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Prolefarl din toate țările, uniți-vă!

Miercuri 16 decembrie 1959

înainte de termen
socialistă

N. P. - Bogdănești Recorduri“
La fabrica de cherestea din Curtea de Argeș procesul 
producție este aproape in întregime mecanizat, lată in foto

grafie moderna hală a gaterelor.
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Paqma tineretului 
de la sate

Un act de conștiință

Profesoara își orlnduf pe 
catedră catalogul, manua
lul, rigla, compasul, roti 

privirile asupra clasei și 
ton firesc se adresă

CU
___  tuturor ■
Lecția trecută am vorbit

despre ?...
— Simplificarea fracțiilor f, 

răspunseră, de-o dată, mai mul
te voci.

— Vom face o scurtă recapi4 
tulare; cine vrea să iasă la 
tablă ?

Din fiecare bancă se ridica
ră, disciplinat, cîte o mină sau 
două. In privirile profesoarei ■ 
încolți un zîmbet de mulțumi
re. Poate, în sinea sa, se va fi 
gîndit că verificarea cunoștințe
lor predate anterior era de pri
sos. Ezită un timp, după care, 
hotărîndu-se zise:

— Să vină tovarășul Oprea 
Gheorghe.

Se ridică, și păși către tablă, 
un bărbat înalt, oacheș, cu 
mustață. îmbrăcat corect, cu pă
rul frumos pieptănat.

— Cunoașteți simplificarea 
fracțiilor ?

— Da 1
— La lecția trecută, pare- 

mi-se, n-ați fost.
— Nu. Am lucrat în schim

bul...
— Scrie: patru x la a doua, 

minus...
Creta prinse a scîrțîi pe tabla 

neagră lăsînd în urmă-i un 
exercițiu cu mulți ieși, mulți 
igreci, fiecare cu coeficientul și 
exponentul său, simetric supra- 
puși, și încheiați prin semnul e- 
gal. Un moment de giridire, a- 
poi creta prinse iarăși viață, 
problema își schimbă, rînd pe 
rînd, înfățișarea și în cele din 
urmă se reduse la patru semne 
grafice, intre care o cifră, un 
egal, și o altă cifră la puterea 
treia.

Rezolvarea era bună. Urmă 
încă un exercițiu, după care se 
trecu la lecția la zi. Creta se 
mută din inîna lui Oprea în cea 
a lui Barbu, iar de la el. la alții.

O lecție ca oarecare alta ? Da 
și nu. fn oricare clasă, din ori
care școală o lecție de aritme
tică se desfășoară la fel: reca
pitularea cunoștințelor predate 
anterior, lecția la zi, exerciții. 
In oricare clasă elevii ridică 
mina, dau răspunsuri orale sau 
scrise, ascultă. In oricare clasă 
a VlII-a elevii sînt copii, au 
patrusprezece ani, iar profesorul

li se adresează ca unor copii. 
Aici. însă nu. Elevii de care e 
vorba nu erau copii. Media de 
vîrstă nu trecea, dar nici nu co
bora, sub douăzeci de ani. Băn
cile le veneau mici și genunchii 
stăteau alături. In încăpere nu 
lumina soarcte, ci becul.

O lecție ca oricare alta ? Da 
și nu.

Fiecare elev își avea, aici, o 
biografie a sa. Nu simplă t cei 
șapte ani de acasă, alți șapte de 
școală, iar acum al optulea. Aici 
lucrurile nu erau atît de sime
trice. Biografia elevilor noștri 
de la ora de algebră e mai bo
gată, mai 
șiși viața, 
tr-a opta.

sinuoasă precum în- 
Și, totuși, erau în-

★
11-a strungărie-va-Secția a

goane a Atelierelor C.F.R „Gri- 
vița Roșie“ —------
le
Se
pînă la delicatele 
tru ’ ' 
calculului, oțelul devine docil, se 
lasă modelat după voia omului. 
Iar oamenii sînt în majoritate 
tineri. Lista fruntașilor este a- 
proape un monopol al tinerilor. 
Printre ei găsești pe Oprea 
Gheorghe, specialist în piese

Roșie“ poartă 
de Atelierul 
lucrează de

frîne. In fata

n-ume- 
tineretului. 

la tampon 
piese pen- 

cuțitului și

VllI-a. Fiecare își are un gînd 
al său, un ideal. Păunoiu Mircea, 
responsabilul grupei de învăță
tură din Atelierul tineretului, 
vrea să devină inginer", Dinu 
Paul are în gind să urmeze o 
școală tehnică; Baboc ar vrea 
să devină aviator.

Gînduri de viitor, idealuri. Este 
un adevăr că în epoca noastră, 
epoca socialismului, orice tînăr 
își are deschise căi multiple pen
tru a-și împlini năzuințele. Dar 
năzuința, ca să devină fapt îm
plinit cere muncă. Nimic nu vine 
pe de-a gata. Eroii acestor în
semnări o demonstrează cu pri
sosință. Opt ore din zi ei și le 
trăiesc lingă mașină, în clocotul 
viu al muncii. Și sînt fruntași. 
Alte șase, stau cu cartea în mină, 
rezolvă ecuații, învață fizică și 
chimie, biologie, geografie, lite
ratură. Și se străduiesc să fie 
și acolo printre cei dinții. Ei nu 
sînt nici simpli muncitori, nici 
simpli elevi. Ci muncitori elevi. 
Oameni ai muncii și oameni ai 
cărții. Iar aceasta nu este o pro
blemă pur personală. Conștienți 
că sînt ch.’mați să devină inte
lectuali ai clasei muncitoare, 
nu-și văd idealul rupt de idealul 
clasei căreia aparțin. Iar miine, 
indiferent ce vor fi, se vor dărui, 
așa cum ii invață partidul, mun
cii creatoare a poporului cu a- 
ceeași pasiune care-i însuflețește

(Continuare în pag. 3-a)

FURNALUL TINERETULUI 
DE LA UZINELE „VICTORIA"- 
CĂLAN, regiunea Hunedoara, a 
realizat cu 19 zile înainte de ter
men sarcinile planului anual de 
producție. Pînă luni brigăzile de 
tineret care deservesc acest a- 
gregat au elaborat aproape 300 
tone fontă în contul anului vii
tor.

Paralel cu sporirea producției 
de fontă pe fiecare m.c. volum . 
util de furnal, furnaliștii au îm
bunătățit calitatea fontei.

★

Planul valoric anual al produc
ției globale pe ÎNTREAGA IN
DUSTRIE A ULEIULUI a fost 
realizat cu 16 zile înainte de 
termen. Unele întreprinderi pro
ducătoare de ulei comestibil ca 
„13 Decembrie“ și „Biruința“ din 
Capitală, „Argus“ din Constanța, 
„Ardealul“ din Cărei și altele 
și-au realizat planul anual la 
producția globală chiar înainte 
de această dată.

Planul de livrări de la începu
tul anului și pînă Ia această dată 
a fost realizat în proporție de 
peste 103 la sută. Totodată, co
lectivele întreprinderilor producă
toare de ulei au realizat în pri
mele 10 luni aproximativ 13 mi
lioane lei economii peste plan.

★
Ca urmare a bunei organizări 

a muncii, a măsurilor tehnico-or- 
ganizatorice, MINERII DIN EX-

Centru acuplări metalice ; pe 
arbu llie, care lucrează bucșe-

pentru axe triunghiulare, pe 
trasatorii Arsene Mircea și Pău- 
noiu Marin ; pe Trucmel Ion. In 
listele anterioare de fruntași fi
guraseră, și cu siguranță că vor 
mai figura în cele viitoare, Has- 
ler Nicolae, strungar de tam
poane, Darie Traian, care are în 
grija sa organizarea cu mate
riale a lucratorilor. Ii urmărești 
la mașină: se descurcă cu price
pere în desene și calcule compli
cate, din metal brut scot piese 
gingașe, ca niște bibelouri. Re
buturile sînt evenimente rar în- 
tîlnite la ei. Și cum putea fi alt
fel cînd lucruri cu care operau 
neînțeles încep să devină princi
pii stabilite de știință ? Discipli
nați, lucrează cu pasiune pentru 
meserie.

Muncitori buni în atelier. Elevi 
buni la carte. Unii sînt în cla
se mai avansate a IX-a, a 
X-a, a XI-a chiar. Alții în a

Solemnitatea înmînârii 
unor decorații la Prezidiul 
Marii Adunări Naționale

a avut loc 
Adunări Na-

' Marți la amiază 
la Prezidiul Marii 
ționale solemnitatea laminării 
unor decorații.

Au participat tovarășii _ Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio, 
nale și Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale.

Pentru merite deosebite obți
nute în îndeplinirea sarcinilor

286 școlî de 7 ani 
în regiunea Suceava

de serviciu și pentru contribuția 
adusă la întărirea forțelor ar
mate ale R.P. Romîne, au fost 
conferite ordine și medalii unor 
ofițeri, subofițeri și angajați ci
vili din Ministerul Afacerilor In
terne.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, a felicitat pe cei deco
rați urîndu-le noi succese în ac
tivitatea de viitor.

In numele celor decorați loco
tenent colonelul Dumitru Lu- 
pașcu, a mulțumit pentru înaltele 
distincții primite.

(Agerpres)

PLOATAREA CARBONIFERA 
APARȚININD IV1USTULUI MI
NIER „ARDEALUL"—regiunea 
Oradea — au realizat planul a- 
nual cu 17 zile mai devreme, ob- 
finind în același timp economii 
peste. plan în valoare de 
1.193.000 lei. In cursul acestui 
an, trustul minier „Ardealul“ a 
dat patriei cu 44.743 tone mai 
mult cărbune și lignit, cu peste 
100 tone mai mult bitum decît 
anul trecut, tar randamentul a 
crescut cu 5,6 la sută pe fiecare 
post de lucru. In prezent cîștigul 
mediu lunar al fiecărui miner se 
cifrează la 1.600 lei.

★

Ca urmare a îmbunătățirii con
tinue a randamentului războaie
lor, COLECTIVUL FABRICII 
„ȚESĂTURA“ din IAȘI a rapor
tat realizarea sarcinilor planului 
anual cu 16 zile înainte de ter
men. Sarcina privind creșterea 
productivității muncii a fost de
pășită cu 2 la sută. Muncitoarele 
de la filatură au produs în afara 
sarcinilor de plan de la începu
tul anului ți pînă în prezent 
88.500 kg. fire iar cele din sec
torul țesătorie 520.000 m.p. țesă
turi. Colectivul Întreprinderii a 
obținut economii peste plan în 
valoare de peste două milioane 
lei.

(Agerpres)

Tinerii inovatori Vițelaru Con
stantin, Corbu Petre ți Vlad 
Aurel fac parte din brigada 
nr. 2 a Uzinelor „Steaua Ro
șie“ din Capitală, lată-i in 
fotografie, discutind posibi
litățile de a face

comandă reparti
zată brigăzii.

Activitatea turistică de iarnă

Ili liti t II >1IIX< A 
■ IVII I ilHIFE

Intensă

La biblioteca Șco
lii profesionale 
de ucenici a 

Uzinelor „Mao Țze- 
dun" din București, 
bibliotecara, tovarășa 
prof. Tr. lorga, este 
în permanență ocu
pată. Zilnic, trec pe 
la bibFotecă zeci de 
ucenici, care înțeleg 
să îmbine munca de 
pregătire profesiona
lă cu lectura cărții 
preferate.

Biblioteca are
cum aproape 8300 
de volume literare, 
tehnice, ideologice. In 
fișier figurează nu
mele a peste 400 de 
cititori, deci aproape 
ole tuturor elevilor.

a-

In biletul lumii 
burgheze

activitate în munca 
cu cartea

Această afluență nu 
este 1 ‘

Concursul , 
cartea" are o 
moașă tradiție, 
la înființarea 
misiei locale în 
nul 1956 pînă 
cum, insigna a fost 
obținută de peste 
900 de elevi. Panou
rile sugestiv alcătui
te, larga populariza
re a bibliografiei, 
precum și numeroa
sele recenzii au con
stituit formele princi
pale ale comisiei. Au 
fost invitați numeroși 
scriitori, care au vor
bit despre 
lor. S-a 
îndeosebi

întîm'plătoare.
„Iubiți 
I fru- 

De 
co- 
a- 
a-

operele 
accentuat 

pe căijila

Furia apei a
Pe malul drept al rîului 

geș, la o depărtare de 6 km 
orașul Curtea de Argeș, se 
tind gospodăriile 
muncitori din satul Anghinești. 
Locuitorii acestui sat au sufe
rit vreme îndelungată de pe 
urma rîului Argeș. Cînd ploua, 
apa acestui rîu se 
revărsa și inunda a 
tît șoseaua principal, 
cît și casele oameni
lor.

Nu de mult, la sfa
tul popular ~ 
a avut loc o 
a deputaților 
nali. Printre 
care au luat 
utemista Nica Domnica, 
foarea școlii din satul 
nești, care a propus să se încea
pă de urgență lucrările pentru

Tutana, 
sesiune 

cornu- 
primii 

cuvîntul

Ar
de 

în- 
țăranilor

cunoscuților autori ro- 
mîni și sovietici. Acea
stă comisie și-a gă
sit expresia și în re
zultatele bune obți
nute de reprezentan
ții școlii in faza su
perioară a concursu
lui, Ia etapele raio
nală, orășenească și 
pe țară.

Folosind experien
ța acumulată, comi
sia și-a propus 
adauge la 
de 230 de 
ai insignei, 
în momentul
cît mai mulți din e- 
levii școlii.
NEAGU UDROIU 

corespondent 
voluntar

să 
numărul 
purtători 
ciți sint 
de față,

fost stăvilită
înlăturarea în viitor 
ților provocate de 
Argeșului.

Chiar a doua zi
ță, membrii brigăzii 
de muncă 
de tînărul

a calamită-
revărsarea

In anul școlar 1959—1960, în 
regiunea Suceava peste 93 la 
sută din absolvenții clasei a 
IV-a sînt elevi în clasa a V-a a 
școlilor de 7 ani. Pentru a asi
gura condițiile materiale necesa
re generalizării învățămîntului 
de 7 ani, în această regiune, ca 
și în toate regiunile țării, au fost 
luate numeroase măsuri. Rețeaua 
școlilor de 7 ani a crescut astfel 
în acest an cu 29 de unități, în 
prezent funcționînd în regiune 
286 școli de 7 ani.

In cursul anului 1959 au fost 
date în folosință din fondul cen
tral al statului, precum și prin 
contribuția voluntară a cetățeni
lor, 55 școli noi cu 156 săli de 
clasă.

In vederea legării învățămîn
tului de practică, pe lingă școli 
funcționează ateliere școlare, iar 
școlile din mediul sătesc au 
peste 650 de loturi agricole 
unde elevii pun în practică cu
noștințele însușite la orele de 
științele naturii.

Paralel cu creșterea număru
lui de școli a fost îmbunătățită 
și încadrarea lor cu profesori și 
învățători calificați. Anul acesta, 
de pildă, in regiunea Suceava au 
fost încadrați in invățămînt peste 
100 de noi învățători șj profesori.

Pentru a lărgi și tnai mult re- 
țeaua școlară, in satele și comu
nele regiunii Suceava se află în 
prezent în construcție, prin con
tribuția voluntară a cetățenilor, 
116 noi clădiri școlare.

(Agerpres)

Foto : N. STELORIAN

economii

In lunile de iarnă activitatea 
turistică capătă un caracter deo
sebit. O.N.T.-Carpați a pregătit 
pentru acest «ezon toate condi
țiile necesare spre a asigura 
oamenilor muncii o recreere plă
cută în „cadrul săptămînii tu
ristice“.

La complexul turistic de la 
Poiana Stalin, la Păltiniș, Borșa, 
la hotelurile „Alpin" de la cota 
1.400, „Cioplea" de la Predeal, 
la Lacul Roșu, precum și la ca-

banele Bîlea Lac, Peșt^a, Po
iana Secuilor, Diham șj altele, 
se organizează pentru turiști reu
niuni artistice, șezători etc.

Pentru zeci de mii de școlari 
și studenți In perioada vacanței 
de iarnă vor fi organizate de a- 
semenea numeroase excursii. 
Alte excursii vor fi organizate 
în diferite localități din țară 
pentru oameni ai muncii din a- 
gricultură.

(Agerpres)

O liniște deplină. Muncitoril-eievI al clasei a X-a de la cursu

rile serale ale Școlii medii mixte „Aurel Vlaicu" din Capitală, in 

♦ timpul unei ore de curs.

Revista americană „Time“ 
publică cu inima strînsă un 
articolaș despre extravagan
țele englezilor. Invidioasă că 
America nu mai deține mono
polurile excentricității, mîndră 
oarecum că semințele modu
lui de viață american au ră
sărit pe meleagurile cețoase 
ale Angliei, „Time” caracte
rizează din vîrful buzelor is
prăvile unor nebuni — par
don campioni — din Anglia 
ca fiind „mai mult o dovadă 
de energie decît de originali
tate“.

Ce recorduri au dobîndit 
campionii de pe malurile 
Tamisei, îneît au reușit să 
stîrnească invidia verilor da 
peste ocean ?

Să le enumerăm.
Un student din Nottingham 

a slrîns in piața orașului 
9.001 mîini, doborînd astfel 
recordul de 8.513 mîini sta
bilit în 1907 în S.U.A. A fă
cut-o omul de amorul ariei și 
ca să taie puțin nasul ameri
canilor atît de înfumurați de 
recordurile lor.

Patru studenți de la Cam- 
bridge au jucat bridge timp 
de 73 de ore și 45 de mi
nute fără întrerupere, depă
șind vechiul „record“, tot a- 
merican bineînțeles, cu 35 de 
minute.

Un inginer din Lancashire 
în vîrstă de 40 de ani a cin- 
tat la pian timp de 134 ora 
în șir. Revista nu menționea
ză dacă performerul a fost 
sau nu ucis în bătăi de ve
cinii care n-au putut dormi 
cinci nopți la rînd.

Geloși pe gloria americană, 
un șir de trăsniți au reușit 
să bată recordurile la „marș“, 
începutul l-a făcut Pete Dag- 
nan, din infanteria marină 
regală care, îmbrăcat în uni
formă, purtînd o pușcă mi
tralieră. mineînd chifle și 
bînd rom a parcurs 110 mila 
de la Dorset la Londra în 
36 de ore și 27 de minute, 
preluînd astfel „recordul“ 
de la un marinar american. 
Doi caporali din grupul de 
geniu au doborît L1 rîndul 
lor recordul lui Dagnan. Apoi 
au intrat în cursă civilii. Un 
elev de 14 ani a băut pe 
drum 8 litri de lapte, doi 
funcționari publici din Bath 
au purtat pe parcurs, ca echi
pament pălării tari, serviete 
și umbrele și, în sfîrșit, un 
tehnician din apiație, ultimul 
„recordmen“ al probei, a 
parcurs distanța sub 28 de 
ore, lată însă că a apărut o 
pretendentă, pare-se ghinio
nistă. care afirmă că și ea a 
parcurs distanța de 110 mile 
în mai puțin de 28 de ore 
cu picioarele înfășurate în 
pînză de sac, mîncînd salată 
și miere și purtînd cu ea o 
broască țestoasă ce dormita 
pe o sticlă cu apă caldă. 
Doctorița Barbara Moare n-a 
avut însă noroc. Intrucît 
n-a fost cronometrată recor
dul n-a fost valabil.

Condeiul se oprește, refuză 
să mai reproducă astfel de 
exemple care, să fim politi- 
coși, denotă o știrbire a fa
cultăților mintale. Condeiul 
se oprește indignat de două 
ori : o dată că oameni în toa
tă firea se pretează la exhi
biții de care ar roși și un 
copil ; a doua oară din pri
cina societății hîde burgheze 
care încurajează și dezvoltă 
sub falsa etichetă a originali
tății, a extravaganței, a 
libertății de manifestare a per
sonalității, acte de demență 
individuală sau colectivă, le 
înregistrează, le difuzează, le 
oferă drept pildă.

după ședin- 
utemiste 

patriotică condusă 
Ion Neculcea au în
ceput repararea șo
selei și construirea 
unui dig la capătul 
satului. Tinerii au 
reușit în timp de 
numai două săptă- 
mini să repare șo
seaua și să con
struiască un dig pe 
porțiunea de revăr-

rîului Argeș. In felul 
a fost înfrîntă furia

a fost și 
direc- 

Anghi-

sare a 
acesta 
rîului.

VASILE ISPAȘOIU
corespondent voluntar

La iluminarea 
fluorescentă a Sinaiei

De curînd pe bulevardul Le- 
nin din Sinaia pot fi văzuți zil
nic sute de tineri muncind vo
luntar la lucrările necesare pen-i 
tru introducerea sistemului de 
iluminat fluorescent al străzi
lor.

Printre brigăzile utemiste de 
muncă patriotică care s-au evi
dențiat la această acțiune pen-

tru modernizarea iluminării o- 
rașului — stațiune de odihnă 

•— sînt brigăzile de la Școala 
medie din Sinaia. S-au eviden
țiat elevii claselor a IX-a, a 
X-a și a Xl-a care au efectuat 
peste 200 de ore muncă volun
tară.

L. CRUȘTALOV 
corespondent voluntar

Un nou dispensar
Recent, în cartierul C.F.R. din 

orașul Bacău, a fost dat în fo
losință un dispensar medical, 
de circumscripție orășenească. 
Noua clădire are 16 încăperi 
mari, dotate cu aparatură medi- 
cală modernă. Personalul medi
cal tehnic al acestui dispensar 
este format în majoritate din

medical în Bacău
tineri, proaspeți absolvenți ai 
facultăților de medicină și al 
școlilor tehnice sanitare, care se 
străduiesc să asigure locuitori
lor cartierului asistență medica
lă competentă și atentă.

ADRIAN MEZA 
corespondent voluntar

SE POATE SI MAI
Se construiește în proporții 

impresionante și într-un ritm 
impresionant, Stradă după stra
dă, piață după piață, un teren 
viran după altul cunosc asaltul 
escavatoarelor, al betonierelor, 
al benzilor transportoare. Can
tități uriașe de beton și cărămi
dă dau volum material ideii cu 
privire la asigurarea de locuințe 
celor ce muncesc. Zeci de mii 
de noi apartamente în fiecare 
an apar „ca din pămint" în o- 
rașele patriei. Au fost 43.000 in 
anii 1956-1958. In anul de al 
cărui sfîrșit ne apropiem acum 
s-au ridicat mii de apartamente 
dintr-un fond planificat la un 
miliard de lei. Iar Plenara din 
3-5 decembrie a C.C. al P.M.R. 
a stabilit pentru 1960 să se dea 
în folosința oamenilor muncii 
31.000 de apartamente, cu 50 la 
sută mai mult decît în acest an 
(care a deținut, totuși, recordul 
construcțiilor I).

Toți cei care contribuie la 
ridicarea acestor construcții sînt 
chemați să înțeleagă necesita
tea de a lucra mai bine, mai re
pede, mai economic. Există încă 
serioase rezerve pentru reduce
rea prețului de cost la construc-

ții. In același timp așa cum a 
arătat recenta Plenară a C.C. 
al P.M.R. este necesar ca 
gradul de confort al noilor a- 
partamente să crească la ni
velul cerut unor locuințe mo
derne, înzestrate cu tot ceea ce 
este util pentru a face loca
tarilor o viață plăcută. Negli
jența, superficialitatea în pro
iectare și execuție sînt intole
rabile. Căci în aceste noi 
case nu se mută trîntori îngră- 
șați în huzur, tăietori de cupoa
ne și beneficiari de dividende. 
Ci se mută strungari, mecanici, 
sudori, lăcătuși, țesătoare, ingi
neri, profesori, oameni care își 
inchină eforturile cauzei socia
lismului și nu precupețesc nimic 
pentru ca la locul lor de pro
ducție să se 
fruntași.

lată un bloc 
construit. Toți 
mul timp, au 
cartierul Gării
marcat desigur clădirea cu fa
țadă alb-gălbuie, cu balcoane 
colorate în verde intens, ridica
tă in 10 luni de zile pe Bulevar
dul Duca nr. 2-4. Aceia care au 
proiectat-o și au construit-o

numere printre

de locuințe abia 
cei care, în ulti- 
avut drum prin 
de Nord au re-

9
s-au gîndit ei cu suficientă pro
funzime la oamenii care urmau 
să se bucure de noile aparta
mente ? Ar fi bine dacă arhi
tectul Mularidis, inginerul Be- 
linski, inginerul Dulfu, maistrul 
Buglea și întreaga echipă de 
constructori ar fi oaspeții munci
torilor pentru care au lucrat. Căci 
in blocul acesta ca și în nenu
mărate altele care au apărut in 
toate orașele țării, locuiesc mun
citorii. Oaspeților li s-ar arăta 
fiecare ungher din noua casă. 
Unii dintre ei ar spune poate : 
„Știm, știm, doar noi am lucrat 
aici", sau „am gîndit toate a- 
cestea înainte ca ele să capete 
măcar forme, volumuri..." E ade
vărat, și totuși este altceva. Ce 
era mai înainte în planuri 
in timpul șantierului, aici ? Un 
număr : 9. Ce este acum ? 
citim tăblița nichelată de 
ușă : locuința strungarului Petie 
G. Petre. Acolo unde fusese no
tată, abstract, impersonală, o 
cifră oarecare, este astăzi pătu- 
țul fetiței lui Ion Isofache. Intre 
cele patru linii care marcau o 
cameră la etajul VI, se găsește 
astăzi locuința Intimă, străluci, 
toare prin mobila nouă a soți.

s »I

Să 
pe

BINE
lor Cristea și Maria Drăghlcî. 
amîndoi strungari la „Clement 
Gottwald", amindoi vioi, veseli, 
plini de haz. Și așa mai de
parte. Aici, pretutindeni, acum 
este viață, viața caldă, bogată, 
a unor oameni tineri, dornici să 
se bucure de anii aceștia fru
moși pe care i-a născut lupta 
partidului.

Constructorilor, 
face o primire 
Constructorii ar fi 
că au proiectat 
camere în general bune, cu fe
restre mari, bucătării spațioase 
care fac deliciul 
liale zilnice.

Da, oamenii nu 
peți cuvintele de 
unde este cazul. Și tot 
in măsura cuvenită realităților, 
nu v-ar cruța de mustrări șl cri
tici. Căci, dacă in ansamblu 
este bine, se putea și cu mult 
mai bine, incluzînd și detaliile.

Pe arhitectul

locatarii le-ar 
prietenească, 

lăudați pentru 
și au ridicat

mesei

și-ar 
laudă

precu- 
acolo 
astfel,

Mularidis, om
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AL. GIRNEAȚA

La fabrica de sucuri șl con
serve din Rîureni, regiunea 
Pitești, laboranta A. Șerbă- 
nescu face analiza sucului 

de mere.

Foto : AGERPRES



Acolo unde colectiviștii au înțeles 
importanța dezvoltării sectorului 

zootehnic ai gospodăriei
Cum au ajuns colectiviștii 

să hotărască mărirea 
suprafeței de porumb-furaj

Tovarășul Hațeg Constantin, 
președintele G.A.C. „Timpuri 
Noi“ din comuna Chizătău, re
giunea Timișoara, îmi vorbise 
pe larg despre producțiile mari 
de griu, ovăz, floarea-soarelui, 
porumb și sfeclă de zahăr.

— Despre sectorul zootehnic 
nu ți-am spus nimic pentru că... 
trebuie să-1 vezi mai întîi. E cel 
mai tînâr sector, cu care avem 
planuri serioase de viitor.

Am mers și l-am văzut. Trei 
grajduri mari, unul nou, încă 
neterminat, un saivan pentru oi, 
o crescătorie de porci, o crescă
torie de păsări, 70 de bovine, 
dintre care 31 de vaci cu lapte, 
aproape 200 de porci, 540 de oi. 
Citeva silozuri înalte cît niște 
sonde, grajduri curate, animale 
grase și frumoase.

— Nu ne-a fost chiar așa de 
ușor să înjghebăm sectorul zoo
tehnic — îmi spune președin
tele, gînditor. Și asta pentru că 
acum cițiva ani gospodăria nu 
avea de..ît vreo citeva vaci, iar 
colectiviștii, care in majoritate 
aveau vaci acasă, erau de pă
rere că nu-i nevoie să mai avem 
și la gospodărie animale. Am 
reușit să cumpărăm pentru în
ceput 19 vaci. S-a ivit însă altă 
greutate. Obișnuiți cum erau să 
hrănească vitele pe timpul ier
nii cu furaje uscate, colectiviștii 
au procedat la fel cu cele din 
sectorul zootehnic al gospodă
riei. Așa se face că producția 
de lapte era slabă, iar furajele, 
care nu ne ajungeau și pe care 
trebuia să le mai cumpărăm, 
ne costau foarte mult. Se punea 
deci problema înlocuirii furaje
lor uscate cu o mai slabă putere 
nutritivă, prin furaje însilozate 
care își păstrează complect pu
terea nutritivă și care sînt mult 
mai ieftine. Ne-am lovit însă de 
neîncrederea unor colectiviști. 
Cu două lucruri nu se împă C. GH. DIACONU

In sectorul zootehnic al G.A.S. Stupini, regiunea Stalin, majoritatea ingrijitorilor de animale 
sînt tineri. In fotografie : un aspect de muncă de la ferma de vaci.

Foto i S. VIOREL,

Sectorul lor zootehnic, a 
primit un premiu pe regiune 
de 16.000 lei pentru depă
șirea planului producției de 
lapte cu 15.000 de kg. Nu-i 
puțin lucru. Veslea asta ar 
fi tirul Marin Dia s-o știe 
toată lumea. Citise zilele ace
lea în ziar Expunerea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la plenara din 3-5 de
cembrie a.c. a C.C. al P.M.R. 
și se gindise la cit de impor
tant e ca gospodăria lor să-și 
mărească producția din secto
rul zootehnic.

Marin Dia este foarte ti- 
năr și are o statură încă des
tul de măruntă. De aceea pă
reau puțin umuzante purtă
rile lui de om mândru.

— Știți, noi deja avem ex
periență în creșterea produc
ției de lapte !

In sinea lui. Marin Dia se 
gîndea la munca pe care o 
lace el în sectorul zootehnic, 
alături de ceilalți crescători 
de animale. Albescu Eilofteia 
și Eleno Popescu au primit 
acum ca premii din partea 
sfatului popular regional pen- 

cau pe atunci colectiviștii în 
legătură cu asta: cu risipa 
de muncă pe care li se pă
rea lor că o fac pentru cul
tivarea unor suprafețe cu po
rumb care apoi să fie dat ani
malelor și cu însilozarea po
rumbului pe care ei credeau că 
în felul acesta îl strică. „De 
ce să-l mai tocăm ? Așa nu pot 
să-l mănânce ?“ se întrebau ei.'

Oamenii s-au convins pină la 
urmă că trebuie să facem o în
cercare cu 7 hectare porumb. 
Un sprijin concret a primit con
ducerea gospodăriei atunci 
din partea utemiștilor colecti
viști, care au muncit cu multă 
sîrguință și hărnicie. Și iată că 
la sfîrșitul toamnei lui 1958 gos
podăria dispunea de aproxima
tiv 500 de tone de siloz de bună 
calitate. Producția de lapte și de 
carne a sporit cu mult. Datorită 
furajelor însilozate în toamna 
lui 1958 și folosite pină pe la 
mijlocul verii, am putut livra 
statului în acest an pină la 1 de
cembrie pe lîngă alte produse 
37.139 I. lapte de vacă, 6.575 
kg. carne de vită, 4.700 kg. 
carne de porc, 1,890 kg. carne 
de oaie, livrări care au contri
buit mult la mărirea veniturilor 
gospodăriei și ale colectiviștilor.

Tovarășul Hațeg mi-a poves
tit în continuare despre felul în 
care s-a desfășurat anul acesta 
acțiunea de însilozare a fura
jelor în gospodăria lor. In pri
mul rînd nu s-a mai ridicat 
nimeni împotriva cultivării po
rumbului pentru siloz. Așa că 
suprafața a fost sporită la 22 
de hectare. Ba unora dintre co
lectiviști li s-a părut cam mică. 
Cam mică li s-a părut și tine
rilor din gospodărie care, la ini
țiativa comitetului U.T.M., au 
hotărît să completeze cantitatea 
de siloz cu alte furaje însilozate. 
Hotărîrea aceasta a fost luată

De ce este tînărul AAarin Dia

pentru creșterea animalelor...
tru succesele sectorului lor 
zootehnic cîte un aparat de 
radio. Sînt mulgătoare frun
tașe. El se mîndrește și pen
tru ele. Cele două mulgă
toare l-au învățat să crească 
bine vițeii pe care-i are. în 
primire. El are în primire 
opt viței și sînt toți grași și 
frumoși. Singur n-ar fi știut 
cum să-i îngrijească. Dar in 
sectorul lor zootehnic e multă 
ordine, furaje sînt din belșug 
și totul se face după pro
gram. Toți lucrează după 
program, ca în fabrică. După 
ceas. La viței el lucrează așat 
Dimineața, la ora 6 face cu
rat și le dă de mîncare, pe 
urmă-i țesală. Pină la 12 îi 
mai ajută pe cei de la vaci. 
La 12 trebuie să le dea viței
lor lapte. Ii duce să-i alăp
teze la vaci. E drept că aici 
îl ajută mult mulgătoarele. 
Pe urmă face din nou curat. 
La ora 15 le dă vițeilor șrol 
de sfeclă. La 17 le dă apă. 
Apoi face iar curat și le dă 
trifoi după care mai face 
odată curat și le pregătește 
vițeilor așternutul din paie. 
De acum în colo vițeii pot 

încă din primăvară și pe tot 
parcursul anului tineri ca Pe- 
trică Eftimie, Dimitrie Strîmbu, 
Ion Sămunescu, Petre Bran, 
Ion Lazăr, Viorel Petru și 
alții au muncit cu hărnicie, rea- 
lizind 290 tone de siloz din di
ferite buruieni furajere, colete de 
sfeclă și resturi de varză. 
Semănat la timp, prășit de trei ori 
ca orice porumb, porum
bul siloz a fost recoltat cu pu
țin înainte de a se coace și în- 
silozat imediat, obținîndu-se 700 
tone de siloz de bună calitate.

— Am dat bătaie și am reali
zat în total 1.000 tone de siloz, 
pentru că avem de gînd să lăr
gim mult sectorul zootehnic. In 
special o să mărim numărul va
cilor. Posibilități avem destule. 
Grajdul nou, care e aproape 
gata, are o capacitate de circa 
75 capete. Pe urmă e vorba de 
cele 150 ha. de pășune din care 
o bună parte pot fi desțelenite 
și semănate cu porumb pentru 
siloz. In primăvară vrem să mai 
cumpărăm vreo 40 de vaci. Cu 
cele pe care le avem anul vii
tor o să ne apropiem de o sută. 
Anul acesta cele 1.000 tone de 
siloz ne sînt suficiente. Dar ce 
te faci cînd se vor înșira la 
iesle o sută de vaci mulgă
toare ?

Tovarășul președinte îmi adre
sase mie întrebarea, dar nu m-a 
lăsat să-i dau răspunsul. Și-a 
răspuns tot dânsul la întrebare, 
spunind că, desigur, o să fie ne
voie ca gospodăria să-Și dubleze 
anul viitor cantitatea de furaje 
însilozate, suprafețele cu porumb 
siloz.

a — Oamenii, toți colectiviștii, 
sînt hotărîți să facem din secto
rul zootehnic, cel mai productiv 
sector al gospodăriei.

să doarmă pină dimineața. 
Somnul lor îl veghează paz
nicul de noapte. El, Marin 
Dia se poate ocupa cu citi
tul.

Tot ce vrea Marin Dia e 
să ajungă un bun crescător 
de animale. Să ajungă să fie 
un om util în creșterea ani
malelor, să ajute ca gospodă
ria lor colectivă din Bascov 
să ajungă o mare unitate pro
ducătoare de lapte, carne, 
ouă. Prea să învețe și să se 
dedice cu totul acestei ocupa
ții, către care se simte atras. 
Știe care sînt planurile de 
dezvoltare ale sectorului zoo
tehnic al gospodăriei lor co
lective. Dar lui îi place să se 
ducă cu gîndul și mai de
parte, la vremea cînd con
strucțiile zootehnice vor aco
peri hectare întregi, cînd aici 
vor exista cirezi nenumărate 
de vite și cînd el va fi un 
specialist priceput și prețuit 
de toți. Sînt gînduri pe care 
mi le-a destăinuit ca să 
știu ce vrea el să devină în 
viață și cum vede el dezvol
tarea sectorului zootehnic 
gospodăriei.

Elena Racoti este una din îngrijitoarele fruntașe de la G.A.S. 
„Costache Burcă" din Amzacea, regiunea Constanța. Scroafele 

îngrijite de ea dau în medie 16 purcei la o fătare.
Foto : AGERPRES

Tineretul colectivei — 
susținător activ
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al sectorului zootehnic
Acum zece ani, cînd a 

luat ființă gospodăria colectivă 
„Gheorghi Dimitrov“ din Ceacu, 
regiunea București, sectorul ei 
zootehnic număra pe lîngă cîțiva 
cai, citeva oi și o... vacă. Pe mă. 
sură însă ce gospodăria s-a dez
voltat, sectorul zootehnic a de
venit tot mai puternic. Numai 
în acest an, sectorul zooteh
nic a adus gospodăriei un 
venit de peste 600.000 lei. 
Pentru dezvoltarea continuă 
a acestui sector, pentru obținerea 
unor producții sporite de lapte și 
carne, alături de vîrstnici, au 
depus eforturi susținute și tine
rii colectiviști. Una dintre acțiu
nile importante ale organizației 
U.T.M. din gospodărie a fost 
aceea de a îndruma cît mai mulți 
tineri să lucreze în sectorul zoo
tehnic. Pe măsură ce acest sec
tor s-a dezvoltat, organizația 
U.T.M. a recomandat organiza
ției de partid și conducerii gos
podăriei mai mulți tineri să de
vină îngrijitori mulgători. Ute- 
miști ca Alexandru Deciu, care 
obține un spor la producția de 
lapte de 250—300 litri lunar de 
la vacile îngrijite de el, Con
stantin Andronescu, cioban la 
cele peste 1000 de oi ale colec
tivei, Traian Jeciu, Nicu Bu
jorel și alții sînt apreciați astăzi 
ca oameni de bază ai sectorului 
zootehnic. Dar nu numai în 
această privință organizația 
U.T.M. a fost sprijin de nădejde 
al organizației de partid și al 
conducerii G.A.C. Sporirea nu
mărului de animale a cerut im
plicit și construirea unor noi a- 
dăposturi. Așa de exemplu, la 
construirea unui saivan pentru 
400 de oi, a două grajduri pen. 
tru vaci și altele, organizația 
U.T.M. a mobilizat întreg tinerelul 
gospodăriei. Dar sarcina cea mai

Dar pînă atunci trebuie să 
se gîndească la situația ac
tuală, la ce trebuie să facă ei 
tinerii colectiviști, cum tre
buie înmulțite succesele deja 
obținute. E membru în biroul 
organizației de bază U.T.M., 
calitate în care i-a adunat zi
lele trecute pe ceilalți tineri 
îngrijitori de animale (Gheor
ghe Boțan, Petre Chirică, Au
rel Albescu) să discute cu ei 
despre ce au de făcut.

Ce au de făcut ? Cel mai 
important lucru e să respecte 
programul stabilit de briga
dierul zootehnic în ce pri
vește îngrijirea animalelor. 
Să întrețină curățenia grajdu
rilor, să nu se întîmple nici 
un fel de neglijență. Vor pro
pune gospodăriei să mărească 
în anul viitor suprafețele se
mănate cu porumb pentru în
silozare ca să aibă pentru 
animale o hrană mai consis
tentă.

— Am primit anul acesta 
venituri mari la ziua muncă, 
tocmai pțintru că sectorul zoo
tehnic a fost rentabil !... le 
spun* el tinerilor ca un ar» 

importantă pe care organizația 
, U.T.M. și-a asumat-o în intjegi. 
me în fața organizației de partid, 
a fost aceea a asigurării anima, 
lelor cu furaje din belșug. Anul 
acesta, de pildă, utemiștii și ti
nerii au dat o adevărată bătălie 
pentru însilozarea porumbului 
furajer. Cei peste 200 colectiviști 
tineri, în frunte cu utemiștii, au 
fost organizați pe echipe specia
le : unii recoltau porumbul, con
ductorii de atelaje, organizați 
în convoaie îl cărau, alții lucrau 
la tocători, aiții îl presau m 
turnul construit special.

Expunerea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la Plenara 
C.C. al P.M.R. din 3—5 decem
brie a.c. a deschis și pentru co
lectiviștii milionari din Ceacu 
noi perspective. Colectiviștii au 
hotărît să dezvolte neîncetat sec
torul zootehnic, să organizeze 
ferme model de bovine, ovine, 
porcine și păsări. Ferma model 
de bovine, de exemplu, va dispu
ne la sfîrșitul anului viitor de 
200 de vaci cu lapte. In acest 
scop, se vor construi încă două 
grajduri a cîte 80 de capete. A- 
ceste hotărîri ale conducerii 
G.A.C. au fost primite cu entu. 
ziasm de către toți tinerii colec
tiviști.

Recomandarea unui număr 
de 15—20 de tineri care să lu
creze în sectorul zootehnic, pres
tarea a peste 2.000 de ore mun
că voluntară la construcția noi
lor grajduri, însilozarea a circa 
40 de vagoane de portflhb fura
jer — iată cîteva din obiectivele 
mai mari pe care organizația 
U.T.M. a propus să le realizeze 
cu forțele tineretului în anul 
viitor, în vederea dezvoltării sec. 
torului zootehnic.

NICOLAE BARBEJ

gument suprem la grija pe 
care trebuie s-o aibă pentru 
animale.

Marin Dia așteaptă acum 
partea lui din premiul 
primit de sectorul zootehnic. 
E un gînd care s-ar ivi în 
mintea oricui. Are și el par
tea lui de contribuție. Dar 
sentimentul acesta al răspla- 
tei cuvenite capătă la 
Marin Dia un orizont mai 
larg. Marea răsplată pentru 
străduința lor de a crește pro
ducția din sectorul zootehnic 
stă în conștiința că prin 
asta gospodăria va cîștiga ne
măsurat de mult în veniturile 
și puterea ei economică. Și 
doar acesta este scopul fiecă
rui colectivist.

Marin Dia, atît de mic de 
statură, dar atît de inimos și 
de înflăcărat este desigur 
unul dintre oamenii care-și 
aduc aici contribuția la dez
voltarea avutului comun ai 
colectiviștilor, la împlinirea 
unei sarcini importante.

MI HAI GARANF1L

O sursă de creștere 
a productivității pămîntului 

Ingrășămintele 
naturale

Ing. agr. Teodor Moscalu
cercetător țtiințific principal la Academia R.P.R,

Unul dintre îngrășămintele Io- 
cale de cea mai mare importanță 
pentru sporirea fertilității solului 
și pentru ridicarea producției ta 
toate plantele cultivate este gu
noiul de grajd.

Gunoiul de grajd constituie o 
mare bogăție pentru cei care știu 
să-l folosească. El conține toate 
elementele de hrană necesare 
plantelor: azot, fosfor, potasiu, 
calciu, fier, cupru, sulf, siliciu, 
magneziu, bor, iod etc. Dacă ne 
referim numai la azot, fosfor și 
potasiu, o doză de 20 tone gunoi 
de grajd echivalează cu 300 ki
lograme azotat de amoniu, 275 
kilograme superfosfat șj cu 350 
kilograme sare pofasică. Costul 
total al acestor îngrășăminte de- 
pășește suma de 1.000 lei, în timp 
ce gunoiul de grajd este un în- 
grășămînt aproape gratuit pen
tru orice gospodărie.

Gunoiul de grajd își manifestă 
efectele sale pînă la 5 ani, cu 
excepția solurilor nisipoase, pe 
care trebuie să se aplice în fie
care an.

Ceea ce face însă în primul 
rînd superior gunoiul de grajd 
este puterea sa de refacere și de 
ridicare a fertilității solului. Gu 
20 tone gunoi se aduce solului o 
cantitate de circa 3.500 kg. ma
terie organică absolut uscată. 
Aceasta constituie un bogat Izvor 
de hrană pentru microorganis. 
mele din sol. S-au numărat la 1 
gram de dejecțiuni ale animale
lor un număr de 40 miliarde de 
microorganisme, ceea ce este ifî- 
comparabil mai mult decît micro
organismele dintr-un gram de 
sol, care se ridică la citeva zeci 
de milioane. Așa se explică de 
ce gunoiul de grajd leagă solul 
și îl afinează, mărindu-i capaci
tatea de a reține și a înmaga
zina o cantitate mai mare de 
apă și de harnă. In solul îngră
șat cu gunoi de grajd se mai 
petrece un fenomen foarte impor
tant : bacteriile activează intens; 
ele descompun materia organică 
și liberează hrana accesibilă pen
tru plante.

în afară de aceasta, odată cu 
gunoiul de grajd se aduce solu
lui o cantitate apreciabilă de 
hormoni, care au în viața plan
telor același rol pe care vitami
nele îl au în viața omului și a 
animalelor. Dacă avem în vedere 
toate aceste lucruri ne putem 
convinge și mai ușor asupra în
semnătății pe care o are gunoiul 
de grajd și ne putem explica de 
ce el este o puternică sursă de 
sporire a fertilității solului și de 
ridicare a producției la toate cui. 
turile.

Pentru ca gunoiul de grajd să 
răspundă tuturor însușirilor sale 
se cere ca el să fie fermentat 
corect. Prima condiție este aceea 
de a menține în grămada de 
gunoi o umiditate de 75 la sută. 
Pentru aceasta, gunoiul se fer
mentează în platforme special 
construite care să-l ferească de 
uscăciune șj de excesul de apă. 
Gunoiul uscat mucegăiește și 
pierde o mare cantitate de azot, 
fosfor și potasiu. Cel mai ușor 
se pierde azotul. Același lucru 
se întîmplă și în cazul cînd apa 
băltește în platformă.

Platformele de gunoi se con
struiesc ținînd seama de numă
rul de animale. Dacă socotim că 
gunoiul de grajd se ridică din 
platforme de 2 ori pe an, pentru 
depozitarea lui se rezervă o 
suprafață de 2 m.p. pentru 
un cal și de 3 m.p. pentru o 
vită cornută mare. In ceea ce 
privește cisterna de must de gu
noi de grajd ea se calculează 
socotind 1 m. cub de cap de vită 
mare sau cal. La construirea 
platformei se folosesc materiale 
locale, conform îndrumărilor din 
diferite cărți și broșuri de spe
cialitate.

Gunoiul de grajd este cel mai 
bine folosit de cartofi, sfeclă de 
zahăr și furajeră, floarea soare- 
lui, cînepă, iarbă de Sudan, 
ovăz, porumb, precum și în le
gumicultura, în livezile de pomi 
și în vii. Sporul de recoltă poa
te să ajungă pînă la sută la sută 
și chiar mai mult, după felul cum 
a fost condusă fermentarea, după

Sărbătoarea 
împărțirii roadelor
De curînd la G.A.C. „Al doilea 

Congres al P.M.R." din comuna 
Slimnic, raionul Sibiu, a fost o 
mare sărbătoare. Colectiviștii au 
primit răsplata muncii lor din 
acest an: s-au împărțit venitu
rile. Printre familiile fruntașe cu 
cel mai mare număr de zile-mun- 
că a fost și familia utemistului 
Ilie Băran. Pentru cele 857 zile- 
muncă efectuate, familia lui a 
primit peste 2500 kilograme grîu, 
3417 kilograme porumb, aproape 
3500 kilograme cartofi, 82 kilo
grame zahăr, zarzavaturi, nutre
țuri pentru animale, o însemnată 
sumă de bani și altele. Valoarea 
zilei-muncă în acest an s-a ridi
cat la peste 32 de lei.

D. P.
______________

Tinerii colectiviști din G.A.G 
„Răscoala din 1907“ din co-
muna Cacomeanca, regiunea 
București, au format un con
voi de căruțe cu care tran- 
spartă gunoi de grajd 

tarlalele colectivei.
P«
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epoca de Incorporare în sol și 
după felul cum au fost îngrijite 
culturile agricole îngrășate.

Cele mai mari sporuri se ob
țin pe solurile sărace, din regiu. 
nile ploioase. Astfel, la G.A.S.- 
Șercaia din regiunea Stalin, prin 
aplicarea a 40 tone gunoi de 
grajd la hectar la griul de toam
nă s-a obținut o producțe de 
2475 kg. ha, în timp ce pe sola 
neîngrășată recolta a fost de 
1212 kg. la ha. Sporul de recoltă 
de 1233 kg. la ha. este, practic, 
egal cu producția tarlalei neîn
grășate. Intr-o altă unitate, anu
me în G.A.C.-„Drum Nou“ din 
regiunea Galați, cu 20 tqtie gu
noi de grajd la hectar recolta de 
floarea-soarelui a crescut de la 
1300 kg/ha, cît a dat tarlaua de 
150 ha neîngrășată, la 1900 
kg/ha pe cele 30 hectare îngră
șate.

Este evidentă, deci, importanța 
folosirii gunoiului de grajd pen
tru sporirea producției agricole. 
Pentru aceasta însă trebuie să 
ne îngrijim nu numai de folosirea 
lui, ci, în primul rînd, de asigu
rarea condițiilor necesare produ
cerii acestui prețios îngrășămînt 
în Cantități cît mai mari. Am a- 
rătat mai sus că „uzina" care 
produce îngrășăminte naturale 
este sectorul zootehnic, lată, deci, 
încă un motiv în plus care ple
dează pentru necesitatea dezvol
tării neîncetate a acestui sector. 
Să luăm un exemplu: experiențele 
au dovedit că într-un an o vită 
cornută mare produce 10 tone 
gunoi de grajd, un cal 7 tone, 
un porc 1.150 kg. iar o oaie 500 
kg- O gospodărie agricolă socia
listă care are 200 vaci, 40 cai 
(pentru transport) 40 boi la în
grășat, 300 porci și 2000 oi, și-ar 
putea asigura anual o cantitate 
de aproape 5.000 tone gunoi de 
grajd. Dacă s-ar administra cîte 
20 tone gunoi la hectar, înseam
nă că cu cele 5.000 tone se pot 
îngrășa anual 250 hectare. Ți- 
nind scama de faptul că gunoiul 
de grajd își manifestă efectele 
pînă la cinci ani, înseamnă că 
în patru ani putem îngrășa o 
suprafață de 1.000 hectare teren. 
Iată, deci, încă unul din marile 
avantaje pe care le prezintă dez- 
zoltarea continuă a sectorului 
zootehnic.

Pentru a avea rezultate bune 
în anul ce urmează, se recoman
dă ca gunoiul de grajd să fie 
transportat acum la cîmp, unde 
se așează într-o platformă Ia 
capul locului, sau se așează în 
grămezi. Acestea se acoperă în 
primăvară cu un strat subțire de 
pămînt, iar îndată ce se poate 
ara se împrăștie și se încorpo
rează în sol. Este însă foarte 
important ca gunoiul să fie bine 
fermentat (descompus), iar can
titatea pentru un hectar să fie de 
maximum 20 tone. Mustul de gu
noi de grajd se poate folosi cu 
succes chiar în timpul iernii 
pentru îngrășarea lucernierelor, 
trifoiștilor sau a fînețelor natu
rale. Dacă solul e acoperit cu 
zăpadă se pot da 5—6000 li
tri de must ia hectar, fără a mai 
fi nevoie să adăugăm apă. Spre 
primăvară, la o parte must se 
dau două părți apă, folosind 
8—10.000 litri de must subțiat cu 
apă la un hectar pentru cartofi, 
sfeclă, floarea-soarelui etc.

Acum este cel mai potrivit 
timp pentru valorificarea tuturor 
rezervelor de gunoi de grajd. In- 
grășînd bine ogoarele vom reuși 
să obținem în anul viitor produc
ții sporite la toate culturile. Ti
neretul, care în repetate rînduri 
a dat dovadă de inițiativă, de 
pricepere și entuziasm, este che
mat să organizeze și în iarna 
aceasta o largă acțiune de trans
portare și împrăștiere a îngrășă
mintelor naturale pe cîmp. Să 
luptăm ca și pe această cale să 
facem să sporească rodnicia 
ogoarelor, să obținem, așa cum 
ne cere partidul, un belșug de 
produse pentru asigurarea fondu
lui central de produse agricole 
ale statului, pentru îmbunătă
țirea continuă a aprovizionării 
oamenilor munci, de la orașe și 
sate cu produse agroalimentare.

lînăra Bădița Donea, îngriji
toare de viței la G.A.S. Na- 
tîru, regiunea Galați, obține 
zilnic de la cei 25 viței pe 
care îi are în primire un 
spor de 100 grame peste 

greutatea planificată.
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Cartea — 
un prieten drag
Pentru tinerii colectiviști din 

comuna Gh. Lazăr, raionul Slo
bozia, regiunea București, cartea 
devine un prieten tot mai drag. 
Duminica trecută, tinerii colec
tiviști Au organizat o manifestare 
culturală interesantă. Ei au in
vitat în mijlocul lor o caravani 
a „Librăriei noastre“ din Bucu
rești și pe scriitorul Alecu Ivan 
Ghilia. Tinerii colectiviști au 
stat de vorbă cu autorul romanu
lui „Cuscrii" despre munca sa 
scriitoricească, despre proiectele 
lui de viitor, apoi au cumpărat 
cu toții cărțile care-i interesau 
de la caravană. Numărul celor 
care pînă în prezent au biblio
teci personale a trecut de 50.

Producea de lapte 
a sporit

Una din acțiunile însemnate 
ale organizației de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă „Fla
mura Roșie“ din Șoldanu, raio
nul Oltenița, a fost anul acesta 
însilozarea furajelor. După ce 
tinerii au fost mobilizați la să
parea și amenajarea gropilor, 
organizația U.T.M, sub îndru
marea organizației de partid, a 
luat măsuri ca tinerii să parti
cipe activ la recoltarea și însilo
zarea porumbului furajer. Gele 
două echipe de tineret organizate 
special în acest sens au însilo- 
zat peste angajament aproape 
10 tone de porumb. In același 
timp tinerii au contribuit la în
silozarea a peste 15 tone de foi 
de varză în amestec cu coceni 
uscați de porumb. In ultima vre
me s-a obținut un spor zilnic de 
1—2 litri lapte de la fiecare vacă.

M. MUȘAT 
corespondent voluntar

Cu contribuția tinerilor
Acprdînd o deosebită atenție 

asigurării animalelor cu furaje 
din belșug și de bună calitate, 
muncitorii gospodăriei . agricole 
de stat din Puchenii Mari, re
giunea Ploești, au obținut în 
acest an succese importante. De 
exemplu, la porumbul de siloz 
recoltat în faza de coacere lap- 
te-ceară, gospodăria a obținut o 
producție de 65.000 kg. la hec
tar, adică cu circa 20.000 mai 
mult față de plan. La acest suc
ces au contribuit în mare mă
sură și tinerii gospodăriei care, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
sub îndrumarea organizației 
de partid, au participat la toate 
lucrările de întreținere și recol
tare a porumbului siloz. Gea 
mai însemnată contribuție și-au 
adus-o tinerii la însilozarea po
rumbului, acțiune la care au 
depus peste 1.500 ore muncă 
voluntară.

B. GOSTEA

ț



Ecoul chemării

la... Teatrul din Bacău
Pe șoseaua dinspre Trifești go

nea un autobus urmat aproape 
de un camion încărcat cu deco
ruri pentru piesa „Musafiri ne
poftiți“. Tinerii actori din Bacău, 
și au început astfel traducerea în 
viață a chemării lansată către 
toate teatrele din țară. Piesa ur
ma să fie prezentată pe scena 
clubului Școlii zootehnice din 
Boșta, comuna Trifești. Pe par
curs însă, pînă la Trifești, mai 
mulți tineri actori urmau să ră- 
mînă în comunele Filipești-Gal- 
ben și Secuieni pentru a îndruma 
activitatea artistică a tinerilor.

Filipeștii începu să-și înșire ca
sele pe o parte și pe alta a șo
selei. în autobus, Puiu Burnea 
și Mișu Stoicescu, tineri actori, se 
pregăteau de coborîre.

— Nu uitați băieți că scopul 
nu este numai de a ridica acti
vitatea artistică de amatori la un 
nivel cît mai înalt, — le-a mai 
apus încă o dată tovarășul Ghica 
Constantin, directorul teatrului
— ci și de a-i ajuta pe tineri 
să se orienteze spre problemele 
actuale concrete ale comunei.

Băeții știau. Cu cîteva zile 
în urmă, secretarul organizației 
de partid și Eugen Antohi secre
tarul organizației U.T.M. le 
vorbise pe larg despre aceasta. 
„Noi trebuie să avem în vedere
— s a spus atunci — ca activi
tatea cultural-artistică din comu
nă să sprijine efectiv munca po
litică de transformare socialistă 
a agriculturii. Altfel facem o 
treabă numai pe jumătate”.

De aceea coborînd din mașină, 
Burnea și Stoicescu i-au asigurat 
pe tovarășii lor că „totul va fi 
în ordine". Să lăsăm deci mașina 
să meargă mai departe și să 
dem pe scurt ce-au făcut 
acea zi, Bunea și Stoicescu în 
lipești. Știau dinainte că în 
este o întovărășire agricolă, 
organizația de partid desfășoară 
munca de formare a unei gospo
dării agricole colective și că 
există o echipă de teatru formată 
din 15 tineri care au pus în 
scenă piesa „Pe strada noastră“ 
de Horia Lovinescu. Piesa însă, 
orioît de bună ar fi ea, nu prea 
are multă legătură cu acțiunea 
de colectivizare ce se ducea în 
comună. De aceea în buzunarul 
tinerilor actori se găseau și tex
tele pieselor : „Cel din urmă“ 
și „Tîrgul inimilor“, care oglin
desc tocmai problema colectivi
zării.

„Dar este oare bine ca tinerii

ve
in
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Peste 20.000 de spectatori au 
asista-t timp de două zile în 
sala de sport din orașul Kre- 
feld la întîlnirea internațională 
de gimnastică dintre echipele 
masculine ale U.R.S.S. și R. F. 
Germane. Desfășurată după 
programul olimpic, întîlnirea 
s-a terminat cu rezultatul de 
562,00—556,45 puncte în favoa
rea echipei U.R.S.S. în clasa
mentul individual primul loc a 
fost ocupat de campionul mon
dial absolut, Boris 
(U.R.S.S.)’, care a 
114,10 puncte.

★
Meciul pentru titlul 

feminin de șah dintre 
ta Bîkova și Kir.a Zvorîkina a 
continuat cu reluarea partidei a 
5-a întreruptă la mutarea 42. 
Zvorîkina a reușit să prindă re
gele advers într-o rețea de mat 
și la mutarea 77-a arbitrii au 
consemnat victoria sa. Scorul 
meciului este acum din nou 
egal: 2*/2—2*/2 puncte.

★
Sala de sporturi Dinamo va 

găzdui a-stă-seară de la ora 19 
reuniunea finală a tradiționalei 
competiții de box dotată cu 
„Cupa Sfatului popular al Ca
pitalei“. Cu acest prilej își va 
face reintrarea maestrul emerit 
al sportului Mircea Dobrescu 
(C.C.A.), care va primi replica 
lui Al. Bariciu (Cetatea Bucur). 
Din program se mai desprind 
meciurile: C. Gheorghiu (Dina
mo)-Eremia Octevian (Cetatea 
Bucur); Ad. Rosznowski (Cons
tructorul)-D. Done (Metalul), 
C. Stoian (Dinamo)-Șt. Bejan 
(C.C.A.) ; M. Urlățeanu (Dina
mo)-V. Czekeli (C.C.A.) și al
tele.

★ . . .După cum s-a mai anunțat 
joi va sosi la Oradea echipa se
lecționată de box a clubului 
muncitoresc Tul (Finlanda). Pu- 
giliștii finlandezi vor susține 
două întîlniri în țara noastră: 
Vineri, cu echipa selecționată a

materiouL sportiv
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ÎNTREPRINDEREA de difuzare A MATERIALELOR SPORTIVE

din echipă să renunțe, așa, brusc 
Ia piesa pentru care, totuși, au 
muncit ?“. Frămîntați de astfel 
de gînduri au intrat în sala că
minului cultural. Acolo au discu
tat cu directorul căminului și cu 
secretarul organizației U.T.M., 
și împreună au mers și s-au sfă
tuit cu secretarul comitetului co
munal de partid.

— Tinerii nu trebuie să re
nunțe la ce au făcut pînă acum, 
le-a spus acesta. Dar am putea 
pune în scenă și celelalte două 
piese. Nimeni nu ne împiedică 
ca pe lingă cei 15 tineri să mai 
antrenăm 15.

Și în după-amiaza aceea, la că
minul cultural, a fost o adevărată 
adunare generală U.T.M. Cei doi 
actori au organizat o repetiție 
„la masă“ a vechii piese, și și-au 
dat seama că intr-adevăr nu tre
buie renunțat la ea. După aceia, 
punîndu-și în joc toată pricepe
rea au citit cele două piese.

— Ei, ce spuneți 1 Le jucăm 
și pe acestea ?

— Dacă le jucăm ? au spus 
mai mulți tineri. Se înțelege.

a între- 
Gavril, 
comu- 
că nu 

înscrie.

— Care se înscrie ? ; 
bat tovarășul Mihaj 
secretarul comitetului 
nai U.T.M. Și aproape 
a fost tînăr care să nu se 
Au fost apoi împărțiți în două 
grupe și tinerii actori au trecut 
la alegerea celor mai buni și re
partizarea lor pe roluri.

în timpul acesta din mașină 
au coborît la Secuieni, tinerii ac
tori Iacob Lauri an și Ziva Guran. 
Munca pe care o aveau de făcut 
era ceva mai ușoară. Echipa de 
teatru de aici avea în repetiție 
piesa „Logodna furtunoasă“ a lui 
Tiberiu Vornic. Tinerii trebuiau 
ajutați „să intre în roluri“ să 
realizeze un spectacol convingă
tor, la un nivel artistic cît mai 
înalt. De aceea tinerii actori 
și-au concentrat atenția mai mult 
asupra interpretării individuale.

Tinerii se obișnuiseră să în
vețe rolul pe dinafară și cu asta 
gata.

De aceea în prima seară, Iacob 
Laurian și Ziva Guran, lc-au po
vestit tinerilor despre munca pe 
care o depun ei, actorii profe
sioniști, pentru punerea în scenă 
a unei piese, de cîte ori sînt o- 
priți de regizor și puși să repete, 
să repete mereu, aceeași repli
că... Și poate lucrul cel 
bun cîștigat în seara aceea 
tinerii actori din 
prietenia sinceră, 

orașulul Oradea,

mai 
de 

Bacău, a fost 
a băieților

orașulul Oradea, far duminică 
dimineața la București în sala 
Uzinelor „23 August“ cu echipa 
Metalul. Reuniunea va începe la 
ora 10.

Echipa Tul va deplasa un lot 
redutabil cuprinzînd pe cei mai 
buni boxeri amatori. In fruntea 
echipei se află campionul euro
pean al categoriei semîușoară 
Olly Makki.

★
Echipa masculină de baschet 

Paok-Salonic, campioana Gre
ciei și-a încheiat turneul în țara 
noastră jucînd marți seara în 
Sala Floreasca cu echipa Dina- 
mo București. Bascheiba!iștii ro- 
mîni au repurtat victoria 
rul de 81—65 (41—32).

★
Intr-un meci contînd 

campionatul republican 
de volei Dinamo București a în
vins pe Rapid cu 3—0.

★
Pe patinoarul stadionului o- 

limpic de la Cortina d-Ampez- 
zo s-e disputat întîlnirea inter
națională de hochei pe gheață 
dintre echipele selecționate ale 
Italiei și Elveției. Hocheiștii el
vețieni au terminat învingători 
cu scorul de 4—3 (0—1, 3-0, 
1-2).

CU SCO-

pentru 
feminin

★
Tn prezent se află în turneu 

în Austria echipa selecționată 
masculină de tenis de masă a 
orașului Praga Jucînd la Vie- 
na cu reprezentativa orașului, 
jucătorii cehoslovaci au obținut 
victoria cu scorul de 5—3.

★
întîlnirea internațională de 

haltere dintre echipele Suediei 
și R. D. Germane desfășurată 
La Göteborg s-a încheiat cu re
zultatul de 4—3 în favoarea 
halterofililor germani.

♦
într-un meci contînd pentru 

turneul pre-olitnpic de fotbal, A- 
dis Abeba echipa reprezentativă 
a Etiopiei a terminat la egalitate 
1-1 (1-0) cu echipa Ugandei.

I.O.M.S.
vă

prin iâduț
din 
și provine^.

fetelor din echipa de teatru de 
amatori.

— Veți mai veni, nu este așa?
— Negreșit. De altfel, aproape 

toate repetițiile le vom face îm
preună.

...La Boșta, piesa prezentată 
de tineri actori din Bacău era 
pe sfîrșite. Au fost spuse ulti
mele replici, a căzut cortina și 
au început aplauzele prelungite 
minute în șir. Aplauze calde 
de sinceră recunoștință, venite 
din partea unui public nou, în
setat de cunoștințe, însetat de 
artă.

— Vă punem sala la dispozi
ție. Veniți cînd vreți, dar în orice 
caz mai des, le-a spus directorul 
școlii zootehnice.

— Ce spuneți tovarăși — s-a 
adresat actorilor tovarășul Ghica. 
N-ar fi o idee să organizăm aici 
o stagiune permanentă ?

— Credem că nu este rău, au 
spus mai mulți tineri.

— Atunci să hotărîm. Din 
două în două săptămîni vom 
prezenta un spectacol pentru ță
ranii muncitori din această co
mună. Chiar niîine tehnicienii 
noștri vor începe munca de uti
lare, a scenei.

Și au fost din nou aplauze. De 
data aceasta ca un aconto pentru 
piesele ce vor urma să se joace 
pe această scenă.

Noaptea tîrziu, pe șoseaua 
dinspre Trifești, gonea spre Bacău 
un autobus urmat îndeaproape 
de un camion.

— Este cineva obosit ? s-a 
auzit vocea directorului teatrului.

— Nu, nu. Parcă ne am în
toarce de la o premieră de mare 
succes.

— Atunci să cîntăm.
Și peste cîmpurile albite de 

prima zăpadă, au răsunat voioase, 
entuziaste, glasurile tinerilor 
actori.

PETRU ISPAS

De curînd la întreprinderea Ra dio Popular a început 
producă în serie noul timp de aparat de radio „Solistor“. 
lată-i pe tinerii Lupescu Ion, Sava Valentin și Imre Tereza 

discutînd despre calitatea noilor aparate.
Foto : S. VIOREL

Se poate și mai bitte
(Urmare din pag. l-a)

înalt, bine clădit, l-ar invita să 
treacă încolo și încolo pe sub 
grinda aceea care împarte în 
două „camera de zi" la aproape 
toate apartamentele ; involuntar 
ar apleca fruntea. Oare nu se 
putea și altfel? Există încăperi 
mai mari în București și fără 
grinzi aparente. Hai să spunem 
că aici e numai o chestiune de 
estetică. Dar oare în locul dega- 
jamentului mare cu două uși 
(mai exact o ușă și un orificiu), 
care la ultimele două etaje su
grumă încăperea băii lipsind-o 
de o cadă normală, nu era oare 
mai indicat să fie o baie „cum 
scrie la carte" ? Parcă așa spune 
„nespecialistul" beneficiar, care, 
pentru a se îmbăia, este silit să 
stea cu genunchii la gură. La 
alte apartamente, dacă o mamă 
vrea să-și spele copilul, trebuie 
să facă ea însăși, in același 
timp, duș, - cada lipsește cu 
totul, (de altfel toate acestea 
sînt deocamdată simple „specu
lații", căci prin grija șantieru
lui de instalații, locatarii, deși 
mutați de patru luni de zile, 
frecventează tot Baia Centrală: 
instalația de apă caldă încă nu 
funcționează I).

Arhitectul a proiectat o spălă
torie și o uscătorie, dar proba
bil nu a avut curiozitatea să le 
vadă la fața locului. Aceste de
pendințe comune absolut nece
sare au fost gîtuite atît de rău 
între două garsoniere incomode, 
incit, de cum întinde două cear
ceafuri vreunul din locatari nu 
mai rămîne loc pentru altceva. 
Inutil să reproducem ce spun 
gospodinele despre această 
treabă. Dar cine e silit să spele 
și să usuce 
rie sau î..
prilejul să facă reflexii cu pri
vire la 
prinse.

Hai să ne întoarcem în apar
tamente I Tovarășe proiectant, 
presupune că dumneata stai în 
locul lui Ion Isofache. Ai mobilă 
și urmează s-o plasezi în odaia 
mare, de vreo 18 m.p. Spațiu e 
juficient și locatarii ți-au mul-

■ rufe în bucâtă- 
în baie va avea curînd

calitatea tencuielii des-

sin

Grupul școlar profesional 
„Steagul Roșu“ din Orașul 

Stalin.
Foto : S. NICULESCU

Marți seara, la Gasa ziariști
lor din București, tov. Nestor Ig
nat, președintele Uniunii ziariș
tilor din R.P, Romînă, care a 
participat la primul Congres 
unional al ziariștilor sovietici, a 
vorbit despre acest important 
eveniment din viața ziariștilor 
sovietici.

Expunerea a fost urmărită cu 
deosebit interes de numeroși zia
riști. Au asistat și reprezentanți 
ai ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

A fost prezentat un scurt film 
documentar despre lucrările con
gresului.

■A-
scriitorilor „Mihaîl 
din Capitală a avut 
seară literară alba-

La Gasa 
Sadoveanu“ 
loc marți o 
neză.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de scriitorul Dumitru Sor
bea, scriitorul Nicolae Moraru

mo- 
recu-

pune

țumit pentru aceasta. Dar îți cer 
un sfat totodată : dat fiind că 
cei 4 pereți, numai unul ,,a scă
pat" fără uși sau geamuri, cum 
să rezolve amplasamentul 
bilei î E uri mic rebus, s-o 
noaștem.

Asemenea probleme s-ar 
și pentru executanți. I s-ar pu
ne în mînă respectivului o cîrpă 
udă cu care ar fi solicitat să 
spele pe jos în bucătărie sau în 
celelalte dependințe. Se garan
tează cu mie la sută că, oricîte 
strădanii și atenție ar depune, 
improvizata gospodină tot ar 
murdări porțiunea de jos a pe
retelui ; și aceasta pentru că
bucătăria și celelalte depen
dințe au fost lipsite de
plinte, adică de fîșia îngustă, 
deasuprg mozaicului. Ați fi pu
tut sta și dv. în acest bloc, to
varăși constructori. In acest caz 
ar trebui să găsiți soluții și 
pentru capriciile parchetului. 
Ce înseamnă aceste capricii ? 
Nimic altceva decît faptul 
că lemnul de fag prost us
cat are o variație la umidi
tate de 1,5 la sută. Adică, dacă 
dumneata ai o cameră lungă 
de patru metri, te poți pomeni 
cu șase centimetri fie „gaură" 
fie „parchet umflat", mă rog, 
după sezon...

Și așa mai departe. Dacă zi
darii ar fi oaspeții celor pen
tru care au muncit poate că, 
rotindu-și privirile prin încăperi, 
ar rămîne puțin pe gînduri și 
altădată și-ar da mai multă 
osteneală pentru finisarea aten
tă ; dulgherii de asemenea, par- 
chetarii de asemenea. Toate a- 
ceste deficiențe și altele mai 
mari sau mai mărunte, nu pot 
fi scuzate prin scăderea prețu
lui de cost al apartamentului de 
două camere de la 60.500 Iei 
cît era inițial la 57.600 lei - 
Totuși arhitectul o invocă, îm
preună cu viteza executării pro
iectului și repetatele reproiec- 
tări la cerere. „Și apoi de ce 
atîtea pretenții ? în general lo
catarii, după mutare devin 
cam pretențioși...“

In primul rînd reducerea cos
tului cu mai puțin de 3.000 de 
lei a fost cu totul nesemnlfl- 

a vorbit despre „Avîntuî crea
tor al poporului albanez“, iar 
scriitorul Mihu Dragomir despre 
„Noua literatură albaneză“. A 
urmat un program de lecturi din 
poezia albaneză în tălmăcire 
romînească.

Au asistat numeroși scriitori șl 
alți oameni de cultură, precum 
și reprezentanți ai ambasadei 
R.P. Albania Ia București.

★
Marți a avut loc în Capitală 

o consfătuire pe țară privind 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost la 
construcția drumurilor forestiere, 
organizată de secția silvicultură 
și industria lemnului din Consi
liul central A.S.I.T. Au luat parte 
ingineri și tehnicieni, constructori 
de drumuri forestiere, proiectanți 
și cercetători de specialitate.

★
Marți au mai sosit în Gapi

tală, pentru a participa la lucră
rile celei de-a XX-a sesiuni a 
Comitetului Executiv al Federa
ției Sindicale Mondiale, tovară
șii : Fernando Santi, membru al 
Comitetului Executiv al F.S.M., 
secretar adjunct al Confederației 
Generale a Muncii din Italia; 
Medvedov Aii, membru a! Comi
tetului Executiv al F.S.M., re
prezentantul sindicatelor din Iran, 
Erkki Saloma, secretar general 
al Uniunii internaționale a sin
dicatelor lucrătorilor din con
strucții, industria lemnului ș.j a 
materialelor de construcții, și J. 
Harustyak, cenzor al F.S.M.

(Agerpres)

Un act de conștiinfă 
socialistă

(Urmare din pag. l-a) 

astăzi în modelarea metalelor 
ori învățarea ecuațiilor.

Gu atît mai nedumerit rămîi 
cînd afli că încă se găsește cîte 
cineva care nu apreciază efortul 
conștient (căci ce altfel de cît 
un act de conștiință socialistă

a ramas ex- 
In ol doilea 
aveau dato-

oamenll 
trăiască 

soțiile, 
cu

cativă, aproape formală. Costul 
unui apartament ~ --------
trem de ridicat.
rînd, reproiectările 
ria să îmbunătățească proiectul 
și nu pot constitui o explicație 
pentru deficiențe. Ci?’ despre 
locatarii „pretențioși"...

Ei bine, și de ce n-ar deveni 
pretențioși, la urma urmelor ? 
In locul lor, o recunoașteți, ați 
proceda la fel. Fapt care nu se 
explică numai prin firea omu
lui, ci prin însăși structura eco
nomiei noastre socialiste și a 
legii ei fundamentale. Că a ține 
seamă nu numai de factori ca 
„economic" și „operativ", ci și 
de „confort" nu se poate face 
fără bătăi de cap, de acord. 
Dar altfel, adică fără înmănun- 
cherea acestor trei factori, nu 
se poate. Tocmai de aceea a- 
ceastă sarcină plină de comple
xitate se încredințează specia
liștilor. Nimeni nu-i poate scuti 
de frămîntarea creatoare. Hotă- 
rît, în casele lor noi, 
muncii trebuie să 
bine, confortabil. Ei, 
părinții sau copiii lor ; 
orele lor de lectură și cele de 
spectacole la televizor ; cu pe
trecerile lor intime, cu audițiile 
la radio, cu jocurile celor mici, 
cu lecțiile celor mai mari, cu 
studiul și frămîntările celor ma
turi. Intr-un cuvînt, cu viața de 
toate zilele.

La toate acestea trebuie să se 
gîndească constructorii și pro- 
iectanții, cărora partidul le-a 
dat sarcina să construiască pen
tru cei ce muncesc. Numai dez- 
voltîndu-și priceperea profesio
nală, numai străduindp-se mai 
mult să găsească soluțiile opti
me, numai lucrind cu suflet, 
plini de dragoste pentru aceia 
cărora le sînt destinate efor
turile lor, vor putea să facă față 
acestei sarcini, însemnată latură 
a creșterii nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Pentru proiectanți și construc
tori fiecare nouă locuință tre
buie să constituie trecerea unui 
examen de capacitate și do
vada grăitoare a atașamentului 
la cauza poporului muncitori

Ședința plenară 
a Consiliului superior 

al școlilor 
din Ministerul 
Invățămîntului 

și Culturii
Marți dimineața au început 

în Capitală lucrările celei de-a 
doua ședințe plenare a 
liului superior al școlilor
Ministerul Invățămîntului 
Culturii.

In cuvîntul de deschidere

Gonsi- 
din

a 
ședinței, prof. ing. Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului și Gulturii, a relevat 
contribuția pe care Consiliul su
perior al școlilor o aduce la 
îmbunătățirea continuă a învăță- 
mînului din țara noastră, la le
garea tot mai strînsă a școlii 
de viață, de munca productivă, 
la educarea multilaterală 
retului școlar.

A fost prezentat apoi 
tul intitulat „Propuneri 
înlăturarea supraîncărcării ele
vilor din clasele 8—11 ale 
școlilor medii“ pe marginea că
ruia s-au purtat discuții.

Lucrările ședinței continuă. 
(Agerpres)

a tine-

refera-
pentru

uderea va 
substanțial 

i cînd cei 
muncitori 

elevi sau 
priceperii 
cunoștin-.

poate fi socotită sarcina de loc 
ușoară pe care și-au asumat-o 
tinerii muncitori angajîndtt-se în 
munca de învățătură?) pe care-1 
fac muncitorii-elevi. Căci altfel 
cum se explică cazurile puține 
la număr, dar tocmai pentru că 
sînt puține cu atît mai lesnicioa
să este rezolvarea lor, ale tine
rilor Oprea Gheorghe, Barbu 
Ilie (în secția strungărie va
goane, și încă vreo cîțiva în alte 
secții), cărora nu .li s-au rezolvat 
încă problema schimbului? Mulți 
dintre cei care astăzi învață 
vor fi rhîine specialiști de înaltă 
calificare și întreprii 
beneficia. Și cît de 
va fi acest beneficiu 
aproape trei sute de 
ai atelierelor, astăzi 
studenți, vor adăuga 
lor de buni meseriași, 
țele de intelectuali 1

★

Lecția următoare de 
tică s-a desfășurat tot sub sem
nul învățăturii lui Pitagora. 
Rigla și compasul orînduite, din 
obișnuință, pe catedră, și-au spus 
cuvîntul în lămurirea capitolului 
din geometrie : Perpendiculare și 
oblice. Profesoara a împărțit, cu 
măsură, laude, dar și ceea ce nu 
se poate chema nici laudă, nici 
mustrare, ci îndemn. Toate, cu 
convingerea că din materialul, 
nou într-un fel, pe care lucra, 
modelîndu-1 după gîndurile și 
priceperea sa, va făuri acel tip 
de om pe care-1 reclamă epoca 
noastră —- muncitorul intelectual.

matema-

DOUĂ SANSE LA

Lucrările
celei de-a XX-a sesiuni 
a Comitetului Executiv 

al F.S.M.
de-a
Exe- 

de

In cadrul lucrărilor celei 
XX-a sesiuni a Comitetului 
cutiv al F.S.M. în ședința 
luni după-amiază, au început 
discuțiile pe marginea raportu
lui prezentat de Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M.

Luînd cuvîntul, V. V. Grișin, 
vicepreședinte al F.S.M., preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Uniunea Sovie
tică, a subliniat că popoarele 
Uniunii Sovietice și din țările 
lagărului socialist desfășoară 
continuu o politică de pace și 
colaborare între toate popoarele 
lumii rămînînd neclintite pe po
zițiile socialismului și comunis
mului. Cu toate eforturile de
puse pentru a se pune capăt răz
boiului rece și pentru exclude
rea definitivă a războiului din 
viața internațională mai sînt 
încă forțe care se situează pe 
poziții opuse. In aceste condiții 
se impune vigilența mereu trea
ză a popoarelor. Vorbitorul a 
aaătat că în condițiile actuale 
sarcina principală a tuturor 
forțelor păcii și progresului, a 
tuturor organizațiilor sindicale 
este de a lupta pentru convo
carea cît mai grabnică a confe
rinței la cel mai înalt nivel, pen
tru realizarea unui acord cu pri
vire lă dezarmarea generală și 
totală. El a subliniat că lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale și totale este în pre
zent obiectivul principal al tu
turor sindicatelor și oamenilor 
muncii. Vorbitorul a relevat im
portanța deosebită pe care o ara 
în atingerea acestui obiectiv or» 
ganizarea unei campanii gene
rale și de lungă durată în toate; 
țările. In această campanie tre
buie depuse toate eforturile pen
tru dezvoltarea unității de ac
țiune a sindicatelor și oamenilor 
muncii atit pe plan național, 
cît și pe plan internațional.

I-n continuare V. V. Grișin s-a 
referit la rolul uniunilor inter
naționale ale sindicatelor (de
partamente profesionale ale 
F.S.M.) în dezvoltarea contacte
lor și a cooperării lor cu orga
nizații sindicale neafiliate la 
F.S.M., în vederea soluționării 
în comun a unor probleme con
crete ridicate de lupta pentru 
apărarea păcii și a intereselor 
imediate ale oamenilor muncii,

A vorbit apoi Benoit Frachon, 
vicepreședinte al F.S.M., secre
tar general al Confederației Ge
nerale a Muncii din Franța,

★

Marți dimineața au continuat 
lucrările celei de-a XX-a sesiuni 
a Comitetului Executiv al Fede
rației Sindicale Mondiale.

Luînd cuvîntul, Maurice Boye, 
secretar general al Uniunii inter, 
naționale a sindicatelor oameni, 
lor muncii din instituțiile și în
treprinderile de deservire publi
că și similare a făcut un bilanț 
al activității uniunii. El s-a rele, 
rit în continuare la sarcinile 
care stau în fața sindicatelor în 
lupta pentru pace, atrăgînd a- 
tenția asupra faptului că în 
statele capitaliste cei ce mun
cesc în funcții publice sînt 
mai mult decît alții expuși res- 
tricțiilor asupra libertăților de
mocratice și sindicale ca urmare 
a „războiului rece“. Vorbitorul a 
subliniat că propunerile sovietice 
cu privire la dezarmarea gene
rală și totală dau un conținut 
mai concret și direct luptei pen
tru pace.

A luat apoi cuvîntul Herljert 
Warnke, vicepreședinte al F.S.M., 
președintele Federației Sindica
telor Libere Germane. Referiți- 
dti-se la propunerile guvernului 
sovietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală, el a subliniat 
că traducerea în viață a acestor 
propuneri ar însemna realizarea 
celor mai arzătoare năzuințe ale 
Omenirii.

In continuare ocupîndu.se de 
situația din Germania Occiden
tală, H. Warnke a arătat că a- 
Colo se intensifică exploatarea 
oamenilor muncii iar prețurile 
cresc, ca urmare a cheltuielilor 
uriașe în scopuri militare.

Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
poziția reformistă a conducăto
rilor de dreapta ai Uniunii Sin
dicatelor vestgermane, care acțio
nează mînă in mînă eu mono
polurile, jmpotriva intereselor 
vitale ale oamenilor muncii.

Vorbind despre însemnatele 
realizări obținute de R. D. Ger
mană în construcția pașnică, 
președintele F.S.L.G. a subliniat 
că aceste succese exercită o in
fluență crescîndă asupra oame
nilor muncii vestgermani.

In încheiere Herbert Warn- 
ke a subliniat că sindicatele 
din R. D. Germană militează 
activ pentru realizarea unității 
de acțiune a întregii muncitorimi 
germane în lupta împotriva mi- 
Htarismului german, pentru de
zarmare și pace.

Tn intervenția sa, Paul Dela-

Vorbitorul a subliniat că în coi* 
dlțiile tot mai grele ale expioa- 
tării oamenilor muncii de mono
polurile imperialiste și a măsu- 
rilor ce atentează la libertățile 
democratice crește conștiința de 
clasă a muncitorilor din țările 
capitaliste. Destinderea situa
ției internaționale și lupta îm
potriva celor ce mai propovă
duiesc încă războiul rece creea
ză condiții mai favorabile fău
ririi. unității de acțiune a tutu
ror organizațiilor sindicale, 
Vorbitorul a arătat că organi
zațiile sindicale naționale tre
buie să ducă o luptă continuă, 
perseverentă în favoarea elibe
rării maselor de milioane da 
oameni ai muncii de povara 
înarmărilor, să demaște pe duș
manii păcii și ai unității inter
naționale a clasei muncitoare.

Secretarul general al Uniunii 
Internaționale a sindicatelor oa
menilor muncii din industria 
metalurgică și construcții de 
mașini, Giaccomo Adducci, s-a 
referit în intervenția sa la lupta 
dusă pe plan național și inter
național de muncitorii din acea
stă ramură a industriei pentru 
întărirea unității de acțiune îm
potriva politicii monopolurilor 
imperialiste. Vorbitorul a subli
niat necesitatea intensificării 
schimburilor de experiență între 
organizațiile sindicale naționala 
și a insistat asupra rolului im
portant al uniunilor internațio
nale sindicale în această direc
ție.

Luînd apoi cuvîntul laroslav 
Mevald, secretar general al Uni
unii internaționale a sindicate
lor muncitorilor din industria 
textilă, a pielăriei, blănăriei și 
confecțiilor, a subliniat necesi
tatea intensificării propagandei 
prin publicațiile sindicale care 
trebuie să fie de un real ajutor 
activității desfășurate de orga
nizațiile sindicale în lupta pen
tru apărarea păcii și a interese
lor oamenilor muncii.

A vorbit apoi Oscar Garcia* 
reprezentantul Mișcării munci
torești unite din Argentina. EI 
a arătat că în țările Americiî 
Latine se intensifică lupta pen
tru cucerirea independenței de 
sub dominația imperialismului 
nord american. Oamenii muncii 
argentinieni organizează mani
festații puternice pentru satisfa
cerea revendicărilor lor, pentru 
independență și apărarea păcii.

none, secretar general al Fede
rației internaționale a sindicate, 
lor din învățămînt (F.I.S.E.) a 
subliniat că școala joacă un rol 
de frunte în educarea și formarea 
conștiinței oamenilor. Trecînd în 
revistă situația grea în care -în
vață copiii oamenilor muncii din 
țările capitaliste șl în deosebi în 
țările coloniale și slab dezvoltate, 
Vorbitorul a arătat că este nece
sar ca organizațiile sindicale 
să-și concentreze eforturile pen
tru a face oa bugetele destinate 
înarmării să scadă continuu și 
în schimb să crească fondurile 
alocate nevoilor social-culturale.

Luînd cuvîntul, Liu-Cian-șen, 
vicepreședinte al F.S.M., vieepre. 
ședințe al Federației sindicatelor 
pe întreaga Chină, s-a referit la 
situația internațională, subliniind 
că în prezent mișcarea muncito
rească internațională are ca ch 
biectiv principal lupta pentru 
dezarmare. Relevînd că politica 
agresivă a unor cercuri imperia
liste se află în impas, vorbitorul 
a arătat că propunerile Uniunii 
Sovietice privitoare la dezarmare 
au un larg ecou în rîndurile oa
menilor muncii din lumea întrea
gă. Ținînd seama de faptul că 
monopolurile și forțele imperia
liste continuă politica lor agresi
va, se impune ascuțirea pernia, 
nentă a vigilenței popoarelor. El 
a mențioflat ca sindicatele clin. 
Republica Populară Chinezi so
cotesc drept datoria lor de Că
petenie să contribuie din plin la 
marea cauză a apărării păcii în. 
lumea întreaga, la dezvoltarea 
solidarității internaționale a celflr 
ce muncesc.

Frantisek Zupka, vicepreședin
te al F.S.M., președintele Con
siliului Central al Sindicatelor 
din R. Cehoslovacă, a subliniat 
necesitatea colaborării între or
ganizațiile sindicale naționale a. 
filiate la F.S.M. cu cele neafiliate, 
precum și cu centralele sindicale 
autonome. El a arătat că sarci
na principală a mișcării sindi
cale este făurirea unității de ac
țiune pe plan național și inter- 
națonal. In acest scop, sindica, 
tele cehoslovace au organizat o 
serie de acțiuni îndreptate în 
sprijinul realii . . 
citorești internaționale.

In ședința de după-amiază în 
continuarea discuțiilor au fuat 
cuvîntul tovarășii : Brutyo Ianoș, 
secretar general al Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. 
Ungară, Georges Vanhaute, se
cretar general al Uniunii Inter
naționale a Sindicatelor din In
dustria Chimică, Petrol și Simi
lare, Agostino Novella, președin
tele Federației Sindicale Mon
diale, secretar general al Confe
derației Generale a Muncii din 
Italia, Ignacy Loga Sowinski, 
vicepreședinte al F.S.M., preșe
dintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din R.P. Polonă, 
Tjugito, președintele Uniunii in
ternaționale a sindicatelor mun
citorilor agricoli și forestieri, re
prezentantul sindicatelor din In
donesia, și Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv 
al F.S.M., președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R, P. Romină,

(Agerpres)
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Guvernul R, D. G, 
este dispus să participe 
la o conferință la cel 

mai înalt nivsl
BERLIN 15 (Agerpres). — 

In legătură cu declarația cance
larului Adenauer făcută în fața 
fracțiunii U.C.D.-U.C.S. din 
Bundestagul vest-german prin 
care el refuză să participe la 
conferința la cel mai înalt ni
vel între Est și Vest. Ottb 
Grotewohl, președintele Consi
liului de Miniștri el R. D. Ger
mane, menționează că participa, 
rea națiunii germane la discu
tarea tuturor 
se referă la 
constituie un 
lienabil.

Interesele 
porului german, subliniază 
Grotewohl în declarația 
transmisă de agenția A. D. N., 
vor putea fi exprimate fără în
doială abia după ce reprezen
tanții celor două guverne ger
mane vor lua parte la rezolva
rea tuturor problemelor care se 
referă la Germania. Dacă Ade
nauer intenționează să refuze 
să participe la conferința la cel 
mai înalt nivel, deși ea va dis
cuta probleme care se referă la 
Germania, guvernul Republicii 
Democrate Germane va acționa 
în numele cetățenilor R. D. 
Germane și a întregii Germanii 
și va reprezenta singur intere
sele naționale ale poporului 
nostru.

In numele slăbirii încordării 
internaționale, al încheierii unui 
Tratat de pace cu cele două 
state germane și al lichidării 
situației anormale din Berlinul 
Occidental, guvernul Republicii 
Democrate Germane va apăra 
interesele naționale ale poporu
lui germen și este dispus să ia 
parte la o conferință la cel mai 
înalt nivel.

problemelor 
interesele 

drept al său

legitime ale

care 
sale, 
ina-

po-
Otto 

sa
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Declarația guvernului sovietic în legătură
co pericolo! intensificării înarmării

R. F. Germane
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS: La 14 decembrie, A. M. 
Timoșenko, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al U.R.S.S. în 
R.F.G., a făcut o vizita la Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Federale Germane și 
din însărcinarea guvernului so
vietic a făcut o declarație în care 
se spune printre altele :

Guvernul sovietic s-a adresat 
în repetate rinduri guvernului fe
deral cerindu-i să nu complice 
relațiile dintre state prin diferite 
măsuri militare și de altă natură 
și să nu îngreuneze rezolvarea 
importantelor probleme interna, 
ționale. Este îndeobște cunoscut 
că adoptarea hotărîrii cu privire 
la înzestrarea Bundeswehrului cu 
arma atomică și arma rachetă a 
dus la o agravare primejdioasă 
a încordării în Europa și conti, 
nuă să împovăreze relațiile din
tre state, impiedicind reglemen
tarea multor probleme nerezolva
te, inclusiv a unei probleme aiit 
de importante pentru poporul I 
german ca unificarea Germaniei.

Nu se poate să nu se observe , 
că, de regulă, guvernul R.F.G. 
începe să desfășoare o activitate 
intensă în domeniul măsurilor 
militare tocmai atunci cînd se 
conturează o anumită destindere 
a încordării internaționale, cînd

se deschide perspectiva unei a- 
propieri intre statele din Est și 
Vest. Cu o asemenea situație 
avem de-a face și acum.

In ultimul timp în cadrul 
Uniunii Europei Occidentale, au 
fost adoptate mai multe hoiăriri 
îndreptate spre accelerarea re. 
înarmării Germaniei Occidentale. 
După ce se enumera unele mă
suri de intensificare a înarmării 

în declarație se arată: 
sovietic subliniază 

că aceste acțiuni ale 
R.F.G. sînt în con- 
eforturile statelor 

să pună capăt „răz-

Convorbirea lui N. S. Hrușciov 
cu reprezentanți ai docherilor 

americani
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS: N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a primit la 15 decem
brie la Kremlin, delegația Sindi
catului internațional al docherilor 
și muncitorilor din antrepozite de 
pe litoralul de vest al S.U.A., 
formată din Louis Goldblatt — 
secretarul-trezorier al sindicatului 
(șeful delegației), Thomas Lau
rence și Michael Samoduroff.

N. S. Hrușciov și liderii sin
dicali americani au avut o con- 
vo-bire prietenească.

Reprezentanții docherilor ame
ricani se află in Uniunea Sovie
tică de aproximativ 3 săptămini. 
Ei au făcut o călătorie prin ța.ă, 
au luat cunoștință de activitatea 
sindicatelor sovietice și au vizi
tat porturile Baku, Odesa și 
Leningrad.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS: In cadrul unei conferințe 
de presă, Louis Goldblatt, secre
tarul-trezorier al Sindicatului in
ternațional al docherilor și mun
citorilor din antrepozite de pe 
Coasta de vest a S.U.A. (sindicat 
american—N.R.) a făcut o scur
tă expunere a conținutului con
vorbirii care a avut loc la 15 de
cembrie între membrii delegației 
acestui sindicat și N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

După cum a spus Goldblatt, 
N. S. Hrușciov și-a exprimat 
parerea că situația internațională 
se îmbunătățește. 1" 
membrilor delegației 
despre [‘
U.R.S.S. la ziua de muncă de 
șapte ore in anul 1960, despre 
proiectata introducere cu înce-

El a vorbit 
)r delegației americane 
planurile de trecere în

Sesiunea Consiliului 
N.A.T.O. s-a deschis 

sub semnul unor 
dificultăți complexe
PARIS 15 (Agerpres). — 

Marți s.a deschis la Paris, la 
noul sediu al Organizației pactu
lui nord-atlantic, sesiunea Consi
liului ministerial al N.A.T.O., 
care reunește pentru trei zile în 
capitala Franței pe miniștrii de 
Externe, de război și de Finanțe 
ai țarilor membre ale acestei or
ganizații militariste.

Agenția France Presse anunță 
că prima zi a lucrărilor sesiunii, 
care se desfășoară in secret, a 
fost consacrata discutării situa
ției internaționale și îndeosebi si. 
tuației din acest bloc militar.

Michel Debre, primul ministru 
al Franței care a deschis sesiu
nea a cerut țărilor membre ale 
pactului riord atlantic să se stră
duiască să ajungă la „unitatea 
de care are atît de mult nevoie 
Occidentul".

La sesiune a luat cuvîntul se
cretarul de stat al S.U.A., Her- 
ter.

Ziarul „New York Herald Tri
bune", scoțind în evidență recen
tele dificultăți existente in inte
riorul N.A.T.O., afirmă într-un 
articol redacțional că, „in timp 
ce conducătorii săi se adună pen
tru sesiunea de la Paris, 
N.A.T.O. are de făcut față unei 
dileme complexe. In această or
ganizație, s.rie ziarul, se mani
festă trei tendințe principale. Fie
care dintre ele ar fi Îngrijorătoa
re, puse insă laolaltă, ele consti
tuie o problemă gravă pentru or
ganizația nord-atlantică“.

Comentind aceeași problemă, 
„Combat“ serie că „în organi
zația nord-atlantică fisurile se a- 
dincesc. Nu există nici un zid și 
nici un baraj care să reziste mult 
timp la degradări repetate".

pere din anul 1964 a zilei 
muncă de șase ore șj a zilei 

scurte în ramuri 
este cea carboni-

de 
de

muncă și mai 
industriale cum 
feră.

Goldblatt a comunicat că N. S. 
Hrușciov și-a exprimat convin
gerea deplină că socialismul este 
în stare să întreacă capitalismul. 
Referindu se la problema dezar
mării, el a menționat că dezar
marea ar permite să fie folosite 
capacități de producție suplimen
tare pentru binele popoarelor. 
După cum a spus Goldblatt, 
N. S. Hrușciov a subliniat că 
producția de armament poate fi 
înlocuită de producția de pace 
și că comenzile sovietice ar con
stitui în aceste condiții o soluție.

După cum a arătat Goldblatt, 
N. S. Hrușciov a afirmat in mod 
clar politica neamestecului 
U.R.S.S. in treburile celorlalte 
țari.

Noi am declarat, a spus Gold
blatt, că judecind după expe
riența noastră, putem fi încredin
țați că președintelui Eisenhower 
i se va face o primire caldă, 
prietenească în cursul vizitei 
sale în U.R.S.S. Președintele 
Consiliului de Miniștri a fost de 
acord cu aceasta.

Ani povestit lui Hrușciov des
pre vizita noasira, despre inlor- 
mațiile pe care le-ain cules în 
U.R.S.S. și despre întilnirile cu 
oamenii sovietici, a spus Gold
blatt. Hrușciov a remarcat că 
adevărul despre sindicatele so
vietice va deveni cunoscut mase
lor, iar mincinoșii vor rămîne cu 
coada intre picioare. Noi am a. 
juns lă concluzia necesității unui 
schimb între delegațiile sindicale 
și Hrușciov a subliniat că la a- 
cest schimb trebuie să participe 
muncitori de rînd.

Am plecat de la convorbire, a 
declarat Goldblatt, ferm convinși 
că schimbul de vizite intre Hruș
ciov și Eisenhower va aduce un 
imens folos întregii lumi.

Goldblatt a subliniat că „în
treruperea îndelungată a contac
telor intre sindicatele S.U.A. și 
U.R.S.S. este o mare nenorocire". 
După ce ne vom înapoia acasă, 
a declarat el, vom face totul pen
tru ca raportul nostru să devină 
cunoscut și pentru a se trage din 
el concluziile necesare.

în R.F.G.,
Guvernul 

încă o dală 
guvernului 
tradicție cu 
care caută 
boiului rece" și cursei înarmări
lor și nu se pot împăca deloc cu 
propriile sale declarații că se 
pronunță pentru dezarmarea ge
nerală, considerînd-o una din 
cele mai importante premise ale 
slăbirii încordării internaționale.

Guvernul sovietic pornește de 
la aceea că succesele realizate în 
ultimele luni in slăbirea încordă
rii constituie un început încura
jator de creare a condițiilor unei 
păci trainice și de stabilire a 
unor relații normale între state. 
In viitor urmează să aibă loc 
tratative de răspundere c.re pot 
înctepta statele pe calea regle
mentării problemelor internațio
nale arzătoare, inclusiv a celei 
mai importante dintre ele — 
problema dezarmării. S-ar părea 
că în preajma acestor tratative 
eforturile tuturor guvernelor ar 
trebui să fie concentrate spre în
lăturarea obstacolelor care pot 
să împiedice succesul. Din par
tea fiecărui guvern se așteaptă, 
pe bună dreptate, cel puțin să se 
pbțină de la orice acțiuni care duc 
sau pot duce la apariția unor noi 
dificultăți de natură să împiedice 
înțelegerea. Toate acestea se re- 
feră pe deplin și la R.F.G. care 
trebuie să fie tot atît de intere
sată ca și alte țări in reglemen
tarea pașnică a problemelor ivite 
după război. Politica guvernului 
R.F.G. nu dă insă temei să se 
presupună că ar dori intr-adevăr 
ca această reglementare să fie 
realizată la apropiata conferință 
la nivel înalt.

Guvernul sovietic, ca și guver- 
nele celorlalte state iubitoare de

pace, consideră că securitatea 
internațională trebuie să se spri
jine nu pe temelia șubredă a 
cursei înarmărilor și așa-zisului 
echilibru militar, ci pe baza să
nătoasă a unei colaborări rodni
ce și reciproc avantajoase, pe în
credere și prietenie.

Guvernul sovietic ar dori să 
atragă atenția guvernului federal 
asupra răspunderii pe care și-o 
asumă față de propriul său po
por și față de popoarele altor 
țări, căutînd să intensifice cursa 
înarmărilor și să creeze piedici 
în calea lichidării rămășițelor 
războiului mondial, declanșat de 
militarismul german. Guvernul 
sovietic speră că guvernul fede
ral va cumpăni încă o dată con
secințele pe care le pol avea pen-, 
tru interesele păcii și interesele 
naționale ale poporului german, 
măsurile de înarmare înfăptuite 
în R.F.G.

Ambasadorii U.R.S.S. în Marea 
Britanie, Franța, Italia, Belgia, 
Olanda și trimisul U.R.S.S. în 
Luxemburg au făcut de asemenea 
demersuri corespunzătoare pe 
lingă guvernele acestor țâri a. 
trăgîndu-le atenția asupra con
secințelor negative pe care le-ar 
putea avea pentru destinderea 
continuă a încordării internațio
nale și pentru lichidarea „răz
boiului rece" înfăptuirea in ca. 
drul Uniunii Europei Occidentale 
a înarmării accelerate a R.F.G.

-----•-----
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MINISTRUL DE JUSTIȚIE 
AL ITALIEI - IN FAVOAREA 

DEZARMĂRII

ROMA. Intr-o declarație făcută 
agenției italiene Ansa, ministrul 
Justiției al Italiei. Guido Gone- 
l|.a, a spus : „Nu este adevărat 
că înarmarea constituie cea mai 
bunj garanție a securității. Mrai 
curînd este adevărat contrariul“.

Cu toate că Gonella a apărat 
„politica atlantică", el a fost ne. 
voit să recunoască că „dezarma
rea constituie, fără îndoială, o 
garanție mai efectivă a securită
ții".
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Două cazuri 
dintr-un lung șir 

ichele di Stezio din Milano, 
ca și alfi mulți compatrioți • 
ai săi, umb a de mult timp

fără lucru. Meseria lui de foto
graf ambulant este interzisă prin 
lege în Italia. Nemaiputind răb
da nedreptatea ce i Se face, di 
Stezio a găsit o metodă ieșită 
din comun pentru a atrage aten
ția autorităților asupra nenoroci
rii sale. El s-a wcat pe clădirea 
înaltă de 60 dt metri a Domului 
din Milano și a stat acolo mal 
mult timp rezemat de două fi
guri d.e decor. De acolo striga 
mulțimii strinse in piața Domu
lui și care privea înspăimîntată 
in sus că e gala să-și pună capăt 
zilelor dacă nu este abrogată 
legea care-l împiedică să-și ciș. 
tige cinstit o bucată de pline. 
Importante forțe de poliție, cara. 
blnieri și pompieri au pornit îm
potriva nefericitului di Stezio in. 
cercind să-l ia jos. Numai după 
2 ore și jumătate au reușit să-l 
ia prin surprindere, să-l lege șl 
să-l transporte la spital. Pentru 
a-l salva de la foame, ca să nu 
fie nevoit să ajungă aici, n-a 
mișcai insă nimeni nici un de. 
get...

★

Împins de mizerie, tînărul 
Wilson Ferreira din Pelotas 
(statul brazilian Rio Gran- 

de De| Sud), Tn vîrstă de 29 de 
ani s-a hotărât să părăsească 
orașul natal. El este de profesie 
operator cinematografic și fusese 
concediat de mai rrulte luni. 
După ce a încercat în zadar să 
găsească o altă slujbă la el. în 
Pelotas, tînărul dornic de a 
munci, a pornit ipe Jos spre Rio 
de Janeiro, parcurgând 2.066 km. 
După 85 de zile a sosit la desti. 
nație. Dar nici aci nu a găsit ce 
a sperat : în capitala Braziliei 
nu există slujbe disponibile. In 
ciuda numeroaselor anunțuri pe 
care le-a publicat în ziare Ferrei- 
ra nja găsit de lucru nici în 
fabrică și nici măcar ca descăr- 
cător de vase în port. Truda sa 
a fost zadarnică. A rămas tot 
șomer, exact cum era înaintea 
celor 85 de zile de chin.

In Brazilia domnește doar ortn- 
duirea capitalistă, care nu poate 
asigura tuturor oamenilor un 
mijloc de a-și câștiga existența.

Magazin unic în lume

Peste cîteva zile pe prospectul Lenln din Moscova se va des
chide Magazinul „Izotop“, prima sală din lume de prezentare a 
izotopilor. Pe clădirea in care se află magazinul se află o re
clamă de neon cu cuvintele „Atomul pentru pace“ in limbile 
rusă, franceză și engleză.

Ziarul „Pravda“ din 15 decembrie relatează că în acest ma
gazin se va putea comanda întregul sortiment existent de izotopi 
radioactivi și stabili, de materiale de protecție, de utilaje și dis
pozitive. Magazinul va asigura celor interesați livrarea rapidă 
□ izotopilor de scurtă durată. In magazin vor fi prezentate cele 
mai noi realizări in domeniul folosirii izotopilor, se vor da con
sultații, vor rula filme de știință popularizată.

In magazin se vor deschide expoziții consacrate folosirii Izo
topilor și radiațiilor nucleare in industrie, medicină ți agricultură.

Tineri muncitori chinezi și-au 
îndeplinit planul anual de producție

V

►

La 10 decembrie 
6.600.000 de tineri 
muncitori chinezi 
și-au îndeplinit pla
nul de producție. 
150.000 de echipe și 
brigăzi de producție 
compuse din munci
tori tineri și-au înde
plinit sarcinile de

Rdspl
Insula Eleutheria 

din însoritul arhipe
lag atlantic Bahamas 
er.a unul din locurile 
pe care le preferau 
pentru a-și omorî 
plictiseala celebrii ă. 
țile filmului din Hol- 
lywood și milionarii 
din Wall-Street. In 
ultimii ani însă aceas. 
tș insulă, și în spe
cial clubul „ Cotlon 
Bay", devenise locul 
de predilecție al ofi
țerilor superiori atre. 
ricani în așa măsură 
îneît căpătase aspec. 
tul unui club militar.

Săptămâna trecu-tă 
subcomitetul pentru

plan ale echipelor 
sau brigăzilor respec
tive.

Aceste succese sînt 
o urmare a campaniei 
naționale denumite 
„să intrăm în anul 
1960 cu realizări 
înalte“, lansată în 
cursul lunii septem-

ata trust
serviciile armatei al 
Camerei Reprezentau, 
ților a anunțat că un 
mare număr de oft. 
țeri superiori ameri. 
câni se „odihnesc“ ia 
Cotton Bay Club ca 
„oaspeți“ ai societății 
„Martin Co." din 
Baltimore, care fabri
că avioane militare si 
rachete de tip Van. 
guard, Titan și Mace.

In fruntea listei de 
oaspeți se numără ge. 
neralul Nathan Twi- 
ning, președintele Co. 
miletului mixt al șe
filor de stat major at 
armatei amerioane, 
care a acceptat ,,os-

brie de către ziarul 
tineretului din Șan- 
hai. Această campa
nie s a răspîndit în 
întreaga țară fiind 
sprijinită de către 
Uniunea Tineretului 
Comunist sub îndru
marea organizațiilor 
regionale al P.C.C.

urilor
pltalitatea“ Iul Martin 
de trei ori, odată tm. 
preună cu soția, fiica 
și nepotul. Urmează 
în ordine ierarhică 
a Iți trei generali și 
doi vice-atriraii.

Revista „Time“, 
care publică aceste 
date, scoate în evi
dență „Strania coin. 
cidență“ dintre ocu
pația acestor ofițeri 
și faptul că societatea 
„Martin Co.“ face 99 
la sută din afacerile 
sale cu Pentagonul și 
dețin« contracte de 
livrări militare în va
loare de 800.000.000 
dolari.

Gluma 
sinistră

a rasiștilor
Deși trebuie să mă ocup aici 

de una din cele mai rușinoase 
pete ale istoriei contemporane, 
voi începe cu o... glumă, E drept 
că nouă, și nu numai nouă, ci tu
turor oamenilor de pe Pămînt 
care simt cit de cit omenește, 
le-ar apărea gluma aceasta ca 
ceva monstruos, oribil, totuși ea 
rămîne o simplă și obișnuită glu
mă pentru cel care a făcut-o și 
pentru cei care gindesc ca el. La 
Springs. în Transvaat (una din 
regiunile Uniunii Sud-africane)9 
tînărul Cornelius Johannes Hil- 
Idebrandt, în vîrstă de 26 de ani 
a ucis un negru umflîndu-l cu aer 
comprimat. Întrebat care este mo
bilul oribilei sale crime, a răs
puns cu nevinovăție: am glumit. 
Din păcate, trebuie să-l credem. 
Johannes are altminteri înfățișa
rea unui om normal, mănîncă și 
doarme la fel ca noi toți. Dar 
pielea sa este de culoare albă și 
trăiește în Uniunea Sud-africană 
unde a învățat că cei care nu au 
pielea de aceeași culoare cu a sa 
nu sînt oameni și-i poate trata 
în consecință. Și-a permis deci 
să facă o glumă ca cea de mai 
sus, de care pe semne s-a distrat 
bine și el și prietenii săi de pe
treceri. Cea mai bună dovadă că 
gluma sa a fost gustată este că 
tribunalul sud-african, în fața ca- 
ruia a apărut, l-a condamnat 
doar la o amendă neînsemnată, 
în orașele mari, cu aspect cosmo- 
polit, cum e Johannesburg-ul, cort* 
struite cu sudoarea băștinașilort 
aceștia n-au voie să pătrundă de* 
cit cu permise speciale. De Io* 
cuit trebuie să locuiască în afara 
orașului, în rezervații, unde în
ghesuiala, mizeria sînt de nedes* 
cris. Negrii sînt alungați de pe 
pămînturile fertile și în locul lor 
se instalează europenii. Condi
țiile în care muncește populația 
de culoare sînt asemănătoare cu 
sclavia. Nici nu e de mirare că 
50 la sută dintre negrii care se 
nasc în Uniunea Sud-africană mor 
în jurul vîrstei de 16 ani. Orice 
alb, fiind chiar complet incapa
bil, ocupă o situație înaltă, iar 
africanul, fie el ci de cult este 
socotit mai rău ca animalele. In 
orașe poți vedea inscripții ca : 
„Feriți-vă de băștinași !*\

La Capetown, soțiile unor eu- 
ropeni de pe Caledon Square au 
cerut autorităților să ia măsuri 
ca urletele care se aud din ca
merele de tortură ale închisorii 
pentru negri aflată în apropiere 
să nu le mai tulbure odihna. Au 
fost astfel izolați pereții acestor 
camere și gemetele, țipetele celor 
schingiuiți nu vor mai răzbi 
pînă la sensibilele urechi albe.

Pentru negri există în țara lor. 
o permanentă stare de asediu.

în parlamentul Uniunii, Sud-a* 
fricane nu a pătruns niciun om da 
culoare, nici măcar ca servitor. Și 
totuși aici se fac legile care-i 
privesc pe africani... In baza că-

...Șl DIN ACESTA IES OUA CLOCITE DE STRUȚ ( )
Desen de MANKE din „NEVES DEUTSCHLAND“

*) Strausseneier — în cazul de față — reprezintă î-n limba ger
mană un Joc de cuvinte. Strauss — e numele ministrului de răz
boi al R. F. Germane care cere „înfăptuirea totală“ a înarmării 
atomice a țării sale. Dar Strauss, mai înseamnă și struț. 
Strausseneier — ouă de struț.

Asasinatul dc la.Din toate colturile lumii
FILMUL „PAMINT-LUNA“

Studioul de filme de știință 
popularizată din Moscova a ter
minat turnarea filmului „Pă 
mint-Lună“. Noul film arată cum 
au croit oamenii cel mai lung 
drum — drumul spre Lună.

în noul film sovietic se arată 
cum a fost fotografiată fața in
vizibilă a Lunii. Spectatorii vor 
face cunoștință cu principiul de 
funcționare a aparatelor de tele
viziune instalate pe bordul celei 
de-a treia rachete cosmice so
vietice. Filmul prezintă unele ex
periențe în domeniul studierii 
condițiilor zborului interplanetar.

In filmul „Pămînt-taină" sînt 
reflectale și lucrările oamenilor 
de știință americani în domeniul 
cuceririi Cosmosului. In acest 
film sînt redate imagini filmate 
de cineaști americani care sur
prind lansarea unei rachete cos
mice în S.U.A.

UNELTIRI ÎMPOTRIVA CUBEI

VILNIUS. — Magda lanculescu 
și Valentin Teodo'ian, soliști al 
Teatrului de Ope'ă și Balet al 
R.P.R., și-au încheiat la 14 de
cembrie turneul in capitala Li
tuaniei. Ei au cîntat pe scena 
Teatrului Academic de Operă Și 
Balet al RS.S. Lituaniene in 
spectacolele ,.Tractata" de Verdi 
și „Bărbierul din Sevila“ de 
Rossini.

Soliștii romînl sînt înzestrați 
cu admirabile calități vocale și 
cu o înaltă măiestrie interpretati
vă, a declarat unui corespondent 
TASS, lonas Stasiunas. artist al 
poporului al R.S S. Lituaniene

CAP CANAVERAL. - Agenția 
France Presse relatează că gene
ralul Donald Ya*os. comandantul 
centrului de experiențe ol forțelor 
aeriene americane de la Cap Ca
naveral a hotărît la 14 decem
brie ca reprezentanții presei să 
nu mal primească irici un lei de 
comunicări privind lansarea ra
chetelor. De asemenea s-a hotă- 
rlt că nici un ziarist nu va mai 
fi autorizat să asiste la experi
mentarea rachete or.

Această hotărîre este pusă tn 
legătură cu eșecurile repetate 
suferite de încercările de lansare 
a rachetelor la Ca.p Canaveral șl 
efectul dezastruos pe care l-a 
avut asupra opiniei publice din 
S.U.A. larga publicitate făcută 
anunțării tentativelor nereușite 
în presa americană.

NICOSIA — După cum rela
tează corespondentul agepției

France Presse din Nicosia, arhi
episcopul Makarios, obținând 
66.82 la sută din numărul votu
rilor, a fost ales ca președinte al 
Republicii Cipru; Ciprul va fi 
proclamat republică in luna fe
bruarie 1960.

TUNIS. - Intre 25 șl 29 Ia
nuarie 1960 va avea loc la Turtis 
cea de-a doua Conferință a po
poarelor Africii.

NEW YORK. — Consiliul de 
tutelă al Organizației Națiunilor 
Unite își va începe lucrările la 
25 ianuarie 1960.

La această sesiune va fi exa
minată situația din Ruanda. 
Urundi, care se află sub admi
nistrarea Belgiei, și situația din 
Camerunul Britanic.

ATENA. La 15 decembrie au 
avut loc tratative între președin
tele S.U.A., Eisenhower. și pri
mul ministru al Greciei, Rara, 
manlis. după care a fost publicat 
un comunicat comun. In comuni
cat se arată printre altele că s-a 
luat în considerare ..poziția spe
cială a Greciei în Balcani și a 

examinată situația generală 
această regiune precum și 
d:n Mediterana răsăriteană. 

_ _ căzut de acord ca cele două 
guverne să efectueze un schimb 
de păreri în problemele de in
teres reciproc care privesc aceste 
regiuni“.

In cursul aceleiași zile, Etsen- 
hower a plecat cu crucișătorul 
„Des Moines" tn Tunisia.

Ziarul „ReVolucion“, organ al 
„Mișcării din 26 iulie“, relatează 
că la II decembrie a avut loc în 
orașul Miami din Florida—S.U.A. 
— o reuniune la care au parti- 
cipat conducătorii reacțiunii cu- 
bane, fugiți în S.U.A., Orlando 
Piedra, fost șef al securității sub 
dictatorul Batista, Nunez Por- 
tuondo, fost președinte al dele
gației guvernului Batista la 
O.N.U., precum și foștii senatori 
Rolando Masferrer și Santiago 
Rey Perna.

In cadrul acestei reuniuni s-au 
pus la cale planuri de asasinare 
a unor persoane, de invadare a 
Cubei, precum și de înfăptuire a 
altor acțiuni teroriste 
răsturnării guvernului 
nar cuban.

vocat, probabil, zîinbetul contri
buabilului american care se va 
gîndi că nu întreținerea celor 
1300 de infanteriști din Islanda 
a creat marile greutăți financiare 
ale S.U.A. și că deficitul buge
tar și inflația nu vor fi rezolvate 
de această „economic".

Deci, cel de-al treilea argument 
este singurul care rămîne în 
picioare. »

Ziarul „New York Times“ își 
exprimă temerea că, după pleca
rea infanteriștilor, islandezii vor 
cere și evacuarea unităților de 
aviație care se mai găsesc aci 
și că toate acestea vor constitui 
un exemplu care ar putea fi imi
tat de alte țări din N.A.T.O.

SE EXTINDE RĂSCOALA 
DIN PARAGUAY

anunță agențiile oc- 
presă frontul răs-

in scopul 
revoluțio-

DINTRE CELE TREI 
RAMINE UNA

CAUZE..

fos< 
din 
cea 
S-a

Hotărîrea guvernului S.U.A. 
de a retrage din Islanda unitatea 
militară terestră americană a 
st’rnit multe comentarii în Occi
dent și presa americană a căutat 
să furnizeze unele explicații. 
„New York Times“ scrie, de 
pildă, că trei cauze au stat la 
baza acestei măsuri : unitatea 
„avea prea puțină treabă în 
Islanda" ; S.U.A. trebuie sa facă 
economii; relațiile financiare 
dintre personalul militar ame
rican și cetățenii islandezi „nu 
sînt de loc armonioase".

Dacă primul argument al lui 
„New York Times“ pare pe de
plin valabil, cititorul american 
se va întreba, pe bună dreptate, 
de ce oare acest ziar care pri
vește prezența trupelor ameri
cane în Islanda sub prisma „tre
burilor“ pe care le au de înde
plinit nu adoptă o atitudine simi
lară în cazul altor țări ?

Chestiunea economiilor a pro-

După cum 
cidenlale de 
coalei din Paraguay se lărgește 
necontenit în urma debarcării 
în opt puncte ale țării a unor 
unități formate din refugiați po
litici care au trecut fluviul Pa
rana venind din Brazilia. Alte 
unități au intrat în zonele de 
graniță cu Argentina. La 14 de
cembrie, după cum semnalează 
agenția France Presse, unități 
de partizani însumînd peste 1000 
de oameni au făcut joncțiunea în 
regiunea Puerto Caballero (si
tuată în fața statului brazilian 
Matto Grosso).

Corespondentul agenției Asso
ciated Press arătînd că guvernul 
dictatorial Stroessner a interzis 
ziariștilor străini să pătrundă în 
zona de operațiuni, relatează că 
din știrile parvenite în orașele 
de frontieră braziliene s a aflat 
că au loc lupte crîncene la En
carnacion.

Postul de radio al unităților 
de partizani a anunțat că în ul
timele 24 de ore au fost captu
rați prizonieri din rîndul solda- 
ților Iui Stroessner. Frontul unit 
de eliberare națională a publicat 
la 14 decembrie o chemare adre
sată tuturor cetățenilor para- 
guaieni cerîndu-le „să se unească 
în lupta împotriva tiraniei și să 
constituie, comitete care să lupte 
pentru formarea unui guvern 
democratic provizoriu“.

La ce n-a recurs 
poliția vest-germană 
ca să mușamalizeze 
asasinatul! Persona
lului medical al spi
talului i s-a interzis 
să dea vreo informa
ție corespondenților 
de presă. Ca la co
mandă, ziarele bur
gheze, atît de avide 
după senzațional, au 
tăcut chitic, timp 
de două săptămîni. 
Martorii oculari sub 
amenințare au trebuit 
să tacă și ei căci, 
mărturisește „Hanno
versche Rundschau“ 
aceștia s-au temut de 
avertismentul huliga
nilor naziști: „Data 
viitoare îți vine ție 
rîndul !“.

„Cazul“ Krahmann 
n-a putut fi însă tăi
nuit multă vreme. 
Fapta mîrșavă a cri
minalilor a devenit 
cunoscută.

Soția muncitorului 
fruntaș metalurgist 
Otto Krahmann că
reia i s a propus la 
poliție să tacă asupra 
împrejurărilor în care 
a murit tovarășul ei 
de viață și să rămînă 
în R.F.G. (i s-a pro
mis o locuință și pen
sie pe viață), s-a în
tors în R. D. Germa
nă cu trupul neînsu
flețit al soțului. Și 
astfel împrejurările 
în care a (ost ucis

Otto Krahmann au 
devenit cunoscute o- 
piniei publice germa
ne. ...S-a întîmplat 
recent. Krahmann îm
preună cu soția ple
case pe timpul con
cediului în Germania 
de vest, la Hanovra, 
la niște rude. într-o 
zi a intrat la hanul 
„Țapul de munte“ să 
ia o bere. De unde 
să știe că acest local 
este locul unde-și dau 
întîlnire lepădăturile 
fasciste ! însuși stă- 
pînul hanului fusese 
pe timpuri membru 
în banda de naziști 
germani-sudeți a lui 
Henlein. în local ban
diții l-au atras pe 
Krahmann într-o dis
cuție cu caracter po
litic. In fața calom
niatorilor, Krahmann, 
ca fiu credincios al 
republicii, a luat a- 
părarea cuceririlor 
oamenilor muncii din 
Republica Democrată 
Germană. Atît le-a 
trebuit fasciștilor. 
Semnalul de atac l-a 
dat însuși patronul 
localului care a tras 
în Krahmann cu un 
revolver încărcat cu 
gaze lacrimogene. Bă
taia începută în han 
a continuat și pe 
stradă. Krahmann a 
fost așa de crunt bă
tut, îneît la puțin 
timp după ce a fost

nanovra
dus la spital a de
cedat.

Că asemenea acte 
huliganice se fac cu 
concursul direct al 
autorităților vest-ger- 
mane tiu încape în
doială. „Ancheta“ în 
cazul asasinării lui 
Otto Krahmann se 
află în mîinile procu
rorului din Hanovra, 
Wilhelm Laudwehr— 
criminal de război 
(Laudwehr a fost lo
cotenent colonel de 
justiție în armata 
hitleristă).

Asasinarea munci
torului Otto Krah
mann face parte din 
noianul de nelegiuri 
ce se petrec acolo 
unde desmățul huli
ganilor, a noilor hit- 
leri n-are limită, 
unde fascismul este 
ridicat la rangul de 
politică de stat.

D. M.

rui drept se comportă astfel colo* 
nialiștii ? în 1955, primul mi* 
nistru de atunci al Uniunii Sud- 
africane, Strydom a spus în par
lament: „Albul e stăpîn în Afri
ca de Sud pentru că legile îi 
acordă dreptul de a guverna 
țara... Dacă europenii ar avea 
aceleași drepturi cu negrii, aceștia 
din urmă n-ar putea pe baza 
aptitudinilor lor să-și mențină 
rolul de conducători. De aceea 
albul trebuie să rămînă stăpîn“. 
Va să zică albul e stăpin pentru 
că legile îi acordă acest drept. 
Dar legile de cine sînt făcute ? 
De albi. Și mai departe : negrii 
nu pot să conducă pentru că n-au 
aptitudini. Pentru orice eventua
litate nici nu trebuie să li se 
ofere ocazia ca să dovedească 
acest lucru. Aici e tot atîta lo
gică pe cit e de logic sistemul 
colonial, segregația rasială deci 
și sancțiunea dată de tribunalul 
din Springs sinistrei glume a lui 
Hilldebrandt.

S. VO1NESCU

Aspectul pașnic al acestui grup de oameni ascunde 
de fapt unul din cele mai groaznice lucruri amin
tind întunecatele timpuri ale sclavagismului. In co
loniile franceze din Africa, acum, în zilele noastre, 
se practică nestingherită vînzarea de oameni. Tînă
rul negru din fotografie este vîndut de cel cu fața 
acoperită celui de-al treilea personaj cu aspect 
european. „Eu, lordul Maugham, am cumpărat un 
sclav". Așa se intitulează fotoreportajul din revista 
vestgermană „Quick“ din care reproducem această 
imagine. „Tîrgul s-a încheiat pentru suma de 25.000 
franci francezi — spune cinic cumpărătorul. Am de
venit proprietarul unui sclav cu care aș putea să 

fac ce doresc".
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