femei: ..Rolul energiei nu
cleare în viitorii 50 de ani“.

Primul referat cu privire la însemnătatea 
economică a energiei nucleare pentru țările 
slab dezvoltate a fost prezentat de un de
legat al Organizației Națiunilor Unite.

In referatul său delegatul canadian Da
vies a făcut aprecieri asupra rolului ener
giei nucleare din punct de vedere economic 
în Canada.

P. Ailleret, membru al Comisiei franceze 
pentru energia atomică, a prezentat un re
ferat asupra dezvoltării producției de ener
gie electrică în Franța. El a subliniat că 
cu timpul centralele atomo-electrice vor de
veni din punct de vedere economic din ce 
în ce mai avantajoase față de centralele 
electrice de tip clasic și că de aceea trebuie 
prevăzută folosirea pe scară largă a cen
tralelor atomo-electrice.

Savantul englez G. Kay a făcut în re
feratul său o comparație între producția 
de energie electrică cu ajutorul energiei 
atomice și producția prin metode obișnu
ite, aceasta din punctul de vedere al eco
nomiei. El a ajuns la concluzia că chiar 
în viitorii 50 de ani, în anumite condiții 
energia atomică va deveni un serios con
curent al tuturor celorlalte resurse ener
getice. Kay a arătat că energia atomică, 
în ciuda costului relativ ridicat al Investi
țiilor de capital inițiale, fșî va găsi aplica
rea și va îndreptăți aceste investiții de 
capital în primul rînd acolo unde folosirea 
altor mijloace de obținere a energiei costă 
mult.

Delegatul Braziliei, De Mattos, a vorbit

despre însemnătatea pe care o are ener
gia atomică pentru economia Braziliei.

Savantul englez J. Cockcroft a expus 
în referatul său programul guvernului en
glez în domeniul dezvoltării energeticii ato
mice.

El a comunicat că peste doi ani în An
glia urmează să fie pusă în funcțiune o 
centrală atomoelectrică cu o putere de 
peste 60.000 Kw. Cockcroft a declarat de 
asemenea că în perioada 1960—1965 se pre
vede construirea a încă 12 centrale atomo- 
electrice și că pînă în 1970 în Anglia cen
tralele atomoelectrice vor avea un rol pre
dominant față de toate celelalte centrale 
electrice.

In încheiere Cockcroft a declarat că pro
gramul englez trebuie să fie elastic și că 
va suferi modificări.

Delegatul argentinian Iraolagoîtia a ară
tat în comunicarea: sa rolul pe care-1 are 
energia atomică pentru economia energe
tică a Argentinei.

Delegatul S.U.A., C. Mayer, a făcut în 
referatul său o trecere în revistă a cer
cetărilor economice legate de folosirea ener
giei nucleare pentru construirea centralelor 
atomoelectrice. ,. .» :

♦ --------
GENEVA — Trimisul special Agerpres 

transmite:
In după-amîaza zilei de 10 august au 

continuat lucrările conferinței internațio
nale pentru folosirea energiei atomice în 
scopuri pașnice. Pentru prima dată nu a 
mai avut loc obișnuita ședință plenară, 
ci s-au ținut simultan trei ședințe pe gru
puri științifice: medicină, biologie, cliimîe- 
fizică.

Prima din aceste ședințe, care s-a ținut 
sub președinția doctorului W. Lewis (SUA), 
s-a ocupat de două chestiuni: efectele bio
logice ale radiațiilor șl securitatea reacto- 
rilor în alegerea amplasamentului reactori- 
lor energetici.

La primul punct au prezentat comuni
cări : J. F. Loutit, directorul Secției de 
cercetări în domeniul radio-biologiei din 
Harwell — Anglia, cu tema „Animalul de 
laborator în studierea efectelor biologice 
ale iradiațiilor" și A. V. Lebedinski — 
U.R.S.S., care a vorbit despre influența 
iradiațiilor ionizate asupra organismelor a- 
nimale pe baza datelor adunate de cerce
tătorii sovietici.

După aceste comunicări, care tratează 
despre influența iradiațiilor asupra anima
lelor, au mal luat cuvîntul J. Hasterlik 
— S.U.A. și dr. Domșlak — U.R.S.S., care 
au prezentat două comunicări privitoare la 
aceeași problemă.

Tot în cadrul acestei ședințe a mai fost 
abordată problema securității reactorilor, 
adică a modului cum pot fi evitate perico
lele de explozie, efectele radiologice dău
nătoare, pericolele chimice etc.

In cele trei comunicări făcute pe acea
stă temă, C. R. Mc. Cullough — S.U.A., J. 
Dietrich — S.U.A. și W. G. Marley — 
Marea Brilanie au trecut în revistă o serie 
de măsuri care pot fi luate în acest sens.

In ședința consacrată chestiunilor speci
fice de fizică nucleară, ținută sub preșe
dinția profesorului A. Bohr, au mai fost 
făcute comunicări de către savanți din 
U.R.S.S., R.S.S. Ucraina, Statele Unite, Po
lonia și India.

Al treilea grup s-a ocupat de chestiuni 
privind chimia și tehnologia. Ședința a fost 
prezidată de profesorul J. Da Costa Ribei
ro. In această ședință P. K. Kerr, din par
tea O.N.U.-ului, și J. Johnson — S.U.A., 
au prezentat comunicări cu privire la zăcă
mintele de uraniu și toriu.

Unele din aceste comunicări făcute în 
cadrul diverselor ședințe au fost însoțite 
de proiecții. La discuțiile animate care au 
avut loc au participat un mare număr de 
savanți.

(Agerpres). — TASS 
comunicat

publicat la 
U.R.S.S. a
Egiptului,

oficial
Cairo 

invitat 
Gamal
Sovietică. Primul mi-

al
se
Pe

guvernului 
anunță căi 
primul mi* 

Abdel Nasser

Comunicatul secretariatului C. C. al P. C. din Indonezia
DJAKARTA (Agerpres). — Ziarul „Ha- 

rian Rakjat" a publicat un comunicat al 
secretariatului C.C. al Partidului Comunist 
din Indonezia- în care se spune: La cea 
de-a treia plenară care a avut loc Ia 7 au
gust, C.C. al Partidului Comunist din In
donezia a discutat hotărîrile privitoare la 
actîvitafea partidului în legătură cu pregă
tirea șî ținerea unor alegeri generale, ho- 
tărîri adoptate Ia- prima conferință națională

precum și rezoluția Biroului Politic din 
24 Iunie a. c. întitulată „Prin alegeri ge
nerale la crearea unui guvern național de 
coaliție".

Plenara a aprobat raportul secretarului 
general al Partidului Comunist din Indo
nezia, Aidit, „Pentru victoria Frontului na
țional în alegerile generale", în care se 
arată necesitatea de a se împiedica con
stituirea unui guvern reacționar. Raportul

cheamă la unirea forțelor democrate în ve
derea obținerii victoriei Frontului național 
la viitoarele alegeri generale. In raport se 
cere desfășurarea criticii în sinul partidu
lui șî ridicarea nivelului teoretic al comu
niștilor.

Plenara a cooptat în Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Indonezia pe 
tovarășii Tuugito, Utarjo și Ruslan Kama- 
ludin.

Sosirea unor oaspeți din Suedia și Anglia, 
care vor participa la sărbătorirea zilei de 23 August

Miercuri Ia amiază au sosit în Capitală 
oaspeți din străinătate care, la Invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor, vor 
participa la festivitățile prilejuite de ziua 
de 23 August

Din Suedia au sosit: Holmstrom Nils

Birger, Sten Eimar Cederqvîst șî Karl 
August Persson, activiști sindicali din ra
mura poligrafiei. Din Anglia au sosit me
canicul de locomotivă Oavîd Cameron Ross 
șî Gertie Wagenheim.

Pe aeroportul Băneasa, delegațiile sin

dicale din Suedia șî Anglia au fost întîm- 
pinate de tov. Gh. Romaș, președintele 
C.C. al sindicatului muncitorilor din poli
grafie, presă țf Instituții de cultură, pre-, 
cum șî de numeroși activiști at C.C.S.

R. P. R. — participantă la Tîrgul internațional
0 nouă contribuție la lărgirea și întă

rirea relațiilor comerciale dintre R. P. R. 
și alte țări o aduce participarea țării noa
stre la Tîrgul internațional de mostre de 
la New Delhi (India) din acest an.

Lucrările de amenajare a pavilionului 
nostru, conduse de un arhitect romîn, se 
găsesc într-un stadiu înaintat. Pavilionul 
romînesc va ocupa o suprafață de 500 m.p. 
în interior șî aproape 4000 m.p. în aer liber.

In munca noastră de amenajare șî pre
gătire ne bucurăm de un sprijin prețios din 
partea autorităților indiene.

Mărfurile romîneștî «xpuse vor Ilustra

elocvent succesele Importante ale muncii 
pașnice, constructive, a poporului nostru, 
care dorește colaborarea economică cu toate 
țările.

Vor fi expuse, printre altele, diverse ma- 
șîni-unelte, mașini agricole, tractoare 
K.D.-35 șl K.D.P.-35, locomotive de mină, 
utilaj minier, machete de locomotive șî 
vagoane, produse electrotehnice, material 
de construcții șl multe altele.

Ca țară producătoare șî exportatoare de 
utilaj petrolifer. R.P.R. va expune o sondă 
petroliferă complectă, care va fi pusă tn 
funcțiune.

de le New Delhi
Bine reprezentate și variate vor fi pro-( 

dusele noastre chimice, produse ale indus-! 
trttî lemnului, produse petrolifere, textile,1 
confecții șî alte diverse mărfuri de bună 
calitate ale industriei ușoare, bunuri de larg 
consum șî altele.

Nu vor lipsi nici produsele agro-alimen- 
tare pentru care țara noastră a fost tot-J 

deauna bine cunoscută pe piața înternațio- 
nalA.

O mare parte din mărfurile eu care par-J 
ticîpăm se șî află încărcate pe treî vase 
care vor sosi în curînd ta India. Al pa
trulea vas va părăsi ta curînd portul Cons
tanța.

CAIRO 
Intr-un 

egiptean 
guvernul 
nistru al
să viziteze Uniunea 
nistru a acceptat această invitație și in
tenționează să viziteze U.R.S.S. în primă
vara anului 1956.

In legătură cu formarea 
noului guvern în Indonezia

DJAKARTA (Agerpres). — Presa indo
neziana anunță că la 10 august s-a rea
lizat un acord asupra formării noului gu
vern al Indoneziei în frunte cu Harahap, 
unul din liderii partidului Mașumi.

Din noul guvern fac parte reprezentanți 
ai partidului Mașumi și ai altor partide de 
dreapta.

Este semnificativ faptul că cel mai mare 
partid din Indonezia — Partidul Național 
— care a avut un mare rol în fostul <:;■ 
binet al lui Sastroamidjojo, nu ia parte la 
noul guvern.

In seara de 10 august Harahap urma să 
prezinte lista miniștrilor vicepreședintelui 
Hatta.

Greva docherilor 
din Amsterdam

s-a mai
Amster-
ore ce-

HAGA (Agerpres). — După cum 
anunțat, la 8 august docherii din 
dam au declarat o grevă de 24 de 
rînd mărirea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Greva a cuprins cîteva 
mii de persoane și a paralizat aproape 
complect activitatea portului Amsterdam.

Potrivit relatărilor presei, greviștii au 
organizat în oraș un miting la care s-a 
hotărît să se trimită patronilor o scrisoare 
cerînd mărirea salariilor. După miting do
cherii au organizat o demonstrație. Poliția 
a încercat să împrăștie pe demonstranți cu 
ajutorul bastoanelor de cauciuc, dar în fața 
împotrivirii energice a muncitorilor a ce
rut întăriri. Deși detașamentele de poli
țiști venite ca întărire au început să tragă 
în aer, greviștii au refuzat să se împrăș
tie. După cum anunță ziarul „Algemein 
Dagblad", ca urmare 
muncitori
Pe unul

P

ca urmare a ciocnirii, 
au fost răniți. Poliția a 

dintre demonstranți.
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• După cum transmite agenția Reuter? 
președintele Eisenhower a semnat marți 
lege care autoriză departamentul apărăriif 
al S.U.A. să sporească forțele militare ame
ricane de rezervă la 2.900.000 de oameni, 
de la 700.000 cît erau pînă acum.

• La Londra a fost dat publicității 
mătorul comunicat comun cu privire la 
tativele sovieto-japoneze: In ședința
9 august a continuat schimbul de păreri 
între I. A. Malik, reprezentantul U.R.S.S^ 
șl Siuniți Mațumoto, reprezentantul Jap® 
niei, ta problema normalizării relațiilor sqi- 
vieto-japoneze. Următoarea ședință a fost 
fixată pentru ziua de 16 august

• La 7 august ta R. P. Chineză a
publicată • lege potrivit căreia se atribuie 
terenuri agricole gratuit sau la un preț mi
nim cetățenii©' chinezi aflați in străinătate 
care vor să se întoarcă ta patrie și să se 
ocupe cu agricultura, silvicultura sau creș
terea animalelor.
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Direcțiunea Școlii medii de 10 ani O. 
Hunedoara, anunță pe toți elevii smînați 
examenele pentru sesiunea’ de toamnă, 
examenele tacep în ziua de 15 august «x. 
pentru clasele 1, IV, V, X.

înscrierile pentru anul școlar *955-1956, 
încep de asemenea ta ziua de 15 august
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