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Agrotehnica înaintată — 
chezășie a sporirii recoltelor
IN ORICE PARTE A ȚARII pe orice 

fel de pămînt și în orice fel de con
diții climaterice, aplicarea creatoare 

a metodelor agrotehnice înaintate are un 
cuvînt hotărîtor în obținerea recoltelor 
bogate.

Insămînțarea la vreme într-un teren 
bine pregătit, executarea la timp a lucră
rilor de întreținere ș’ folosirea îngrășă
mintelor chimice a adus anul acesta, gos
podăriei colective din Dorobanți, regiunea 
Arad, o recoltă de sfeclă de zahăr de 
33.000—35.000 kg. la hectar de pe cele 
100 hectare însămîntate cu această cul
tură. Agrotehnica înaintată, folosită 
cu chibzuință, potrivit cu particula
ritățile pămîntului și climei, a adus 
succese însemnate și altor gospodă
rii de stat, gospodării colective, întovă
rășiri agricole și multor țărani muncitori 
cu gospodării individuale, făcînd să 
crească producția de cereale, plante teh
nice, cartofi și legume etc.

Proiectul de Directive ale celui de al 
Il-lea Congres al Partidului cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în următorii 
2—3 ani acordă o atenție deosebită mă
ririi producției agricole vegetale și în spe
cial a producției de cereale. In următorii 
2-3 ani, producția globală de cereale 
trebuie să ajungă la 10.500.000 tone. 
In același timp, trebuie să sporească 
considerabil producția bumbacului, a sfec
lei de zahăr, inului, cînepei, florii soa
relui, rapiței, tutunului, a cartofilor și 
legumelor.

Pentru sporirea producției globale la 
toate culturile agricole, de un mare aju
tor va fi descoperirea și darea în folo
sință de noi terenuri. Dar pentru a atin
ge și depăși prevederile Proiectului, a- 
ceastă măsură nu este suficientă. Numai 
dacă se va ridica în același timp și pro
ducția medie ia hectar vom putea ob
ține un avînt al producției agricole ve
getale, iar producția la hectar poate fi 
ridicată simțitor prin folosirea agroteh
nicii înaintate.

Folosirea agrotehnicii înaintate este o 
sarcină de seamă a utemiștilor și tineri
lor țărani muncitori din gospodării agri
cole colective și întovărășiri, cit și a celor 
cu gospodării individuale precum și a 
muncitorilor din S.M.T. și gospodării 
agricole de stat Lucrarea pămîntu
lui după regulile științifice nu-i ușoară 
și nici simplă. Ea necesită o cunoaștere 
amănunțită în scopul obținerii de rezul
tate bune. Introducerea metodelor agro
tehnice în munca agricolă reprezintă un 
aspect al luptei pentru victoria noului în 
viața satelor noastre. Se știe cît de drag 
îi este tineretului tot ce e nou și repre
zintă progresul, cît de dornic este el de 
a participa cu tot entuziasmul său la vic
toria noului. Acest fapt ilustrează sar
cina de mare răspundere a activiștilor 
utemiști și a tuturor utemiștilor, de a fi 
agitatori pasionați în rîndurile tineretului 
de la sate pentru aplicarea metodelor de 
muncă înaintate. Utemiștii sînt datori nu 
numai să învețe și să aplice agrotehnica. 
Ei trebuie, în același timp, să populari
zeze larg în rîndurile țăranilor muncitori 
metodele agrotehnice înaintate, să-i lămu
rească asupra avantajelor ce decurg din 
aplicarea acestora, să-l mobilizeze pentru 
a folosi aceste metode în munca lor.

Organizațiile U.T.M. pot folosi ca un 
ajutor prețios în această direcție, scri
soarea colectivă a muncitorilor, ingineri
lor, tehnicienilor șf țăranilor din unele 
unități agricole socialiste și a țăranilor 
muncitori cu gospodării individuale din 
unele comune din regiunea Galați, care 
în angajamentele lor vorbesc concret des

Tineri specialiști pentru marile construcții ale R. P. Chineze

Pe întinderile uriașe ale patriei sale, poporul chinez desfă
șoară o gigantică luptă pentru transformarea Chinei într-o mare 
putere industrlal-agrară, într-un mare stat socialist. Tînăra ge
nerație a R. P. Chineze se găsește în primele rînduri ale aceste) 
mărețe opere constructive. Pentru a putea contribui cît mal din 
plin la lupta întregului popor, tineretul chinez își însușește cu 
perseverență știința șl tehnica înaintată.

Puterea populară asigură tinerei generații care a pornit cu 
înflăcărare la cucerirea cetății științei, condiții de învă
țătură nemalîntîlnite altădată. Porțile școlilor sînt larg deschise

pentru fiii oamenilor muncii. Tn cel cinci ani care au trecut de 
îa făurirea R. P. Chineze, au fost construite 20 de noi Insti
tute de învățămînt superior. Numărul studenților a ajuns la 
220.000. Mereu mai mulți tineri specialiști Ies de pe băncile 
învățămîntului superior, aducînd un aport prețios în cele mai 
importante sectoare ale construcției economice Și culturale.

în fotografia din stînga se poate vedea clădirea impunătoare 
a bibliotecii Politehnicii din China de sud, iar fotografia din 
dreapta înfățișează studenți ai acestei Politehnici făcînd prac
tică intr-un atelier mecanic modern.

pre metodele agrotehnice pe care le vor 
aplica în campania de toamnă pentru ob
ținerea de producții sporite.

In momentul de față oamenii muncii de 
pe ogoare desfășoară o acțiune de 
o mare însemnătate pentru recolta anu
lui viitor : campania agricolă de toamnă. 
Acum se recoltează produsele de toamnă, 
se tac arături pentru însămînțările de 
toamnă și arături adinei pentru însămîn
țările din primăvara viitoare. La toate 
aceste lucrări utemiștii și tinerii țărani 
muncitori pot aplica într-o măsură largă 
metode agrotehnice înaintate, pot atrage 
cît mai mulți țărani muncitori să le aplice 
și ei, la rîndul lor.

Recoltarea la timpul potrivit, mcl prea 
devreme dar nici prea tîrziu, influen
țează destul de mult cantitatea de pro
duse obținută. Cu ajutorul inginerilor și 
tehnicienilor agronomi, utemiștii și tine- 
nerii pot ști care este epoca cea mai po
trivită pentru recoltare, pot să ajute pen
tru ca toți țăranii muncitori să-și strîngă 
roadele la timp. Ajutorul inginerilor și 
tehnicienilor este prețios și în ceea ce 
privește păstrarea recoltei, pentru a o feri 
de degradare, de stricăciuni.

Insămînțarea cerealelor de toamnă, 
cere, de asemenea, să fie executată la 
vremea cea mai potrivită, astfel îneît ge
rurile iernii și zăpada să găsească semă
năturile bine înfrățite, să nu le poată dis
truge. La executarea însămînțărilor, ute
miștii trebuie să lupte pentru extinderea 
unor metode înaintate — cum sînt se
mănatul în rînduri încrucișate sau în 
rînduri dese, care aduc sporuri mari 
de recoltă la hectar — și să vegheze ca 
pămîntul să fie bine pregătit, iar să- 
mînța curățită și tratată.

în unele regiuni, ca București, Craiova, 
Bîrlad, se mai practică încă metoda în
vechită și dăunătoare a semănatului „pe 
piele". Organizațiile lî.T.M din aceste 
regiuni trebuie să lupte împotriva acestei 
metode, să ducă muncă de lămurire în 
rîndurile tuturor țăranilor muncitori pen
tru renunțarea la această metodă care 
aduce pierderi serioase de recoltă.

Recolta culturilor care vor fi însămîn
tate în primăvara viitoare depinde foarte 
mult de faptul dacă ele vor fi însămînțate 
în arătură adîncă de toamnă sau nu. Pro
iectul de Directive prevede ca, începînd 
chiar din acest an, să se asigure în gos
podăriile de stat, gospodăriile anexe, gos
podării colective și întovărășiri, însămîn- 
țarea culturilor de primăvară numai în 
arătură adîncă de toamnă. Această preve
dere trebuie îndeplinită și, mai mult de- 
cît atît, extinsă cît mai larg și în rîn
durile țăranilor muncitori cu gospodării 
individuale. Organizațiile de bază U.T.M. 
de la sate sprijinite în mod efectiv de co
mitetele regionale și raionale, trebuie să 
desfășoare o activitate bogată în acest 
scop, să contribue la executarea arătu
rilor adînci pe suprafețe cît mai mari.

Sarcini de seamă revin acum în cam
pania agricolă de toamnă utemiștilor și 
tinerilor Ingineri și tehnicieni agronomi. 
Ei pot și trebuie să aducă cea mai mare 
contribuție la răspîndirea și aplicarea me
todelor agrotehnice înaintate. Fiind în 
permanență pe teren, în mijlocul țărani
lor muncitori, sfătuindu-i și îndrumîndu-i 
cu atenție, ei își vor putea îndeplini bine 
această sarcină.

Utemiștii și toți tinerii țărani munci
tori sînt chemați să fie în primele rînduri 
pentru extinderea agrotehnicii înaintate, 
să contribuie și în acest fel Ia sporirea 
producției agricole, la creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc.
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Lucrările Conferinței mondiale 
a muncitorilor din industriile chimică, 

similare și petrol
Miercuri au început la Casa de cultură 

a sindicatelor din București lucrările Con
ferinței mondiale a muncitorilor din in
dustriile chimică, similare și petrol.

La conferință participă delegați, invitați 
și observatori din 31 de țări, reprezentînd 
organizații sindicale din ramurile indus
triilor chimică, similare și petroliferă, afi
liate și neafiliate la Federația Sindicală 
Mondială.

In sală se află, printre alții, delegați din 
Franța, Italia, Germania, U.R.S.S., repre
zentanți ai muncitorilor chimiști și pe
troliști din țările Americii Latine — Ve
nezuela, Mexic, Cuba, Chile, Ecuador etc., 
din R. P. Chineză. Indonezia, Iran și alte 
țări din Asia.

Ședința din dimineața primei zile a lu
crărilor Conferinței a fost prezidată de 
Eduard Fink (Franța), care a rostit un 
scurt cuvînt de deschidere.

Participanții la Conferință au fost apoi 
salutați de tov. Ion Dobre, secretar al 
C.C.S., în numele Consiliului Central al 
Sindicatelor și al oamenilor muncii din 
R.P.R.

După adoptarea ordinei de zi, s-a dat 
pitire unor telegrame de salut primite din 
partea unor organizații sindicale din dife
rite țări, ai căror reprezentanți nu au pu
tut participa la lucrările Conferinței.

Cu vii aplauze a fost întîmpinată citi
rea mesajului de salut pe care cunoscu
tul savant francez Frederic Joliot Curie 
l-a adresat Conferinței în numele Fede
rației Mondiale a Oamenilor de Știință.

Conferința a primit apoi salutul unei 
delegații a oamenilor muncii din indus
triile de petrol și chimie din R.P.R.

Intîmpinat cu căldură de participanții la 
Conferință, a luat apoi cuvîntul Luigi 
Grassi, secretar al Federației Sindicale 
Mondiale.

Ședința de după amiază a fost prezidată 
de Nikolai Kovalev, președintele C.C. al 
Sindicatului muncitorilor din industria 
chimică din U.R.S.S., conducătorul delega
ției sovietice la Conferință.

Participanții au ascultat raportul inti
tulat: „Sarcinile sindicatelor din industriile 
chimică, petrol și industriile similare pen
tru întărirea unității de acțiune a munci
torilor în lupta pentru revendicări econo
mice și sociale, pentru independență na
țională și pentru pace", prezentat de 
Bianchi Lima (Italia).

Au început apoi discuțiile. Au luat cu
vîntul : Iosif Nepovim (R. Cehoslovacă) și 
Osvaldo Calvetti (Franța).

Lucrările Conferinței continuă.
(Agerpres)

----•-----
„Festivalul filmului 

din R. P. Chineză"

Intre 25 septembrie și 6 octombrie se 
va desfășura în întreaga țară „Festivalul 
filmului din R.P. Chineză", organizat cu 
ocazia împlinirii a 5 ani de la proclama
rea Republicii Populare Chineze.

In Capitală, festivalul va avea loc cu 
începere din ziua de 29 septembrie la 
cinematograful Patria unde vor rula fil
mele: „Asaltul fortului din munți", „Scri
soarea cifrată", „Stepa în flăcări", „Sol
datul de oțel", „Recoltă îmbelșugată", 
„Poarta nr. 6“ „Poveste de iubire".

In țară, „Festivalul filmului din R. P. 
Chineză" se va desfășura în orașele Cluj, 
Cîmpia Turzi, Galați, Brăila, Bacău, Plo- 
ești, Arad, Timișoara, Reșița și Craiova.

In săptămîna de la 27 septembrie, la 
3 octombrie, în Capitală, vor mai fi pre
zentate următoarele producții ale studiou
rilor cinematografice din R. P. Chineză : 
„Soldatul de oțel" la cinematograful Tu
dor Vladimirescu, „Poarta nr. 6“ la cine
matograful Nicolae Bălcescu, „Ciao-i 
man" la clubul Grlvița Roșie

In Capitală, la 30 septembrie, vor fi 
prezentate In premieră filmele: „Asal
tul fortului din munți" la cinematogra
fele Republica și I. C. Frimu și „Recoltă 
îmbelșugată" la cinematograful Elena Pa- 
veL

(Agerpres)

Mai multă îmbrăcăminte
TG. JIU (de Ia corespondentul nostru).
Răspunzînd chemării la întrecere a în

treprinderilor din regiunea Stalin, nume
roase colective de muncitori din raionul 
Tg. Jiu au ținut zilele acestea consfătuiri 
de producție cu care prilej și-au luat an
gajamente în întrecerea în cinste^ celui 
de al doilea Congres al Partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie.

Astfel, muncitorii, tehnicienii și funcțio
narii de Ia fabrica de confecții „Tudor 
Vladimirescu" din Tg. Jiu s-au angajat 
ca în intervalul de la 15 septembrie la 30 
octombrie să depășească planul de pro
ducție lunar cu 2 la sută.

Astfel vor da peste plan 600 perechi 
pantaloni stofă, 700 halate de protecție

Se extinde întrecerea socialistă în întreprinderile 
din Arad

ARAD (de la corespondentul nostru). 
Alăturîndu-se Inițiativei colectivului de 

întreprinderi din regiunea Stalin, munci
torii și tehnicienii fabricii „Teba" din 
Arad în cadrul unui miting ținut zilele 
trecute s-au angajat ca in cinstea Con
gresului Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie să depășească planul de producție cu 
8.000 metri țesături, să confecționeze din 
materiale recuperate 500 hăinuțe pentru 
copii, să introducă 4 desene noi de stambă 
prin îmbunătățirea procesului tehnologic 
și prin reducerea orelor de staționare a 
războaielor.

în această perioadă sectorul finisaj va 
da 2.000 metri țesături peste plan.

Se va extinde încă la 80 de războaie 
inițiativa scoaterii din mers a țesăturilor, 
se vor face economii în valoare de 18.000 
lei, iar prețul de cost al produselor va fi 
redus cu 0,5 la sută.

Pentru ducerea la îndeplinire a angaja
mentelor muncitorii tineri și vîrstnici au 
propus unele măsuri tehnico-organizato- 
rice. La secția țesătorie, de pildă, s-a pro
pus să se facă controlul zilnic al umidi
tății firelor și al temperaturii după gra
ficul întocmit. Se va verifica de trei ori 
pe săptămînă fiecare război și se va face 
controlul zilnic al urzelii, bătăturii, al 
spetelor și al ițelor.

Asemenea măsuri s-au luat șl de cele
lalte secții. Intrînd în primul schimb după 
miting, tinerele din secția țesătorie au și 
pornit întrecerea. Brigadierele din brigada 
utemistă nr. 1 care și-au îndeplinit planul 
pe prima jumătate a lunii septembrie cu 
108 la sută, lucrează cu multă însuflețire. 
Utemistă Schuster Elisabeta lucrînd la 4 
războaie a depășit sarcinile ce-i reveneau 
în prima zi de întrecere cu 7 la sută. De 
asemenea și tînăra Mark Elena și-a de
pășit în această zi planul cu 3,5 la sută.

însemnate realizări au obținut și tinerii 
din secția preparațiuni. Utemistele Iuncer 
Magdalena și Leisne Barbara lucrînd în 
schimbul II au depășit norma la depănat 
cu 50 la sută.

★
încă de la începutul lunii septembrie, 

în secțiile întreprinderii textile „30 De
cembrie" din Arad s-au ținut numeroase 
consfătuiri de producție. Colectivul acestei 
întreprinderi s-a angajat să muncească cu 
și mai mare avînt, să aplice metodele a- 
vansate de lucru pentru a obține noi suc
cese în producție. Chemarea Ia întrecere 
lansată de întreprinderile din regiunea 
Stalin va fi pentru cei ce muncesc în a- 
ceastă uzină un nou prilej de a obține în
semnate realizări. Colectivul întreprinderii 
analizînd posibilitățile ce le are își tra
sează ca sarcină depășirea planului pînă

(IV) Basmul ogorului de la
„In scopul măririi 

i producției agricole 
globale, suprafața a- 
rabilă a țării urmea
ză să crească la finele 
anului 1956 pînă la 
10 milioane hectare".

(Din Proiectul de 
Directive ale Congre
sului al II-lea al 
P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea agricul
turii în următorii 2- 

3 ani).
Cică a fost odată și nu e mult de 

atunci, în sat la Dragu, un baron tare 
hrăpăreț de i-a mers vestea peste șapte 
munți și tot atîtea rîuri. Baronul Bet- 
lehen avea ogoare întinse pînă la hota
rul Adalinului, Așchileului și pînă din
colo de Trestia. Avea mulți clăcași care 
trudeau pe acest ogor pentru un boț de 
mămăligă. Clăcașii stăteau cu copiii, ne
vestele și bătrînii în bordeie scunde, li
pite cu pămînt, ori în niște cuști din 
bîrne putrezite. Baronul stătea într-un 
castel la Dragu și în jurul lui forfoteau 
zeci de servitori. Avea el, în acest cas
tel, nenumărate camere împodobite fie
care cu covoare grele și lucruri scumpe, 
de te întrebai de ce are nevoie un sin
gur om de atîtea.

Avea pămînt așa de mult acest ba
ron că nici clăcași din șapte sate nu-i 
ajungeau. Atunci a început să dea pă
mînt și în dijmă. Dar baronul neome- 
nos, cerea atîta pentru pămîntul dat în 
parte îneît săracul dijmaș se spetea 
toată primăvara, vara și toamna, el, ne
vasta și copiii și abia se alegea cu ceva. 
Mai tot intra în hambarul baronului.

La Rîtul Dragului era un pămînt ro
ditor, dat în dijmă. Almașul ce coboară 
aici aproape pe dealurile scunde, an de 
an umplea ogorul de apă. S-au dus dij- 
mașii și-au căzut in genunchi în fața 
baronului și l-au rugat să facă ceva cu 
ogorul, să nu se strice, că nu vor avea 
de unde da partea ce i se cuvenea și nu 
vor avea nici ei săracele lor bucate. Dar 
baronul era neomenos. Ca să oprească 
apele. Almașului trebuiau făcute canale 
de scurgere. Astea cereau muncă și bani 
din buzunarul baronului. Și de ce să 
dea el banii de pomană, cind dijmașul 
și așa e obligat să-i dea partea lui, fie 
pămîntul cum o fi. Dacă nu-i pla
ce cuiva pămîntul, avea el la cine să-1 
dea. Că pe atunci așa erau vremurile ; 
pămînt aveau numai cîțiva oameni.

din doc și 400 halate de protecție din 
pînză, ridicînd productivitatea muncii cu 
2 la sută față de sarcina de plan. De ase
menea vor reduce prețul de cost cu 0,50 
la sută față de sarcina de plan, realizînd 
economii de materii prime, materii auxi
liare, combustibil, lubrefianți și piese de 
schimb în valoare de 10.000 lei și îmbună
tățind calitatea produselor cu 2 la sută 
față de sarcina de plan.

In vederea realizării acestor angaja
mente ei și-au propus următoarele măsuri 
tehnico-organizatorice: să aducă perfec
ționări sistemului „prod-sincron" pe care 
l-au introdus, să califice 20 muncitori la 
locul de muncă și să asigure aprovizio
narea continuă a locului de muncă cu 
materii prime .

la 7 Noiembrie în sectorul filatură cu 
10.000 kg. fire și îmbunătățirea indicilor 
de utilizare a mașinilor cu 2 la sută, 
în sectorul de țesătorie se vor lucra 30 
de modele noi iar în imprimerie se vor 
introduce alte 15 desene. In lunile 
septembrie-octombrie se vor produce prin 
valorificarea deșeurilor cantități însemnate 
de fitiluri, chingi pentru harnașamente și 
izolatori pentru cabluri. Pentru mica me
canizare se vor construi 6 noi aparate de 
control.

întrecerea pentru titlul de „cel mal bun 
țesător" pe întreprindere a cuprins de a- 
cum 180 de tineri. Entuziasmul cu care 
muncitorii tineri și vîrstnici muncesc în 
întîmpinarea celui de al II-lea Congres 
al Partidului și a zilei de 7 Noiembrie do
vedește hotărîrea lor de a îndeplini cu 
cinste angajamentele luate.

★--------- ★
Tn urma analizei posibilităților de rea

lizare a planului, Colectivul întreprinderii 
„7 Noiembrie" din Arad s-a angajat să 
realizeze peste plan 1800 tone făină, 20 
vagoane spirt și 20.000 litri oțet.

Pentru îndeplinirea angajamentelor con
ducerea întreprinderii a luat din timp o 
serie de măsuri,

o Astfel, va mecanlza încărcarea va
goanelor, lucru care va reduce timpul de 
încărcare Și staționare a acestora cu 6 la 
sută.

® Se va confecționa o nouă mașină de 
scuturat saci, pentru a se evita pătrunde
rea corpurilor străine în făină.

• Se va mecanlza munca manuală de 
Încărcare a cărucioarelor cu materie pri
mă de la gurile ștergătoarelor,

• Se vor aplica în cel mai scurt timp 
25 inovații și raționalizări, care vor spori 
productivitatea muncii șl vor reduce pre
țul de cost.

Fabricat la uzinele
GALAȚI (de la corespondentul nostru).

, A,u- ti'.ecut 5îteva luni de cind la uzinele metalurgice „Progresul" din Brăila, 
a fost înființată o secție de bunuri de larg consum.

In acest timp muncitorii secției au pus la dispoziția oamenilor muncii o serie 
de produse ca foraibere pentru ferestre, ciocane de 2 kg., stropitori și altele.

Din^ dorința de a da cît mai multe produse de larg consum, muncitorii care 
lucrează în această secție desfășoară larg întrecerea socialistă în cinstea celui de al 
II-lea Congres al P.M.R. și a zilei de 7 Noiembrie.

Intre 1-20 septembrie ei au produs 1800 bucăți de ciocane de 0,500 kg., 8.000 
bucăți balamale, 5 căruțe tip Brăila, 2000 buccele pentru roți de căruțe, 900 tigăi 
cu coadă, 300 fărașe, 100 stropitori, 25.000 bucăți cărămizi pentru construcții și altele. 
In secția bunurilor de larg consum, în primele rînduri ale întrecerii socialiste se 
află utemistul Procop Valerlu care și-a depășit zilnic norma cu 67 Ia sută.

De asemenea o contribuție de seamă la fabricarea căruțelor, a adus-o și mai
strul Nicolae Cătănescu. Cu multă însuflețire muncesc și tinerii secției strungărie. 
Astfel tovarășii Mutulescu Florea și Enescu Ion aplică metoda sovietică Kolesov 
depășindu-și zilnic normele cu 120—150 la sută.

DRUMEȚIND PE VALEA ALMAȘULUI

Șl an de an Almașul aducea tot mai 
multă apă pe Rîtul Dragului, transfor- 
mînd ogorul în mlaștină. Și pînă la 
urmă pămîntul n-a mai rodit, l-a înecat 
baronul Betlehen, furînd de la zeci de 
dijmași și ultima îmbucătură.

Așa a fost sfîrșitul trist al ogorului 
de la Rîtul Dragului.

★
Așa începe din nou povestea ogorului 

de la Rîtul Dragului:
S-au adunat la raionul de partid oa

menii din toate satele raionului Jibou. 
S-a discutat despre Proiectul de Direc
tive ale Congresului Partidului. Printre 
altele s-a spus că trebuie scotocite ho
tarele satelor, să se vadă unde există 
ogor ce poate să rodească. Astfel de 
păminturi pe care nu cresc decît buru
ieni și urzici sînt mai în toate comu
nele. Trebuie numai bine căutate și 
găsite.

Orișicît de puțin este, să fie folosit, 
că pină în 56 partidul vrea să avem 
10 milioane hectare ogoare care să ro
dească.

Atunci s-a sculat tovarășul Vid Au
gustin președintele sfatului din Dragu 
și a spus povestea celor circa 100 de 
hectare de la Rîtul Dragului. A mai 
spus că sătenii din Dragu, cum au citit 
Proiectul de Directive s-au gîndit la 
ogorul înecat de baronul Betlehen și că 
sînt dornici să muncească ca pe aceste 
100 de hectare să crească recolte bune. 
Ei vor să se termine povestea tristă a 
ogorului de la Rîtul Dragului.

★
...Și iată-ne peste 2—3 ani în satul 

Dragu.
La Rîtul Dragului, în locul cîmpului 

inundat se întind ogoare roditoare.
Au trecut peste 2 ani de cind ingine

rul Alexandru Lavric făcuse planul de 
canalizare. Au sosit aici tractoare cu 
pluguri mari care au săpat șanțuri de 
scurgere. Țăranii muncitori cum apucau 
un pic de timp liber soseau cu lopeți și 
hîrlețe. 9.000 ore de muncă voluntară 
au depus sătenii Dragului ca să-și dea 
contribuția lor — 100 hectare de ogor — 
marelui proiect al partidului pentru 
dezvoltarea agriculturii.

In fiecare duminică fata asta zglobie, 
Zdroba Anica, secretara organizației 
utemiste din sat strîngea tineretul la 
Rîtul Dragului. Chiar și Mitrea Vasile 
cel mai crîncen jucător al rîpăgușu- 
lui (jop fecioresc) din Dragu a lăsat 
jocul și a venit să dea viață ogorului. 
Venise și moș Briciu Gavril de 70 ani, 
care a trăit aici zilele cind la castel

Copiii vor primi 
mai multe costumașe

TG. MUREȘ (de la corespondentul nos
tru).

Muncitorii și tehnicienii cooperativei 
de producție meșteșugărească „Lacul 
Roșu" din Gheorghieni s-au angajat ca 
în cinstea celui de al II-lea Congres al 
Partidului și a zilei de 7 Noiembrie să-și 
depășească sarcinile de plan dînd tot mal 
multe bunuri de larg consum.

Astfel la secția confecții de damă, mun
citoarele tinere și vîrstnice au hotărît să-șl 
depășească sarcinile de plan cu 5 la sută, 
iar cu 1 la sută să îmbunătățească cali
tatea produselor. Brigada de tineret con
dusă de utemistă Kercșu Margareta I, 
s-a angajat sâ-și depășească norma zilnic 
cu 30 la sută și să îmbunătățească 
calitatea produselor cu 1 la sută. De 
asemenea și tovărășii care lucrează 
în secțiile de comandă s-au angajat să 
producă peste plan mai multe costumașe 
pentru copii, pijamale și alte articole în 
valoare de 13.500 lei.

Muncitorii și tehnicienii cooperativei de 
producție meșteșugărească „Lacul Roșu" 
din Gheorghieni fiind antrenați în între
cerea socialistă în proporție de 95 la sută 
în prima decadă a lunii septembrie au 
dat peste plan cu 28 raglane mai mult și 
au economisit totodată însemnate canti
tăți de materiale. Printre muncitorii care 
s-au evidențiat sînt și tinerii Benedek 
Ștefan, Bleneși Ana și utemiștii Kercșu 
Margareta I, Laszlo Irina, Palfi Piroșca 
care zilnic își depășesc normele cu 40 la 
sută.

A portul coo per a lorilor 
de la„I.C.F,rimu-Craiova“

Membrii cooperativei de producție meș
teșugărească „I. C. Frimu“-încălțăminte — 
din orașul Craiova obțin realizări de sea
mă în întrecerea socialistă.

In această cooperativă se acordă o aten
ție deosebită folosirii deșeurilor. Astfel 
prin folosirea deșeurilor în luna ce a tre
cut, s-au confecționat un număr de 174 
perechi sandale.

întrecerea socialistă pornită în cinstea 
celui de al II-lea Congres al Partidului 
și a zilei de 7 Noiembrie cuprinde pe zi 
ce trece noi și noi muncitori din această 
cooperativă.

Zilele acestea s-au mai realizat un nu
măr de 385 fețe sandale și 46 perechi san
dale. Fruntași în munca de folosire a de
șeurilor sînt comuniștii Marinescu Ilie 
și Dobre Marin. Urmînd pilda comuniști
lor, membrii brigăzii utemiste conduse 
de Chioroiu Eugen își depășesc cu regu
laritate normele. Responsabilul brigăzii 
produce zilnic 60 la sută peste sarcinila 
de plan.

„Progreșul"-Brăila

Rîtul Dragului
se lăfăia baronul hrăpăreț. Au pus oa
menii din Dragu umăr lingă umăr 
și-au scăpat ogorul de la înec. Au 
muncit vîrtos în timpul cînd puteau să 
se odihnească. Dar nu le-a părut rău 
căci Rîtul Dragului nu mai era al ba
ronului și nici nu se mai dădea în 
dijmă. Și acest pămînt a fost pus Să 
rodească de brațele lor pentru binele 
oamenilor care muncesc.

•E toamnă și la Rîtul Dragului se 
strînge porumbul. Au crescut coceni 
înalți de nu se văd oamenii iar știuleții 
sînt mari și grași. Se strînge prima 
recoltă de pe ogorul de la Rîtul Dra
gului. Fertil ogor! Ogor, făcut parcă 
numai să dea roade.

Căruțele pline cu știuleți se mișcă 
greoaie pe șosea. Un grup de pionieri 
coboară din deal spre Rit să ajute și ei 
Ia primul cules. Spre seară, au obosit 
și s-au așezat în cerc. Un moș le po
vestește despre vremurile de demult 
pe cînd era în sat un baron hrăpăreț. 
Le-a povestit moșul un basm și des
pre Ritul Dragului, unde trudeau dij- 
mașii, pe care baronul i-a lăsat fără 
pîine. Copiii au ascultat cu multă luare 
aminte basmul.

Așa se sfîrșește basmul ogorului de 
la Rîtul Dragului.

★
Să facem aici popas de drumeție. Nu 

fiindcă n-am avea ce să mai scriem. 
Drumețind pe Almaș în sus, te poți 
convinge că nu numai la Jibou, Bălan, 
Baica sau Dragu oamenii se gindesc 
cum să dea viață Proiectului de Direc
tive. De la Jibou și pînă la Dragu, va
lea Almașului este presărată și de alte 
sate Varu, Tihău, Gălgău, Chechiș, 
Rucăr, Hida și altele.

Și în aceste așezări oamenii cată cu 
grijă în jurul petrelor lor să vadă ce 
s-ar putea face după sfatul și îndem
nul partidului. Intr-adevăr sînt multe 
de făcut. Dar cine a drumețit pe va
lea Almașului, cine a cunoscut oamenii 
acestei văi, cine a ascultat gîndurile și 
năzuințele lor de viitor, vă poate 
spune că Proiectul de Directive a 
început să prindă rădăcini adinei și 
prin aceste meleaguri.

Și dacă peste ani va drumeți cineva 
din nou pe valea Almașului, va' putea 
să ducă acest ciclu mai departe, des
criind faptele minunate ale oamenilor 
care, după îndemnul partidului, au 
crescut vaci ce dau mult lapte, au 
plantat livezi cu pomi roditori, au 
transformat mlaștinile in ogoare 
fertile...

ȘTEFAN HALMOȘ



ATOMUL SUPUS Scrisoare câtre redacție

O centrală electrică pe bază de
V. Romadin 

doctor In științe tehnice 
laureat al premiului Stalin

dezintegra numai nucleele excitate. Exci
tarea nucleului de uraniu 235 are loc la 
unirea sa cu un neutron. Noul nucleu 
care se formează este puternic excitat, 
„încălzit" și nu este în stare să-și mențină 
forma sa sferică inițială.

Nucleul se întinde formînd un loc în
gust, gîtuit. In acest moment încep să ac
ționeze între cele două părți ale sale for
țele electrice de respingere, care rup 
nucleul în două bucăți. După cum se 
vede neutronul are rol de „incendiator" 
în procesul de dezintegrare a nucleului.

Cele două bucăți care s-au format se 
îndepărtează în sensuri opuse cu viteze 
uriașe. Noi știm că temperatura unui corp 
oarecare este cu atît mai mare cu cîf 
se mișcă mai repede atomii sau molecu
lele care compun acest corp. Făcînd cal
culul corespunzător putem stabili că vi
tezei cu care zboară bucățile atomului 
distrus îi corespunde o temperatură de 
400—500 miliarde grade.

Schema centralei electrice care funcționează 
pe bază de'energie atomică.

Mulți cred poate, că energia atomică a 
fost recent descoperită de om. Aceasta nu 
este adevărat. In natură se observă ne
contenit manifestarea acestei energii. Lu
mina soarelui, de pildă, este rezultatul 
direot al degajării de energie atomică, iar 
întreaga viață pe pămînt este produsul 
radiației solare. Cîndva omul nici nu pre
supunea existența energiei atomice, dar 
acum el a învins-o și a silit-o să-1 slu
jească.

înainte de a vorbi despre centrala elec
trică pe bază de energie atomică, să ne 
amintim de felul în care funcționează a- 
gregatele energetice obișnuite.

Pentru producerea energiei electrice se 
folosesc la centralele termice obișnuite 
cărbune, petrol sau gaze, ale căror prin
cipale elemente combustibile sînt carbo
nul șl hidrogenul.

Ca rezultat al reacțiilor chimice de 
ardere, fiecare kilogram de combustibil 
degajă o anumită cantitate de căldură 
care se numește puterea calorifică a com
bustibilului. Un kg. de cărbune de cali
tate superioară are o putere calorifică de 
7.000 kilocaloril, petrolul — 10.000 kilo- 
calorii etc.

In ultimul timp oamenii de 
știință au învățat să folo
sească procesele interacțiu
nilor nucleare, în cadrul că
rora se degajă o cantitate 
mult mai mare de energie de- 
cît în reacțiile chimice obiș
nuite. Degajarea energiei in 
procesele nucleare este posi
bilă fie prin fuziunea (sinteza) 
elementelor ușoare (hidrogen, 
litiu) fie prin fisiunea (spar
gerea, ruperea), nucleelor ele
mentelor grele -(uraniu, plu
toniu). Energia care se de
gajă în cadrul interacțiunilor 
nucleare se numește energie 
atomică, cu toate că ar fi mai 
just să fie numită energie nu
cleară. Materialele folosite 
pentru obținerea energiei pro
ceselor nucleare se numesc 
combustibili nucleari. Acele 
materiale la care energia se 
obține prin dezintegrarea nu
cleelor, se numesc combusti
bili nucleari de fisiune. La 
fel ca și combustibilii obiș- 
nuiți aceștia pot fi caracteri
zați prin puterea lor calorifi
că. Valoarea ei depinde de 
felul combustibilului atomic.
Uraniul și plutonhil, de pildă, au o pu
tere calorifică egală cu aproximativ 20 
miliarde kilocaloril pe un kilogram, adi
că de 3 milioane ori mai mare dec it pu
terea calorifică a celui mai bun cărbune.

La sinteza nucleelor ușoare, dintr-un 
kilogram de combustibil se poate degaja 
o cantitate și mai mare de energie. Ast
fel, la formarea unui atom de heliu din 
patru atomi de hidrogen, pentru fiecare 
kilogram de h’idrogen se eliberează a- 
proximativ 150 miliarde kilocaloril.

Dacă sub un munte în formă de pira
midă cu o bază de 1 km. pătrat ș: cu o 
înălțime de 1 km. punem un kilogram 
dintr-un astfel de combustibil nuclear și 
dacă provocăm „explozia" lui, atunci 
muntele care are o greutate de 1 miliard 
tone, va sări în aer pină la o înălțime de 
65 metri.

Reacția de sinteză nucleară se folo
sește la bombele cu hidrogen pentru ob
ținerea unei explozii. Este dificil de a in
dica în prezent procedee de folosire a a- 
cestui proces în scopuri industriale, în- 
trucît reacțiile termonucleare au loc la 
temperaturi foarte înalte, care se măsoară 
în milioane de grade. —

Pentru obținerea energiei electrice pe 
baza energiei nucleare se folosesc în pre
zent combustibilii nucleari de fisiune. 
Singurul element natural de fisiune, cel 
mai convenabil pentru obținerea de ener
gie, este uraniul 235. Acesta este un me
tal avind ■ culoare cenușiu-deschis și o 
mare greutate specifică. O bilă de uraniu 
cu un diametru de 45 mm. cintărește un 
kilogram. Uraniul 235 se găsește in na
tură sub formă de impuritate în uraniul 
238. Fracțiunea infimă de U 235 pe care 
o găsim în rezervele de minereu de ura
niu ar îngreuna dezvoltarea energeticei 
nucleare dacă nu s-ar fi găsit procedee de 
obținere a unor combustibili nucleari ar
tificiali. Asemenea combustibili sînt în 
prezent plutoniul 239, obținut din uraniu 
238 și uraniul 233, obținut din thoriu 232.

Posibilitatea formării combustibililor 
artificiali permite folosirea aproape inte
grală a rezervelor naturale de uraniu și 
thoriu. S-a calculat că întreaga cantitate 
de energie nucleară înmagazinată de na
tură în uraniu și thoriu depășește de mai 
multe ori toate rezervele energetice de 
cărbune ,turbă, petrol, gaze și de alte sub
stanțe organice. Știința a făcut astfel un 
dar generos omenirii, eliberind-o pentru 
mult timp de amenințarea foametei de 
combustibil

Pentru a răspunde la întrebarea cum se 
desfășoară procesul de obținere a ener
giei din combustibilii de fisiune, trebuie 
să amintim că un atom de uraniu 235 are 
un nucleu care este format din 92 parti
cule încărcate pozitiv — protoni — și 143 
particule care nu au sarcină electrică — 
neutroni. Numărul mare de protoni încăr- 
cați cu electricitate de același fel (pozitivă) 
face ca nucleul de uraniu să fie nestabil, 
întrucît forțele electrice care există în 
protoni se străduiesc permanent să spar
gă nucleul (după cum se știe, sarcinile de 
același fel se resping). Stabilitatea nu
cleului se menține numai datorită unor 
forțe și mai puternice, care poartă nume
le de forțe nucleare. Ele predomină asu
pra forțelor electrice și mențin astfel sta
bilitatea nucleului. Putem să ne facem o 
imagine despre puterea forțelor nucleare 
după densitatea neobișnuită pe care o are 
substanța în nucleu. Precum se știe den
sitatea apei este egală cu o tonă pe un 
metru cub. Densitatea substanței nucleare 
comprimată de forțele nucleare este a- 
proximativ de 100.000 miliarde tone pe 
un metru cub. Dacă timbrul de 40 copeici, 
care cintărește 40 miligrame, ar fi făcut 
din substanță nucleară, el ar cîntări nu 
mai puțin de 5 milioane tone.

Degajarea energiei nucleare are loc la 
dezintegrarea nucleelor. In analogie cu 
arderea combustibililor obișnuiți, se pot

R — reactor; P R și P G — pompe pentru alimentarea 
reactorului și a generatorului de abur; G A — generator de 
abur ; P — preîncălzitor de apă pentru alimentarea generato
rului de abur; P C — pompa condensatorului; C — conden
sator ; T — turbina; G — generator de curent electric; Z P B 
— zid protector din beton.

pătrund

„Scînteia tineretului"
Pag. 2-a 23 septembrie 1954

81 la sută din întreaga energie degajată 
la dezintegrarea nucleară se obține de la 
„schijele" nucleare rapide. Prin urmare, în 
linii principale, energia nucleară este ana- 
loagă celei termice, întrucît ultima nu este 
altceva decît mișcarea particulelor (mole
cule. atomi) substanței încălzite. Această 
concluzie despre natura energiei atomice 
determină metodele folosirii ei pentru ob
ținerea căldurii.

Este foarte important sâ subjîniem că 
la dezintegrarea nucleului de uraniu. In 
afară de cele două bucăți, se eliberează 
2 sau 3 neutroni. Aceștia pot excita alte 
2 sau 3 nuclee de uraniu, ceea ce înseam
nă că reacția va continua mereu ca o 
reacție care se autoaccelerează. crescînd 
ca o lavină. Acest proces se desfășoară 
foarte repede. De pildă. Intr-o bucată 
mare de uraniu dezintegrarea majorității 
nucleelor se face în a doua milioana parte 
dintr-o secundă. Pe acest principiu sînt 
construite bombele atomice.

Posibilitatea folosirii energiei atomice 
in scopuri energetice a apărut numai a- 
tunci cind omu! a în vă,at sâ dirijeze de
zintegrarea nucleelor, sâ o regleze și sâ 
o mențină la o viteză anumită, dată. In
stalația unde are loc procesul de reglare 
a dezintegrării nucleului poartă denumi
rea de reactor nuclear (pilă atomică). Din 
punct de vedere al rolului său el este 
analog cu focarul cazanelor de la centra
lele termice obișnuite. Pentru obținerea 
puterii necesare se introduce in reactor 
o cantitate corespunzătoare de combusti
bil nuclear. „Schijele" formate prin fi
siunea nucleului se ciocnesc de nucleele 
celorlalte elemente și le transmit ener
gia lor. Combustibilul nuclear însuși și 
materialele care îl înconjoară se încălzesc 
repede. Dacă această căldură nu este 
„evacuată" la timp din reactor, acesta se 
topește repede- Răcirea reactorului se 
face cu ajutorul apei, gazelor (cel mal des 
utilizat este heliul) sau al metaleicr li
chide (potasiu, sodiu).

Aceste lichide de rărire curg prin nu
meroase țevi mici care trec prin reac
tor. Pompe speciale sau suflante forțează 
circulația neîntreruptă a materialelor de 
răcire.

Pentru a obține puterea necesară tre
buie reglat fluxul de neutroni De aceea 
pentru regiarea puterii reactorului se di
rijează în mod corespunzător fluxul 
de neutroni. Aceasta se face cu aju
torul unor materiale speciale care ab
sorb neutronii. Unul din aceste materiale 
este cadmiuL Introcurind in interiorul 
reactorului bare făcute din cadmiu, se 
poate mărî sau micșora numărul neutro
nilor „de aprindere". Odată cu vartatta 
fluxului de neutroni variază F puterea 
reactorului.

In timpul funcțioalrii reactorului nu 
se obțin temperaturi înalte. In el nu se 
aprinde o fiacără ca in focarul cazanelor 
cu abur. In amenite părți ale reactorului 
temperatura se menține intre 250 ți 600 
grade.

Acum vom vorbi despre centrala elec
trică modernă pe bază de energie ato
mică. Ea cuprinde 4 secții principale: 
secția de reactor!, secția de generatori 
de abur, secția de turbine și secția elec
trică (vezi figura). In prima secțe sfiit 
instalați unul sau mai mulți reactori- 
Această secție este inima centralei. După 
cum s-a arătat, la dezintegrarea nucleu
lui se obține energia, datorită căreia se 
încălzesc apa, gazele sau metalele lichide 
ce trec prin țevile reactorului. La răcirea 
cu apă a reactorilor, aceștia se încălzesc 
pină la o temperatură de 250—300 grade 
la o presiune de 50—100 atmosfere și chiar 
mal mult; la răcirea cu metale și gaze 
temperatura poate ajunge pină la 500—550 
grade. Materialele încălzite trec in gene
ratorii de abur unde lichidul fierbinte 
cedează căldura sa pentru obținerea unui 
abur cu o presiune de 10—15 atmosfere 
supraîncălziți la o temperatură de 200— 
500 grade.

Trebuie să remarcăm, că în timpul 
funcționării reactorului se degajă un mare 
număr de neutroni și un flux puternic 
de așa numite raze gamma. Atît neutronii

MORALĂ DE SPORTIV SAU DE VEDETĂ?
Dragi tovarăși.
De mult timp mă frămîntă o problemă 

pe care o socotesc foarte importantă. Fap
tele pe care le voi povesti mai jos se re
feră la atitudinea unor sportivi din uzina 
noastră, „23 August" — din București.

Iată pe scurt despre ce este vorba :
După cum socotesc eu, astăzi, în patria 

noastră un bun sportiv trebuie să fie frun
taș atît în întrecerile sportive cît și în 
viața de fiecare zi, să participe cu tot en
tuziasmul la îndeplinirea sarcinilor de 
producție, să participe la viața obștească 
a colectivului, să ducă o viață ordonată, 
să fie modest și plin de conștiinciozitate.

In uzina noastră sînt mulți sportivi care 
prin atitudinea lor sînt exemplu pentru 
ceilalți tineri muncitori Comportarea lor 
în muncă și în afară de producție i-a tă
cut pe mulți tineri să-i privească cu res
pect și dragoste ca pe niște adevărați 
sportivi fruntași, cu care ei se mîndresc. 
Așa este și boxeurul utemist Dănilă Done. 
La virsta de 23 de ani, datorită străduin
țelor. seriozității cu care s-a pregătit, da
torită vieții ordonate, de adevărat spor
tiv, a cîștigat anul acesta mult rîvnltul 
titlu de campion al țării Și ca Dănilă Done 
sînt mulți tineri in uzina noastră.

Mie personal îmi place foarte mult iocul 
de fotbaL E firesc deci să fiu interesat 
de felul cum se comportă echipa uzinei 
noastre, care după cum se știe activează 
în cadrul campionatului republican — ca
tegoria B — seria I.

Am observat de multe ori, atît eu cît 
și alți tineri, că în 
cadrul echipe: noas
tre de fotbal se pe
trec lucruri cu totul 
neplăcute, nefirești 
Si pot s 
doare < 
aflat.

Dtel 
bucură 
speciale,
pregătirii lor sporti
ve, in meciurile de 
campionat echipa 
noastră se comportă 
foarte slab. Care să

jucătorii se 
de condiții 

prielnice

energie atomică —
cît și razele gamma sînt foarte periculoa
se pentru sănătatea omului. De aceea 
reactorii și generatorii de abur sînt în
conjurați cu ziduri groase de beton. Ac
cesul la ei nu este permis în timpul func
ționării lor. Comanda se face de la dis
tanță cu ajutorul unor dispozitive auto
mate.

Generatorul de abur este compus din- 
tr-o ^rie de cazane tubulare — schim
bătoare de căldură de tip obișnuit. Pen
tru sporirea transmiterii căldurii se folo
sesc în schimbătoarele de căldură țevi de 
diametru mic. Dacă materialul de răcire 
este un metal, atunci el trece în stare to
pită în schimbătoarele de căldură printre 
țevi, înlăuntrul cărora curge apa, care se 
transformă în abur. Aburul care trece de 
la generatorul de abur spre turbine nu 
este periculos.

In funcție de temperatura și presiunea 
aburului se determină randamentul total 
al centralei. El poate varia între 20—30 la 
sută. O parte din energia obținută se 
consumă pentru acționarea numeroaselor 
pompe și ventilatoare. Se crede că con- : 
sumul de energie pentru nevoile proprii I 
nu va fi mai mare de 4,5—5 la sută : 

El este mai mic decît la ter- , 
mocentralele obișnuite.

Centralele electrice pe bază ' 
de energie atomică au o se
rie de particularități. Ele nu \ 
au nevoie de aer. Reactorii și j 
generatorii de abur funcțio
nează fără zgomot, nu impuri- ; 
fică aerul cu praf și fum. ; 
Consumul de combustibil este 
infim. De pildă, cantitatea de 
uraniu folosită la centralele 
cu o putere electrică de un 
milion kilowați va fi de tirea 
100—200 grame pe oră.

Centralele Modeme pe bază 
de energie atomică au nu nu
mai sarcina de a produce 
energie electrică, ci și de a 
obține noi combustibili nu
cleari pe cale artificială. In 
acest scop partea centrală a 1 
reactorului poate fi făcută din j 
materiale care se dezintegrea- | 
ză intens, adică materiale ce ; 
conțin o cantitate sporită de ■ 
uraniu 235 sau plutoniu 239 
La periferia acestor reactori 
se pune o căptușeală din ura
niu 238 sau din thoriu 232. 
Sub influența neutronilor care 

în aceste materiale, în ele a-
loc o serie de procese, în urma că— • 
nucleele de uraniu 238 se transformă ia 
plutoniu, iar nucleele de thoriu 232 în 
uraniu 233. Aceste două elemente noi an 
aceleași însușiri ca și uraniul natural 
235. Materialele cu combustibilul nou 
format se trimit periodic unor uzine chi
mice. unde combustibilul este separat în 
sta re puri.

Reactorii folosiț; pentru obținerea rnrz- 
baSMbflnar noi poartă der. jr rea de reac
tori multiplicator: sau reactor: cu o repro
ducere lărgită de combustibil nuclear. In
teresant în acest proces esse faptul că în 
reactorii multiplicator: cantitatea combus
tibilului nou obținut poate fi mai mare 
decît cantitatea celui folosii. Calculul a- 
rată că o centrală cu o putere electrică 
de un milion kilowați poate reproduce in 
24 ore aproape 3 kg. plutoniu, ceea ce din 
punct de vedere energetic, este egal cu 
22.000 tone cărbune din regi c-ya Moscovei. ’ 
Firește, că eu cit neutronii se ccnserva I 
mai bine in timpul dezmtegrărt: nucleu- I 
Iui. cu atit mai mare va fi eficacitatea ' 
multiplicării. Peste 30—40 ani. după ce se 
va fi ccnstru:: un număr rravepi de
centrale pe bază de energie atomică cu 
reactori multiplicatori, omenirea va fi pe 
deplm asigurată cu rrmrrrctbil nuclear 
pentru satisfacerea tuturor nevoilor sale.

Costul energie: produse de instalațiile 
atomice cu formare concomitentă de com
bustibil nou. na va fi rădicai. Atragem a- 
renție asupra urmat nw retor cifre. Dacă se 
presupune că un kitegram de material de 
fisiune costă 10&000 de ruble. atunci fo
losind eomixKXMl nurtrar cu un randa
ment de 28 la setă, costul ma kftowat-oră 
ne energie electrică ar fi egal eu 23 co
peici. La o centrală termică, cu aceeași pu
tere. f:Its.nd combustibilul cu o mare pu
tere calorifică ce costă 12 copeici kilogra
mul și cu un randament al centralei de 
373 la sută, costul combustibilului va fi 
3 copeici pentru un kilowat-oră. La con
struirea unei centrale pe bază de energie 
atomică cheltuielile inițiala sini încă

Centralele care utilizează energia ato
mică au apărut de curtnd. Acest domeniu 
al tehnicii deschide un cfaj vast acti
vități: de vuter al saveoțQor, tngmerăor și 
inventatorilor. Folosirea rezervelor de 
energie nucleară va contribui la reali
zarea visului cu privire la izvoare pu
ternice și compacte de energie.

Savanții sovietic: depun o muncă rod
nică in domeniul folosirii energiei ato
mice in construcția pașnică Noi putem fi 
mindri de faptul că prima centrală elec
trică industrială cu o putere de 5000 kilo- 
vați care funcționează pe bază de energie 
atomică a fost creată in U.R.S.S. La 27 
iunie 1954 această centrală electrică a în
ceput să funcționeze folosind energia ato
mică și fumizind curent electric pentru 
industria și agricultura din raioanele înve
cinate. Savanții și inginerii sovietici des
fășoară lucrări continuie pentru construi
rea unor centrale electrice industriale pe 
bază de energie atomică cu o putere de 
50.000-100.000 kilowați Fără îndoială că 
anii următori ne vor aduce victorii noi 
pe acest tărîm. Minunata realizare a gîn- 
dirii omenești și puternicele forțe ale na
turii vor fi folosite în scopuri pașnice, 
pentru binele poporului nostru și al în
tregii omeniri.

(Apărut în „Comsomolscaia pravda"
Hr. 818/1954)

r

i

fie cauza T — m-am întrebat. Șl am găsit 
răspunsul.

Am putut vedea atlt la antrenamente 
cît și în meciurile de campionat că unii 
jucători din echipa noastră de fotbal sînt 
lipsiți complet de disciplină. Deseori la 
antrenamente ei se ceartă sau fac dife
rite „glume", în loc să se antreneze cu 
conștiinciozitate. Unii jucători care se 
sortesc mai vechi, mai „consacrați" (Pan- 
telimon și Bentz) la antrenamente și chiar 
la meciuri socotesc că-i mai bine să facă 
morală tinerilor Floroiu, Rădulescu sau 
Ioniță ; aceasta în loc ca întreaga echipă 
să muncească cu dragoste, să existe o uni
tate pentru succesul formației noastre. 
Aceste neînțelegeri, firește, contribuie di
rect la scăderea randamentului echipei.

Datorită lipsei de control cîțiva din ju
cătorii echipei noastre de fotbal (printre 
care Asan și Pîrvu) deși figurează pe sta
tele de plată, în diferite secții — nu dau 
pe la lucru cu săptămînile, absențele lor 
fiind trecute cu vederea. In schimb ei 
nu uită ca în ziua lefii să se prezinte 
pentru a-și ridica salariile. Cu alte cu
vinte, își fac din fotbal o profesie.

Acest lucru, pe bună dreptate ne-a in
dignat și, în repetate rînduri am atras 
atenția colectivului sportiv din uzină.

La toate acestea se mai adaugă și faptul 
că unii din jucătorii noștri de fotbal, cum 
ar fi Floroiu și Marinescu, duc o viață 
nesportivă. Pierderea timpului in diverse 
domenii străine de viața sportivă face ca

Din partea redacției

acești jucători să lipsească nemotlvat da 
la lucru și antrenamente.

De asemenea, în cursul întllnirilor, el 
joacă complet lipsiți de vlagă și Interes, 
ceea ce dovedește că pierderea unui meci 
de către echipa noastră, nu contează pen
tru ei. Acest lucru nu este de loc plă
cut pentru muncitorii uzinelor 
gust" care vor ca echipa lor să 
comportare cit mai bună.

Mai există și un alt aspect al 
probleme despre care vreau să

Sînt în uzină o serie de tineri 
așa cum este și Ion Zamfirescu, despre a 
cărui muncă în producție se pot spune 
numai lucruri bune. Din păcate nu este 
încadrat in nici o formă de învățămînt 
politic, iar sub pretextul supraaglomerării 
din cauza antrenamentelor refuză să pri
mească și să îndeplinească sarcinile date 
de organizația de bază U.T.M.

Cum e și firesc, de multe ori îmi pun 
întrebarea : Ce a făcut organizația de 
bază U.T.M. din uzină pentru a antrena 
cit mai mulți tineri în viața noastră de or
ganizație ? Dar în privința educării mo
rale a sportivilor, ce a făcut colectivul 
sportiv și comitetul U.T.M. 7

Din cele ce am povestit reiese clar că 
nu s-a făcut mai nimic. De ce s-au tole
rat astfel de manifestări burgheze, car» 
nu sînt proprii moralei noastre sportive, 
nedemne de ținuta tînărului comunist 7

Tinerii noștri muncitori nu sînt de acord 
cu această stare de lucruri. Ei cer ca 
sportivii noștri să

„23 Au- 
aibe o
acestei 

vorbesc, 
sportivi

In fiecare zi, zeci șl zeci de cititori ai ziarului nostru își exprimă în scris 
glodurile lor cele mai intime, poziția lor față de diferite aspecte ale vieții, cri
tică pe cei din jurul lor ce necinstesc colectivul.

Printre scrisorile sosite la redacție, în ultimele zile, se află și scrisoarea 
publicată mai sus.

Prin problemele pe care le ridică — atitudinea de fiecare moment a spor
tivilor în muncă șl în viață, comportarea față de tovarășii lor, față de sarcinile 
de organizație — această scrisoare a atras cu deosebire atenția.

Redacția socotește că discutarea problemelor ridicate în scrisoarea „MO
RALA DE SPORTIV SAU DE VEDETĂ" ? ar fi bine venită, ar duce Ia Îmbu
nătățirea activității multor colective sportive și organizații de bază U. T. M.

Redacția invită tinerii sportivi, activiștii U.T.M., ai comitetelor de cultură 
fizică și sport din țară, șl ai asociațiilor sportive, cadrele de antrenori, profe
sori, arbitri, tinerii iubitori ai culturii fizice și sportului, să-și spună cuvlntul I

Aprovizionarea 
pentru iarna

în vederea aprovizionării pentru iarnă 
a iinr muncii, a cantinelor și inter
natelor, Sfatul popular al raionului Tg. 
Jiu, prin secția comercială a luat din timp 
rele mai recomandate măsuri. Astfel, prin 
secția aprozar, au fost vîndute consuma
torilor pe piața orașului 2770 kg. roșii, 
11800 kg. cartofi, 10024 kg. varză, 490 kg. 
rinele. 3499 kg. ardei gras, 4740 kg. pepeni 
rem. 2455 kg. castraveți. 5060 kg. ma
zăre și 3637 kg. fasole verde.

Cantinele și internatele, au fost și ele 
zprotezsonate cu cantitățile necesare pen
tru consum in timpul iernii în afară de 
tasurnele și zarzavaturile obținute de fie
care de pe terenurile din cadrul gospodă
riilor anexe, ele au primit : 4500 kg. roșii, 
157» tone cartofi. 175 ton* ceapă. 330 tone 
rană. 107 trese rădăcinoase și 86 tone di
verse legume.

Față de măsurile luate aprovizionarea 
namen.lcr muncii din orașul și raionul Tg. 
Jiu. s-a Scut la timp F ta bune condiți- 
ren acoperindu-se toate necesitățile.

Corespondent 
L SBIRCIOG
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Informații

Ansamblul de cintece și dansuri al Ar
mate: Ptpulare Chtreze de Eliberare va 
da un ultim spectacol în Capitala țării 
noastre, vineri 1 octombrie, ora 16, pe 
stadionul _23 August*

Biletele pentru acest spectacol se găsesc 
Inceptad de azi 23 septembrie, la Centrul 
de difuzare a biletelor, str. Academiei 3

★
La 20 octombrie Uniunea Artiștilor 

Plastici din R.P R. va organiza in sălile 
Dalles o expoziție a portretului la pic
tură. sculptură și grafică.

Lucrările pentru expoziție se primesc 
incepind de te 10 octombrie.

Juriul va funcționa intre 10 și 15 oc
tombrie.

Lucrările prezentate trebuie să fie în
soțite de o notă eu specificarea numelui 
și pronumelui adresa artistului, titlul 
lucrării, disensiunea și tehnica execu
ției

★
Miercuri dimineața au sosit ta Capitală. 

Teodor Ttnoiov Laiov. membru al Consi
liului Național al Păcii din R. P. Bulga
ria și Todor Stanev Poodev. ziarist, șeful 
sectorului de propagandă al Consiliului 
Național ai Păcii din R. P. Bulgaria, care 
ne vor vizita țara in cadrul „vacanțelor 
păcii".

La Gara de Nord, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de activiști ai Comitetului Per
manent pentru Apărarea Păcii din R.P.R.

Pe ecranele etae- 
matografeior din Ca
pitală rulează In a- 
ceste rile o nonă 
producție ta culori a
Studăoulul de filme
artistice din Kiev,
..Intr-un port tade-
p Arțar*.

Filmul este Inchl-
nat vieții de toate
zilele a marinarilor 
sovietici, ținutei mo
rale a omului îna
intat

In fotografie o 
scenă din film.

El cer ca 
fie exemplu de con
știinciozitate pentru 
toți muncitorii și să 
nu aibe apucături de 
vedete.

O înaltă atitudine 
morală, demnă de 
un sportiv nou, iată 
care trebuie să fie 
comportarea tuturor 
sportivilor din uzi
nele „23 August".

ION T. CORNEL 
membru în Comitetul 
U.T.M. al uzinelor 

„23 August"

Sosirea delegațiilor sportive care vor participa 
la campionatele internaționale de atletism ale R.P R.

în cursul zilei de miercuri la aerogara 
Băneasa au continuat să sosească delega
țiile sportive din străinătate care și-au 
anunțat participarea la cea de a 7-a edi
ție a campionatelor de atletism ale R.P.R. 
Rînd pe rînd din avioane au coborît a- 
tleții finlandezi, islandezi, olandezi, repre
zentanții loturilor de sportivi ai Franței, 
Danemarcei și R. D. Germane. Printre cei 
care au venit la București se numără a- 
ileli binecunoscuți în toate țările euro
pene prin performanțele deosebit de va
loroase realizate în ultimii ani. Astfel, din 
delegația franceză fac parte cunoscuții 
sprinteri Rene Bonino, Alain David,

Jacques Derderian, săritorii cu prăjina 
Victor Sillon și Georges Chevillard, arun
cătorul de greutate Raymond Thomas și 
alții. Printre atleții olandezi care se gă
sesc în Capitală se numără și săritorul 
în lungime H. Visser, binecunoscut pu
blicului nostru din cadrul meciului din
tre echipele R.P.R.-Olanda.

Din echipa R. D. Germane fac parte E. 
Schroder, H Dittner, S. Mayer, G. Koh
ler, A. Klausner și alții

în cursul zilei de azi vor sosi în Capi
tală și celelalte delegații de atleți din 
Austria, Belgia, R. P. Bulgaria, R. P Po
lonă, R. P. Ungară, Luxemburg și Suedia.

Manifestări sportive cu prilejul 
„Lunii Prieteniei Romîno~Sovietice“

Cu deosebită bucurie, poporul nostru 
intimpină in fiecare an tradiționala săr
bătoare a ..Lunii Prieteniei Romîno-So- 
vietice", care culminează cu sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie, aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

In cadrul manifestărilor sportive ce se 
vor desfășura cu acest prilej, un loc deo
sebit il ocupă ștafeta „Prieteniei Romino- 
Sovietice*, care va transmite mesajul 
sportivilor noștri, glorioșilor sportivi so
vietici

Ștafeta „Prieteniei Romîno-Sovietice" 
este organizată în cinstea celei de a 37-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, constituind un minunat pri
lej al sportivilor romîni de a-și exprima 
recunoștința față de marele popor sovie
tic eliberator, care ne-a deschis drumul 
spre o viață nouă și fericită.

Ștafeta are loc între 20 octombrie și 7 
Noiembrie și cuprinde 3 etape : Etapa l-a: 
20—25 octombrie (de la comună la centru 
de raion). Etapa 2-a : 26—31 octombrie (de 
la centrele de raion la centrul de regiune) 
și Etapa 3-a: 1—7 Noiembrie. Traseele a- 
cestei ștafete sînt următoarele: Traseul 1: 
Baia Mare—Bistrița—Vatra Dornei—Su
ceava—Iași; Traseul 2: Oradaa—Cluj—Tg. 
Mureș—Gheorghieni—Bicaz—Piatra Neamț 
—Bacău—Iași; Traseul 3: Timișoara—Arad 
—Deva—Sibiu—Orașul Stalin—Tg. Se- 
cuesc—Bacău—Iași; Traseul 4: Craiova— 
Pitești — București — Ploești—Focșani — 
Bîrlad—Iași. Traseul 5: Constanța—Tulcea 
—Galați—Bîrlad—Iași.

Ștafeta va fi purtată de atleți, cicliști, 
călăreți, motocicliști, de aviația sportivă, 
iar pe Dunăre și Marea Neagră vor avea 
loc schimburi de ștafete navale.

Cupa U. R. S. S. la fotbal
MOSCOVA 22 (Agerpres). — TASS 

transmite :
Pină la încheierea „Cupei U.R.S.S." la 

fotbal a mai rămas o lună. In prezent au 
mai rămas in lupta pentru titlu 13 echipe.

întrecerile pentru „Cupa U.R.S.S." la 
fotbal se bucură de un mare interes. încă 
din optimile de finală a fost eliminată din 
competiție cea mai puternică echipă de 
fotbal din țară, deținătoarea „Cupei 
UJLS.S." pe anul 1953 „Dinamo" Mos
cova. Nu s-au calificat mai departe de 
optimile de finală nici fotbaliștii echipei

„Dinamo" Tbilisi. Jocul lor cu echipa 
„Sahtior" Stalino a durat 210 minute. 
După primul meci șl 30 de minute de pre
lungiri scorul era egal: 2-2. După regu
lamentul de desfășurare a competiției cele 
două echipe s-au întîlnit din nou a doua 
zi. Rezultatul meciului a fost decis de un 
gol înscris de fotbaliștii echipei „Sahtior" 
în poarta dinamovlștllor. Au ieșit din luptă 
încă trei echipe de categoria l-a : „Loko
motiv" Moscova, „Lokomotiv" Harkov și 
„Rezervele de muncă" Leningrad.

Finala „Cupei U.R S.S." la fotbal se va 
desfășura la sfîrșitul lunii octombrie.



In planul de muncă al comitetului or
ganizației de bază U.T.M. de la F.R.B., 
obiectivul principal l-a constituit în ultima 
vreme sporirea contribuției tineretului în 
producție și întărirea formelor de muncă 
specifice lui.

Cu ocazia analizei de producție făcută 
cu cîtva timp în urmă de către organiza
ția de partid, a reieșit că brigăzile ute
miste nu-și trăiau viața. Analizînd cau
zele muncii noastre defectuoase cu bri
găzile, am constatat că principalele defi
ciențe sint urmarea faptului că brigă
zilor de tineret le lipsește controlul și în
drumarea tehnică. în vederea lichidării 
situației existente, s-a hotărît ca fiecare 
brigadă să fie ajutată de cîte un tehnician. 
Pentru traducerea în fapte a hotărîrii or
ganizației de partid, birourile de secții 
U.T.M. au fost instruite să sprijine te
meinic activitatea brigăzilor utemiste.

Analiza făcută de către comitetul 
de partid a arătat că și munca responsa
bililor de brigăzi este nesatisfăcătoare. 
Pentru remedierea acestei situații au fost 
organizate consfătuiri in care au fost tra
sate clar sarcinile responsabililor de bri
găzi, și s-a arătat felul în care trebuie să 
muncească fiecare tînăr din brigadă în 
vederea îndeplinirii angajamentelor luate 
in întrecerea socialistă. In urma rezulta
telor pozitive obținute după consfătuirile 
de producție, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a inițiat și alte consfătuiri 
la care au participat responsabilii cu pro
ducția din birourile U.T.M. de secție și 
responsabilii de brigăzi. Datorită ajutoru
lui primit din partea tehnicienilor precum 
și datorită muncii politice dusă de comi
tetul organizației de bază U.T.M., am reu
șit să reorganizăm brigăzile utemiste din 
fabrica noastră și să creăm alte brigăzi, 
așa cum sînt de pildă cele din secția de 
pieptănat. In prezent studiem posibilita
tea creării a încă două brigăzi utemiste 
la secția preparație. Ca un rezultat al 
muncii susținute în direcția înființării de 
noi brigăzi și a activității celor existente 
In fabrica noastră, am reușit ca pînă în 
prezent să avem un număr de 32 brigăzi 
în care sînt cuprinși peste 500 tineri. In 
prezent o mare parte dintre brigăzile noa
stre au fost confirmate brigăzi de cali
tate superioară.

Noi însă nu am considerat că am făcut 
de acum tot ceea ce se putea face pentru

rusă

o revistă, sau 
înțelegeam tot 
De se întâmpla 
cite un cuvînt,

învăț
M-am bucurat mult cînd am auzit că 

șl în unitatea noastră militară se va des
chide un curs de limba rusă. M-am gândit 
cîte foloase voi avea dacă mă voi strădui 
să-mi însușesc temeinic cunoștințele pre
date la acest curs.

Cu ajutorul profesorilor și îndemnat de 
dorința mea fierbinte de a învăța limba 
rusă, am reușit din ce în ce să pătrund 
tot mal adine în tainele alfabetului și 
gramaticii. Simțeam tot mai mare bucu
rie cînd deschideam cîte 
chiar un ziar sovietic și 
mai multe din cele scrise, 
cîte odată să nu înțeleg 
deschideam dicționarul și mă lămuream 
imediat.

îmi dau seama ce important este să-ți 
•însușești limba rusă, mal ales pentru me
seria mea de bază — mineritul. Studie
rea în original a lucrărilor care vorbesc 
despre experiența minerilor sovietici, în
seamnă a-ți ridica tot mal mult nivelul 
cunoștințelor profesionale, a obține suc
cese tot maj, mari.

Ca militar al armatei noastre populare, 
limba rusă îmi va ajuta foarte mult să-mi 
adîncesc cunoștințele militare șl politice, 
să-mi însușesc calitățile atît de 
ale ostașului sovietic.

Sînt convins că muncind zi 
veni timpul cînd voi putea citi 
original, lucrări de literatură 
contemporană ale scriitorilor ruși și so
vietici.

valoroase

de zi, va 
singur, în 
clasică și

Stăm pe malul Cibinului sub un arin 
și ascultam murmurul valurilor. Era o zi 
frumoasă și lunca nu-și lepădase încă man- 
tia-i de un verde mereu proaspăt deși, 
profilate pe cerul albastru, clrduri de 
cocori se îndreptau deja spre sud. Era 
toamnă, iar de către muntele Suru batea 
un vînticel ușor ca o adiere ce trecea prin 
ramuri deșteptînd frunzele. Și cum stăm și 
ascultam, vrînd parcă să deslușesc ce po
vestește rîul și ce vorbesc între ele frun
zele, am auzit pe un copil țipînd dinspre 
livada din dreapta. Mi-am întors capul și 
am putut vedea atunci cum un om — 
trebuie să fi fost tare rău la suflet omul 
acela — stîlcea în bătaie un băiețaș.

— Hei, lasă-1, dă-i pace — strigai în- 
dreptîndu-mă către locul cu pricina.

Surprins de intervenția neașteptată omul 
încetă să mai dea in copil.

— L-am prins în livadă, tîlharul... Uite 1 
— izbucni și, apucînd cămașa băiatu
lui, mai jos de guler, i-o sfîșie vrînd să-mi 
arate că-i furase prune.

— Dă-i drumul 1
Am coborît cu băiețașul sub arin și 

l-am trimis să se spele pe față cu apă de 
rîu, că era zgîriat tot și lovit. II priveam 
în tăcere și nici prin gînd nu-mi trecea 
să-i amintesc de povestea aceea cu pru
nele, cînd el deschise discuția.

— A naibi treabă... de ce o fi dat că 
doar tot pentru el le-am cules — spuse 
în timp ce-și ștergea fața cu poala că
mășii.

— Cum pentru el ? — făcui mirat.
— Da — întări băiețașul. — E un 

calic — Continuă apoi. Eu ce nevoie am de 
prunele lui ? Am mai bune acasă.

Și băiețașul îmi povesti apoi, devenind 
deodată mai vesel, cum împreună cu prie
tenul său, care e chiar gornistul unității 
de pionieri din care face parte și el (cu 
ocazia aceasta aflai că e pionier) au hotă- 
rît să-i facă una „calicului" s-o țină minte 
mereu. Iată cum: vor culege prune din

in munca
Experiența noastră

cu brigăzile utemiste
devenit

face de 
din bi-

a spori contribuția tineretului la întrece
rea pornită în cinstea Congresului al II- 
lea al Partidului și a zilei de 7 Noiem
brie. Ne-am gîndit ca să organizăm 
lunar consfătuiri de producție unde se 
analizează munca brigăzilor, se fac pro
puneri și se iau hotărîri asupra felului 
în care tinerii vor munci pe viitor. Critica 
și autocritica des folosită In consfătuirile 
noastre constituie un mijloc eficace de 
educare a tineretului în spiritul unei ati
tudini juste față de muncă. In unele din 
aceste consfătuiri se pune în discuție ac
tivitatea tinerilor care lipsesc nemotivat 
sau a acelora care dau rebuturi. Astfel 
într-o consfătuire ce a avut loc cu cîtva 
timp în urmă, tinerii au analizat activi
tatea tovarășei Gheorghe Viorica care 
avea absențe nemotivate de Ia lucru. în 
urma ajutorului primit ea s-a îndreptat.

Defalcarea sarcinilor de plan se face 
pe brigadă, om și mașină Urmează apoi 
întocmirea programului de lucru al bri
găzii. Brigăzile din întreprinderea noastră 
sînt organizate pe schimburi și pe sec
ții. In buna desfășurare a muncii brigă
zilor, pe lîngă obiectivele privind întări
rea disciplinei în producție, noi ne-am 
ocupat șl de calificarea tineretului după 
metoda Cotlear. Astfel, numai în ultimul 
timp au fost calificate după această me
todă un număr de peste 16 tovarășe.

O influență pozitivă asupra bunei des
fășurări a muncii tineretului o are și or
ganizarea timpului său liber. Vizionările 
de filme în colectiv, întâlnirile cu oameni 
de literatură unde dezbatem probleme de 
literatură, au dezvoltat la tinerii noștri 
pasiunea de a deveni cititori activi. Popu
larizarea experienței înaintate, a rezulta
telor obținute de cele 32 de brigăzi din fa
brica noastră se face prin stația de radio 

de perete și 
la

amplificare, prin gazeta 
ziarul de uzină, iar în fiecare lună 
consfătuirile de producție pe fabrică, se 
evidențiază brigăzile care au obținut cele 
mai însemnate realizări. Acest mod de a 
lucra cu brigăzile a avut o influență po
zitivă asupra întregii munci a tineretului 
din fabrică. Nu este deci de mirare că 
secția ring, din secție codașe a devenit în 
scurt timp secție fruntașă pe întreprin
dere, fiind declarată secție a tineretului

Și-au achitat
Țăranii muncitori din raionul Drăgă- 

nești, regiunea București, și-au achitat In 
întregime cotele de grîu datorate sta
tului.

Sînt fruntașe în predarea cotelor de 
grîu comuna Gostavățu care și-a achitat 
cotele în proporție de 116 la sută, comu
nele Comani și Titulești, în proporție de 
111 la sută, precum și comuna Băsești, 
care a predat cotele de grîu în proporție 
de 102 la sută.

Numeroși țărani muncitori, printre care 
Alexandru Urlan, Gheorghe Bucică și Ilie 
Dumitru din comuna Comani, Anton

O expoziție de animale contractate
GALAȚI. (De la corespondentul nostru).
In comuna Bujoru, regiunea Galați, s-a 

deschis zilele acestea, cu sprijinul organe
lor locale expoziția de animale organizată 
de oficiul regional de achiziții și contrac
tări de animale.

în cadrul expoziției sînt prezentate 70 
bovine mari, 30 bovine tineret, 30 porcine, 
50 ovine, 50 curcani și un număr mare de 
gîște.

în ziua deschiderii, au participat zeci 
și zeci de țărani muncitori, crescători de 
animale din întreaga regiune Galați.

Cei care au venit să viziteze expoziția 
s-au convins de succesele obținute în dez
voltarea creșterii și îngrijirii de animale 
de către colectiviștii și țăranii muncitori 
din sectorul individual.

Cu această ocazie au fost înmînate și 
premii celor mai buni crescători de ani
male .

Premiul I l-a primit G.A.C. „7 Noiem
brie" din comuna T. Vladimirescu, raionul 
Bujoru, care a contractat cele mai multe 
animale și a obținut și cea mai mare 
greutate.

livada lui și înainte de ora prînzului 1 le 
vor trimite printr-un copil împreună cu un 
bilețel pe care vor scrie doar două cu
vinte : „poftă bună".

— Și ce-ai cîștigat... Al mîncat bătaie 
și atît

— Dacă m-a prins... Dar pînă la urmă 
tot reușesc — adăugă repede și ochii îl sti
cliră ștrengărește — Ce altă treabă am, că 
lecțiile mi le-am făcut—

♦
de întâmplarea cu 

în Țara Oltului, anul 
lui mai, cînd am făcut 

de pe valea Bis- 
făcut să-mi amin-

din cele mai ter

Mi-am amintit 
prunele petrecută 
acesta, la sfîrșitul 
o călătorie prin școlile 
triței. Unele fapte m-au 
tesc de ea...

Valea Bistriței e una 
mecătoare văi din țara noastr*. Eu am 
vizitat-o și frumusețile ei mi-au incintat 
privirea. Am fost și la Cheile Bicazului. 
vestite prin pitorescul lor, am colindat de
sișurile răcoroase ale pădurilor, podoabă 
minunată a munților ce străjuiesc Bistrița 
de-o parte și de alta, plutașii m-au luat 
tovarăș pe drumul tumultuos al apei și ini
ma îmi zvîcnea cu putere cînd pluta1 tre
cea pe la așa numitele „toance". ...Am vi
zitat și locurile vestite din împrejurimi: 
Cetatea Neamțului, Humuleștii lui Crean
gă, iar într-o noapte albastră, lingă un 
izvor de apă minerală, un tînc mi-a po
vestit legenda despre Lacul Roșu.

Și așa, mergînd din sat in sat, multe lu
cruri interesante am aflat și multe pri
veliști de basm mi-au desfătat privirea. 
Dar cind intram în școli întîlneam de 
multe ori copii plictisiți care vorbeau ofi
cial în timp ce-și aranjau cu gravitate cra
vata roșie. Mulți din el își petreceau vre
mea jucînd același și același joc pe care 
l-au jucat și ieri și alaltăieri; alții își omo

iar schimbul II de la ring a 
schimb fruntaș.

Controlul muncii brigăzilor se 
către responsabilul cu producția 
roul de secție U.T M. cît și de către res
ponsabilul tehnic de brigadă.

Preocuparea și îndrumarea atentă de zi 
cu zi, a comitetului organizației de bază 
U.T.M. a făcut ca simțul răspunderii per
sonale a tineretului să crească conside
rabil. Crește numărul tinerilor care 
fac propuneri de remediere a lipsurilor 
ce se mai manifestă.

Acordînd atenția cuvenită participării 
tineretului la întrecerea socialistă in 
forme de organizare specifice tinerești, 
noi am reușit să antrenăm toate brigă
zile utemiste în lupta pentru cucerirea 
titlului de cea mai bună brigadă de ca
litate. Brigada condusă de tovarășa Cîm- 
peanu Evdochia, de pildă, și-a îndeplinit 
în ultimul timp sarcinile de plan zilnic 
cu 103 la sută, iar produsele au fost în 
proporție de 99 la sută de calitate supe
rioară. Succese asemănătoare au obținut 
și brigăzile conduse de tinerele Vasile 
Gherghina, Anghel Maria, Petrițoiu An- 
toaneta și altele.

Cu toate succesele obținute în munca 
noastră cu brigăzile utemiste, s-au mai 
manifestat și o serie de lipsuri. Una dintre 
acestea o constituie faptul că membrii 
comitetului U.T.M. au considerat o bună 
bucată de vreme că brigăzile nu mai 
au nevoie de sprijin și îndrumare. Acest 
lucru s-a manifestat în perioada imediat 
următoare zilei de 23 August. De aseme
nea o lipsă gravă a noastră o constituie 
faptul că noi ne-am interesat în mod 
deosebit numai de brigăzile care obțin 
rezultate însemnate, neglijînd activitatea 
brigăzilor utemiste care aveau realizări 
mai puțin însemnate.

Exprimînd hotărirea fierbinte a tine
rilor din întreaga filatură, ne angajăm ca 
în întrecerea pornită în cinstea Congre
sului al II-lea al Partidului și a zilei de 
7 Noiembrie, să lichidăm lipsurile ce mai 
frînează activitatea noastră, să obținem 
noi succese în lupta pentru ridicarea ni
velului de trai al celor ce muncesc.

MARIA RUSU
Secretara comitetului organizației 

de bază U.T.M. de la F.R.B.-București

cotele de grîu
Oprițescu, Joia Radu Comănceanu și 
Gheorghe V. Nicolae, din comuna Gosta- 
vățu, au predat statului cantități mai 
mari de grîu sau de alte boabe decît cele 
prevăzute în planul individual de colec
tări.

Realizări frumoase s-au obținut și la 
predarea cotelor de produse animale. în 
predarea cotelor de carne de vită stat 
fruntașe comunele Beciu, care a predat 
83 la sută din întreaga cantitate prevă
zută în planul anual de colectări, Mărun
ței, care a predat 81 la sută din întreaga 
cantitate și Crăciunei 77 la sută.

Premiul II l-a primit țăranul muncitor 
cu gospodărie individuală Ciocan Costică 
din comuna Zăvoaia, raionul Călmățui, iar 
premiul III țăranul muncitor Dobre Gh. 
Tomea din comuna Turcoaia, raionul 
Măcin.

Premiu la creșterea și îngrijirea porci
nelor a obținut și țăranul muncitor Pa- 
lade Gluță din comuna Bujoru, care de la 
contractarea unui porc și pînă la predare 
l-a îngrășat cu aproape 150 kg. Țăranii 
muncitori care au predat vitele contrac
tate au primit produse prin comerțul de 
întîmpinare, de la un magazin special 
amenajat în incinta expoziției.

Expoziția de animale din Bujoru a 
stîrnit un viu interes în rîndurile țărani
lor muncitori.

Astfel vizitatorii convingîndu-se de a- 
vantajele ce le oferă contractările de ani
male au încheiat numai din prima zi 12 
contractări cu O.R.A.C.A. Printre cei care 
au contractat se află și țăranii muncitori 
Alexandru Axinte cu doi porci, Radu 
Pintille, tot cu același număr și alții.

rau timpul cum puteau, așteptînd înce
perea vreunei adunări de grupă în care se 
va discuta despre... însemnătatea interna
țională a zilei de 1 Mai. (la sfîrșitul lui 
mai într-o ...adunare de grupă !).

Prin însăși firea lor, pionierii sînt dor
nici de fapte mai deosebite, romantice 
chiar. Tocmai aici se vede rolul instruc-

o
de

de

torului: să le organizeze 
atractivă, plină de peripeții, 
„neprevăzute".

Dar pentru asta e nevoie 
de inventivitate și, mai ales, de dragoste, 
de multă dragoste pentru copii. Mulți in
structori ii lasă insă pe copii să-și orga
nizeze singuri activitatea. De bună 
seamă nu întotdeauna, sau poate nu
mai rareori, o asemenea activitate este 
îndreptată către scopuri bune. In aceste 
cazuri pionierii nu pot fi socotiți vinovați. 
Cînd se hotărăsc să săvirșească o faptă, 
mulți copii nu se gîndesc în primul rînd 
la scopul, la justețea ei. ci o fac sub im
boldul interesului ce li-1 stîmește. așa 
cum s-a intimplat cu cel din Țara Oltului.

...Intr-o vară, coborind dinspre Postăva
rul, am nimerit in tabăra de pionieri de la 
Timișul de Sus. încă din munte am auzit 
veselia mare ce domnea acolo și m-am 
bucurat. Iată, aici copiii se distrează cu 
adevărat — mi-am zis. Oare așa era ?

Sunase deșteptarea de aproape două ore 
și în curtea taberei veselia era în toi. De
odată. pe neașteptate, se auzi goarna. Ce 
s-a intimplat ? Un băietan grăsuț și în
desat care se afla cu gornistul strigă en
tuziasmat celor din jur:

— Am găsit un izvor I
Apoi începu să povestească • amănunțit 

„marele eveniment" :
— Am trecut drumul presărat cu pie

triș — 
sărit și 
un loc 
aici în _
— mă întreb; O mlaștină ? Curios încep să

activitate 
întimpiări

pricepere,

spuse el arătînd cu mina — am 
șanțul și deodată imi apare in față 
cu iarbă multă și mocirlos. Chiar 
spatele taberei. Măi, ce să fie ?

— Cu ce se ocupă bărbatul tău ?
— Ține conferințe în legătură cu 

calificarea femeii...
Desen de I. DORU

înfloresc satele patriei
★ ★

Inițiativa deputatului
mijlocul satului Tutana raionul 
de Argeș curge o apă care în 
ploilor se revarsă mult. Pînă la

Prin 
Curtea 
timpul 
retragerea apelor, ca și după aceasta, cir
culația era întreruptă din cauza mîlului 
ce rămînea în urmă. Din această cauză 
țăranii muncitori întâmpinau mari greu
tăți în circulație.

Intr-o zi, venind prin sat tovarășul 
Anca Pavel, deputat în Marea Adunare 
Națională, a stat de vorbă cu oamenii de
spre greutățile lor și a aflat și de acest 
neajuns.

în seara aceleași zile el a discutat cu 
cantonierul Florea Prodan și cu tovarășii 
din comitetul executiv al sfatului popular 
și au hotărît cu toții construirea unui pod 
peste apă.

A doua zi dis-de-dimineață președintele 
sfatului popular, împreună cu cantonierul 
Florea Prodan, pădurarul Ion Ionescu și 
căruțașii Gheorghe Mateescu, Nicolae Si- 
mion și Carol Mateescu au mers în pă
dure, au procurat materialul lemnos nece
sar, și l-au transportat la locul construc
ției. Apoi deîndată dulgherii Dumitru 
Petrescu, Petre R. Dobra, Petre Alexe și 
Vasile Creață au început construcția nou
lui pod. Pentru terminarea lui grabnică 
muncitorii dulgheri ca și țăranii muncitori 
Eugen Giurcă, Petre Florescu și alții au 
depus o stăruitoare muncă. Alături de ei, 
a muncit la construcția podului și depu
tatul Anca Pavel.

Corespondent 
VASILICA ISPAȘOIU

Un nou cămin cultural
Ascunsă între munți, comuna Gura- 

Teghii din raionul Cislău, regiunea Plo
ești n-a cunoscut în trecut binefacerile 
culturii. Acum în această comună se des
fășoară o rodnică activitate culturală. Ti
neretul antrenat de organizația U.T.M. 
din comună a obținut însemnate succese 
în această direcție. Pentru dezvoltarea 
continuă a activității culturale, țăranii 
muncitori și-au construit prin autoimpu- 
nere și un nou cămin cultural, care a 
fost inaugurat de curînd.

în ziua inaugurării tot satul a îmbră
cat haine de sărbătoare. Din pri
mele ore ale dimineții zeci de steaguri 
fluturau în adierea lină a vîntului. Nu
meroase lozinci împodobeau satul. Pe lo
cul unde nu de mult se aflau mormane 
de pămînt, moloz și materiale de con
strucție, s-au strîns sute de țărani mun
citori pentru a participa la festivitatea 
inaugurării căminului cultural din co
mună. Er priveau cu mîndrie roadele 
muncii lor : clădirea mare și încăpătoare 
a căminului, unde vor asculta conferințe, 
vor putea lua cărți, vor lua parte la șe
zători și programe artistice și vor viziona 
filme.

La lucrările de construcție au muncit 
cu elan și hărnicie Ion Mîrzescu, Ionel 
Petriceanu, Gh. Diaconu, Nechita Bogzoiu, 
Gh. Popa, învățătorul Constantin Gosman 
și alți numeroși țărani muncitori.

Corespondent
GH PTRVU

cercetez fiecare colțișor și.„ ce să vezi: 
lingă o tufă se afla un izvor...

Pionierii plecară într-acolo. Intr-adevăr 
— un izvor. Cineva, nu se știe cine, veni 
cu o propunere : — „Să-i facem albie !.„“ 
și ideea plăcu tuturor. Se apucară de trea
bă. Și așa, toată după amiaza aceea și tn 
dimineața următoare copiii lucrară la iz
vor. Se gîndiră să facă și o moară de apă 
și să îndrepte cursul izvorului către rîul 
Timiș unde, plănulau ei, vor crea o cas
cadă.

Toate acestea sînt bune, dar liniștea ce 
domnea în tabără atrase atenția celor 
mari. Aflîndu-se despre ce este vorba se 
convocă repede o adunare în care pionie- 
fii fură făcuți cu ou și cu oțet

— Cine v-a dat voie ? — țipa instructo
rul superior. Ați intrat în noroi și v-ați 
murdărit 1 Parcă nu mai sînteți pionieri. 
Vreo trei au răcit... N-aveți ce face ? Aveți 
doar un plan bogat... Dacă cineva va mai 
săvîrși un asemenea act de indisciplină, va 
fi trimis acasă.

Copiii se priveau rușinați: Intr-adevăr 
erau ca dracii. Bluzele — stropite de noroi, 
pe față — mînjiți. De, așa e cînd scormo
nești în mocirlă cu bețe în loc de unelte. 
Dar parcă totuși nu-i chiar atât de rău... 
Nici cei care au răcit nu zic altfel. Au să 
se însănătoșească și gata. Adică ce, au ve
nit în tabără să stea ca păpușile în cutii ?

Hotărîrea e hotărîre și ea trebuie res
pectată. E rău cînd pionierii, indiscipli- 
nați, o calcă și mai rău însă cînd se iau 
asemenea hotărîri care le spulberă iniția
tiva, care pun stavilă entuziasmului lor.

A doua zi dimineață, la sunetul goarnei, 
copiii se prezentară la careu mai mur
dari și mai obosiți.

— Ce-i cu voi ? — strigă furios și în
mărmurit totodată instructorul superior.

Dar pionierii fură scutiti de răspuns prin 
apariția magazionerului care, disperat, în
cepu să se plîngă că i se furaseră noaptea 
toate uneltele și nu știe ce să facă.

Așa s-a intimplat la Timiș Pionierii, 
dornici de lucruri interesante, noi. au dat 
o lecție strașnică colectivului de condu
cere al taberei care, în loc să organizeze 
amenajarea izvorului descoperit, lucru 
ce-i atrăgea pe copii, s-au dovedit a fi 
niște dîrji apărători ai unor planuri biro
cratice. Rezultatele ? Pionierii au privit pe 
instructori ca pe niște oameni străini de 
dorințele lor.

SFAT AGROTEHNIC

Să însămînțăm în rînduri încrucișate 
șî în rînduri dese

ale Congresu- 
cu privire la 
următorii 2-3

în Proiectul de Directive 
lui al II-lea al Partidului 
dezvoltarea agriculturii în 
ani se acordă o deosebită importanță pro
blemei măririi producției de cereale. A- 
cest lucru se va realiza prin sporirea su
prafeței ocupate de cereale, dar mai ales 
pe seama sporirii producției de cereale la 
hectar.

în ceea ce privește suprafața ocupată 
de cereale, ea va crește în anul 1956 pînă 
la 7.360.000 de hectare, din care numai 
griul va ocupa 2.740.000 hectare. Producția 
medie pe țară la cereale va trebui să 
crească mult. Așa de pildă, la griul de 
toamnă, producția medie va crește pînă 
la 1400 kg la hectar, la secară pînă la 
1300 kg., la orzul de toamnă pînă la 1500. 
la cel de primăvară pînă la 1200 kg. iar 
la ovăz pînă la 1200 kg. la hectar.

Unul din mijloacele de bază care asi
gură creșterea producției la hectar este 
semănatul în cele mal bune condițiuni.

Să analizăm aceste condițiuni și să ve
dem care sînt foloasele practice ale înde
plinirii lor. Experiența din decursul ani
lor a arătat că 70—80% din recoltă se 
datorește măsurilor agrotehnice ca : lu
crarea solului, metode înaintate de însă- 
mînțare, aplicarea de îngrășăminte, semă
natul și îngrijirea culturilor la timp. Res
tul de 20-30 de procente rămîn pe seama 
calității materialului de însămînțare și 
soiului ales și superior.

O deosebită importanță pentru ridica
rea producției la hectar o prezintă semă
natul cu mașina în rînduri. Față de semă
natul prin împrăștiere, semănatul cu ma
șina prezintă multe avantaje. Cele mai 
importante sînt:

îngroparea tuturor semințelor la aceeași 
adîncime și legat de acest fapt, răsărirea 
uniformă. Aceasta se datorește faptului 
că semințele sînt așezate pe un stra‘ 
umed, iar deasupra lor se află un strat 
de pămînt afinat.

Se dă la hectar o cantitate dorită de 
semințe și anume cantitatea recomandată 
de știință și verificată de practică.

Plantele răsărite au un spațiu mai mult 
sau mai puțin egal, iar ca urmare vor 
beneficia de cantități egale de hrană, aer, 
lumină și căldură.

Buruienile sînt înăbușite, coacerea este 
uniformă iar recoltatul se poate face cu 
ușurință și la momentul potrivit.

Dintre metodele de semănat cu mașina 
în rînduri și-au croit drum în gospodă
riile de stat, în gospodăriile colective și 
întovărășiri, precum și în multe din gos
podăriile țăranilor muncitori, două metode 
și anume: semănatul în rînduri încruci
șate și semănatul în rînduri dese.

Proiectul de Directive prevede: „Să se 
insămințeze după metoda rîndurilor în
crucișate și în rînduri 
210.000 ha. de păioase in 
puțin 450.000 ha. în anul

Semănatul în rînduri 
mai pe scurt, semănatul 
practică în Uniunea Sovietică încă din 
anul 1936. Folosind această1 metodă, col
hozurile din regiunea cerealieră din Altai 
au obținut producții record de grîu: 
6.090 kg. la hectar în colhozul „Scînteia", 
8.500 kg. la ha. în colhozul „Tînăra Gar
dă" și altele.

In anul 1951, în țara noastră, peste 90 
la sută din gospodăriile agricole colec
tive au semănat diferite suprafețe cu ce
reale în rînduri încrucișate. Gospodăria 
colectivă din Găgeni, raionul Buzău, a 
avut un spor de peste 500 kg. grîu la hec
tar față de semănatul obișnuit. Gospodă
ria colectivă „Flacăra Roșie" din regiunea 
Ploești, a obținut 2.580 kg. grîu la hec
tar față de 1.300 kg. obținut în gospodă
riile individuale unde s-a semănat obiș
nuit. Institutul de cercetări agronomice 
a experimentat această metodă în anul 
1951 și a stabilit că față de semănăturile 
obișnuite, cu mașina, se obțin sporuri de 

Ia 
în

dese cel puțin 
anul 1955 și cel 
1956.
încrucișate sau 
în cruce — se

12,1% la griul 
orz, atunci cînd 
cruclșate.

în ce constă 
perioritatea ei?

Se aleg pentru semănat suprafețe 
teren de formă pătrată sau apropiate 
forma pătrată. Cantitatea de sămînță 
se dă la hectar se majorează cu 10 
sută. Astfel dacă la semănatul obișnuit 
dăm 160 kg. la hectar, la semănatul in 
rînduri încrucișate vom da cu 16 kg. mai 
mult, adică 176 kg.

Se potrivește mașina de semănat pen
tru jumătate din această cantitate, adică 
pentru 88 kg. la hectar. Cu această să
mînță semănăm suprafața noastră de te
ren într-o direcție. Cu a doua jumătate de

de toamnă și 12,2 0/n 
semănăm în rînduri

metoda și care este su-
de 
de 
ce 
la

„.Intr-oj:ălătorie în Valea Jiului am face ceva și mai minunat : să facă o hartă 
mare în relief. Pe ea să așeze machetele. 
N-ar fi fost interesant, tovarășă instruc
toare ?

Dar parcă asemenea lucruri interesante, 
atractive se pot tace numai undeva pe 
lunca înverzită sau în munți ? Nici decum. 
O clasă simplă ca oricare alta sau curtea 
școlii pot fi uneori locuri foarte bune pen
tru a satisface setea de romantism a pio
nierilor.

Copiii stau în bănci liniștiți. In clasă e 
cald, iar afară urlă crivățul și e ger nă
praznic că iama-i în toi. Dar deodată 
clasa dispare. Nu se mai vede catedra, 
nici tabla. Și nici crivățul nu se mai aude 
cum urlă, iar cerul e senin. Doar ici, colo, 
bulgări de nori argintii plutesc pe cer, 
asemenea unor ghețari pe suprafața 
oceanului. De dincolo de acești nori, 
din înălțimi amețitoare, vine spre pă
mînt un punct negru ce se mărește cu 
fiecare secundă ce trece. Oare ce să fie ? 
De la mii' de metri, dintr-un avion al că
rui zgomot abia se aude, s-a aruncat un 
parașutist sportiv. De jos, de pe pămînt, 
mulțimea îl urmărește cu răsuflarea o- 
prită. Trec secundele una după alta. Mai 
e puțin, încă puțin, și-și va deschide pa
rașuta. Dar ce se întâmplă ? Nemaipome
nit 1 Pfimîntul e atît de aproape și el con
tinuă să cadă cu viteză amețitoare. O fi 
defectă parașuta? Oare va muri?... Iată, 
a ajuns atît de aproape. Cei de pe pă
mînt își astupă ochii. S-a prăbușit?

Nu, nu s-a prăbușit. Parașutistul se află 
aci în clasă și vorbește. Nu credeți? Iată 

“ le-a plăcut po- 
fost chiar el și 
în sobă că focul 
și crivățul urlă

de o oră de curs, doar poate prin 
că profesoara nu ședea la catedră 
avea catalogul la ea.
plecat de la această discuție și, pe 
m-am străduit să-mi închipui cum

șantier acolo; cu drumuri, 
tire de telegraf, cu case... 
trei băieți mă lămuri mîn-

avut o discuție cu o instructoare de deta
șament din Petroșani.

— Ce Jac pionierii din detașamentul tău?
— am întrebat-o, și ea mi-a spus unele 
lucruri care dovedeau o activitate săracă.

Mi-a descris și o adunare cu tema: 
„Bogățiile patriei" Cele aflate, mărturi
sesc, m-au surprins. Iată cum s-a des
fășurat : Subiectul a fost împărțit pio
nierilor pentru a-1 învăța, iar în ziua și 
la ora respectivă aceștia au spus... lecția. 
Da, lecția, pentru că nu se deosebea cu 
nimic 
aceea 
și nu

Am 
drum, ___ __ __ ____________
a decurs adunarea și să zăresc măcar pen
tru o clipă ceva, chiar și numai o părti
cică, din ceea ce se cheamă viață pionie
rească. Dar n-am reușit să văd decît copii 
plictisiți privind neclintit! pe fereastră 
dincolo de care se afla de fapt gîndul lor.

Tăcut, îngîndurat, am pornit-o în jos pe 
lunca riului. Era către seară și se așter
nuse liniștea, iar pe malul riului ședeau 
trei băieți șl meștereau ceva Oare ce 
meștereau ? M-am apropiat și am văzut 
un adevărat 
cu stâlpi, cu 
Unul din cei 
dru.

— Facem o ______________
crăm la vagonete, dar._ merge cam greu
— spuse el — deoarece inginerul Mircea
— continuă arătînd foarte grav către to
varășul său din dreapta, un puști ciufu
lit, cu cravata de pionier sucită, care cio
plea o bucată de lemn — nu prea se pri
cepe să facă roțl.„ Fără ele nu se poate.

Tîrziu, cind s-au aprins ca licuricii ste
lele pe cer, m-am despărțit de harnicii 
constructori. Și, nu știu cum, mi-a venit 
atunci în minte că poate cei trei pionieri 
sînt chiar din detașamentul instructoarei 
cu care am stat de vorbă, și-mi păru rău 
că nu-i întrebasem din ce unitate fac 
parte Și mă gîndii de asemenea la adu
narea aceea „despre bogățiile țării"». Cît 
de interesantă putea să fie O adunare 
ținută nu în clasă, ci undeva pe o pajiște. 
Pionierii să învețe, să se documenteze în le
gătură cu această temă și, în ziua adună
rii, să prezinte machete care să înfățișeze 
bogățiile țării. Sau, mă gîndesc, ar fi putut 

mină de cărbune. Acum Iu-

sămînță semănăm de-a curmezișul primei 
semănături

E drept, metoda necesită mai mult timp, 
dar la o bună organizare și folosire a ma
șinilor și tractoarelor, acest dezavantaj 
dispare. Cît despre cheltuiala de muncă 
și consumul de carburanți, acestea sînt pe 
deplin răsplătite de sporul de recoltă pe 
care-1 obținem de la cerealele semănate 
în acest fel.

Superioritatea acestei metode reiese din 
următoarele fapte :

Dacă semănăm cu mașina în rînduri 
obișnuite pe fiecare metru pătrat cad 
cam 400 de boabe. Dacă distanța dintre 
rînduri este de 12,5- cm., atunci pe fiecare 
rînd, boabele cad la o distanță de 2 cm. 
unele de altele. Se știe că rădăcinile ce
realelor se răspîndesc în cerc. De aici 
decurge faptul că suprafața de hrănire a 
fiecărei plante trebuie să aibă o formă 
pătrată. Acest lucru nu se întâmplă la se
mănatul cu mașina în rînduri obișnuite, 
unde se realizează o suprafață alungită 
de hrănire a plantelor. Cînd semănăm în 
rînduri încrucișate și dăm aceeași canti
tate de sămînță la hectar, distanța din
tre două boabe crește la 4 cm., iar cînd 
majorăm norma de sămînță cu 10 la sută, 
distanța dintre boabe este de 3,68 cm. 
Rezultă de aici că prin semănatul în rîn- 
duri încrucișate, suprafața de hrănire .« 
plantelor se apropie de forma pătrată.

Datorită acestei așezări a semințelor în 
pămînt, hrana este mai bine și mai com
plet folosită, iar plantele beneficiază 
deopotrivă de lumină, de aer și de căl
dură.

Plantele acoperă mai bine terenul, a- 
părîndu-1 de pierderile de apă prin eva
porare și în același timp ferindu-1 de 
distrugere prin eroziune.

Semănatul în cruce cere însă parcele 
de formă pătrată. Pe aceste parcele, 
mersul în gol al mașinii de semănat se 
reduce de 2-3 ori față de parcelele dp for
mă dreptunghiulară. Acest fapt duce la 
reducerea timpului necesar pentru se
mănat.

Semănatul in rînduri încrucișate se 
face cu mașinile obișnuite, cu tuburile a- 
șezate pe două rînduri.

O altă metodă de semănat, care dă re
zultate foarte bune, este semănatul în 
rînduri dese sau în rînduri apropiate. 
Pentru a realiza acest mod de semănat, 
există mașini speciale, ale căror brăzdare 
(tuburi) sînt așezate pe 3 rînduri. Dis
tanța dintre brăzdare este de 7-7,5 cm.

Această metodă de semănat are aceleași 
avantaje ca și semănatul în rînduri în
crucișate în ceea cp privește realizarea 
unei suprafețe uniforme de hrănire a 
plantelor. Are încă avantajul că nu nece
sită dublarea timpului de semănat și a 
consumului de carburanți.

Pe lingă aceste mari avantaje, are însă 
și o cerință specială față de pregătirea 
terenului și anume: întrucît tuburile 
(brăzdarele) sînt foarte apropiate (7-7 5 
cm.), terenul trebuie să fie bine lucrat, 
fără bolovani șl fără rădăcini de plante 
cultivate sau buruieni. Dacă pe teren sînt 
bulgări și rădăcini, atunci brăzdarele se 
înfundă foarte ușor iar semănătura iese 
de calitate slabă. Vedem de aici că aceas
tă metodă de semănat cere o bună între
ținere a pămîntului, ceea ce este posibil 
într-o agricultură înaintată spre care pă
șim noi tot mai hotăriți.

Mașini speciale de semănat în rînduri 
dese există la multe stațiuni de mașini și 
tractoare și la gospodăriile agricole de 
stat. Există însă și posibilitatea de a a- 
plica metoda semănatului în rînduri dese 
fără mașini speciale. La multe gospodării 
agricole de stat din țara noastră s-a apli
cat această metodă adăugîndu-se la ma
șinile obișnuite al treilea rînd de brăz
dare sau strîngînd brăzdarele existente 
într-o parte a mașinii de semănat și re- 
glînd avantrenurile (roțile dinainte ale 
mașinii) în așa fel ca semănatul să nu se 
mai facă cu greșuri.

Din experiențele făcute spre a se vedea 
dacă semănatul în rînduri dese este su
perior semănatului în wnduri obișnuite, 
s-au obținut următoarele rezultate: la 
semănatul în rînduri obișnuite recolta a 
fost de 2.580 kg. iar la semănatul în rîn
duri dese recolta a fost de 3.150 kg. la 
hectar, adică cu 570 kg. mai mult, ceea 
ce reprezintă un spor de 22,1 la sută.

Aplicarea în campania de toamnă a me
todelor de semănat în rînduri încrucișate 
și în rînduri dese este un mijloc de înde
plinire a sarcinii de ridicare continuă a 
nivelului agriculturii din țara noastră.

Inginer TEODOR MOSCALU 
asistent la Institutul Agronomic 

„Nicolae Bălcescu" — București

îi întreabă pe copii dacă 
vestirea al cărui erou a 
merge apoi să 
se stinge, iar 
năpraznic...

bage lemne 
afară e ger

★
tovarăși instructori de pio-Ce spuneți tovarăși instructori de pio

nieri ? Nu există destule mijloace atrac
tive, care să răspundă setei de cunoștințe 
și peripeții curajoase a pionierilor? Nu 
puteți ajuta printr-o r. 
rodnică, la înflorirea în 
unități a adevăratului 
nieresc ?

muncă educativă, 
.1 detașamente șt 

romantism pio-
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INTERVIUL
VIETNAMUL DE NORD 22 (Agerpres). 

— CHINA NOUA transmite :
Intr-un interviu acordat recent unui 

corespondent al agenției China Nouă, Ho 
Și Min, președintele Republicii Democrate 
Vietnam, a declarat că poporul vietnamez 
va duce pînă la capăt mișcarea de elibe
rare națională în noua situație creată.

Președintele Ho Și Min a vorbit despre 
noile sarcini care stau în fața poporu
lui vietnamez în urma eliberării Vietna
mului de nord.

El a arătat că restabilirea păcii în In
dochina a fost o mare victorie pentru po
poarele din Vietnam, Laos și Cambodgia. 
Ea este rezultatul luptei de eliberare a 
popoarelor indochineze împotriva impe
rialiștilor străini din ultimul secol și în 
deosebi rezultatul eroicei lupte armate 
dusă de poporul vietnamez sub conduce
rea Partidului Comunist din Vietnam și 
a Partidului MuncH din Vietnam în ul
timii opt ani.

„Mișcarea de eliberare națională viet
nameză a intrat într-o nouă fază", a de
clarat Președintele. Caracteristicele ace
stei faze sînt: trecerea de la război la 
pace, trecerea de la sate la orașe și de 
la descentralizare la centralizare. Trupele 
franceze au evacuat Vietnamul de nord 
și vor rămîne în sudul țării o perioadă 
oarecare de timp".

Analiztnd aceste caracteristici. Preșe
dintele a menționat că în trecut întreaga 
luptă și întreaga activitate a poporului 
vietnamez s-au desfășurat în condiții de 
război. Acum, poporul trebuie să invete 
să lupte și să muncească în condiții de 
pace. Pînă în prezent, am preluat regiunea 
deltei Fluviului Roșu și numeroase sate, 
comune, și localități. în curînd ne vom 
face intrarea în orașe mari ca Hanoi și 
Haifong. In consecință, va fi necesar 
să administrăm nu numai sate, ci și 
orașe, industrii și căi ferate. In tre
cut, din cauza războiului, a fost menținută 
o oarecare descentralizare, în deosebi în 
cursul războiului de partizani. Pe atunci, 
această stare de lucruri era necesară și

Cu privire la pozițiile Angliei, Franței și S. U. A. 
în problemele legate de reînarmarea Germaniei occidentale
STRASSBOURG 22 (Agerpres). — Odată 

cu discursul rostit de Mendes-France la 
Strassbourg unde a prezentat noul plan al 
guvernului privitor la reînarmarea Ger
maniei occidentale prin includerea ei în 
blocul militar al puterilor occidentale. 
Franța a trimis guvernelor celorlalte opt 
state care participă la viitoarea conferin
ță de la Londra un memorandum în care 
sînt expuse pe larg propunerile franceze.

Observatorii diplomatici care au exami
nat noua „variantă" franceză arată că ea 
se deosebește de formulele americană și 
britanică de înlocuire a C.D.E.-uIUi nu 
prin fondul său, ci prin căile d5 realizare. 
In esență, cele trei variante pentru refa
cerea militarismului german se pot rezu
ma la următoarele : Statele Unite cer re- 
înarmarea imediată a Germaniei occiden
tale prin admiterea acesteia direct și ime
diat în blocul Atlantic ; guvernul britanic 
preconizează înarmarea republicii de la 
Bonn întli în cadrul pactului de la Bruxel
les si ulterior în blocul Atlantic ; planul 
francez prevede și el admiterea in viitor 
a Germaniei occidentale în blocul nord- 
atlantic duDă ce va fi fost inclusă în 
pactul de la Bruxelles, dar. pentru a crea 
poporului francez iluzia că înarmarea 
vest-germană ar putea fi limitată in ca
drul organismelor citate mai sus, premie

Declarația delegației partidului laburist care a vizitat R. D. Gerrr.ană
BERLIN 22 (Agerpres) — Agenția A.D.N. 

a transmis textul declarației făcute de 
delegația partidului laburist englez care 
a vizitat Repub.lica Democrată Germană 
la invitația Biroului Conferinței interna
ționale pentru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane. Din delegație au făcut 
parte membri ai partidului laburist: Frank 
Beswick și Mark Hewtson — deputați în 
Camera Comunelor; U Hopkins, membru 
în Comitetul executiv al organizației din 
Londra a partidului laburist; E. Bedford, 
secretar al Comitetului politic al organi
zației din Londra a partidului cooperatist;

ACORDAT DE
justă. In prezent, condițiile existente im
pun o conducere centralizată și unificată. 
Acordul de armistițiu prevede că forțele 
armate ale celor două părți trebuie să se 
regrupeze vremelnic în nordul și sudul 
țării. Aceasta face necesară coexistenta 
pașnică a celor două zone pentru a per
mite ținerea alegerilor generale în întrea
ga țară în vederea realizării unificării 
naționale, independenței și democrației.

Președintele a arătat că poporul viet
namez își va consacra și pe viitor toate 
eforturile cauzei mișcării naționale de
mocratice. Sarcinile generale ale poporu
lui vietnamez în perioada ce urmează 
sînt: I) să consolideze pacea și să ză
dărnicească toate uneltirile care urmă
resc torpilarea acordului de armistițiu: 2) 
să depună eforturi pentru a desăvîrși re
forma agrară, a restabili și ridica pro
ducția. a mări capacitatea de apărare na
țională și a construi Vietnamul de nord, 
și 3) să realizeze unificarea națională, in
dependența și democrația.

„Avem multe de făcut pentru a conso
lida armistițiul și pacea, a spus președin
tele Ho Și Min. Trebuie să preluăm toate 
orașele și satele recent eliberate pe care 
trebuie să le administrăm bine, tre
buie să vindecăm rănile războiului, să 
refacem economia națională, să dezvoltăm 
comerțul exterior și schimburile comer
ciale dintre sat și oraș.

Trebuie să întărim Partidul Muncii din 
Vietnam, regimul democratic, armata 
populară vietnameză și alianța dintre 
muncitori și țărani. Trebuie să cîștigăm 
de partea noastră burghezia orășenească, 
pe intelectualii și moșierii cu vederi îna
intate ; să aplicăm în mod Just o poli
tică de lit^rtate a cultului, să întărim 
unitatea patriotică a întregului popor al 
țării, să lărgim și să dezvoltăm Frontul 
Național Democrat Unit din Vietnam. 
Vom depune eforturi pentru a atrage de 
partea noastră pe toți cei care se pro
nunță pentru pace, unificare, independență 
și democrație și le vom Întinde mina in
diferent dacă in trecut au colaborat sau 

rul Mendes-France a propus crearea unu: 
asa-num:t organ de control al armamen
telor țărilor participante. Or, cercurile 
americane s: vest-germane care cer drep
turi nelimitate pentru refacerea potenția
lului militar german, refuză să accepte 
măcar ideea existentei unui contrei

După cum era de așteptat, nu au tntlr- 
ziat nici reacțiile de la Washington. Co
respondentul agenției France Presse vor
bește de „lipsa de entuziasm* cu care a 
fost primit la Washington planul lui Men
des-France. iar United Press relatează: 
„înalte oficialități guvernamentale au ad
mis că Statele Unite sînt pesimiste..“ și nu 
și-au ascuns nemulțumirea fată de noile 
soluții franceze

Comentatorul diplomatic al ziarului 
-New York Times". Reston, scrie că pla
nul francez „nu corespunde speranțelor 
secretarului de stat Dulles" și adaugă că 
la Washington se bănuiește că premierul 
francez a insistat asupra tratatului de la 
Bruxelles pentru a limita in viitor rolul 
Statelor Unite în ce privește reînarmarea 
Germaniei.

Corespondenți: de presă de la Bonn 
vorbind despre reacția lui Adenauer și a 
cercurilor oficiale in urma citiri: textului 
cuvintării lui Mendes-France arată că jei 
au fost enervați și contrarăți".

J. Sale, activist sindical; docentul M. 
Barrett-Brovyn.

In declarație membrii delegației arată 
că s-au întîlnit cu primul ministru și cu 
alți miniștri din guvernul R. D. Germane 
printre care ministrul Afacerilor Externe, 
ministrul Afacerilor Interne și ministrul 
Comerțului Interior și intergerman. Am 
avut prilejul să stăm de vorbă despre 
interesele comune cu fruntași ai sindica
telor din Germania răsăriteană și ai miș
cării cooperatiste precum și cu reprezen
tanți ai științei și ai partidelor politice.

Deosebit de interesantă a fost pentru 
noi convorbirea cu dL Schmidt Wittmack

HO Șl MIN
nu cu cealaltă parte. Prin consultări și 
tratative, pe bază de egalitate și avantaje 
reciproce, vom normaliza relațiile noas
tre cu Franța și vom dezvolta legături 
comerciale și economice cu această țară, 
vom întări unitatea și prietenia dintre 
cele două popoare. Vom stabili relații cu 
Laosul și Cambodgia pe baza celor cinci 
principii: respectul reciproc pentru inte
gritatea teritorială și suveranitatea fiecă
rei țări ; neagresiunea ; neamestecul în 
treburile interne ale celorlalte țări ; ega
litatea și avantaje reciproce, precum și 
coexistența pașnică"

„Această nouă situație, a spus în con
tinuare președintele Ho Și Min, cere din 
partea noastră o muncă neobosită. întrea
ga noastră muncă va fi călăuzită de o po
litică justă. Tot ce vom tace va fi dictat 
de interesele păcii, unificării, independen
ței și democrației".

„Așa, de exemplu, a continuat președin
tele Ho Și Min, în orașele eliberate preo
cuparea noastră de căpetenie va fi ocro
tirea și reconstruirea lor. De aceea, după 
intrarea noastră în aceste orașe, sarcina 
noastră va fi să ocrotim avutul obștesc, 
să menținem ordinea publică și să asi
gurăm desfășurarea normală a vieții în 
aceste orașe, să repunem în funcțiune fa
bricile. să redeschidem școlile, să resta
bilim viața comercială, să normalizăm a- 
provizionarea cu alimente și articole de 
primă necesitate, să asigurăm aprovizio
narea normală cu apă și curent electric, 
să repunem în fuqpțiune serviciile poș
tale, transporturile. spitalele și celelalte 
servicii de utilitate publică. Funcționarii 
și întregul personal vor rămîne la locu
rile lor de muncă și vor primi salariul 
ca și pînă acum".

In încheiere, președintele Ho Și Min 
a spus: ..Ne mai așteaptă desigur nu
meroase dificultăți și obstacole. Sperăm 
însă că datorită luptei unite a întregului 
partid, a întregii armate și a poporului 
din întreaga țară, va fi făurit un Vietnam 
nou, democrat, pașnic, unit și indepen
dent*.

La Londra însă, cercurile oficiale au 
adoptat în legătură cu noul plan francez 
o atitudine caracterizată de ziarul „Ti
mes" prudentă, dar nu negativă. La Mi
nisterul de Externe britanic s-a recu
noscut că guvernul francez este în fa
voarea rein armări: Celularei occidentale 
dar s-a arătat că francezi: pun prea mult 
accentul pe controlul asupra armamente
lor contizentelpr europene ale blocului 
atlantic. Un purtător de corint al Muus- 
terulu: de Externe britanic a declarat că 
„tezele franceză și engleză privind soluția 
de schimb pentru cratriîratia germană 
d-upă respingerea C.DE. nu sînt de fapt 
de neîmpăcat".

Presa engleză se arată totuși nemulțu
mită de faptul că planul francez cere 
Angliei să se lege prea mult de conti
nentul european in chestiunea reinarmăr- 
Germaniei.

La 23 septembrie urmeari să se des
chidă conferința de la Londra a celor 
nouă țări in legătură cu reînarmarea 
Germaniei Cmesp: ax -.tul ageahei Uni
ted Press, ceeneaiind evr-rwe> ±.r 
ultim le zSe. ia șpec-Jl pont—ie guverne
lor SILA. Angbe g» Franței. îs: exprimă 
părerea că întrevederile de la Londra 
vor iri.lmpma numeroase dificultăți*.

despre problemele unificări: Germaniei. 
Noi am văzut destule pentru a ae con
vinge că felul cum este prezentată de obi
cei in Anglia viața din Germania răsări
teană este denaturat Am fost deosebit de 
puternic impresionați de fapta! ci na se 
fac nici un fel de pregătiri militare sau 
agresive.

Sintem convinși că năzuința tuturor oa
menilor cu care am stat de vorbă despre 
unificarea Germaniei pe calea tratativelor, 
in condiții care includ alegeri there, este 
sinceră și poate da rezultate acceptabile 
atît pentru țările din Răsărit cit și pen
tru țările din Apus.

Lucrările Adunării 
Generale O. N. U.

NEW YORK 22 (Agerpres). — In dimi
neața zilei de 22 septembrie Adunarea Ge
nerală O.N.U. și-a început lucrările prin 
convocarea Comitetului politic în vederea 
alegerii președintelui acestuia. Reprezen
tantul Columbiei. F. Urrutia a fost ales 
președinte al Comitetului politic. Au avut 
apoi loc ședințe ale celorlalte comitete. 
Au fost aleși în unanimitate : Thors (Is
landa) — președinte al comitetului politic 
special ; Copland (Australia) — președinte 
al Comitetului -pentru problemele econo
mice și financiare: Jiri Nosek (R. Ceho
slovacă) — președinte al Comisiei pentru 
problemele sociale, umanitare și culturale: 
Al Ashaa (Siria) — președinte al Consiliu
lui de tutelă.

Ca președinte al comitetului pentru 
probleme administrative și bugetare a fost 
ales reprezentantul Tailandei, Sarasin.

Reprezentantul Cubei, Garcia Amador, 
a fost ales in unanimitate președinte al 
comitetului juridic

A fost ținută apoi o ședință plenară 
a Adunării generale în cadrul căreia au 
fost aleși șapte vicepreședinți ai Adu
nării și anume reprezentanții Angl'd. 
Birmaniei, Uniunii Sovietice, Franței, 
Ecuadorului. S.U.A , gomindanistul.

In felul acesta Adunarea generală a 
terminat alcătuirea comitetului general 
ermpus din președinte, șapte vicepre
ședinți și șapte președinți de comitete.

----•----

Succesul pavilionu'ui sovietic 
la Tirgul international de la Izmir

IZMIR 22 (Agerpres). — TASS trans
mite .

La 21 septembrie a avut loc închiderea 
relu: de al 23-iea Tîrg internațional de 
la Izmir. Pavilionul sovietic a fost vizitat 
d-c președintele Turciei, Gelal Bayar, care 
a fost intimpinat de Podțerob, ambasado
rii LdtSS. în Turcia, și de Rîbalcenko, 
directorul pavilionului sovietic.

Gelal Bayar a examinat cu atenție obiec
tele expuse, manifestind un deosebit in
teres față de mașinile agricole.

Anul acesta, la Tîrgul de la Izmir au 
participat 17 state, printre care Anglia, 
Franța, Polonia, Italia, Ungaria și altele. 
Potrivit relatărilor ziarelor turcești, în 

de o lună tîrgul a fost vizitat de 
peste 1.500 000 persoane, dintre care a- 
prcximativ 80% au vizitat pavilionul 
U R S.S

Mărfurile expuse de Uniunea Sovietică 
au s:im:t un deosebit interes în cercurile 
de afaceri din Turcia. Pe adresa direcției 
pavilionului au sosit numeroase comenzi 
pentru mărfuri sovietice din partea unor 
firme turcești

---- •-----

Lipsa de profesori în S. U. A.
WASHINGTON 22 (Agerpres). — Situa

ția învățâmîntului în Statele Unite este 
arit de proastă incit chiar Samuel Brow- 
aeD, comisarul pentru educația națională, 
a Iest nevoit să recunoască în fața corni- 

Camere: Reprezentanților pentru in
strucțiunea publică, că in S-U.A. lipsesc ' 
in momentul de față 120.000 de învățători 
s: 330 900 de săli de clasă. „Noi pierdem 
— fiecare am a adăugat et mai multi in- 
vățătoei Pecii pregătesc școlile noastre. 
Si dacă această evoluție se va menține 
in același ritm, in and 1960 vom avea 
292JM de învățători mai puțin deci: 1 
avem ne voie*.

----•----
Măsuri rasiste 

împotriva evreilor în S. U. A.
NEX YORK 32 fAgerpres' — OBciaH- 

tățDe a-oe—e-an* contimiă să întreprindă 
măsuri rasiste discriminatorii împotriva 
poțxpațset

Pocr.vri relatărilor presei. 33 de func
ționari evrei care lucrau în serricuJe ar
mate: americane au fost coerediaU.

.Uț» americană împotriva djer minării 
rasiale* a mamtat o cată de protest îm
potriva noii măsuri cu caracter fascist 
luată de autoritățile militare ale SUA

TELEGRAMA
Către

Adunarea repnezentanfilor populari din întreaga Chină
PEKIN

Cu ocazia primei sesiuni a Adunării reprezentanților populari din Întreaga 
Chină, Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne vă trans
mite un călduros și sincer salut frățesc.

Poporul romîn se bucură din toată inima și urmărește cu un deosebit Interes 
marile realizări obținute de Republica Populară Chineză în domeniul politic, eco
nomic și cultural pe drumul construirii socialismului, oglindite în prima constituție 
cu adevărat democratică a Chinei, adoptată în actuala sesiune a Adunării reprezen
tanților populari din întreaga Chină.

In numele poporului romîn, Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne urează poporului chinez noi și mărețe succese în munca și lupta 
pentru făurirea unei vieți fericite și continua întărire a Chinei democrat populare.

Să se întărească și să se dezvolte necontenit prietenia dintre poporul romîn șl 
poporul chinez.

PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
A REPUBLICII POPULARE ROMINE

Note

De ce a demisionat Piccioni
La un an și cinci luni după descoperirea 

pe o mică plajă de lingă Roma a cada- 
vrului unei tinere, ministrul de externe 
al Italiei, Attilio Piccioni, este obligat să 
demisioneze. Deci descoperirea tragică 
făcută pe malul mării a pus capăt carie
rei ministeriale a lui Piccioni, provocînd 
de asemenea mari dificultăți întregului 
guvern italian.

Care sînt faptele ?
...11 aprilie 1953. Un ucenic care se du

cea la lucru descoperă pe plaja de la Tor 
Vaianica, în apropierea Romei, cadavrul 
tinerei Wilma Montesi din Roma în etate 
de 23 ani. Cercetările au fost efec
tuate rapid și totul lămurit. Wilma Mon
tesi nu s-a sinucis, nu a fost omorîtă ci 
s-a înecat. Cu aceasta, cercetările au fost 
închise. Toată lumea se liniștise, inclușii) 
cei ce aveau pe conștiință crima, pînă 
într-una din zilele lunii octombrie a anu
lui trecut cînd a apărut pe piață revista 
de mic tiraj „Attualita". Revista publica 
un articol al directorului ei, Silvano Muto, 
care scria: „Wtlma Montesi a murit de
oarece a prizat prea multă cocaină în 
orașul Capocotta, în cursul unei orgii la 
care participau personalități ale înaltei 
societăți din Roma" Ziarele au reluat pe 
larg această știre arătînd că la Capocotta 
se găsește castelul de vinătoare a lui 
Vgo Montagna, cunoscut om de afaceri.

Silvano Muto a fost dat in judecată 
pentru calomnie, iar procesul a strinit un 
interes deosebit în rindurile opiniei pu
blice. Se așteptau probele care să sus
țină afirmațiile din „Attualita".

Audierea tinerei Anna Maria Caglio, 
prietenă cu Montagna, a durat două zile 
și a reieșit cu claritate că sînt ameste
cați în moartea Wilmei Montesi, în pri
mul rind, Ugo Montagna, tipul clasic al 
aventurierului, fost agent al gestapoului, 
al polifiei fasciste italiene O.V.R.A. și 
care cu rapiditate s-a îmbogățit la Roma 
luîndu-și și titlul de marchiz. In „cazul 
„Montesi" au fost implicați și Piero Pic- 
cioni fiul ministrului de externe demisio
nat, Alfonso Spataro, fiul secretarului 
adjunct al partidului democrat-creștin, 
Tomaso Pavone, șeful politiei italiene.

Dar dezvăluirile ulterioare au arătat că 
„afacerea Montesi" nu este decit un capi
tol — și încă nu cel mai grav — din marea 
curte de cruțare a unor înalte personali
tăți politice italiene. Astfel, în raportul 
secret al poliției semnat de colonelul de 
jandarmi Pompei, se e-ată ec «u mai exis
ta: plângeri împotriva hri Montagna dar 
ele nu au fast urmate de cercetări. Există 
chiar și o scrisoare a Annei Maria Caglio 
către fostul pnm-ministru al Italiei, Fan- 
fani, dar cure a rămas tot fără urmări 
publice. Nici nu se putea întimpla alt
fel cînd, după cum arată însăși raportul 
oficial al poliției și care, sub presiunea 
opiniei pnblsce a trebuit să fie dezvăluit, 
Mxntagna făcea afaceri suspecte împreună 
cu cei citări mei rus cu Spataro depu
tat r. ser—eter adjunct al partidului demo- 
erct-creștiss, aratele Riccardo Galeazi Lin 
medurui persanul al Papei, Corrado Ber- 
urdâni procurorul tribunalului Vaticanu- 
isi. ^enerulul de brigadă Giovani Gatta 
dm msnutentt apărării, generalul FaUa- 
eso dtn statul major.

Implicarea sau chiar numai citarea unor 
asemenea nume în proces fac de înfeles 
prerinila făcute pentru mușamalizarea 

afacerii. S-a mers de la internarea unui 
om sănătos intr-un ospiciu care cunoștea 
amănunte asupra crimei și pînă la șanta- 
jarea primului ministru Scelba care a fost 
amenințat cu dezvăluirea legăturilor pe 
care se afirmă că le-a avut cu faimosul 
bandit sicilian Giuliano (o altă afacere 
senzațională care deocamdată nu a avut 
urmări) dacă nu se închide dosarul Mon
tesi. Dar înăbușirea scandalului nu mai 
era posibilă. Devenise clar că Wilma 
Montesi nu a murit înecată.

Așa că nu e de mirare, că nu un ziar 
de scandal, ci gazeta franceză cu presti
giu în lumea burgheză — „Le monde" a 
scris că „enigma polițienească (cazul Mon
tesi N.N.) s-a transformat într-o chestiune 
de stat care amenință să devină cel mai 
mare scandal politic de după război".

Și acest scandal a dus în primul rînd 
la demisia lui Pavone, șeful general al 
poliției italiene care avea legături cu 
Montagna și care a încercat să îndrume 
ancheta pe o cale falsă. Apoi Piccioni și-a 
prezentat și el demisia însă Scelba a res
pins-o Desvăluirile ulterioare l-au silit 
însă pe Scelba să accepte demisia minis
trului de externe. O știre transmisă de 
agenția France-Presse anunță de asemenea 
arestarea lui Piero Piccioni și a lui Ugo 
Montagna.

Acum situația cabinetului italian e 
foarte șubredă Aceasta desigur nu nu
mai din cauza compromiterii unor frun
tași politici bine cunoscuți în cazul Mon
tesi ci în primul rînd din cauza crizei ge
nerale a politicii americane in Europa, 
criză care se reflectă și in Italia. In ca
drul guvernului la care participă mai 
multe partide, și în primul rînd partidul 
democrat-creștin, nu există unitate, di
vergențele accentuîndu-se după respinge
rea C.D.E.-ului în Franța. De altfel nici 
chiar în rindurile partidului democrat- 
creștin nu există un singur punct de ve
dere. Cazul Montesi a venit să adîncească 
criza din acest partid, principalul spriji
nitor al politicii americane în Italia. De- 
mocrat-creștinii s-au compromis in 
această afacere căci „pentru o parte a 
opiniei publice — scrie tot france ob- 
servateur" Piero Piccioni întruchipează 
de azi înainte partidul democrat-creștin". 
Deci un criminal devine simbolul unui 
partid care slujește cică pe dumnezeu și 
pe papă, dar după fapte e mai sigur că 
servește lui belzebut.

In lumina acestei situații sînt de înțe
les lamentările revistei americane „Col
lier’s" sau cele ale lui „New York Times" 
care scrie că „guvernul nestabil al pre
mierului Scelba, a cărui orientare este 
spre apus, a slăbit". Iar cunoscutul ziar, 
conservator englez „Observer" scrie că: 
„încrederea opiniei publice față de guver
nanții actuali ai Italiei a fost compro
misă în cel mai serios mod".

Noul ministru de externe Gaetano Mar
tino care este un fruntaș al partidului 
liberal a fost pînă acum nținistru al in
strucțiunii. Desigur însă că nu o schim
bare de persoană va duce la ieșirea din 
criză a guvernului italian. In orice caz 
patrioții italieni au repurtat o serioasă 
victorie obligînd ca „afacerea Montesi", 
care reflectă corupția unor cercuri poli
tice burgheze, să fie adusă la lumina zi
lei și ca vinovății să fie arestați.

SERGIU BRANDPentru unirea și organizarea tineretului francez
Congresul al XIII-lea al Partidului Co

munist Francez a subliniat că „partidul 
trebuie să considere munca în rindurile 
tineretului drept una dintre cele mai ur
gente și hotăritoare sarcini ale lui". Men
ționarea principiilor leniniste ale muncii 
în rindurile tineretului, cuprinse atit în 
raportul la congres cu privire la pro
blemele muncii în rindurile tineretului, 
cît și în rezoluția adoptată de congres cu 
privire la această problemă, prezintă im
portanță pentru întregul partid și cons
tituie un ajutor prețios pentru comuniș
tii care lucrează în organizațiile de tine
ret.

In actuala situație din Franța, cînd se 
desfășoară marea luptă pentru indepen
dență națională, pace și democrație, luptă 
care cuprinde mase tot mai largi ale popu
lației. trebuie să depunem eforturi deo
sebite pentru ca întregul tineret să fie 
unit și să participe la această luptă de 
partea clasei muncitoare și a poporului.

Interesele tineretului, năzuințele lui, 
aspirațiile lui se împletesc strîns cu in
teresele. năzuințele și aspirațiile națiunii, 
constituind un tot întreg Revendicările 
diferitelor categorii de tineri de a li se 
acorda dreptul de a căpăta o calificare., 
dreptul Ia învățătură, la muncă și odihnă, 
se contopesc cu marile nevoi ale națiunii 
în ceea ce privește cadrele de muncitori 
calificați, tehnicieni. învățători și profe
sori, oameni de știință Apărîndu-și drep
turile. tineretul luptă implicit pentru 
viața țării însăși, pe care el vrea s-o 
vadă liberă și independentă.

Meritul Partidului comunist constă în 
aceea că el a exprimat in cuvinte clare 
această comunitate de interese. Intr-ade
văr. tineretul nu poate cunoaște bucuria 
și fericirea, dacă țara lui este încătușată 
în lanțuri, subordonată unor interese 
străine, contrare propriilor ei interese 
Promovînd politica sa națională, Partidul 
comunist acordă întregii generații tinere 
posibilitatea de a lupta pentru ușurarea 
și îmbunătățirea necontenită a situației ei

„Scînteia tineretului"
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Guy Ducolonâ 
membru al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Francez

Partidul, ca forma cea mai înaltă de or
ganizare a clasei muncitoare, își asumă 
pe bună dreptate răspunderea politică 
pentru unirea tinerei generații — parte 
integrantă a frontului de luptă al tuturor 
forțelor naționale și democratice.

Subliniind cu toată tăria greaua situa
ție a tineretului, congresul al XIII-lea al 
partidului a arătat marea răspundere pe 
care o au pentru această situație guver
nanții care s-au succedat la putere de la 
1947 încoace. închiderea școlilor de me
serii, al căror număr oricum este insu
ficient, împiedică tineretul de a căpăta o 
specialitate. Greutățile de care se lovesc 
familiile de țărani creazâ o situație in
suportabilă pentru copiii lor, care nu au 
posibilitatea de a-și înjgheba o gospodă
rie proprie In multe cazuri stagnarea in
dustriei nu permite tinerilor deținători 
de diplome să-și folosească cunoștințele 
și aptitudinile. Tinerii care vor să se că
sătorească nu pot găsi locuințele necesare. 
Politica agresivă a guvernanților francezi 
și războiul din Indochina au dus la intro
ducerea serviciului militar de 18 luni.

Vestea încetării focului în Indochina, 
pentru care tineretul Franței a luptat atît 
de energic, a fost întîmpinată cu imensă 
bucurie. Această victorie a torțelor păcii 
este o victorie a poporului și a tineretu
lui, și tineretul intenționează să-și con
tigue lupta, știind că numai dacă va urma 
această cale el poate să obțină îmbună
tățirea condițiilor de trai.

încetarea operațiunilor militare în In
dochina, respingerea de către Adunarea 
Națională a Franței a tratatului cu pri
vire la „comunitatea defensivă euro
peană" contribuie la intensificarea luptei 
tineretului împotriva reînvierii militaris
mului german sub orice formă a lui, în
deamnă tineretul să pună problema sa
tisfacerii revendicărilor lui, care poate fi 
realizată numai prin micșorarea cheltuie
lilor militare și, în special, prin reduce
rea serviciului mi’ităr la, J5 luni și prin 

folosirea miliardelor de franci care erau 
înghițite de război.

In raportul despre munca în rindurile 
tineretului, prezenrat la congres, tov. 
Franțois Billoux a subliniat marile posi
bilități pe care le au comuniștii in ceea 
ce privește cucerirea și atragerea mase
lor largi ale tineretului la luptă hotărită 
El a amintit cuvintele lui V. L Lenin:

„...Nu este firesc, oare, că la not par
tidul revoluției, precumpănește tinere- 
rul ? Noi sintem un partid al viitorului, 
iar viitorul aparține tineretului, noi sin
tem un partid de inovatori, iar tineretul 
urmează totdeauna cu multă bucurie pe 
inovatori. Noi sintem partidul luptei pline 
de abnegație împotriva vechiului putre
gai. iar la luptă plină de abnegație pri
mul va merge întotdeauna tineretul".

Pornind de la aceasta, congresul al 
XIII-lea a stabilit următoarele direcții 
principale ale muncii partidului: a apăra 
revendicările și drepturile tineretului — 
ale tinerilor muncitori, țărani, studenți, 
recruți și soldați . a duce lupta în rindu
rile tineretului înăuntrul organizațiilor lui 
împotriva ideologiei burgheze sub orice 
formă s-ar manifestă ea : a ajuta tinere
tului în organizarea, educarea sa. în cu
noașterea adevăratelor cauze ale actua
lei lui situații, a-i arăta necesitatea și 
perspectivele luptei.

★
Pentru a duce cu succes această muncă 

partidul trebuie să aibă un program pro
priu de muncă în rindurile tineretului, 
trebuie să se adreseze direct tinerilor și 
să le arate ce luptă duce el însuși. Dar 
asta încă nu este deajuns. Trebuie, de 
asemenea, ca tineretul să aibă organiza
țiile sale proprii și independente.

La congres s-a arătat că asemenea or
ganizații democratice și independente de 
tineret ca Uniunea tineretului republican 
din Franța (U.T.RF.) și Uniunea tinere
lor fete din Franța (U.T.F.F.) nu au încă 
în rindurile tineretului acea influență pe 
care ar trebui s-o aibă. Mai mult chiar, 
în ultimii, ani aceste organizații au slă
bit considerabil. In legătură cu aceasta, 
congresul a arătat: „Faptul că sute de 
mii de tineri și tinere nu intră în rindu
rile Uniunii tineretului republican din 

Frarța »; Unzuna tmereior fete din 
Franța este o urmare direct! a manei 
pol:::re msuficiente a pariidula: la rin- 
durEe tineretului a neglijări: condamna
bile a muncii de erutorare politcâ ți 
practică a acestor organizații*.

Pornind de Ia indicațiile congresului ți 
de la învățămintele care decurg din mun
ca efectuată în această direcție, din ini
țiativa U.TJLF. ți U.T.F.F. a fost pregă
tit și între 10 ți 14 iulie s-a desfășurat la 
Paris prunul festiva! național al tinere
tului francez. Acest festival s-a desfășu
rat sub lozinca: „Tineretul vrea să tră
iască fericit intr-o Franță liberă, puter
nică și iubitoare de pace1. Pregătirea și 
desfășurarea festivalului au contribuit în 
mare măsură la intensificarea luptei_ tine
retului pentru pace și. în special, împo
triva războiului din Indochina, împotriva 
„comunității defensive europene" și pen
tru reducerea duratei serviciului militar.

In zilele pregătirii pentru festival au 
avut loc intr-o serie de departamente adu
nări ale tinerilor murtcitori metalurgiști, 
mineri, țărani, elevi ai școlilor de meserii, 
liceeni. La aceste adunări au fost discu
tate problemele luptei pentru realizarea 
drepturilor tineretului Adunări asemănă
toare au fost ținute în uzine, în școli și 
Ia sate. In același timp organizațiile de 
bază ale U.T.R F. și U.T.FF au organizat 
cele mai diferite manifestări culturale și 
sportive. Au fost create și apoi s-au pre
gătit să participe la concursul festivalului 
coruri, cercuri de artiști amatori ete. în 
ajunul festivalului zeci de mii de tineri 
și tinere s-au adunat pentru a participa 
la ștafeta care a străbătut întreaga Fran
ță, la diferite manifestări, festivități și 
adunări. în departamentul Bouches-du- 
Rhone au participat la diferite manifes
tări peste 15.000 de persoane, în depar
tamentul Sena — peste 25.000.

Festivalul a avut un foarte mare suc
ces în rindurile tineretului și ale popu
lației. Cu toată dorința sa de a interzice 
festivalul, cu tot refuzul său de a acordi 
participanților la festival cîteva săli și sta
dioane, guvernul nu a reușit Să împiedice 
desfășurarea acestei manifestări. La fes
tival au participat 25.000 de delegați din 
partea tinerilor și tinerelor din întreaga 
țară. Au avut loc zeci de reprezentații la 
care au asistat circa 100.000 de spectatori. 
Ziua tinerelor fete, organizată în timpul 
festivalului, a arătat ce loc important în 

lupți acupă tineretul feminin. Această zî 
a ccnfirmat necesitatea de a avea în con
dițiile din țara noastră o organizație in
dependenți a tinerelor fete. Uniunea tine
relor fete din Franța poate și trebuie să 
grupeze in rindurile sale masele largi ale 
tmerelor fete din țara noastră. In ziua 
apărări: drepturilor tineretului a fost 
elaborată o Cartă a tineretului francez; in 
cadrul a 17 conferințe profesionale au fost 
formulate revendicările categorice ale 
tir.eretulu. ș; elaborate metodele de luptă 
pentru satisfacerea lor. în întrecerile 
sportive, culturale și la concursul de lu
cru manual au luat parte circa 2.000 de 
persoane: tineri sportivi, pictori, poeți, 
membri ai cercurilor de artiști amatori, 
tineri muncitori și elevi ai școlilor de me
serii.

Participarea activă a miilor de tineri și 
tinere la festival a fost o expresie a nă
zuințelor tineretului de a lupta pentru o 
viață fericită.

Datorită desfășurării inițiativei organi
zațiilor de tineret, în rindurile lor intră 
un mare număr de tineri și tinere. 10.000 
de tineri si tinere au intrat în rindurile 
Uniunii tineretului republican din Fran
ța. Mii de tinere au aderat la Uniunea ti
nerelor fete din Franța. In cursul festiva
lului și după festival au fost create sute 
de noi organizații de bază ale acestor 
uniuni.

Aceste succese au fost realizate in pri
mul rînd datorită faptului că organizațiile 
de partid au dus o muncă mai largă și 
mai confretă in rindurile tineretului. 
Presa de partid. în special ziarul „L'Huma- 
nite" și „France Nouvelle" au început să 
acorde mai multă atenție muncii în rin
durile tineretului Aceste ziare au citat 
în ultimul timp în coloanele lor zeci de 
acțiuni întreprinse de organizațiile de 
bază, datorită cărora au fost create noi 
organizații de tineret și întărite cele exis
tente.

în departamentul Bouches-du-Rh6ne, 
datorită ajutorului primit din partea ce
lulelor de partid, în rindurile Uniunii ti
neretului republican din Franța au intrat 
1.000 de noi membri. 120 de persoane au 
intrat in Uniunea tinerelor fete din Fran
ța, au fost create 24 de organizații de bază 
ale U T.R.F. și cîteva organizații de bază 
ale U.T.F.F. Ajutorul din partea partidu

lui se acordă în cele mal variate forme, 
în departamentul Alpii Maritimi, de pildă, 
biroul federației de partid a elaborat un 
plan concret de muncă în rindurile tine
retului. Planul prevede, printre altele, or
ganizarea a numeroase adunări de tineret, 
dintre care șase adunări vor fi ținute la 
Nissa. Secția de partid din orașul Rive- 
saltes (departamentul Pirineii răsăriteni) a 
organizat pentru tineret o reuniune la care 
au fost puse bazele pentru crearea unor 
organizații de bază ale Uniunii tineretu
lui republican din Franța și Uniunii ti
nerelor fete din Franța. în decurs de 
două săptămîni în departamentul Seine- 
et-Oise au intrat in U T.R.F. 150 de tineri. 
Planul de muncă al comitetului federației 
de partid prevede crearea a 50 de orga
nizații de bază ale U.T R.F. și 30 de orga
nizații de bază ale U T F.F. La Paris au 
intrat în aceste uniuni 1 000 de noi mem
bri și au fost create încă 35 de organiza
ții de bază.

Desigur, mai sînt multe de făcut pentru 
ca pe lingă fiecare celulă de partid, așa 
cum a cerut congresul al XIII-lea al par
tidului, să fie creată o organizație demo
cratică de tineret. Chiar și rezultatele 
parțiale, obținute pînă acum, confirmă că 
această sarcină poate și trebuie să fie în
deplinită.

Una din principalele condiții pentru ca 
activitatea întregului partid în ceea ce 
privește unirea și organizarea tineretului 
Franței să fie încununată de succes este 
pregătirea unor tineri activiști comuniști, 
chemați să lucreze in organizațiile de ti
neret. Conducerea partidului nostru de
pune în această direcție toate eforturile, 
ea cere organizațiilor și activiștilor comu
niști să arate o grijă deosebită muncii 
ideologice, educării marxist-leniniste a 
tineretului și să organizeze în acest scop 
școli, reuniuni, conferințe, biblioteci etc.

Cu sprijinul activ al Partidului comu
nist, organizațiile democratice de tineret 
din Franța au toate posibilitățile de a se 
întări, de a deveni organizații de masă și 
de a lucra cu și mai mult succes la uni
rea tineretului în lupta lui pentru satis
facerea revendicărilor imediate, pentru 
independentă națională și pentru pace.

Din ziarul „Pentru pace trainică, 
pentru democrație populară" nr. 38 
(30S).
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