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ÎN CINSTE^ CELUI 
DE-AL III-LEA 

CONGRES AL U.T.M.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .J

Succese 
ale brigadierilor

Proletar/ din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunli'Tineretului Muncitor
brăileni

Nu există brăilean căruia să 
nu-i fie famîiiară de acum 
imaginea unei coloane de tineri 
cu steagul desfășuat, cu cinte- 

• cui pe buze îndreptîndu-se spre 
(Jocul pe care va răsări un nou 
roulevard ori un nou bloc, de 
unde va dispare o dărimătură 
lăsînd locul liber pentru flori și 
bănci odihnitoare. Aceasta pen
tru că în ultimii ani n-a existat 
lucrare mai importantă de în
treținere și înfrumusețare a ora
șului la care tinerii muncitori, 
elevi, funcționari — constituiți îrt 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică — să nu-și fi adus o 
lăudabilă contribuție. Minunatul 
bulevard Karl Marx loc de 
recreere a multor brăileni, a fost 
făcut cu contribuția tineretului ; 
parcul de pe strada Traian - al 
cărui gard a fost realizat din 
cărămizile recuperate de tineri 
de la clădirile demolate — a 
fost amenajat de tineri în cin
stea celui de-al III-lea Congres 
al partidului; bulevardul I. C. 
Frimu, început în luna februarie 
a acestui an a fost dat în fo

losință de tinerii brigadieri în 
cinstea zilei de 1 Mai. Tinerii 
du muncit la ridicarea a noi 
locuințe, la pavarea și canali
zarea multor străzi, au făcut să 
apară spații verzi pe locuri vi
rane, au demolat ziduri vechi, 
inestetice, contribuind la înti
nerirea bătrînuluî port dună
rean.

Pregătindu-se pentru cel de-al 
III-lea Congres al U.T.M. tinerii 
obțin .noi succese în munca de 
înfăptuire a obiectivelor care 
stau în fața brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică. în fiecare 
zi, după orele de producție, zeci 
de tineri muncitori se îndreap
tă spre șantierele orașului ho- 
tăriți să termine lucrările îna
inte de data fixată în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
U.T.M. Foarte mulți elevi urmîn- 
du-le exemplul deși sînt in va
canță au hotărît să lucreze zil
nic un număr de ore pe șantie
rele dîn oraș pentru a Intim-; 
pina Congresul cu noî succese 
în activitatea patriotica. Așo, 
de pildă, brigada nr. 135 de la 
D.R.N.C. condusă de inginerul 
Andrei Maximov a terminat in 
mai puțin de o lună o impor
tantă lucrare de amenajare a 
portului. Pe porțiunea dintre 
gara fluvială și scara ornamen
tală, autostrada a fost canali
zată, pavată și electrificată de 
această brigadă, realizîndu-se

Tinăra Georgeta Bălan de la 
sectorul avicol al G.A.S. Urlați 
regiunea Ploești este o bună în

grijitoare de păsări.

Din realizările 
constructorilor 

ploiețteni

economii în valoare de 35.000 
lei.

Brigada condusă de Elena 
Mihăilescu care cuprinde 35 de 
fete, tinere lucrătoare de la Fa
brica de confecții „Brăila" s-a 
angajat ca în luna premergă
toare Congresului U.T.M. să 
efectueze 1000 ore muncă pa
triotică la amenajarea bulevar
dului Cuza. Pînă duminică 7 
august aceasta realizase 630 
ore datorită elanului cu care au 
muncit fetele din brigadă. în 
curind, datorită și ’’muncii lor, 
bulevardul îi va întîmpina pe 
brăileni cu înmiresmate clei cu 
flori.

Cele 5 brigăzi de muncă pa
triotică din organizația . U.T.M. 
de la întreprinderea ,,l. C. Fri- 
mu“ s-au angajat să repare în 
cinstea Congresului U.T.M. și a 
zilei de 23 August, strada Mă- 
rășești al cărei pavaj se stri
case. Numai una din brigăzi - 
cea condusă de utemistul Du
mitru Barac — a desfăcut du
minica trecută pavajul pe o 
lungime de 30 metri, pregătind 
condițiile pentru nivelarea stră
zii. După munca plină de însu
flețire, tinerii au plecat împreu
nă la cinematograf..

Este aproape cu neputință să 
vorbești despre toate brigăzile 
de muncă patriotică din oraș 
care în aceste puține zile ce ne 
mai despart de Congres depun 
eforturi susținute pentru îndepli
nirea angajamentelor, pentru 
terminarea înainte de termen a 
obiectivelor propuse. Numai în 
săptămîna trecută 88 de brigăzi 
totalizînd circa 8.000 tineri cu 
efectuat aproape 10.000 ore 
muncă patriotică la amenaja
rea parcurilor Hristo Botev și 
Kiseleff, la întreținerea grădinii 
Filimon Sirbu, la demolări, pa- 
vări, la săparea canalelor pen
tru conducte de apă pe străzile 
mărginașe etc.

MARIETTA VIDRAȘCU

— Economii----
de metal

Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii de la între
prinderea „Vasile Roaită” 
din Capitală, întâmpină cel 
de-al III-lea Congres al 
U.T.M. cu noi succese în 
muncă. Astfel între cele 27 
de brigăzi de producție ale 
tineretului s-a pornit o pa
sionantă întrecere, avind 
drept obiectiv depășirea 
planului, lucru de bună ca
litate, economii de materia
le și mai ales de metal. 
Fină acum cele mai bune 
rezultate le-a obținut bri
gada de producție a tine
retului condusă de utemis
tul Emilian Pîrvu care a 
realizat o economie de ma
terii prime și auxiliare în 
valoare de 12.000 lei.

ION MINCU 
lăcătuș

Construiesc 
o nouă hală

Tinerii de la Atelierele de 
zonă C.F.R, Oradea doresc 
ca în cinstea celui de-al 
II Idea Congres al U.T.M. 
să obțină insigna și car
netul de brigadier al mun
cii patriotice. Ei muncesc cu 
însuflețire la construirea unei 
noi hale de reparații vagoane, 
în incinta atelierului. Pe șan
tierul halei tinerii au prestat 
nenumărate ore de muncă pa
triotică, fiecare fiind hotărît 
să realizeze 100 de ore mun
că patriotică. S-au evidențiat 
în această acțiune tinerii 
Traian Ciordaș, Petru Kova- 
ci, Florian Faragan și Vasile 
Prodan.

GH. RUSU 
sudor
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lată-î în fotografia noastră pe tinerii mineri Ion Crețu, Fran- 
cisc-Vaida, și Ion Tamaș, discutînd noi măsuri tehnico-organi- 
zatorice ’ pentru sporirea vitezei de înaintare, într-o mină de la 

întreprinderea Minieră Ghelari, regiunea Hunedoara.

7.500.000 Iei economii prin inovații
Sprijiniți de ca- 

| binetele tehnice 
. prin conferințe de 

specialitate, consfă- 
• tuiri și schimburi 
■ de experiență, mun- 
i citorii. inginerii și 

tehnicienii din uni
tățile Departamen
tului construcțiilor 
și materialelor de

construcții au făcut 
în primul semestru 
al anului 1.770 de 
propuneri de inova
ții și raționalizări. 
Din acestea au fost 
aplicate pînă acum 
448, contribuind la 
rezolvarea unor 
probleme ridicate 
de construirea o-

biectivelor indus
triale și social-cul- 
turale.

Inovațiile și ra
ționalizările aplica
te în semestrul I 
au adus economii 
postcalculate în va
loare de circa 
7.500.000 lei.

Citifi
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Examen studențesc 
în uzină

fi grup de stu- 
denți din anul I al 
Facultăților de me
canică și de chimie 

industrială și-au fă
cut anul acesta 

practica de vară la Uzinele 
mecanice din Timișoara. în- 
tîmplarea a făcut să nimeresc 
în uzină chiar în dimineața 
zilei cînd aveau loc colocviile 
de.practică ce urmau să arate 
ce au învățat viitorii ingineri 
în cele 3 săptămîni de practi
că de la acest colectiv de 
muncitori care i-a primit și i-a 
ajutat cu dragoste.

Atmosfera ce domnește în 
grupul din fața sălii în care 
au loc colocviile nu e cu ni
mic deosebită de cea cunoscu
tă în preajma examenelor de 
sfîrșit de an. Se fac ultimele 
consultări reciproce asupra 
unora sau altora din proble
mele tehnice cu care s-au în- 
tîlnit în timpul practicii în 
uzină, unii mai răsfoiesc file
le caietului de practică, te- 
mîndu-se să nu le scape 
cumva vreun amănunt notat

acolo. în ansamblu însă 
grupul este optimist. Are și 
de ce. Săptămînile de activi
tate practică nu s-au scurs în 
zadar. Cei de la mecanică, 
par mai în elementul lor ; de 
altfel, pentru mulți, contactul 
cu uzina n-a fost decît o re
vedere emoționantă cu locul 
din care au plecat la facul
tate. Viitorii chimiști și ei 
optimiști, sînt totuși mai re
zervați. Majoritatea din ei 
abia aici au învățat ce în
seamnă munca și viața într-o 
mare uzină. Rezerva le e de
terminată nu de teama că nu 
vor face față colocviului. Doar 
și ei au fost sîrguincioși, ba 
în multe privințe i-au între
cut pe mecanici. Dar, vezi, 
pentru cei mai mulți dintre 
ei aproape totul a fost nou.

în sfîrșit, o clipă de liniște 
și emoție generală. Un tova
răș din comisie anunță prima 
serie care va susține coloc
viul. Li se dă întâietate chi- 
miștilor. Iată-ne înăuntru în 
fața examinatorilor. în comi
sie cei doi delegați din par

> Consfătuire pe țară 
privind însămînțarea 
griului în această 

toamnă
Joi dimineața s.au deschis în 

j Capitala lucrările consfătuirii pe 
J (ară, organizată de Ministerul 
; Agriculturii, privind pregăt;rea 
; în cele- mai bune condițiuni a 
' ftisămînțării griului în «această 
I toamnă.

La . consfătuire participă to va 4 
i rașii Alexandru Moghioroș, mem

bru «al Biroului Politic ial C.C, «al 
P.M.R., vicepreședinte al Consi
liului do Miniștri, Mihai Dalea, 
secretarei C.C.'al . P.M.R., ion 
Cozma, ministrul Agriculturii, 
acad, iprpf. Gh. Ionescu-Sisești, 
vicepreședinte aî Academiei R.P. 
Rotnîne, cadre de conducere ale 
sectorului agricol de stat și cOo- 

| peratist, secretari ai comitetelor 
i regionale al0 P.M.R., vicepre, 
I ședinți ai-sfaturilor, populare re

gionale, reprezentanți ai C.C. al 
1 Uniunii sindicatelor din între- 
' prinderile • și instituțiile agricole, 

oameni «de știință, muncitori și 
colectiviști fruntași, ingineri și 
tehnicieni agricoli.

Se analizează felul cum au 
fost îndeplinite recomandările 
consfătuirii asemănătoare care a 
avut loc în anul 1959 cu privire 
la complexul de măsuri agroteh
nice aplicate la cultura griului 
și unele rezultate în comporta-* 
rea soiurilor. Consfătuirea va 
elabora recomandări pentru efec
tuarea în cele mai bune condi- 
țiuni a însămînțării griului de 
toamnă. în scopul obținerij unor 
recolte'bogate în anul 1961.

|. Cuvîntul de deschidere a fost 
»rostit de tov. Ion Cozma.

Au prezentat referate privind 
' comportarea soiurilor de grîu și 

agrotehnica acestei culturi : In-; 
stitutul de cercetări pentru cul
tura porumbului, Institutul de 
cercetări agronomice al Acade
miei R.P. Romîne, Departament 
tul gospodăriilor agricole de stat 
și Comisia de stat pentru încer
carea soiurilor.

In cursul după-amiezii au avut 
loc discuții pe marginea rapoar
telor prezentate.

Lucrările consfătuirii continuă.-
(Agerpres>. ,

LA TEMELIA
VIITOAREI RECOLTE

Anul acesta constructorii din 
Regiunea Ploești au dat în folo
sința oamenilor muncii aproape r 500 de apartamente. Cele mai 
multe dintre ele au fost execu- 

*•- iute înainte de termen.
Constructorii au acordat o ma

re atenție și calității lucrărilor. 
La cele mai multe dintre blocu
rile date în folosință lucrările de 
finisare exterioară și instalațiile 
interioare sînt cu mult superioa
re celor executate pînă acum.

In această perioadă muncitorii 
de la Trustul regional de con
strucții Ploești au terminat lu
crările și la numeroase alte o- 
biective, printre care laboratorul 
de la Spitalul nr. 2 din orașul 
Ploești, școala profesională de 
ucenici constructori, brutăria din 
comuna Ceptura, abatorul din 
Văleni, școlile de șapte ani din 
Șotînga și Fieni și altele.

La obținerea acestor succese au 
contribuit în mare parte măsu
rile tehnico-organizalorice luate 
din treme ca : întocmirea de 
planuri concrete pentru asigu
rarea forțelor de muncă și ma
terialelor de construcție necesare 
obiectivelor prevăzute, stabilirea 
de responsabilități concrete în 
cadrul conducerii întreprinderilor 
pentru predarea în termen a di
feritelor construcții și analiza 
săptămînală a rezultatelor obți
nute,

(Agerpres) * Primul „profesor" de înot,

tea facultăților respective, doi 
tineri ingineri din uzină, care 
s-au ocupat zi de zi cu îndru
marea practicii studenților. 
Studenții trag respectivele bi
lețele cu întrebările cărora 
vor trebui să le dea răspunsul 
și trec în bănci să se pregă
tească.

Privesc la examinatori.
Curios, par acum mai emoțio
nați decît studenții, mai ales 
cei din partea uzinei, care fac 
parte din comisie. Le ghicesc 
gîndurile : „Am reușit oare, 
noi, în săptămînile care s-au 
scurs, să-i ajutăm pe băieți să 
prindă rostul treburilor uzi
nei ?“. își dau seama, firește, 
că notele ce le vor obține stu
denții la colocvii, vor califica 
și munca lor.

Primul student cere cuvîn
tul. Vine la tablă cu planul 
răspunsului și începe să ex
pună rezolvarea celor trei 
probleme ce le-a avut în bile
tul tras. Calm, sigur de sine, 
dă răspunsuri ample, presă
rate cu multe exemple con
crete Pe care le-a cunoscut 
în activitatea secțiilor uzinei.

| Emoția examinatorilor a tre-
I cut. „Nu, băieții nu și-au 

pierdut timpul de pomană |
■ în uzină".

Odată terminată examina
rea primei serii, emoția gene
rală a chimiștilor ce-și aș
teaptă rîridul se spulberă. Cei 
examinați, la ieșire, sînt asal
tați cu un potop de întrebări, i

— Cum a fost ?
— Ce va întrebat ?
— Cum ați răspuns ?
Din vreme în vreme, în 

grupul de studenți care aș
teaptă să intre la comisie, își

Constructorii și montorii de pe 
șantierul secției dorindon a în
treprinderii Carbochim, din Cluj, 
grăbesc ritmul lucrărilor. în fo
tografie : montatorul Almaș Bog- 
danfi, lucrînd la montajul siste
mului de ridicare a electrozilor, 

în hala de topire.

O diferență de 1.300 kg. 
grîu la hectar 

și o concluzie de pre}
Anul acesta a fost pentru co

lectiviștii din satul Iloria un 
an bogat. Au obținut în medie 
2.200 kilograme grîu la hectar 
pe întreaga suprafață de 300 
hectare. Prilej de bucurie, de
sigur. Dar un tot atît dc mi- 
nunat prilej pentru analiza a- 
mănunțită a întregului proces 
de producție care a culminat 
cu recoltarea griului. Și parcur- 
gînd acest proces ei 
și-au pus o întreba
re firească : de ce 
numai 2.200 kilogra
me, cînd pe una din 
tarlale s.au obținut 
3.500 kg. la hectar. 
Răspunsul e simplu. 
Pentru că grîul nn a 
fost la fel de bun pe 
toată suprafața. Și 
asta pentru că tarlaua 
aceasta s-a bucurat de o aten. 
ție deosebită din partea lor. 
Anul trecut pe parcela respectivă 
s-a făcut arătură adîncă de 
vară, s-au aplicat îngrășăminte 
suplimentare. Și rezultatul a 
fost bun. Pornind tocmai de la 
aeeste premise, colectiviștii au 
hotărît să execute arături de 
vară pe întreaga suprafață eli
berată de culturi. Concomitent 

■' cu treierișul ei au început ară
turile de vară. Tractoriștii de la 

i S.M.T. Fiii mon Sirbu și-au or- 
. ganizat astfel munca îneît au 
j arat și noaptea. Nici colec- 
j tiviștii n-au stat cu mîinile în- 
I crucișate. Au luat și ei măsuri 
I menite să ușureze munca tractor

Cum se desfă
șoară arăturile 

de vară în 
raionul Filimon 

Sirbu

riștilor, să sporească ritmul de 
desfășurare a arăturilor do 
vară. Astfel, comuniștii Ion Vi» 
zireanu și Safta Popescu, ute- 
miștii Ion Nazăni, Stancu L’Ja. 
tu, Ștefana Preda și Ion Ca*, 
nea, nu numai că și-au înzecit 
în aceste zile eforturile pentru 
a transporta baloții de paie de 
pe suprafața recoltată dar au 
continuat această operațiune 
chiar pe timpul nopții, reușind 
astfel să facă cîț mai repede cu 

putință drum liber 
tractoarelor. In pre
zent din cele 500 da 
hectare de pe care au 
fost recoltate păica- 
sele. n-au mai rămas 
de arat decît 104) de 
hectare. Adică trea
bă de cîteva zile pen
tru cele 7 tractoare 
care deservesc gospo
dăria. Aceasta îi va 

ajuta pe colectiviștii din Horia 
să obțină în anul ce vine o re-’ 
coltă și mai bogată.

Există toate mijloacele 
dar...

Gospodăria colectivă din co
muna Plopu arc dze efectuat a- 
rături de vară pe o suprafață 
de 900 hectare. Aț’a cel puțin 
reiese din planul frumos afișat 
în biroul tovarășului Oră.șanu, 
președintele gospodăriei ca și din 
cel al inginerului agronom Ni- 
colae Munteanu. Dar gospodăria 
din Plopu nu dispune nu nu
mai de un plan, ci și de forțe 
capabile să-1 îndeplinească. A- 
dică ^©ate băga în brazdă 
cel puțin 12 tractoare. Dar în

N. FĂTU
(Continuare în pag. 3-a) ’

O glumă sinistră 
pe tema impozitelor

SAVIN STELIAN

(Continuare în pag. 3-a)

In scopul creșterii 
produejiei de fesături ;

In scopul creșterii producției 
’ de țesuturi, sarcină trasată de cel 
J de al III-lea Congres al P.M.R., 

la Filatura Romînească de Bum
bac din Capitală au început de j 
curind lucrările de construcții a j 
unei noi filaturi, de 58.000 fuse. 
Producția anuală a acestei uni
tăți va fi de circa 5000 tone fire | 

■ cardate de bumbac, cantitate din 
, care se pot obține circa 30 mi- 
j lioane mp țesături de bumbac.

(Agerpres)

într-o dimineața de primăva
ra a anului curent, cititorii zia
rului american „People's Tribu
ne" păreau fermeccți ; se fre
cau la ochi, se ciupeau și nu 
le venea să creadă. Un titlu cu 
litere de-o șchioapă anunța că 
în noul an bugetar american 
impozitele vor fi scăzute de 2-3 
ori. Cine s-ar fi așteptat la așa 
ceva ? Tocmai impozitele, care-i 
apasă Gtit de mult pe locuitorii 
statului american Delaware, la 
fel ca pe toți locuitorii S.U.A. să 
fie micșorate ! Știrea a entu
ziasmat : unii locuitori au fost 
văzuți calcițjindu-și cîștigurile, 
visînd la lichidarea unor dato
rii, iar cei mai temerari s-au și 
cinstit-pe socoteala veniturilor 
viitoare. A doua zi, cozile din 
fața chioșcurilor atestau dorința 
cetățenilor de a afla amănunte 
despre reducerea impozitelor. 
Dar... stupoare ! Nici vorbă de 
o asemenea reducere. Ziarul a- 
nunța în schimb, succesul pe 
care l-a avut... gluma sa referi
toare la scăderea impozitelor, 
ceea ce a avut drept urmări di
fuzarea unui număr record de 
exemplare.

Se cuvine a fi făcută o ob
servație. Fără doar și poate că 
nu întîmplătcr abilul gazetar 
american s-a lansat într-o glumă

pe această temă. Problema im
pozitelor, care apasă nemilos 
asupra nivelului de trai a' oa
menilor .muncii americani cons
tituie una dintre cele mai im
portante probleme ale Americii 
contemporane.

Atunci cînd se vorbește în ca
drul actualei campanii electora
le din S.U.A. despre așa-zisele

PAMFLET

binefaceri ale „modului de 
viață american" nici un candi
dat, ori cît ar încerca el să 
pară că abordează problemele 
în mod realist, n-are curajul să 
amintească despre chestiunea 
buclucașă a impozitelor. Cu fie
care zi ce trece impozitele 
percepute de la oamenii muncii 
din America cresc. Apologeții 
capitalismului care laudă neîn
cetat luciul lacului de pe auto
mobile, albeața frigiderelor, ori 
foșnetul naylon-ului devin reți
nuți, pălesc și se încurcă pome
nind de acest capitol. Ori cit 
s-ar strădui cineva să demon
streze, de pildă, că cifra 156 
este mai mică decît 13, nu 
reușește, chiar dacă ar folosi

cele mai moderne mijloace elec
tronice de calculat. Și totuși 
s-ar părea că este posibil : în 
primii 156 de ani de existență a 
Statelor Unite, de la cetățenii 
americani s-au strîns impozite 
în sumă globală de 244 miliar
de de dolari, în vreme ce în 
ultimii 13 ani suma impozitelor 
a depășit 800 miliarde dolari. 
Să se mai spună că nu se vede 
la tot pasul superioritatea „mo- 
oului de viață american".

In Evul Mediu aproape că nu 
exista trebuință omenească care 
să nu fie supusă impozitului. 
Impozit pentru coșul de la sobă, 
pentru clini, pentru cîntatul din 
flaut (nu, nu e o glumă). Dar 
iată că abilii afaceriști din in
stituțiile guvernamentale ameri
cane de impunere fiscală i-au 
lăsat de mult in urmă pe stăpî- 
nitorii Evului Mediu. Ei lucrează, 
cum s-ar zice, mai cu mănuși, i 
Ei jonglează perfect cu odorul 
Ier iubit — impozitul indirect. Să 
ne adresăm cîtorva fapte. Doar 
puțini americani știu de pildă 
că în prețul pîinii sînt incluse 
151 de impozite indirecte.

Funcționarii care jecmănesc

CAROL ROMAN

(Continuare în pag. 4-a)
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Tinerii cercetători științifici 
Hera Cristian, Gruia EmH și 
Șuteu Gheorghe de la
I.C.A.R. într-o pasionante 

dispută științifică.

O termocentrală gigant
După cum relatează ziarul 

„Leninskoe Znamea**, care a- 
pare la Moscova, specialiștii 
sovietici au elaborat proiectul 
unei termocentrale care va fi 
cea mai mare nu numai din 
U.R.S.S., ci și din întreaga lu
me. Ea va fi totodată și cea 
mai rentabilă. Consumul de 
combustibil convențional pen
tru producerea unui kWh de 
energie va fi aici de numai 300 
gr. Proiectul prevede instala
rea unor turtxjgeneratoare cu 
o Dutere de 300.000 și 600.000 
kW fiecare.

Omul pe bordul 
navelor cosmice

Recentele succese ale tehni
cii cosmice sovietice au des
chis posibilitatea incontesta
bilă a lansării de nave cos
mice cu om la bord.

Crearea condițiilor de viață 
pentru om pe bordul navelor 
cosmice reprezintă o sarcină 
științifică și tehnică cu totul 
inedită.

Pe Pămîrit, omul este pro
tejat față de radiații și mete
oriți de către atmosferă: 1033 
grame de aer pe fiecare cen
timetru pătrat care frînează 
radiațiile și meteoriții. Pe 
navă nu putem dispune decît 
de maximum cîteva grame de 
blindaj pe centimetru pă
trat

Pe Pămînt, omul este supus 
în mod permanent gravitației. 
Pe cosmonavă, nu există for
țe gravitaționale. în schimb la 
pornire și la oprire apar forțe 
de inerție care pot depăși cu 
mult, de zece pînă la două
zeci de ori, forțele gravitațio
nale.

Pe Pămînt, omul dispune de 
un spațiu care nu-1 limitează 
mișcările, pe cosmonavă fie
care decimetru cub în plus va 
reprezenta un lux.

Medicina și biologia 
cosmică

Savanții sovietici și din alte 
țări au inițiat încă cu cîțiva 
ani înainte cercetări cu scopul 
de a aduce lumină în impor
tanta problemă „Cum să re
constituim pe o navă cos
mică toate condițiile necesare 
vieții omului**.

în acest scop au fost orga
nizate mari laboratoare de 
cercetări, înzestrate cu mate
rial complex: aparate pentru 
măsurarea indicilor fiziologici 
ca temperatură, tensiune ar
terială, ritmul respirației etc., 
în diferite condiții centrifu
ge pentru determinarea for
țelor maxime la care poate fi 
supus organismul, camere de 
vid, camere de izolare pentru 
cercetarea rezistenței nervoa
se etc. Pînă la un anumit 
punct experiențele cu animale 
pot furniza date prețioase. 
Acesta este motivul pentru 
care cercetătorii sovietici a- 
cordă mare importanță aces- 
tor experiențe. Al doilea 
Sputnik cu „Laika", nenumă
ratele lansări de rachete cu 
animale, ultima rachetă balis
tică cu o singură treaptă au 
adăugat elemente neprețuite 
medicinei șl biologiei cosmice. 
Oamenii de știință sovietici au 
ajuns încă de pe acum atît de 
departe, îneît au putut realiza 
o cabină ermetică pentru un 
om. Această cabină a fost lan
sată cu nava satelit, iar toate 
instalațiile ei au funcționat 
fără greș timp d© cîteva zile. 
Experiențele continuă. Astfel, 
cu ajutorul rachetei balistice 
cu o singură treaptă a fost 
lansată pentru a cincea oară 
cățelușa Otvajnaia. Această 
repetare furnizează date asu
pra eventualelor efecte care 
se însumează, ale lansării a- 
supra organismului animalu
lui. Asemenea efecte pot să 
nu apară la primele lansări, 
și să iasă în evidență abia du
pă un număr mai mare de 
călătorii cosmice. Cunoașterea

lor va permite să se ia mă
suri de protecție suplimentare 
pentru ca zborul oamenilor in 
Cosmos să se poată face cu 
riscuri minime.

Vom insista aici asupra cî- 
torva probleme mai importan
te ale amenajării cosmonave- 
lor cu echipaj.

Gravitația reprezintă 
din cele mai dificile 
bleme. Nu știm cum 
va 
menesc 
de greutate prelungite, 
bordul avioanelor s-au 
experiențe a căror 
ximă nu a putut 
minute. în aceste 
nii oameni suferă 
lă și de senzație de dezorien
tare. Pe de altă parte cățe
lușa Laika a trăit pe bordul 
satelitului o săptămină fără 
nici un fel de alterare a func
țiilor organismului. La om 
însă această problemă se pu
ne în mod diferit din cauza 
poziției verticale a corpului, 
care face ca gravitația să-i in. 
fluențeze mult mai mult or
ganismul. O ram în ere mai în
delungată în condițiile impon
derabilității poate atrage lipsa 
de somn, demoralizare, și mai 
ales, efectele observate la cei 
ce au stat mult la pat Există 
de asemenea riscuri speciale 
la întoarcerea din Cosmos pe 
Pămînt, cînd vor apare acce
lerați} de frînare de cîteva 
ori mai intense decît greutatea. 
normală a corpului, tocmai 
atunci cînd organismul va fi 
mai puțin pregătit să le su
porte.

Igiena și asigurarea func
țiilor fiziologice sînt extrem de 
importante. Aceste probleme 
care pot fi rezolvate relativ 
simplu la animale, sînt mult 
mai dificile în cazul oame
nilor. In nava cosmică este 
necesară asigurarea unui cir
cuit închis ce] puțin pentru 
aer și apă. ceea ce înseamnă 
că acestea vor trebui regene
rate din aerul expirat, trans
pirație. Este absolut 
deci ca să se asigure 
ficare perfectă a apei 
rului. La acestea șe 
curățenia corpului și 
riei, posibilitatea de a 
minimum de exerciții 
La ultimele probleme se poate 
renunța în primele etape ale 
zborului cosmic, cînd durata 
acestuia nu va depăși cîteva 
ore. în cazul zborurilor mai

una 
mai dificile pro- 

Nu știm cum se 
comporta organismul o- 

în condițiile lipsei 
Pe 

făcut 
durată ma- 
depăși 2-3 
condiții u- 
de amețea-

îndelungate însă, trebuie să se 
găsească formule noi. Astfel 
trebuie să renunțăm la spec
taculosul costum de protecție, 
a cărui purtare este extrem de 
incomodă.

Spre deosebire de animale, 
omului trebuie de asemenea 
să i sc asigure în cabina na. 
vei cosmice și satisfacerea u- 
nor necesități psihologice ele
mentare. nu numai fiziologice. 
Experiențele au arătat că o- 
mul nu poate suporta izola, 
rea in cabina cosmo navei de
ci t pentru o durată limitată, 
de maximum o săptămină, 
după care încep să se produ
că tulburări psihologice ; sen. 
zație de groază, halucinații 
etc. Din acest motiv cabina 
cosmonavei a fost prevăzută 
cu aparatură de comunicație 
radio-telefonică cu pămintul, 
astfel incit cosmonautul să 
poată conversa după dorință 
cu baza.

Omul va fi un simplu 
spsetafor?

necesar 
o Duri- 
și a ae- 
adaugă 

a rufă- 
face un 

fizice.

Complexitatea condițiilor 
cosmice, viteza cu care se 
pot prezenta diferitele pro
bleme ce se cer rezolvate pen
tru funcțtooarea une nave 
cosmice au făcut ca earner ii 
de știință să tindă la o auto
matizare cît mai cuprinzătoa
re a aparaturii de bord a na
velor cosmice. Această auto
matizare nu exclude însă ro
lul omului, ci urmărește sigu- 
ranța. per mi ț în d echipajului 
să rezolve probleme complexe, 
care nu pot fi încredințate 
mașinilor. Astfel echipajul se 
va ocupa cu observații și cer
cetări științifice. în același 
timp prezența echipajului va 
mări mult siguranța de func
ționare a navelor cosmice, pu
țind interveni in cazul unor 
defecțiuni, executînd repara
ții și eventuale lucrări de în
treținere.

Rezultatele obținute de că
tre tehnica cosmică sovietică 
în studierea posibilităților ce 
stau în fața omenilor pe calea 
asaltului cosmic, ne arată că 
așa cum a declarat A. Stem- 
feld „astronautics sovietică 
este pregătită pentru noi ac
țiuni de importanță epocală 
pe calea spre cucerirea spa
țiului interplanetar".

Inj. A. NEGREA

Tlnăro Canaiache Viorica de la 
Institutul de Cercetări horti- 
viticole făcînd mâsurâtori bio- 
metrice la colecția de plante a- 

nuale.

Apărută de curind în limba ro- 
mînă, lucrarea lui D. 1. Sidorov 
oferă un bogat material științi
fic cu privire la originea și la 
esența de clasă a principalelor 
sărbători creștina — crăciunul, 
poștele, rusaliile, a sărbătorilor 
în cinstea aș* zișilor „sfinți**, 
precum și cu privire la originea 
și caracterul retrograd al ritua
lurilor religioase

Examinînd amănunțit originea 
și caracterul sărbătorilor și ri
tualurilor D, I. Sidorov arată ei 
la baza lor stă credința în for
țele supranaturale, în minuni, în 
existența și atotputernici* lui 
dumnezeu, ele fiind menite să 
servească interesele claselor ex
ploatatoare prin justificarea ine
galității sociale, prin propagarea 
ideii că la baza răului social 
stau păcatele oamenilor și nu ex
ploatarea, prin cultivarea în rin- 
du rile credincioșilor a resemnării.

Deosebit de interesantă este a- 
naliza obirției sărbătorilor și ri
tualurilor creștine în sărbătorile 
și ritualurile religiilor existente 
cu mult înainte de apariția creș
tinismului. Un exemplu in a. 
cest sens poate fi dat și din ana
liza sărbătorii crăciunului pe care 
religia creștină îl leagă de pre
tinsa naștere * lui Hristos. Știin
ța a stabilit de mult că Isus 
Hristos nu a existat niciodată, 
că figura presupusului întemeie
tor al creștinismului este o pură 
născocire care nu *re nici o bază 
reală.

Chiar în ce privește dat* cră
ciunului ea a fost luată din 
alta religii. Agricultorii Egiptu
lui aveau sărbătoarea primăverii, 
sărbătoarea încolțirii ierbii pe 
eîmpuri și în lunci, după retra
gerea apelor fluviului Nil. Acea
stă sărbătoare organizată la 6 ia. 
nuarie prilejuim ceremonii reli
gioase și jertfe organizate în cre
dința că astfel forțele naturii se

vor îmblînzi și se va putea strîn- 
ge o recoltă bogată. In secolul 
al Il-le* creștinii «a preluat a- 
ceastă sărbătoare egipteană legin- 
d.o de legendele din evanghelie 
despre Isus fi sărbătorind ziua 
de 6 ianuarie sub tripla denu
mire de ..înfățișarea domnului — 
bobotează — nașterea domnului**. 
Abia mai tirziu biseric* creștină 
a hotârit despărțirea in două a 
acestei sărbători fi mutarea săr
bătorii crăciunului in ziua de 25 
decembrie, în scopul înlăturării 
fi înlocuirii sărbătorilor pagina

nu a 
să se

Prelungirea vieții

fost 
sta-

Aici
am-

Construirea primului grup 
generator al termocentralei, 
cu o putepp-de 1.200.000 kW, 
se va termina, conform preve
derilor, în 1965. Ulterior, noua 
termocentrală-gigant va da de 
zece ari mai multă energie e- 
lectrică decît produceau toate 
centralele electrice din Rusia 
prerevoluționară.

Drept combustibil vor fi fo
losite gazele naturale, iar 
drept combustibil de rezervă 
— păcura.

Televiziunea în geologie
serie întreagă 

de probleme core se 
ivesc cu prilejul 
construirii fundamen
tului unor clădiri 
mari pot fi rezolvate 
cu ajutorul televizo
rului. Recent in Slo- 
vocia te!ev>z:unea 
subterană a fost a.- 
pika to cu succes la 
controlul colitâții 
tumârii betonului în
tr-o fundație stin- 
ccasâ. Camera de 
televiziune a arătat 
toate fisurile moi 
mori de 0,2 mm. Cu 
ajutorul ei s-o stabi
lit cu exactitate care 
din ele sint umplute 
cu mortar de ciment 
și core nu. precum 
și care i ou înfundat 
cu argiio impiedk'nd 
pătrunderea morta
rului de ciment in 
fisuri. Intrucit sonda 
geo'og :â cu televi
ziune o lucrat cu
plată cu un compas

giroscopic 
greu nici 
bi leased coordonate
le polare ale oricărui 
punct de pe peretele 
puțului.

Instalația geologi, 
că cu televiziune se 
compune din două 
părți principale : 
sondo și mașinile. 
Prima din ele repre
zintă un cilindru cu 
diametrul de 115 
mm., lung de 1.400 
mm. și dntorind 19 
kg. in fața obiecti
vului este așezată o 
og ido sub un 
ungt* de 45 grade 
față 
core 
Io 
este 
becuri mici ceea ce 
perm te fotografierea 
perete ui din toate 
părți e. La un dia
metru ol puțului de 
120 mm. se pot re- 
cunocste ușor fisuri
le de 0.2 mm.

In sonda geologi
ca cu televiziune 
este montat de ase
menea un dispozitiv 
special pentru măsu
rarea înclinării pu
țului față de vertica
lă și un compos gi
roscopic care re
glează rotirea sondei 
în jurul axei sale, 
imaginea optică a- 
junge la pupitrul de 
comandă prin cablu 
sub formă de sem
nale electrice, 
semnalele sint
pl if tea te și ajung in 
Instalația geologică 
cu televiziune pentru 
prelucrarea lor mai 
departe.

Astfel televiziunea 
poate fi aplicată în 
geologie la încerca
rea rezistenței fun
dațiilor, precum și 
la alte lucrări în ex
plorările miniere, 
corconifere și petro
lifere.

de axa sondei 
poate fi rotit de 
d stanță. Puțul 

iuminat cu

Membri ai expediției științi
fice poloneze care a plecat 
spre Spițberg, în portul Gdy
nia pe bondul vasului care 
La transportat spre ținta cer

cetărilor lor.

Helicnave cosmice (folosind 
energie solară).

Desen anticipativ 
de GH. BUTU

ti mp înot pe Budha în templu, 
împărații i-en adus daruri, pe 
cer * spina • Oe* etc. Formarea 
mitului despre Hristos e fost in
fluențați h de cile te te rule ale 
popoarelor Bcb Ionului, ele ve
chilor errei șt greci. Cit privește 
eteuț* acestei airbiioh un loc 
deosebit iu propaganda religioa
să a erirîzuăubu este rezervat 
propo rod mirii picii intre clase și 
îndemnăm oamenilor muncii spre 
e se impee* cs soarta lor.

Lucre-e- lui D. 1. Sidorov a- 
nal.zeazi in mod amănunțit ori.

Jft

CARACTERUL RETROGRAD
AL SARRĂTORILOR

w

ȘI RITUALURILOR MISTICE
care, în ziua solstițiului, celebrau 
nașterea zeului soarelui sau a pri
măverii.

Dar nu numai în ceea ce pri
vește data ci cu însăși legenda cră
ciunului, creștinismul n a făcut 
decît să preia legendele cu mult 
mai vechi despre o naștere mi. 
raculoasă. despre zeii concepuți 
cică fără ..păcat**. Astfel, de pildă, 
o legendă egipteană povestește că 
zeița Isis a conceput și a născut 
pe fiul ei Horos răminind toto
dată fecioară. De asemenea po 
vestirea indiana despre nașterea 
lui Budha este foarte asemănă
toare : dumnezeu s-ar fi arătat 
fecioarei Maia în vis. sub chi
pul unui elefant alb. Preoții au 
proorocit Maiei că va naște un 
fiu care va fi împărat, adică 
Budha. Brahmanul Asti* l-a în.

fii nea și esența și a celorlalte 
sărbători creștine. Cîteva capitole 
ale lucrării sint consacrate ritua
lurilor religiei creștine, cetemo- 
nialurilor pe care biserica le im
pune eu prilejul evenimentelor 
din viața omului al botezului, 
spovedaniei. împărtășaniei, căști- 
toriei și înmormîntării. La în
ceputul existenței sale creștinis
mul nega orice fel de ritual. Abia 
mult mai tîrziu au fost inventate 
procedee speciale pentru o spori 
influența exercitată asupr* ere. 
dincioșilor. Iconostasele strălu
cind de aurării, lumina difuză a

*)

Anahzînd, de pildă, ritualul 
cununiei, autorul o consideră ca 
una din verigile lanțului prin 
care biserica încearcă să lege pe 
oameni de credințele mistice. Ri
tualul cununiei iși are obîrșia 
din vremurile primitive, Necu- 
nosvind o mulțime de fenomene 
naturale oamenii primitivi rugau 
spiritele bune sâ ajute la naște
rea rnpiilor iar pe spiritele rele 
încercau să le alunge din preaj
ma mirelui fi miresei prin zgo
mote. foc. fum, apă. Ulterior bi
serica creștină a preluat acest ri
tual și l-a modificat doar în 
mică măsură : în timpul cunu* 
niei în biserică se aprind lumi
nări, mirele fi mireas* sînt afu
mați cu fum de tâmîie, se citesc 
rugăciuni speciale.

Scopul întregului ritual al că
sătoriei religioase este de a in
kin' dominați* soțului asupr* so
ției în viața socială și familiară. 
„Femei* să se teamă de bărbat** 
— spun preoții în timpul ritualu
lui cununiei. Propovăduitorii re- 
ligiei pretind că „taina** căsăto
rie. contribuie la întărirea rela
țiilor de familie. în realitate însă 
nu prescripțiile bisericii ci con- 
dițiilâ sociale determină caracte
rul relațiilor in căsătorie și în 
viața de familie. Cu toate cunu. 
nide religioase — imoralitatea, 
desfriul și goliciune* spirituală 
sint tovarășii de drum ai vieții 
de familie in societatea bazată pe 
exploatare. Cu toate că declară 
căsătoria ca o sfintă taină bise
rica justifică orînduielile burghe
ze. tranzacțiile matrimoniale cu 
caracter negustoresc potrivit că
ror* oamenii își unesc viețile nu 
din iubire ci din interes. Auto
rul conchide că deopotrivă cu ce
lelalte sărbători și ritualuri, că
sătoria religioasă care propăvă- 
duiește umilirea și asuprirea fe
meii — reprezintă în condițiile 
socialismului o rămășiță dăună
toare a trecutului.

Sărbătorile și ritualurile reli
gioase sînt în contradicție cu con
cepția comunistă despre lume, cu 
morala comunistă, ele împiedică 
pe credincioși să cunoască lumea 
cu adevărat și s-o transforme în 
mod conștient, insuflă oamenilor 
care sint prizonieri ai prejudecă
ților religioase sentimentul pro. 
priei neputințe, al umilinței, in
compatibil cu demnitatea con
structorilor vieții noi.

ȘT. BERESCU

•) D. I. Sidorov: ,,Despre săr
bătorile, posturile și ritualurile 
crețtihe**,

prin... scurtarea
somnului

„Somnul e moartea fiecărei 
zile a vieții* - spune Shakes
peare prin intermediul cele
brului său personaj Macbeth, 
din piesa cu același nume. In
tr-adevăr, din cele mai vechi 
timpuri oamenii socoteau că 
somnul și moartea sînt două 
stări foarte înrudite, că 
„obscuritatea nopții a născut 
doi zei gemeni cumpliți: som
nul și moartea**. în Grecia 
antică zeul somnului Morfeu 
era considerat 
cel mai mic al

Toate metodele amintite au 
însă un mare inconvenient: 
sînt toxice. De aceea ele nu 
pot fi folosite decît un timp 
scurt.

Ore „răpite" 
somnului

Un „rău"

drept fratele 
morfii.

necesar
Aceste concepții fanteziste, 

au totuși un rimbure de ade
văr. Somnul este un „timp 
mort- lipsit de orice activitate 
conștientă. Cam a treia parte 
din viața omului între 20 și 
30 de ani se pierde în timpul 
somnului. Puțini sînt cei pe 
care nu-i deranjează faptul că 
o bună parte din viață trece 
dormind. In romanul „Don 
Quijote- scriitorul spaniol 
Cervantes ne prezintă pe gră
sunul Sancho Pancha ca pe un 
adept al somnului : „Știu — 
spunea scutierul lui Don Qui
jote — că atîta timp cît dorm, 
n-am nici o frică și nici o 
bucurie. Trăiască acei cărora 
le place să doarmă !“.

O astfel de părere, nu e de
loc lăudabilă. Și totuși, som
nul este absolut necesar or
ganismului nostru, cel puțin 
în faza actuală a cunoștințe
lor științifice.

Nevoia de somn, există pre
tutindeni unde există viață. 
Deși plantele nu au nici un 
organ care s-ar putea asemă
na cu creierul viețuitoarelor, 
totuși în fiecare seară cad și 
ele într-o stare de amorțeală 
asemănătoare somnului.

Unele animale dorm nu nu
mai noaptea ci și în tot timpul 
iernii. Astfel iernează urșii, 
hîrciogii, liliecii și alte specii.

La oameni nevoia de somn 
depinde de caracterul omului, 
de ocupațiile lui, de obiceiu
rile și mai ales de vîrsta sa. 
Sugaciul doarme cea mai 
mare parte din zi, în primul 
an circa 18 ore ; între 2—5 ani 
copilul doarme 
ani 12 ore, 7—14 
15—50 ani 8 ore; 
5—6 ore iar 
vîrstă înaintată nu dorm mai 
mult de 3—4 ore.

14 ore, 5—6 
ani 10 ore, 

50—60 ani 
persoanele în

Substanțe - 
anti - somn

Importanța biologică a som
nului constă în regenerarea 
organismului. Fiecăruia i s-a 
întîmplat ca, după o muncă 
istovitoare, să nu mai fie ca
pabil să se miște, să mai gîn- 
dească. Experiențele au arătat 
că în timpul activității se for
mează în corpul nostru o serie 
de substanțe toxice, care nu 
pot fi neutralizate decît cu a- 
jutorul somnului.

Dar neutralizarea acestor 
toxine nu s-ar putea obține 
și pe altă cale ? Din cele mai 
vechi timpuri, oamenii au în
cercat, în anumite împreju
rări, să lupte împotriva som
nului. Vechii indieni din Ame
rica de Sud considerau „coca**, 
planta din care extrăgeau co
caina drept o „iarbă sfîntă**. 
Frunzele ei mestecate în gură 
au o acțiune excitantă care 
înlătură somnul.

în ultimul timp, au fost des
coperite o serie de substanțe 
chimice din grupul aminelor, 
denumite „amine de trezire**. 
Aceste substanțe, dintre care 
cele mai cunoscute sînt benze- 
drina și pervitina — duc la 
dispariția senzației de obo
seală și a somnului.

Iată de ce oamenii de știin
ță caută în prezent sâ gă
sească alte metode prin care 
să se poată răpi somnului o 
parte din timpul pe care a- 
cesta îl „înghite**. Lupta pen
tru mărirea longevității omu
lui pe această cale, se duce 
în două direcții. Biochimiștii 
încearcă să descopere meca
nismul intim al neutralizării 
hipnotoxinelor. Se pare că în 
acest proces intervin niște 
amine, care se formează în 
creier cînd acesta se află în 
inhibiție, prin somn. Izolare» 
acestor amine și crearea lor 
pe cale sintetică, ar putea ast
fel să ducă la accelerarea pro
cesului de regenerare a orga
nismului pe cale artificială. O 
pilulă conținînd aminele res
pective, ar duce astfel la o re
generare rapidă a funcții lot 
vitale, fără a mai fi nevoie 
decît de 2—3 ore de somn. „E- 
lucidînd natura și cauzele for
mării „toxinelor oboselii** spu
ne savantul sovietic V. A. 
Enghelhardt — chimiștii vor 
găsi metode pentru a le face 
inofensive, fie cu ajutorul 
unor fermenți, fie combinîn- 
du-le cu alte preparate farma
ceutice și obținînd compuși 
nevătămători organismului**.

Astfel de compuși chimici 
au fost realizați în Uniunea 
Sovietică, ei constituind în 
prezent obiectul unor expe
riențe laborioase pe animale.

Alte experiențe, urmăresc 
r eutralizarea toxinelor prin- 
tr-un „somn electric" care du
rează de 3—4 ori mai puțin 
decît somnul normal. Oamenii 
de știință sovietici, au consta
tat că anumite forme de osci
lații electrice conduse prin 
electrozi minusculi fixați lîngă 
cap, pot produce regenerarea 
creierului în condiții optime.

Iată deci, cum prin econo
misirea timpului destinat 
somnului, există perspective 
interesante de a „prelungi “ 
viața omului. Dacă în locul 
somnului de 7—8 ore vor fi su
ficiente 1—2 ore de odihnă, 
viața activă va cîștiga în plus 
cel puțin 20—30 de ani.

Dr. E. ROȘIANU 
------  -----•----- J-
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Tehnicianul laborant Chiriță Li- 
viu de la Institutul de Cercetări 
chimice din București, cercetînd 
In laborator condițiile de obți
nere a acidului azotic pentru 

Industria de semiconductor^
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FIECARE TÎNÂR COLECTIVIST
UN CITITOR

Al CÂRTII AGROZOOTEHNICE
în lupta ce o duc colectiviștii 

pentru dezvoltarea multilaterală 
a gospodăriilor, pentru obținerea 
unor recolte bogate, cartea <i« 
specialitate agrozootehnică devi
ne toț mai mult un tovarăș dc 
nădejde, ajutîndu-i să folosească 
tehnica modernă cu care a fost 
înzestrată agricultura, să crească 
animale și să cultive plante pe 
baze științifice.

O expresie concretă a prețuirii 
pe care o acordă colectiviștii ti
neri și vârstnici cărții o consti
tuie înființarea bibliotecilor co
lectiviste care au atras un mare 
număr de cititori. in comuna 
Valu Traian, spre exemplu, îna
inte de colectivizare numă
rul cititorilor nu trecea de 100 
într-un an. Tn anul 1959 în urma 
înființării bibliotecii colectiviste 
Iresponsabilă u temi sta Amet 
Merzie) peste 1500 de colecti
viști, adică 90 la sută din popu
lația satului, și-au făcut din car
te un prieten și sfătuitor de nă
dejde. Din cele peste 10.000 de 
cărți împrumutate anul trecut de 
colectiviștii din Valu Traian, 
circa 30 la sută au fost din lite
ratura agricolă de specialitate. 
Asemenea exemple pot fi citate 
din foarte multe gospodării agri
cole colective.

Consiliile de conducere ale 
gospodăriilor, pe baza hota,
rîrilor adunărilor generale, au

i mari pentru cum
părarea de cărți. Anul acesta fon
durile alocate de gospodăriile 
colective pentru procurarea de 
cărți se ridică la aproape 600.000 
lei. In felul acesta, bibliotecile 
din satele regiunii noastre vor 
primi aproape de dona ori mai 
multe cărți decît în anul trecut. 
Cu toate greutățile pe care le 
întâmpinăm încă din partea Edi
turii agrosilvice (care editează 
un număr insuficient de titluri) 
măsurile luate de biblioteca re
gională au asigurat și asigură 
bibliotecilor un tot mai bogat 
fond dc publicații agricole.

în munca de atragere a citi
torilor și răspîndire a cărții fo
losim metode variate. Un spri
jin important îl primesc bi
bliotecile în activitatea lor 
din partea organizațiilor U.T.M. 
în comunele Mihail Kogăl- 
tiiceanu. Crucea, Valu Traian, 
Pecineaga ca șâ In multe alte 
locuri, colectivele de muncă ale 
bibliotecilor sînt formate aproape 
numai din tineri care au primit 
această sarcină din partea orga
nizațiilor U.T.M,

.y alocat fonduri 
pararea de car

Examen

in
(Urmare din pag. l~a)

interes prezintă pentru 
,Joile tineretului44 atunci

Mult i 
tineri
cînd în programul acestora este 
cuprinsă și prezentarea sau re* 
cenzarea unei cărți agrozooteh
nice. Organizații U.T.M. ca ace
lea din gospodăriile agricole co
lective din Poarta Albă, Nisîpari, 
Făcăieni, Valea Seacă etc. au or
ganizat numeroase joi ale tine
retului cu prilejul cărora au in
vitat inginerii și tehnicienii gos
podăriilor să vorbească tinerilor 
despre o carte agricolă nou so
sită în bibliotecă sau despre o 
carte care avea legătură cu ac
tivitatea desfășurată de ei în acea 
perioadă. Petre Panait, secretarul 
organizației U.T.M. din gospodă
ria agricolă colectivă din Peștera, 
brigadier în sectorul zootehnic, 
Ștefan Gheorghe tot din Peștera, 
Tagidin Ali-Agi și Stîdîc-Azis din 
Castelu, Ciobanu Emili* din 
Poarta Albă, Ismail Stelian din 
Valu Traian și alții sînt tot atî
tea nume de tineri brigadieri 
care au făcut din cititul cărții 
agricole de specialitate o preocu
pare a muncii cu tineretul din 
brigăzile lor.

De fapt, între bibliotecari și 
brigadierii gospodăriilor colective 
trebuie să existe o strînsă legă
tură întrucît brigadierii cunosc 
cel mai bine sarcinile de pro
ducție ale gospodăriei și prin ei 
bibliotecarul are prilejul să răs
pândească și cartea agricolă de 
care are nevoie fiecare brigadă 
in parte.

Cursurile agrozootehnice de 
masă au constituit pentru majo
ritatea bibliotecarilor noștri un 
minunat prilej pentru populariza
rea și răspîndirea cărții agrozo
otehnice. Cunoscînd din timp bib
liografia lecțiilor ce urmau a fi 
predate, bibliotecarii âu organi
zat în sălile de curs expoziții de 
cărți agricole tocmai pe aceste 
teme. Valoroasă e experiența do
bândită în această privință de 
tinerele bibliotecare Șodolea 
Viorica din Târgușor și Voinea 
Rodica din Topologu, Iacob Va- 
silica din Gîrlieiu etc.

Faptul că
este 
creat condiții prielnice și 
turii 
răspîndire

lui se face de ingineri și tehni
cieni sau de alți tineri desemnați 
de către organizațiile U.T.M. La 
inițiativa comitetului regional 
de partid, în vederea informării 
curente a colectiviștilor cu nou
tățile științifice, și mai ales pen
tru popularizarea mai largă a 
cărții de specialitate, s-a luat 
măsura confecționării panourilor 
bibliografice e»re cuprind cele 
mai importante titluri de cărți 
agricole. Aceste panouri au fost 
instalate nu în biblioteci sau că
mine culturale, ci direct la locul 
de producție. Chiar de la început 
această formă agitatorica intere
santă și-a dovedit eficacitatea, 
colectiviștii venind în număr ma
re la bibliotecă sâ împrumute 
cărțile indicate, cerînd să li se 
procure aceste cărți pentru bi
bliotecile lor personale. Noi vom 
extinde această formă.

In activitatea de popularizare 
a cărții, destul de răspân
dită este metoda consfătuirilor 
cu cititorii. în ultima pe. 
rioadă însă, pe baza unui stu
diu mai temeinic, noi am schim
bat oarecum modul de organiza
re al consfătuirilor cu cititorii. 
Dacă înainte vreme consfătuirile 
cu cititorii aveau numai rolul 
de a populariza cartea de spe
cialitate. noi am dat acum un 
conținut mai profund acestor 
consfătuiri. Oamenii cunosc 
oartea pusă în discuție, au citit-o, 
iar discuțiile se duc tocmai cu 
scopul de a se vedea practic cum 
pot fi aplicate, în condițiile lor, 
învățămintele și sfaturile date 
de lucrarea respectivă.

Cartea în general și
tea agrotehnică, în special, și-a 
cîștigat în rîndurile colecti
viștilor din satele regiunii 
noastre o mare prețuire. Aceas
ta ne-o dovedește și faptul că în 
munca de popularizare, difuzare 
și citire a cărții agricole s-au 
născut multe și frumoase iniția
tive locale. Pot fi enumerate aici: 
concursul de cititor fruntaș al 
cărții agrozootehnice, organizat 
de biblioteca și organizația 
U.T.M. din Făcăieni, evidenție
rea cercului fruntaș în citirea 
literaturii de specialitate la Valu 
Traian, evidențierea bibliotecilor 
de casă fruntașe pe raion, acțiu
ne întreprinsă în raioanele Med
gidia, Fetești și Tulcea. ,

Acordînd o atenție și mai mare 
îndrumării acestei laturi a activi
tății noastre, popularizării, ală
turi de cartea literară și artisti
că, a cărții de știință agrozooteh
nică, aîrăgînd în această muncă 
un număr din ce în ce mai ma^e 
de specialiști, tehnicieni și ingi
neri, ne străduim să facem din 
cartea de specialitate un bun al 
tuturor celor care activează în 
agricultura regiunii noastre, un 
sprijin de preț în lupta pentru 
aplicarea sarcinilor reieșite din 
documentele Congresului al III- 
lea al P.M.R., referitoare la dez
voltarea agriculturii noastre so
cialiste.

car-

regiunea noastră 
complet colectivizată a 

lec- 
în grup ca o formă de 

a cunoștințelor a- 
gricole în rîndurile colectiviști
lor. în perioada muncilor agri
cole de ▼ară. de pildă, noi 
transformăm cercurile de citit în 
lecturi în grup, organizate la lo
cul de muncă al colectiviștilor. 
Lecturile în grup sînt ținute în 
special în pauzele din timpul 
zilei, iar prezentarea materialu-

studențesc

uzină

un 
un

face apariția grăbit cîte 
forjor, ori un strungar, ori 
lăcătuș — trimis ca „iscoadă4 
de tovarășii săi din secție :

— Cum e, mă, Nicule, 
reușit ?

— Ce v-a
- Iulică. 

de rușine... 
a muncitorilor. Doar alături 
de ei și-au făcut practica 
studenții, ei le-au dezvăluit 
primele „taine", pe „viu“, ale 
mașinilor, împreună au parti
cipat la activitatea organiza
ției U.T.M. din uzină, îm
preună au mers la muncă vo
luntară. Și prietenia cimenta- 
tă prin muncă e trainică. Iată 
de ce tinerii muncitori trăiesc 
și ei emoția studenților, do- 
rindu-le din tot sufletul să 
obțină cît mai bune rezultate 
la colocvii.

Și studenții nu le-au înșe
lat așteptările: trei note de 
șapte, trei de opt, șase de 
nouă și două de zece.

Cei mai buni ? Tovarășii 
din comisie au insistat să po
menesc de Cipău Radu și Bra- 
dea Ion, care au obținut nota 
10, de Ferneșiu Georgeta 
(nota 9) al cărui caiet de prac
tică și cunoștințe căpătate în 
uzină pot constitui un exem
plu de sîrguință.

Cît privește studenții de la 
mecanică, 
au primit 
și „foarte 
releva pe 
let Walter și Păsulea Victor 
care ău 
Pînzaru 
sideriu 
(nota 9)

...îh fața comisiei — ultima 
serie de studenți de la meca
nică. îi vine rîndul să răspun
dă și lui Guraev Vladimir. 
Pare neliniștit, frămîntat. Se 
liniștește însă și răspunsul lui 
limpede, curgător, bine înche
gat, dovedește că și-a însușit 
temeinice cunoștințe. A ter
minat.

— întrebări are cineva? — 
se interesează președintele.

— Da, eu. Și tovarășul Ban
ciu, strungarul, însărcinat de 
comitetul de partid să se o- 
6upe de studenții veniți la 
practică în uzină, începe să-1 
descoase de-a fir a păr pe vil-

întrebat ? 
mă, să nu ne 
Emoția e și a

ați

dai 
lor,

85 la sută dintre ei 
calificativul „bine*4 

bine“. Dintre ei, aș 
Vrăjitoru Gh.. Kol-

primit nota 10, pe 
Vladimir, Kovacs De. 
și Sugigan Lucian 
și mulți alții.

torul inginer. O întrebare, 
două, trei, cinci... întrebările 
curg ploaie. Guraev abia pri
didește cu răspunsurile. E tot 
o apă, dar răspunde precis, 
dar. în sfîrșit, Banciu se de
clară mulțumit și studentul 
pleacă, ușurat sufletește. îl 
întreb pe Banciu de ce l-a 
„sîcîit" pe băiat cu atîtea în
trebări. Aflu că Guraev, în 
perioada de început a practicii, 
luase lucrurile ușurel și nu 
prea se ținea de treabă. I s-a 
atras atenția odată, de două 
ori, pînă cînd, într-una din 
zile, a fost găsit dormind la 
amiaza mare, într-unul din 
vagoanele venite pentru repa
rație în uzină.

— Lecția pe care i-au ser- 
vit-o utemiștii din secție, n-o 
s-o uite el, dar am vrut să mă 
conving dacă și-a ținut anga
jamentul luat că va pune ca
păt chiulului și că va învăța 
cu sîrguință cît stă la noi în 
uzină. Și după cum ai văzut, 
și l-a ținut — încheie Banciu 
zîmbind.

După ce li s-au dat rezulta
tele, studenții au plecat bucu
roși, doar Guraev — deși obți
nuse notă bună — rămase pe 
loc. abătut.

— Tovarășe Banciu, ași vrea 
să vă spun ceva...

— ??!
- E vorba despre greșeala 

aceea a mea, de atunci... V-ași 
ruga să mă credeți... Eu... vă 
asigur... am făcut totul ca s-o 
repar... să spăl rușinea... dar 
ași dori să fiți convins și dv. 
că nu sînt așa cum... Ce mai, 
lecția asta n-am s-o uit toată 
viața, vă rog să mă credeți...

— Te cred, i-a răspuns Ban
ciu simplu, zîmbindu-i. Și i-a 
strins mîna. Fața lui Guraev 
s-a luminat și sînt sigur că 
pentru el, redobîndirea încre
derii unui muncitor, a unui 
comunist, a valorat mai mult 
decît nota bună obținută la 
colocviu. Am dat un exemplu. 
S-ar putea da mai multe căci 
pentru fiecare dintre tinerii 
studenți, săptămânile de prac
tică petrecute cot la cot cu 
muncitorii au însemnat nu 
numai prilejul de a-și îmbo
găți și întregi cunoștințele teo
retice, dar au însemnat și o 
cărămidă trainică pusă la te
melia educației lor comuniste.

La Uzinele „Ernst Thâlmann"

sub conduce-

cuvîntul Kim

Brigada artistică de agitație a colțului roșu al G.A.C. din comuna Racâciuni, regiunea Bacău, 
în timpul unui spectacol. Foto : M. IVANCIU

A apărut broșura

Admiterea 
în Tnvățămîntul 

superior

Adunare consacrată 
împlinirii a 15 ani 

de la eliberarea Coreei 
de către Armata Sovietică

Joi după amiază, la Uzinele 
Ernst Thălmann* din Orașul 

Stalin a avut loc o adunare 
consacrată împlinirii a 15 ani 
de la eliberarea Coreei de că
tre Armata Sovietică, la care 
a luat parte un mare număr 
de muncitori, tehnicieni și 
ingineri constructori de trac
toare.

Tovarășul Emil Oniga, di
rectorul general al uzinelor a 
vorbit despre semnificația 
istorică a acestui eveniment 
și a trecut în revistă succe
sele remarcabile 
poporul coreean

obținute de
în anii de

De curl nd a apărut broșura 
intitulată „Admiterea in învăță- 
mtntul superior". Ea cuprinde 
institutele de tnvățămînt supe
rior la care se va da concurs 
de admitere tn anul universitar 
1960—1961, condițiile de admitere 
In universități și institute de în. 
vățămlnt superior în noul an 
școlar și programele obiectelor 
de la concursul de admitere.

Pentru înscrierea la concurs, 
candidații vor completa o decla
rat ie tip ce se eliberează la se
cretariatul facultății respective. 
La declarația tip s« vor anexa 
în original:

a) certificatul de naștere;
b) diploma de maturitate pen

tru absolvenții școlilor de cultu
ră generală, diploma de tehni
cian pentru absolvenții școlilor 
medii tehnice, diploma d# exa. 
men de stat pentru absolvenții 
școlilor pedagogice, certificatul 
de absolvire pentru absolvenții 
facultăților muncitorești, diploma 
de bacalaureat a fosteior licee 
teoretice, industriale sau corner, 
ciale.

c) certificatul de sănătate, eli
berat de policlinica studențească 
sau, în localitățile unde nu e- 
xistă policlinici studențești, de 
spitale unificate de adulți.

d) Absolvenții seria 1959—1960 
ai școlilor pedagogic# sau ai 
școlilor tehnico care recrutează 
elevi dintre absolvenții a 7 clase, 
care se înscriu pentru concursul 
d# admitere la invățămîntul de 
zi, vor prezenta dovada de re
partizare în invățămîntul supe
rior. Cei care au absolvit școlile 
menționate mai sus în anii pre. 
cedenți, precum și absolvenții 
școlilor medii tehnice din serii 
ma[ vechi vor prezenta adeverin
țe eliberat# de întreprinderi sau 
de comitetele executive ale sfa
turilor populare, din car# să re. 
zult# că au efectuat stagiul de 3 
ani în producție.

e) Recipisa de plata a taxei de 
5 lei pentru înscrierea la con- 
cursul de admitere.

f) 3 fotografii 6f9.
(Ager preș)

9 După cum se știe la 4 
septembrie va începe campio
natul categoriei A de fotbal 
ediția 1960—61. Programul pri
mei etape a popularei compe
tiții este următorul: Dinamo 
București—U.T. Arad ; Progre
sul București—Steagul Roșu 
Orașul Stalin ; Corvinul Hu
nedoara—Știința Cluj ; Petro
lul Ploești—Dinamo Bacău ; 
C.S.M.S. Iași—Minerul Lu- 
peni; Știința Timișoara-Ra- 
pid București; Farul Con
stanța—C.C.A. Primele echipe 
sînt gazde.

focă deplasarea zece halterofili 
urmind ca echipa definitivă ce 
va cuprinde șapte sportivi să fie 
formată la Roma cu cîteva zile 
înaintea începerii concursurilor. 
Lotul cuprinde pe S. Ulianov. E. 
Minaiev, V. Bușuev, S. Lopatin, 
F. Bogdanowski, Al. Kurinov, R. 
Pluckfelder, A. Vorobiov, T. Lo
makin și I. Vlasov. După cum se 
vede în locul lui V. Stogov a 
fost selecționat tinărul electri
cian din Kazahstan, E. Ulianov, 
care in momentul de față deține 
o formă excelentă. In cadrul J.O. 
de la Roma campionul mondial 
al categoriei grele inginerul I

Vlasov, în vârsta 
va încerca să 
mondial la cele trei stiluri deți
nut de Paul Anderson cu o per
formanță de 512,5 kg. Vlasov de 
multe ori la antrenamente a to
talizat la triatlon peste 500 kg 
și specialiștii cred că el este 
capabil de performanțe superioa
re recordului lui Anderson.

de 25 de ani, 
doboare recordul

după eliberare
rea partidului său marxist, 
leninist.

A luat apoi
Ben Dik, ambasadorul R.P.D.
Coreene la București, care a 
arătat că succesele dobîndite 
de poporul Coreei se datoresc 
în mare măsură colaborării 
rodnice cu celelalte țări so
cialiste în frunte cu Uniunea 
Sovietică și ajutorului pe care 
acestea l-au acordat în per
manență Republicii Populare 
Democrate Coreene. Vorbito
rul a sublimat că sprijinul a- 
cordat țării sale de R.P. 
Romînă s-a făcuit simțit și 
prin numărul mare de trac
toare românești, realizate de 
constructorii de la ifElrnst 
Thălmann**.

Constructorii de tractoare 
au manifestat Îndelung pen
tru prietenia dintre poporul 

și poporul coreean, 
unitatea de nezdrunci- 
lagărului socialist în 
cu Uniunea Sovietică.

romîn 
ipentru 
nat a 
frunte

Festivitatea s-a încheiat cu 
un film artistic primit din 
R.P.D. Coreeană.

• Cea de-a 4-a etapă a 
competiției cicliste dotată cu 
„Cupa UCECOM“ a purtat 
joi caravana sportivă pe tra
seul Buzău—-Ploești—Sinaia
(140 km.). Victoria a revenit 
în mod surprinzător ciclistu
lui clujean Laurențiu Mol
dovan (Voința) care a rea
lizat timpul de 3 h 56'21”. El 
l-a învins la sprintul final pe 
Constantin Moiceanu (Victo
ria) cronometrat în același 
timp. Moldovan și Moiceanu 
împreună cu I. Anghelescu, 
clasat pe locul trei în această 
etapă au făcut o cursă în
drăzneață evadind după tre
cerea prin Mizil. Plutonul nu 
i-a mai putut prinde pe cei 
trei fugari sosind cu o întâr
ziere de 1’.

în clasamentul general in
dividual continuă să conducă 
Șt. Poreceanu (Victoria) cu 
11 h 33’06” urmat de I. Bra- 
haru (C.C.A.) 11 h 33’08” și 
C. Baciu (Victoria) 11 h 33’37”. 
Pe echipe în fruntea clasa
mentului se află C.C.A. 
tăzi este zi de odihnă ;
naia. Sîmbătă are loc etapa 
a V-a : Sinaia—Orașul Stalin 
—Sinaia (90 km).

• In cea de-a 9-a rundă a me
ciului de șah prin corespondență 
dintre echipele selecționate ale 
U.R.S.S. și Angliei scorul a fost 
de î1/» — l’/î puncte în favoarea 
șahiștilor sovietici.

LA TEMELIA

VIITOAREI
(Urmare din pag. l-a)

RECOLTE!

As
ia Si-

• A fost alcătuit lotul halte
rofililor sovietici care vor pleca 
la Jocurile Olimpice de la Roma. 
Federația unională a stabilit să

GH. POPES6U 
directorul bibliotecii regionale 

Constanța

O scenă din film. i

1

„P o z n a ș a"
Am mai văzut-o pe Mari To- 

rocsik și în filmul „Călușeii", și 
în „Edeș Ana" și în „Umbrela 
Sfîntului Petru" și în „Pe jos 
spre rai", o vedem acum în „Poz
nașa". Cîte filme, atîtea roluri, 
atîtea caractere și temperamente, 
atîtea înfățișări. Cîte personaje, 
atîtea moduri de a-și exterioriza 
sentimentele, atîtea feluri de a 
clipi din ochi, de a.și țugui a bu
zele, de a-și încrunta sprîncenele 
pentru a înfățișa o stare de spi
rit, N-am văzut-o pe Mari To- 
rocsik decît în roluri pozitive dar 
cred că altele nici nu t se potri
vesc. Indiferent de înfățișare, de 
sclipirile ochilor, de vioiciunea 
lor, personajele interpretate de 
Mari Torocsik dovedesc o mare 
puritate sufletească, gingășie, pro. 
funzime de sentiment, dragoste 
de adevăr. Așa este și cazul „Poz
nașei".

Numai că, spre deosebire 
celelalte roluri, aici eroina 
buie să-și confirme porecla, 
confirmă și încă pe deplin,
fată bună și cinstită, plină de i- 
nimă dar, din păcate, are ghi-

nlon, Se înțelege că acesta e un 
fel de a vorbi, „puștiul" cum 
mai e supranumită fetișcana îm
brăcată cu salopetă, nu e urmă
rită de vreo fatalitate imanentă 
ci doar de mania ei de a~și băga 
nasul în toate, de curiozitatea ei 
nestăpînită. Ca atare face să ex
plodeze instalația de măsurat pă
cura la laboratorul uzinei, pune 
în funcție un magnet care atra
ge cratițele cu mîncare ale mun-

tează deopotrivă pe tineri și 
virstnici. Căci filmul constituie o 
caldă pledoarie pentru grijă și 
dragoste față de tineri, cerînd în
țelegere și apropiere sufletească 
față de ei, cerînd ajutorarea lor 
plină de tact. Oameni care știu 
să se ocupe de tineri se dovedesc 
a fi locotenentul de miliție (San
dor Suka), directorul (Ferenc 
Bessenyei) și Joșka Gordon ( Gyu. 
la Szabojr), secretarul organizației

E I

de 
tre- 
Și-o 
E o

citorilor, un ventilator care pro. 
voacă o furtună de hîrtii, rămîne 
suspendată in aer la o înălțime 
de âțiva metri, dă naștere la 
fantastice încurcături de circula
ție. După cum se vede, filmul e 
o comedie plină de haz care 
smulge hohote de rîs și aplauze 
spectatorilor. In același timp în
să „Poznașa" pe deasupra glume
lor și a gimbușlucurilor ridică 
probleme serioase, care intere-

de tineret a uzinei. Chiar dacă 
se mai înfurie pe năstrușniciile 
.puștiului", ei nu pot uita că a- 

ceasta fetișcană e devotată uzi
nei de pe vremea cînd în locul 
orașului socialist nu erau decît 
lanuri de pămînt că ea vrea să 
invețe o meserie, că vrea să facă 
lucruri bune chiar dacă uneori dă 
naștere la adevărate potopuri de 
foc, cum s-a înlîmplat cu artifi
ciile la reuniunea locatarilor că-

prezent din cele 12 mașini nu 
lucrează efectiv decît 8. Restul 
de patru sînt întotdeauna ocu
pate cu alte treburi, care de 
fapt trebuiau terminate pînă 
acum. Și rezultatul e că ară
turile înaintează anevoie. Așa se 
face că pînă în prezent din cele 
900 hectare planificate nu s-au 
arat decît 320. Cu ceva peste o 
treime. Aceasta înseamnă foar
te puțin dacă ne gîndim că fo
losind cele 12 tractoare, gospo
dăria poate realiza cel puțin 35 
ha. arătură zilnic. Poate că și 
cele 8 tractoare folosite efectiv 
la arat ar fi putut realiza o su
prafața mai mare. Dar aici au 
intervenit și unele „mărunte** 
defecțiuni organizatorice. Mă
runte numai în aparență, că de 
altfel... De pildă. colectiviștii 
din Plopu au tărăgănat trans
portul paielor de pe suprafețele 
recoltate, îngreunînd astfel mun
ca mașinilor.

O lipsă serioasă în această pri
vință îi revine și organizației 
U.T.M. din gospodărie. Desigur 
utemiștii nu pot fi făcuți răs
punzători pentru faptul că din 12 
tractoare lucrează numai 8. A- 
ceasta e o problemă care depin
de exclusiv de conducerea gos
podăriei. Ce ar fi putut face to
tuși organizația U.T.M. ? Ar fi 
putut mobiliza tinerii la trans- 
portul paielor, în așa fel îneît 
suprafețele recoltate să fie eli
berate cît mai urgent. In felul a- 
cesta tractoarele ar fi putut lu
cra din plin, fără să fie silite să 
rătăcească pe cîmpuri în căuta
rea suprafețelor eliberate de paie, 
pierzînd timp prețios și risipind 
carburanți.

podarii colective din comuna 
Mircea Vodă din suprafața de 
1600 hectare eliberată de recol
tă nu se araseră decît 200 hec
tare. Nu erau tractoare suficien
te ? Ba da, erau. Numai că oa. 
menii nu se prea îndurau să are 
pe secetă. Socoteau ei că arătura 
făcută pe uscăciune e proastă. Și 
în așteptarea ploii, abia arau 
cîteva hectare pe zi. Intîlnind a- 
ceastă stare de lucru, cîțiva spe-» 
cialiștj din secția agricolă raio
nală le-au arătat colectiviștilor că 
arătura se poate executa și fără 
ploaie, fără să se piardă ceva din 
eficacitatea ei. Rezultatul e că 
în prezent în cele trei gospodării 
colective din comună ritmul ară
turilor de vară s-a intensificat 
simțitor, pînă acum terminîn- 
du-se jumătate din suprafața pla
nificată. Acest fapt dovedește uti
litatea controlului și îndrumării 
specialiștilor. Aceștia nu trebuie 
să se limiteze la înregistrarea si
tuației arăturilor sau la indicații 
prin telefon. Intervenția, îndru
mările lor sînt necesare și în 
alte gospodării colective unde a- 
răturile de vară continuă să fie 
rămase în urmă. De pildă, ar 
trebui ca aceștia să vină în mij
locul colectiviștilor din Oprișe- 
nești care păstrează miriștea ca 
să pască oile pe ea, sau la Băile 
și Cîineni, unde se așteaptă... o 
ploaie, fără ca măcar să se ia 
măsuri pentru a se elibera supra
fețele de paie. Specialiștii tre
buie să le explice acestora că 
toate aceste „motive44 trebuie în
lăturate de urgență și să se trea
că la arături de vară, care sînt 
chezășia obținerii unei recolte 
sporite în anul viitor.

In Editura Politică 
a apărut: 

„Despre producția 
de mărfuri șl legea 
valorii în socialism"

de M. F. MAKAROVA
în această lucrare, traduce

re din limba rusă, se anali
zează necesitatea obiectivă și 
particularitățile producției de 
mărfuri, ale comerțului, ale 
banilor și ale celorlalte ale
gorii economice legata de ac
țiunea legii valorii în socia
lism și apoi în perioadele de- 
săvîrșirii construcției socialis
te și trecerii treptate de la 
socialism la comunism.

184 pag. 3,20 hi

Cu prilejul celei de a 15-a 
aniversări a eliberării Coreei 

de către Armata Sovietică.

Ministerul
învățământului și Culturii

Direcția
Rețelei Cinematografice și 

Difuzării Filmelor

organizează

Zilele filmului 
din R.P.D. Coreeană

12 august 
IUBIȚI VIITORUL 

(spectacol de gală)

13 august 
PATRIA NOASTRĂ

14 august
DRAGOSTE

15 august 
COREEA DE AZI

Ploaia și... 
alte „motive

Dacă în raionul Filimon Sîrbu 
arăturile de vară nu se desfășoară 
într>un ritm satisfăcător de vină 
sînt și specialiștii secției agricole 
a sfațului popular raional, care 
nu s-au străduit îndeajuns să lă
murească colectiviștilor importan
ța executării la timp a arăturilor 
de vară pentru recolta anului 
viitor. Faptele arată că atunci 
cînd specialiștii au făcut acest 
lucru cu seriozitate, s-au lichidat 
unele întârzieri serioase în exe
cutarea arăturilor. De pildă, 
pînă nu de mult. în cele trei gos-

— -

minului muncitoresc. Unde mai 
pui că în cazul lui Joșka Gordon 
e vorba nu numai de un interes 
pur educativ ci și de niscaiva 
dragoste. Ca într-o clasică come, 
die, totul se sfîrșește cu bine 
fiindcă oamenii adevărați ai nou
lui oraș au avut grijă de „puști" 
și l-au ajutat să pășească pe un 
drum drept și luminos în viață.

Nu e de mirare că Mari To- 
rocsik a luat pentru rolul din 
„Poznașa" un premiu de inter
pretare la festivalul de Karlovy- 
Vary. Filmul stă aproape în în. 
tregime pe umerii ei, am putea 
spune. Șt nu știi de ce să te miri 
mai mult, de vivacitatea și nos
timada peripețiilor ei sau de fe
lul cum știe actrița să dea glas 
simțămintelor curate ale unei fe
tișcane zburdalnice dar nu lipsită 
de profunzime sufletească. Cu ex
cepția unor scene în care se simt 
tipare învechite, a unor scene vi
ciate de umor alb, filmul „Poz
nașa" constituie un divertisment 
dar și o lecție de viață pentru ti. 
nerii spectatori.

B. DUMITRESCU

Primii cîștigători la Expres Olimpic
MARIA SERDEANU din Alba Julia, VASILE ȘERBAN 

din Constanța, ȘTEFAN SILIVESTRU din com. Pădu- 
reni (reg. Galați), COSTICA SPALAȚELU din com. Bă- 
călești (reg. Pitești), sînt primii ciștigători la EXPRES 
OLIMPIC. Ei au obținut cite o excursie Ia Jocurile O- 
limpice de la Roma.

Toți cîștigătorii la EXPRES OLIMPIC, din provincie, 
trebuie să expedieze biletele câștigătoare la Direcția Gene
rală Loto-Pronosport pînă la 25 august a.c., iar cei din 
Capitală să Ie depună la unitățile autorizate a elibera 
adcverințe-chitanță pentru biletele ciștigătoare Ia Loto 
Central.

Posesorilor biletelor EXPRES OLIMPIC care nu au 
ciștigat la marea tragere din 1 august, li se oferă posi
bilitatea obținerii unor premii mari dintr-un fond supli
mentar în valoare de 250.000 lei, prin participarea la 
concursurile Pronosport din luna august.

PRIMUL CONCURS PRONOSPORT CARE BENEFI
CIAZĂ DE FONDUL SUPLIMENTAR IN VALOARE 
DE 250.000 LEI ESTE CEL DE DUMINICA 14 AUGUST.



Plovdiv

Un seminar internațional 
la Leningrad pe tema :

(Agerpres). — 
La 11 august

„Tineretul 
și coexistența 

pașnică"

Scrisoarea de răspuns a lui N. S. Hrușciov 
către un muncitor vest-german

Cea de a treia 
cameră din S. U. A. 
sau despre mita in... politică

LENINGRAD 11 (Agerpres). 
TASS transmite : La Lenin
grad s-a deschis Seminarul 
internațional „Tineretul și 
participarea lui la soluționarea 
problemei coexistenței pașni
ce", organizat de Comitetul 
organizațiilor de tineret din 
U.R.S.S. în colaborare cu Co
mitetul quackerilor americani. 
La lucrările seminarului par
ticipă tineri din numeroase 
țări.

Luînd cuvîntul la deschide
rea seminarului, Liudmila 
Cerneavskaia, vicepreședinta 
Comitetului executiv al So
vietului orășenesc Leningrad, 
a declarat, intre altele, că ti
nerii din Leningrad se vor în
tâlni cu bucurie cu participan
ta la seminar și le vor ajuta 
să cunoască îndeaproape viața 
oamenilor sovietici.

Seminarul va dura pînă la 
25 august.

Departamentul de Stat 
și... șahul

Departamentul de Stat al 
S.U.A. „a recomandat ca
tegoric" Federației ameri
cane de șah să nu trimită 
echipa Statelor Unite la 
Olimpiada de șah care va 
avea loc în luna octombrie 
1960 la Leipzig (R. D. Ger
mană).

Federația a cerut Depar
tamentului de Stat să re
vină asupra 
tcțriri. Spann, președintele 
federației a '' '
șahiștii americani conside
ră campionatul de la Leip
zig drept o pregătire de 
mare importanță în vede
rea meciului de șah pe e- 
chipe dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., care se va desfășu
ra în mai 1961 la New 
York.

MOSCOVA 11 
TASS transmite: 
la Moscova s-a publicat răspun
sul lui N. S. Hrușciov la scri
soarea muncitorului vest-german 
Hermann Schmidt’. Sînt publicate 
de asemenea scrisoarea trimisă 
de muncitorul vest-german lui 
N. S. Hrușciov, precum și me
morandumul adresat de 820 de 
cetățeni din raionul Niirnberg- 
Furt șefilor guvernelor U.R.S.S., 
S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței în problema dezarmării, în
cheierii Tratatului de pace cu 
Germania și creării unei zone 
denuclearizate în Europa.

în răspunsul său N. S. Hruș
ciov declară 
tică este gata în orice clipă să- 
desființeze forțele armate și 
distrugă întregul armament i 
condiția ca celelalte puteri 
facă același lucru.

El adaugă că Uniunea Sovie
tică se pronunță pentru interzi
cerea și scoaterea din arma, 
mente a tuturor tipurilor de 
arme de exterminare in masa, 
pentru retragerea trupelor străinc 
d? pe teritoriile altor țări, in
clusiv din Germania, și pentru 
lichidarea tuturor bazelor mili
tare străine.

N. S. Hrușciov este de acord 
cu muncitorul vest-german câ 
înființarea în Europa a unei 
zone denuclearizate la care ar 
participa ambele state g?rmane

că Uniunea Sorie.
i-.«i 
sâ 
cu 
si

ar putea fi un pas important 
spre micșorarea primejdiei de 
război. Dar pînă acum efortu
rile noastre de a realiza dezar
marea nu s-au bucurat de înțe
legerea cuvenită a conducătorilor 
din Occident, arată N, S. Hruș
ciov. „Probabil că lumea capi
talistă nu arc încredere în for
țele sale, nu «e simte în stare 
să participe la întrecerea paș
nică cu socialismul și o înspâi- 
mîntă perspectiva dezarmării".

După cum arată N. S. Hruș
ciov. în prezent, cînd în Ger
mania există două state suve. 
rane numai încheierea Tratatu
lui de pace cu ele poate să a- 
runce o punte spre unificarea 
țârii. Tratatul de pacc ar crea 
garanții certe pentru dezvolta
rea Germaniei pe cale pașnică, 
ar bara calea militarismului 
german care nu o dată a îm
pins in trecut poporul german, 
și întreaga Europa. în abisul 
unor războaie ringeroase.

Șeful guvernului U.R.SJS. sub
liniază că poziția S.U.A. care a 
dus la zădărnicirea conferinței 
de la Paris a șefilor de guverne 
..a fost ® parte integrantă a po- 

-----J----------------- »-lilieii urmărind arravzrea 
co rd zr i interactional*"*.

N. S. Hru*cic»v declari 
Uniurea Sovietici va 
Pe viitor ra fermitate 
pace, pentru a pâri rea intereselor 
tuturor popoarelor mari «i nuci.

ca
lupta 

pcutra
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acestei ho-

declarat că

’Iota guvernului U. R. S. S 
către guvernul Norvegiei

a

Manevrele colonialiste 
din Congo continuă

• Intețirea încercărilor de subminare a integrității teritoriale 
Congoului e Partidele de opozifie din Katanga demască pe Chombe 
Por ti iul Socialist

Proclamarea 
independentei 
Republicii Ciad

PARIS 11 (Agerpres). — 
Corespondentul din Fort-Lamy 
al agenției France Presse 
transmite :

în noaptea de 10 spre 11 
august Tombalbaie, primul 
ministru al Republicii Ciad, 
a proclamat intr-un cadru 
festiv independența acestei ti
nere republici africane.

Noua 
membră

1 ceze.

republică rămîne 
a Comunității fran-

LAMY 11 (Agerpres).FORT
— Agenția France Presse a- 
nunță că guvernul Republicii 
Ciad a adresat o telegramă 
lui Dag Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., în 
care cere admiterea Ciadului 
ca membru al Organizației 
Națiunilor Unite.

>
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MOSCOVA 11 (Agerpres).- 
TASS transmite : La 10 au
gust A. A. Gromîko. ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a înmânat lui S. Eckeland, în
sărcinatul cu afaceri ad-ihte- 
rim al Norvegiei la Moscova, 
nota de răspuns a guvernului 
sovietic la nota din 22 iulie 
a guvernului Norvegiei.

Guvernul sovietic declară 
din nou că Norvegia este 
complice la violarea spațiului 
aerian al Uniunii Sovietice de 
către avionul militar ameri
can „R.B.-47*4.

în nota sa guvernul sovietic 
declară că întreaga răspunde
re pentru complicitatea Nor
vegiei la provocările primej
dioase împotriva Uniunii So
vietice cade asupra guvernului 
norvegian.

In notă se arată că guver
nul Norvegiei, negînd compli
citatea autorităților norvegie
ne la pătrunderea criminală a 
avionului militar american în 
spațiul aerian al U.R.S.S., 
reeditează procedeul folosit și 
cu prilejul violării de la 1 mai 
a frontierei de stat sovietice 
de către un avion militar a- 
xnerican „U-2“ și anume nea
gă fapte evidente. Referirile 
la uzanțele internaționale fă
cute de guvernul norvegian în

nota sa nu au nici un temei 
întrucât în cazul respectiv nu 
este vorba despre zboruri o- 
bișnuite ale uncr avioane, ci 
despre zboruri cu scopuri a- 
gresive și ostile fațâ de Uni
unea Sovietică.

PARIS 11 (.Agerpres). — Co
respondentul din Elisabethvil
le al agenției France Fresce 
transmite :

Uniunea partidelor din opo
ziție din Katanga a dat publi
cității o declarație in care fl 
denumește pe primul minis- 
tru Chombe ^dictator-* și ara
tă că toți membru partidelor

din Belgia cere demisia guvernului Eyskens
din opoziție se află „sub per
manenta amenințare a morțu 
prin violență**.

-Deasupra provinciei Katan
ga. se spune in declarație, a 
coborit o adevărată cortină de 
Cer. Membrii partidelor noa
stre trăiesc sub 
amenințare de 
sau asasinați*.

Partidul de 
-Konakal". scriu 
elarației, sub pretextul creării 
unei armate In Katanga a îm
părțit arme adepților lui. Pe 
întreg teritoriul Katangăi se 
creează depozite de armament. 
Se împart arme pînă și per
soanelor care nu au fost in
struite pentru mânuirea lor.

(Din ,.Izvestia J

katanga

Demascarea 
unui spion american 

in U. R. S. S.
MOSCOVA 11 (Azerprea'. 

TASS transmite: Organele 
securității de etat ale U R.S.S. 
au stabilit că cetățeenul ame
rican Robert Christner, care 
a sosit in Ium i-lie ca turist 
în Vniunea Sovietieă. e-a o- 
canat Intens cn culegerea de 
totomați! cc c6.*»c:er de rol > 
naj pricind anele obiective 
industriale sl militare. Din a- 
cest tnottv i s-a cerut să pă
răsească U.R-S.S,

Tratativele de la Bonn
dintre Adenauer și Macmillan
BONN 11 (Agerpres). — Co

respondentul agenției TASS. 
J. Borisov scrie : la 11 august 
s-au încheiat tratativele din
tre cancelarul vest-german 
Adenauer și primul ministru 
al Angliei, Macmillan, care au 
durat două zile și care au a- 
vut un caracter strict confi
dențial. La convorbirile dintre 
Adenauer și 
fost invitați 
Afacerilor 
două țări.

După încheierea tratativelor 
a fost dat publicității un co
municat oficial in care se spu
ne numai că au fost „discutate 
toate problemele importante 
interesînd cele două țări** și 
că „evoluția situației interna
ționale din ultimul 
pune o colaborare 
lumii libere".

La conferința de 
a avut loc la 
august reprezentanții 
nelor Angliei și R.F.G. au re
fuzat să dea amănunte asupra 
tratativelor care s-au încheiat. 
Totuși, după cum se arată la 
Bonn, în cursul tratativelor 
dintre Macmillan și Adenauer 
„nu totul a mers pe roate*1.

Este caracteristic faptul că 
la conferința de presă repre
zentanții Angliei și R.F.G. s-au

Macmillan nu au 
decit miniștrii 

Externe ai celor

timp im- 
strinsă a

» presă care
Bonn la 11

guver-

eschivat să răspundă la fsxre- 
barea ctm apreciază primul 
ministru englez rezultatele re
centei întâlniri dintre Ade
nauer și generalul de Gaulle. 
Faptul că Macmillan nu este 
entuziasmat de planurile Bon
nului și Parisului este confir
mat de ziarul ^Frankfurter 
Allgemeine" cure 
punctul de vedere 
nului R.F.G.

Este evident că 
tratativelor dintre 
și Macmillan nu 
biruite divergențele și contra
dicțiile considerabile care 
există intre cele două blocuri 
economice din Europa occi
dentală.

Nici in comunicat, nici ta 
conferința de presă, nu s-a 
pomenit nimic despre proble
me militare. Aici insă, nimeni 
nu se îndoiește că in cursul 
tratativelor aceste probleme, 
in special problema N.A.T.O„ 
au fost examinate in mod 
amănunțit. Se subliniază că o 
deosebită atenție a fost acor
dată planurilor S.U.A. cu pri
vire la 'normarea țărilor 
N.A.T.O. și în primul rind a 
Bundeswehrului vest-german, 
cu rachete americane „Pola
ris", prevăzute cu focoase ato
mice.

exprim* 
ci p*rer-

fn codrul 
ÂdCRflW 

au putut fi

permanenta 
a fi arestat!

govern ămint 
autorii de-

încercînd să provoace o ciocnire 
a poliției cu populația, și-au a- 
dunat partizanii in fața sediului 
partidului Abako. Huliganii stri
gau lozinci antiguvernamentale. 
Lumumba, care a venit la fața 
locului a încercat »i-i liniștească 
pe cei prezenți dar a fost apos
trofat injurios de către huligani.

★
LONDRA 11 (Agerpres). - 
După cum reiese din infor

mațiile agențiilor străine, 
indicația stăpînilor săi 
gieni, Chombe, care se 
drept „președinte" al provin
ciei congoleze Katanga. în
cearcă să creeze impresia că 
hotărîrea Consiliului de Secu
ritate cu privire la retrage
rea imediată a trupelor bel
giene de pe întregul teritoriu 
ccngolez nu are un caracter 
obl gatoriu și definitiv.

Ca răspuns la telegrama 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, el a declarat 
la 10 august că este gata „să 
înceapă tratative" „referitoare 
la condițiile** apropiatei so
siri a trupelor O.N.U. în Ka
tanga, deși este absolut evi
dent că nu poate fi vorba de 
nici un fel de -tratative", ci 
doar ce îndeplinirea neccr.- 
diționată și imediată a hotă
rârilor Consiliului de Secu
ritate.

La 11 august. Chombe a 
recurs la amenințări directe, 
afirmînd într-o telegramă a- 
dresată lui Hammarskjoeld că 
intenția acestuia de a sosi la 
12 august ......................... ”
însoțit de 
de trupe 
parte din 
O-N-U. în _ .
consecințe grave*. Chombe a 
cerut din nou tratative pe 
baza condițiilor formulate 
de el.

la 
bel. 

dă

la Elisabethville, 
două detașamente 
suedeze care fac 
forțele armate ale 
Congo, „poate avea

I

:\outăfi din R.P.D. Coreeană
UN C<A$ *L OTELULUI 34 XC lonâliL Multe dintra 

ecestea au r fcot terminate. 
La Pbec'^n. circa 2.700 de fa- 
trJti s-a□ și matat îa case 
•of.

-a Hamhîn capita a pro. 
Tinde Hamghecul ce nord, 
s-au ccnstrait apartamente 
peztru pes:e 2^300 familii.

Constructorii din Hamhîn 
se «Hă ti întrecere pentru

N. S. Hrușciov 
va vizita 

R.PJ). Coreeană

CONSTRUCȚIA 
DE LOCUINȚE

In prmtil semestru al a. 
cestui an, tn 15 orașe 
mari din R.P.D. Coreea

nă. inclusiv Phenian și capita, 
iele provinciilor s-a început 
construct» de locu'nte pentru

MOSCOVA 11 (Ager- 
pr«).—TASS transmite : 
N. S. Hrnșciov, prim se
cretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
va vizita la începutul 
lunii octombrie Repu
blica Populară Democra
tă Coreeană.

Comitetul Central al 
Partidului Muncii din 
Coreea și guvernul 
R.P.D. Coreene au adre
sat Comitetului Central 
al P.C.U.S. și guvernu
lui sovietic invitația ca 
N. S. Hrușciov să vizi
teze R.P.D. Coreeană.

C.C. al P.C.U.S. și gu
vernul sovietic au accep
tat cu mare satisfacție 
această invitație.

construirea unuj număr cît 
mai mare de apartamente în 
cinstea celei de-al 15-a ani
versări a eliberării țării.

IN SATUL TEDONRI 
TOȚI INVAȚA

După ce aî tiecut un 
munte căre înconjoară 
ca un paravan cîmpva 

Roksaber din județul Hvan- 
din.ajung; în satul Tedonri. 
A;ci funcționează o școală 
medie, la care învață 821 de 
eonii.

In satul Tedonri învață toți 
copiii de vîrstl școlară. După 
terminarea școlii e’ementare 
ei urmează școala medie in- 
completă, dupș ca’e >Ș> pot 
continua stud, e la o școală 
medie completă, la o școală 

medie tehnică, iar apoi pot 
urma cursurile unui institut 
de învățământ superior Așa 
este acum dar cu 15 ani 
în urmă situația era cu totul 
alta. Pe atunci aici stâpîneau 
imperialiștii japonezi. In sat 
exista doar o s'ngură școală 
de doi ani în 1945. în satul 
Tedonri existau numai 10 
absolvenți ai școlii elementa- 
re, dintre care numai unu-doi 
copii de țărani săraci. Chiar 
și terminarea acestei școli de 
doj ani era o problemă grea 
pentru majoritatea locuitori, 
lor satului.

In prezent, în satul Tedon- 
ri învață nu numai copiii, 
dar și adulții. In sat funcțio
nează o școală medie frevven- 
tată <le 360 oameni. Iar nu
mărul celor care învață în 
școlile medii complete, școli 
tehnice Și Instituții de învăță
mânt superior este de 40.

♦
BRUXELLES 11 (Agerpres]—- 

Agenția France Presse anunță că 
la 10 august Partidul Socialist 
dan Belgia o dat publicității o de
clarație in care își exprimă „re
gretul pentru faptul că, din vina 
guvernului. Belgia a fost discre
ditată pe nedrept în ochii lu- 
mil* și cere .Îndeplinirea con. 
ftiinciossă a hotăririlor Consiliu
lui de Securitate și colaborare 
necondiționată cu autoritățile 
OJi.V.**,

„Partidul socialist, se spune în 
declarație, este de părere că gu
vernul lui Eyskens. care s-a dis
creditat atît de mult în ochii o- 
piniei publice belgiene și in o- 
chii opiniei publice intemaționa. 
le, nu se mai bucură de încre
derea țării șt trebuie să demi
sioneze**.

în încheiere, Partidul socialist 
cere convocarea grabnică a Par
lamentului.

LA ÎNCHIDEREA 
EDIȚIEI

PARIS 11 (Agerpres). - 
După cum anunță corespon
dentul agenției France Presse 
Comitetul revoluționar a ho
tărât să trimită la Luan-Pra- 
ban o nouă delegație condusă 
de data aceasta de prințul Su- 
vanna Fu mm a. președintele A- 
dunării Naționale, fost prim- 
ministru al Laosului. Prințul 
Suvanna Fumma va expune 
regelui punctul de vedere al 
..Comitetului revoluționar". El 
va pleca cu avionul la Luan- 
Praban în seara zilei de 11 
sau în dimineața zilei de 12 
august. După părerea „Comi
tetului revoluționar*4, arată 
corespondentul, nu este nece
sară schimbarea actualului 
regim și a instituțiilor exi
stente ci numai a orientării 
politice a guvernului.

Ostașii batalionului 2 de pa- 
rașutiști care au înfăptuit lo
vitura de stat, și în general 
toți ostașii armatei naționale 
laoțiene. scrie corespondentul, 
au obosit de pe urma nesfîrși- 
tului război civil.

Ei vor să se înceapă cît mai 
curînd tratative cu Patet-Lao 
(forțele patriotice ale Laosu
lui — N.R.) și să se asigure 
Laosului o strictă neutralitate 
în domeniul politicii externe.

REDACȚIA șl APMIb'IȘTRAȚIA; BjffiaeștK „WtsU*. IA . 3.50.10 1 Ttșaruli Combinatul Poligrafia -„Casa Sdnteil».,

Mister X și-a văzut visul cu 
ochii. In stirșit, a devenit 
membru în adunarea legisla
tivă a unuia din cele 50 de 
state americane. L-a costat 
cam mulți dolari și nu știe 
cum se va descurca cu credi
torii, dar mulțumirea 1 se ci
tește cu ușurință pe față. A- 
cum se gîndește la viitoarele 
sale proiecte de lege. Sunetul 
strident al telefonului îl trezi 
la realitate. O fl vreo felici
tare ? Ridică receptorul.

— Dacă sînteți un om rezo
nabil — rosti fără nicio altă 
introducere vocea de la celă
lalt capăt al firului — veți 
vota pentru Green în alege
rile pentru locul de pre
ședinte.

— De ce ?
— Deoarece cea de-a treia 

cameră a întrunit un număr 
suficient de voturi pentru ca 
el să învingă — veni promt 
răspunsul.

Mister X e uluit. Tace
— Precum înțeleg — inter

veni aceeași voce — ați ieșit 
din campanie cu un deficit.

Aceeași tăcere.
— Puteți să nu vă mai 

gîndiți la deficitul dvs. de 
2000 dolari. Votați pentru Joe 
Green, iar noi vom avea grijă 
de această sumă.

Cu aceasta, misterioasa con
vorbire luă sfîrșit. Proaspătul 
membru al adunării legisla- 
tivo fusese atins la punctul 
său cel mai nevralgic. Cea de 
a „treia cameră- apăruse pe 
scenă.

Să relatăm gîndurile lui 
mister X care au văzut 
lumina tiparului sub for
ma unui articol publicat 
in numărul din august a.c. 
al revistei americane „Rea
der's Digest". Membrul adu
nării legislative și-a luat cu
venitele măsuri de precau- 
ție. Respectivul articol intitu
lat fără nici un echivoc „Iată 
cum se practică mita în po
litică” și l-a semnat cu ini
țiala „X". Ridicind o proble
mă valabilă pentru întregul 
teritoriu al S.U.A. el a trecut 
sub tăcere — vădit intenționat 
— denumirea statului ameri
can în a cărei adunare legis
lativă este membru.

Ce este cea de a „treia ca
meră"? Aflăm că prin această 
noțiune se înțelege activitatea 
pe care o desfășoară o anumi
tă categorie de oameni denu

miți în S.U.A. „lobby“-iștl. 
Aceștia sînt reprezentanții so
cietăților petrolifere, feroviare, 
de băuturi alcoolice, ai pro
prietarilor de hipodromuri, ai 
diferiților negustori etc. Mi. 
siunea unui lobby-ist este de 
a apăra așa cum se cuvine in
teresele patronului, în slujba 
căruia se află, determinînd în 
adunările legislative ale sta. 
tului votarea unor anumite 
legi. Pentru aceasta, pe lingă 
fiecare membru al adunării 
legislative sînt acreditați în 
mod special un număr de 
lobby-iști. Ei reprezintă o 
asemenea forță, îneît de hotă- 
rîrea lor — recte a patronilor 
lor — depinde în primul rind 
adoptarea unei legi și numai 
apoi de cele două camere din 
adunarea statului. De aici și 
numirea de cea de a „treia 
cameră"...

Practica lobby.iștilor este 
simplă : oferă mită. Ei știu 
că pentru a face față campa
niei în vederea alegerii unui 
candidat în adunarea legisla
tivă sînt necesare cheltuieli 
mari care ating chiar suma de 
25.000 dolari.

Banii trebuie procurați. 
Cum ? „Fără mită — declară 
mister X — patru cincimi din 
colegii mei din adunarea le
gislativă nu ar fi putut fi 
aleși".

„Generozitatea” lobby-iștilor 
nu cunoaște margini. Banii 
patronilor sînt folosiți cu în- 
demînare. Legiuitorii care pri
mesc mită trăiesc „ca niște 
regi în camere mari, unde a- 
limentația, băuturile alcoolice, 
spălatul rufelor și chiar so
cietatea plăcută sînt plătite de 
cea de a „treia cameră” scrie 
autorul articolului din „Rea
der’s Digest".

Mister X declară — într-un 
acces de sinceritate — că 
„după lungi îndoieli și remuș- 
cări de conștiință'', a început 
și el, ca și toți ceilalți, să se 
bucure de „generozitatea" 
lobby-iștilor. Articolul său, in
diferent de voința autorului, 
constituie însă o puternică 
demascare a moravurilor mo
dului de viață american unde 
banul este atotstăpinitor. Afir
mația — demonstrată din bel
șug — a lui mister X că „mita 
contribuie la promulgarea le
gilor” în S.U.A. este revela
toare...

LUCIAN ROLEA

0 glumă sinistră 
pe tema impozitelor

(Urmare din pag. l-a) 

populația sînt puși sâ soco
tească astfel :

— Avem de-a face cu un copil 
con-sumator de lapte... Deci : 
lapte. Fiind vorba de un oli'ment 
i se aplicâ impozitul ca obiect 
de larg consum. Fiind un pro
dus, i se aplică încă un impozit. 
Laptele este vindut destinataru
lui său — copilului, este deci 
o marfă și atunci i se aplicâ im. 
pozitul nr. 3, cel pe comerț. 
Pînă la domiciliul consumatorului 
laptele fiind transportat — deci 
se folosește un drum comun - 
primește sancționarea încă a 
unui impozit Și astfel, tot pu- 
ricîndu-se umilul produs al vacii, 
bietul copil pentru laptele său 
este impus cu 78 de impozite 
indirecte. Vrei sâ te speli, folo
sești săpunul, efiat sub 154 de 
impozite indirecte. Femeia ca 
își cumpără o rochie de la un 
magazin plătește 125 de impo
zite indirecte. De data aceasta 
discriminarea este făcută in 
defavoarea bărbaților, deoarece 
cceștia pentru a-și procura con. 
fecții bărbătești plătesc 189 de 
impozite indirecte. Și astfel, fârâ 
sâ știe, cumpărătorul, om al 
muncii, plătește un preț crescut 
artificial, fiind astfel odată în 
plus exploatat de statul bur
ghez american. Știți ce în
seamnă toate acestea îa un 
loc ? Câ fiecare familie ameri
cana cheltuiește o treime din

venitul ei pentru acoperirea Im
pozitelor.

Și marșul creșterii Impozitelor 
continuă. De curînd s-a anunțat 
mărirea impozitelor federale și 
locale asupra benzinei și a u- 
nor obiecte de larg consum. 
Chiar la 8 august, președintele 
Eisenhower, într-o elocuțiune 
către congres a cerut concursul 
pentru mărirea impozitelor la 
serviciile poștale. Să se mai 
spună- câ Eisenhower nu are 
grijă de poporul american ! 
Toată această povară a impozi
telor, crescută mult, mai cu sea
mă în ultimul deceniu, constituie 
rezultatul direct al militarizării, 
o reflectare a esenței parazitare 
a statului burghez, Și la orizont 
nu se vede nici o ușurare. Inte
resant este că chiar diferitele 
organizații guvernamentale a- 
mericane, care de obicei zugră
vesc în culori trandafirii dezvol
tarea economiei americane in 
următorii 10-20 de ani, nu po
menesc vreun cuvînt despre 
vreo posibilitate de scădere a 
poverilor fiscaie.

Gluma sinistră a ziarului a* 
merican „People’s Tribune* are 
în ea mai multe accente tragi
ce decît s-ar fi gîndit vreodată 
editorul amintitului ziar. Aceas
tă glumă nu a făcut decît să 
arate ce așteaptă Intr-adevăr 
cetățeanul american, și în ace
lași timp, ce î| oferă statul 
burghez în materie de impozite.

Situâtia din Laos
LONDRA 11 (Agerpres). — 

După cum rezultă din știrile 
corespondenților străini, țările 
care fac parte din blocul 
S.E.A.T.O. desfășoară o activi
tate subversivă încercînd să

organizeze o rebeliune contra
revoluționară în Laos.

în această direcție ele își 
pun mari speranțe în mem
brii fostului guvern al Laosu
lui care au reușit să scape de

arestare în timpul loviturii 
de stat, și îndeosebi în fostul 
ministru de Război Fumi No- 
savan și în fostul comandant 
al statului major al armatei 
regale a Laosului Ovan Rati- 
kon. Agențiile de informații 
americane precum și alte a- 
genții de informații străin» 
difuzează știri că aceste per
soane string în jurul lor forțe 
contrarevoluționare pentru a 
acționa împotriva noilor au
torități din Vientiane. încu- 
rajîndu-i, ministrul Afacerilor 
Externe al Tailandei, Thanat 
Khoman, a declarat că Tai- 
landa nu recunoaște noile au
torități din Laos și va consi
dera și de acum înainte ca gu
vern legal al Laosului cabine
tul proamerican Somsanit 
care, după cum se știe, a fost 
răsturnat în urma loviturii 
de stat.

★

WASHINGTON 11 (Ager. 
preș). — La 11 august. White, 
purtătorul de cuvtnt al De
partamentului de Stat al 
S.U.A., a declarat ci Statei» 
Unite nu recunosc decit gu
vernul „legal- al Laosului, a- 
dică guvernul Tao Somsanit 
care a fost răsturnat recent.

STAS 3452 52.


