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Perfecționările tehnologice propuse de tinerii trezori Fui- 
nică Voinea șl Nicolae Maro de la Uzina „Hidromecanica" 
din Brașov aduc uzinei economii anuale antecalculate în 

valoare de 72.000 let

Foto ; N. STELOEIAN

Pregâtesc producția anului viitor

/« întreprinde
rii*  ntetolnr- 
gice și con

structoare de mas-.- 
sx din regiunea Ba
nat se fac ir.te-ise 
pregătiri pentru a 
asigura îndeplinirea 
sarcinilor de pro
ducție sporite din 
anul viitor.

Pe baza propu
nerilor făcute în 
consfătuirile de pro
ducție la Combina
tul metalurgic din 
Reșița au fost luate 
măsuri tehuico-or- 
ganizatorice pentru 
extinderea unor 
procedee tehnologi
ce avansate ca: 
turnarea în rid. ma- 
trițarea lichidă a

î» cochile, și 
procedee cere 
ranăsmezte
mer

Tot fn vederea a- 
sigurării îndeplini
rii sarcinilor de 
plan din anul vii
tor, la uzinele de 
vagoane din Arad 
a fost dat de curînd 
in folosință un ate
lier de arcuri, iar 
la atelierul de forje 
au ineepnt lucrările 
pentru mărirea ca
pacității de produc
ție. Pentru îmbună
tățirea transportu
lui în uzină se con
struiesc noi drumu-

ri între principalele 
locuri de producție.

La Urinele meca
nice Timișoara se 
montează în pre
zent noi meșini- 
unelte de mzre pro
ductivitate, iar în 
secția turnătorie se 
fac lucrări pentru 
mărirea capacității 
ei de producție. Sub 
îndrumarea servi
ciului mecanicului 
șef la Uzinele „Teh- 
nometal' s-au ela
borat recent măsuri
pentr-u reorganiza
rea fluxului tehno
logic pe ateliere, 
fapt care va duce Ia 
utilizarea mai rațio
nală a suprafețelor 
de producție.

rinescu
iar Ion Șoancă — vagonetar. 
Lipsa sau întîrzierea unuia ar 
încurca munca celorlalți, ar 
face ca obiectivele stabilite în 
întrecere să nu fie îndeplinite.

Dar, să coborîm cu ei pînă 
la galeria orizontală unde se 
află abatajul. Echipa din 
schimbul anterior, condusă de 
Ion Andone, a transportat deja 
ultimul vagonet de cărbune. 
Locul din fața frontului de 
lucru e curat In perete — o 
săpătură ca un șanț.

— Acestea sînt de fapt, pri
mele măsuri pentru îndeplini
rea obiectivelor stabilite în în
trecere, explică Ion Cuța. A- 
pllcînd inițiativa tinerilor de 
la Uzinele 
rești am

de 
condusă de 

l Ion
©* Cuta’de ia intre- 

prinderea minieră 
cîmpulung Mus

cel, a primit nu de mult tit
lul de brigadă fruntașă. In 
consfătuirea care a avut loc 
cu acest prilej secretarul 
partid al minei Pescăreasa, 
minerul Ion Lița, a luat cuvîn
tul și l-a felicitat călduros pe 
cel 9 băieți.

— Noi, minerii mai în vîrstă 
sîntem mîndrl de voi, a spus 
secretarul de partid. Angaja
mentele pe care vi le-ați luat 
In întrecere cer multă price
pere chiar și unora mai în
cercați. Iar faptul 
deplinit, ba ați și 
ceste angajamen
te trei luni la 
rînd dovedește 
buna organizare 
în brigada voas
tră, participarea 
fiecărui tînăr la 
îndeplinirea sar
cinilor de pro
ducție, a angaja
mentelor luate.

I-am cunoscut 
pe Ion Cuța și 
pe băieții din 
brigada lui, zilele 
abataj.

Abia „pușcaseră" șl acum 
încărcau tonele de cărbune 
smulse „frontului" de lucru.

— Discutând împreună cu 
membrii comitetului U.T.M. 
despre criteriile stabilite în în
trecerea pentru titlul de bri
gadă fruntașă, ne-a spus Ion 
Cuța la sfîrșitul schimbului, 
noi am înțeles în primul rind 
că succesul în întrecere de
pinde de modul în care ne 
vom organiza munca în 
gadă.

Ce și-a propus brigada 
tineri mineri condusă de 
Cuța î Ei s-au angajat 
nu scoată din abataj nici o 
tonă de cărbune care să nu 
primească calificativul „bun", 
să dea în primele 10 luni ale 
anului 700 tone de cărbune 
peste plan, să realizeze 5.500 
lei economii. trei tineri să ur
meze cursurile școlii de mi
neri, ceilalți să urmeze cursu
rile de ridicare a calificării, să 
aplice inițiativa tinerilor de 
la Uzinele de autobuze din 
București.

Interesant este însă cum 
a reușit brigada să-și organi
zeze activitatea pentru ca ele 
să fie îndeplinite? Să urmărim 
modul cum se desfășoară una 
din zilele de muncă ale bri
găzii.

...Se apropie ora de intrare 
în șut. Cuța și ceilalți băieți 
s-au întîlnit la gura puțului 
cu cîteva minute mai devre
me. în brigadă punctualitatea 
la lucru a devenit o tradiție. 
Prezența fiecăruia la timp 
este cu atît mai necesară cu 
cît fiecare tînăr îndeplinește 
în cele trei echipe de lucru, 
din cîte e formată brigada, o 
sarcină specială: Cuța, de pil
dă — e miner, Dumitru Ma

Elevii clcuei a IX-a a Șao- 
lil medii nr. 19 din Capita
lă asistă la o demonstrație 
practică făcută de maistrul 
Rusu Dumitru de la între
prinderea „Tehnica medi

cal 5“-Bucureștt Santicristul3

Din experiența 
unei brigăzi 

fruntașe de la 
întreprinderea 

minieră 
Cimpuiung 

Muscel

trecute, în

bri-

de
Ion 

să

de autobuze Bucu- 
luat hotărfrea în 

brigadă ca, la 
predarea schim
bului, fiecare e- 
chipă să lase ce
leilalte locul 
complet curățat, 
pentru ca la în
cepere, munca să 
se facă din plin. 

Pentru ca, prin 
explozia dinami
tei, stratul de 
cărbune să fie 
mai ușor dislo

cat este nevoie de un șanț în 
peretele de steril. înainte, să
parea acestui șanț se făcea de 
către echipa care intra în șut, 
în primele minute de lucru. 
Săpind, sterilul se amesteca 
însă cu cărbunele, deci tre
buia înlăturat Tinerii și-au 
pus întrebarea :

— De ce să facem două 
munci? Echipa care pleacă tot 
curăță abatajul. Să sape tot 
ea și șanțul necesar. Timpul 
pentru curățirea abatajului de 
steril se reduce astfel de 
două ori.

Aplicarea 
făcut ca de

Citiți
pag. a 2-a:

, • uiți la el ți te
|j întrebi: așa sd 
Ij arate oara un ade

vărat constructor, 
tînărul romantic

v al șantierului 1 In 
locul staturii zvelte ți atleti
ce, ai în față un trup mărunt 
și îndesat, de luptător de ca
tegorie mică ; în locul privirii 
„înaripate și cutezătoare" — 
cum ne place nouă să spunem 
— te privesc doi ochi căprui, 
senini, plini de 
liniște și calm ; 
nici măcar o 
șapcă pătată de 
ulei pe cap, care 
să lase afară o

blondă, 
no- 
su- 
cu- 
pe

dere pop să crezi ci t un om 
nu tocmai potrivit pentru un 
constructor, care colindă țara 
din șantier in șantier, lucrând 
cocoțat la mari înălțimi și 
purtind în el dorul de pere
grinare. Nu pare să aibă nici 
acel temperament tumultos 
și visător al șantieristulul, ca- 
re-l face pentru unii să apară 
ca o ființă pitorească și poe
tică.

căldură sau în vînt. In mod 
obișnuit, unui sudor i se mai 
întimplă să-i înghețe mîna și 
să dea greș. Greșeala se ob
servă repede și se repară. Se 
mai întimplă să fie de vină și 
aparatul. Sau să facă o tăie
tură strîmbă, sau metalul să 
nu fie bun. Se mai întimplă 
ca sudorul să fie prea vesel 
sau poate prea necăjit în ziua 
aceea și să facă o lucrare su
perficială.

acestei metode a 
atunci brigada să

F. EUGEN

(Continuarea în pag. a 4-a)

Știința obținerii 
unor recolte mari —

ARMA NR. 1 PE 
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șuviță 
rebelă. Eroul 
stru (o să-l 
pere precis 
vîntul) purta 
cap o bască „șo- 
ferească" trasă pînă pe sprin- 
certe, iar în ce privește tem
peramentul părea să fie un 
om „așezat" și tihnit.

Cu alte cuvinte, Damian nu 
seamănă cu acel gen de ro
mantici zugrăviți cu risipă de 
imagini idilice și „avîntate" 
prin reportaje sau poeme 
„albe". El este și arată — văr 
spun asta foarte sincer — ca 
un om serios din toate punc
tele de vedere. Ba, poate, dacă 
te iei după înfățișarea lui, 
după aparențele de prima ve-

nCitsli-e
nu este

meseriaș

vreo pa-

Așa ceva se poate 
întîmpla. Nu in 
Hecare oră sau 
zi, dar poa
te odată pe săp
tămână sau pe 
lună.

Lui Damian nu 
i s-a întîmplat 
însă așa 
niciodată! 
poate i-o fi 
și lui frig 

fabrica de

ceva

fost 
cind 
car-

planul 
E; s-au 
pînă la 
lucrări 
hectare

agricole
■ hectare 

mare

socialiste 
arătură 
decît în 

se dato-

S. M. T.-urile din regiunea Crișana 
și-au îndeplinit planul anual

Mecanizatorii din cele 11 
stațiuni de mașini și tractoare 
din regiunea Crișana au înde
plinit zilele acestea 
anual de producție, 
angajat să execute 
sfîrșitul anului alte 
care totalizează 80.000 
arătură normală.

Anul acesta mecanizatorii 
stațiunilor de mașini și trac
toare din regiunea Crișana au 
efectuat un volum de lucrări,

în unitățile 
cu 300.000 
normală mai 
anul trecut. Aceasta 
rește înzestrării stațiunilor cu
noi utilaje și, îndeosebi, mai 
bunei folosiri a parcului de 
tractoare și mașini agricole ca 
urmare a creșterii calificării 
mecanizatorilor. Randamentul 
pe tractor convențional a 
crescut în această regiune cu 
17 hectare arătură normală.

Da, se pare că el 
dintre aceștia.

E in schimb un 
clasa întîia.

E un om care știe
tru meserii, are o brigadă de 
tineret care „face artă" și 
mai are și o biografie fru
moasă.

E fiu de muncitor portuar 
din Brăila. La vreo 13 ani a 
intrat ucenic la un atelier 
particular, a trecut apoi la o 
uzină și a lucrat după aceea 
pe șantierul de la Chițcani, ca 
sudor.

Aici, Damian a fost fruntaș 
în muncă, la fel ca alți frun
tași de pe șantier. Nu-l soco
tea nimeni un om deosebit. 
Numai că intr-o zi, acum 
vreun an, venind aici o comi
sie de la minister, a descope
rit la el ceva aproape uimitor.

Băiatul ăsta tăcut și mă
runțel, primit atunci de cu
rînd în partid, nu făcuse în 
doi ani de zile absolut nici o 
greșeală, dar nici o greșeală 
în tot
Comisia a luat procesele ver
bale pe doi ani 
sit acolo nici cel mai mic re
proș asupra muncii lui. 
absolut nimic.

Oare ce să însemne 
Să ne gîndim.

El a lucrat acolo pe 
în total vreo 5,100 de ore. Din 
acestea, aproape jumătate a 
lucrat în aer liber, în frig, în

ceea ce sudase elI

și n-a gă

Nimic,

asta ?

șantier

lucra la 
toane, de pildă, la zeci de me
tri înălțime, o fi avut și el 
bucurii și necazuri, i s-o fi 
mai defectat și lui aparatul. 
Dar rebuturi n-a avut!

Cei din comisie s-au uitat 
unii la alții strîngîndu-și bu
zele.

Tovarășii lui de muncă l-au 
privit parcă cu alți ochi, des
coperind parcă în el un alt 
om. „Uite cit de teribil e bă- 
iatu-ăsta, ce talent e în el. și 
cit de 
cut el 
sară-n 
bit “. 
atunci 
meargă în India să lucreze pe 
șantierul rafinăriei construită 
de țara noastră acolo, a între
bat temător : „Dar credeți c-o 
să fac față ? Nu sînt și alți 
sudori mai buni ca mine ?“.

Dar el nu e numai sudor. El 
e montator. Adică știe să su
deze, să monteze, e cazangiu, 
instalator.

Damian conduce o brigadă 
de tineret cu care a venit 
aici, pe șantierul Complexului 
de prelucrarea lemnului de la 
Suceava, acum vreun an de 
zile. Brigada a format-o din 
brăileni de-ai lui, din băieți 
pe care-i cunoștea din copilă-

simplu și modest e fâ- 
ca toate astea să nu 
ochi ca un lucru deose- 
Cît despre Damian, 
cind i s-a propus să

ION BAlEȘU

(Continuarea în pag. a 4-a)

Schimb de experiență

De la Ministerul 

nvâțâmîntului și Culturii
ti ministerul învățământului ?i Culturii face cunoscut că la 1 

LkI decembrie 1961, ora 14, în localul Institutului politehnic 
București va avea loc un nou concurs de admitere la în

vățământul postuniversitar de ingineri economiști — cursuri de 
zi, serale și fără frecvență. Concursul constă din lucrare scrisă 
și examen oral.

Candidații trebuie să aibă recomandarea întreprinderii la care 
lucrează și a ministerului, organizației centrale sau sfatului 
popular tutelar.

Înscrierile se primesc pînă miercuri 29 noiembrie 1961, ora 14. 
Cererile vor fi depuse la Institutul politehnic București, prin 
ministerele, organizațiile centrale și comitetele executive ale 
sfaturilor populare în subordinea cărora sînt candidații.

(Agerpres)

E x P o z i ț i i
mărciiCu prilejul Zilei 

poștale romînești și a Decadei 
filateliei, la clubul Uzinelor 
„Republica*  din Capitală s-a 
deschis, ieri după-amiază, o 
expoziție filatelică.

Cu același prilej a început 
difuzarea emisiunii filatelice 
„Ziua mărcii poștale romînești 
1961".

(Agerpres)

Ieri dimineață s-a 
deschis în Capita
lă, în B-dul Dacia 
nr. 28, o expoziție 
de produse electro

tehnice realizate de 
diferite întreprin
deri din R. D. Ger
mană. Au luat parte 
reprezentanți ai Mi

nisterului Comer
țului, Camerei de 
Comerț ți ai unor 
ministere econo
mice.

In memoria 
Iui Rabindranath 

Tagore
în cadrul manifestărilor ce 

au loc în țara noastră cu 
ocazia aniversării centenaru
lui nașterii lui Rabindranath 
Tagore, Sfatul Popular al Ca
pitalei și Institutul romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea au organizat ieri la 
amiază, în Parcul de cultură 
și odihnă din Capitală, solem
nitatea plantării unui pom — 
după un vechi obicei indian — 
în memoria marelui poet și 
gînditor.

La solemnitate au participat 
D. Diaconescu, președintele 
comitetului executiv al Sfatu
lui Popular al Capitalei, Al. 
Buican și O. Livezeanu, vice
președinți ai I.R.R.C.S., Sanda 
Rangheț, secretar al Comi
tetului național pentru apăra
rea păcii, reprezentanți a, Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
oameni 'de cultură, studenți 
indieni care învață în țara 
noastră.

Au lost de față Kannsm- 
plllyi însărcinatul cu afaceri 
adinterim al Indiei la Bucu
rești, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

Au luat cuvîntul D. Diaco
nescu și Kannampilly.

(Agerpres)

La plantarea pueților în 
iața școlii de 7 ani din 
Comasa raionul Giurgiu.

Foto : S. PREPELIȚA

Economii 
la preful de cost

ri eunca pentru Îndeplinirea pla- 
nu'u' de producfie în în
treprinderile industriale din 

regiunea Cluj se împletește strîns 
cu lupta pentru realizarea unor 
produse de calitate superioară și 
pentru reducerea continuă a pre
țului de cost. Grăitor în această 
privinjă este faptul că angajamen
tul muncitorilor din întreprinderile 
industriale ale regiunii de a rea
liza în acest an economii la pre- 
tul de cost în valoare de 
29.352.000 Iei a fost depășit încă 
la sfîrșitul lunii octombrie, cu 
peste 840.000 lei. O contribuție 
Importantă în întrecerea pentru ob
ținerea unor economii tot mai mari 
au adus-o colectivele de la Uzi
nele „Carbochim”, de la Uzinele 
de produse sodice din Ocna Mu
reș, cel de la Uzinele chimice din 
Turda și de la alte Întreprinderi.

Filatorii de la în
treprinderea Teba- 
Arad au avut zilele 
acestea un schimb 
de experiență cu 
cei de la Uzinele 
textile „Vasia Vasi- 
lescu“-Mediaș. Spe
cialiștii arădeni au 
împărtășit tovară
șilor lor din Mediaș 
metodele de lucru 
folosite de ei în ve
derea creșterii ran
damentului utilaju
lui.

Organizarea 
schimburilor de ex
periență de acest 
fel constituie o for
mă valoroasă de 
generalizare a expe
rienței bune cîști- 
gate de unele uni
tăți ale industriei 
ușoare. In cursul a- 
nului acesta au avut 
loc în întreaga țară 
20 de schimburi, 
care au antrenat 
majoritatea între
prinderilor din sec

torul filatură, pre
cum și din sectoa
rele țesătorie și fi
nisaj.

Numai prin gene
ralizarea metodelor 
de creștere a indi
celui de utilizare a 
mașinilor, pe în
treaga ramură ran
damentul mașinilor 
a crescut cu 2 la 
sută față de luna 
decembrie 1960.

(Agerpres)

încercare de definiție 

pentru termenul „birocrație"
in păcate, nu există 
o definiție completă 
a termenului „biro
crație". Dicționarul 
limbii romîne mo
derne ne spune doar 

atît : „Mod de a rezolva proble
mele administrative în spirit for
malist, cu complicații inutile, care 
aduc întîrzieri păgubitoare". După 
părerea noastră aceasta este in
completă și am propune ca ea să 
sune astfel : „tu c -i ceva, ți se 
răspunde că nu ți se poate da, 
dar deși nu ți s-a dat, tu ai pier
dut ceea ce nu ai primit". S-ar 
putea obiecta că definiția de mai 
sus nu e suficient de clară, ba 
chiar greu de înțeles. Pentru a- 
ceasta, ne permitem o scurtă ex- 

! punere de motive, luînd în ajuto
rul nostru următorul exemplu :

Tînărul lăcătuș mecanic llie Bă- 
i descu de la Filatura „Dacia" din

București a absolvit în 1951 Școala 
profesională nr. 7 Metal București, 
împreună cu alți 47 de tineri. în 
ziua absolvirii școlii li s-au înmînat 
absolvenților adeverințe provizorii 
și asigurări solemne că vor primi 
în curînd și diplomele în original.

Dar vorbele, 
oricît de solem
ne au fost, au 
zburat, așa cum 
a zburat și vre
mea. Trece un
an, merge tînărul la școală să 
ceară diploma. Școala nu mai 
era. Se comasase cu Școala pro
fesională „Republica". Eroul nos
tru (pentru că e, Intr-adevăr, un 
erou după cum veți vedea) se 
duce aici și se adresează secre
tarului șef al școlii. Acesta a răs
colit prin arhiva fostei școli numă
rul 7 și a scos de-acolo următo
rul răspuns :

Foileton

— Diploma nu se poate elibera 
pentru că foile matricole sînt in- 
complecte. Lipsesc procesele ver
bale ale comisiei care a examinat 
la absolvire. Caută-I pe fostul di
rector, poate te lămurește el, E- 
ventual frage-l la răspundere.

Băiatul așa fa
ce. 11 caută pe 
director. Și nu i-a 
fost ușor. A în
trebat în dreap
ta, în sfînga pe

toți cunoscuții, și l-a descoperit la 
Școala profesională textilă de pe 
lîngă Filatura de bumbac.

Tovarășul Cocea Constantin, 
fostul director, a fost foarte emo
ționat de revedere, dar profund 
nedumerit, dacă nu chiar indignat 
de pretențiile fostului său elev.

— Du-fe imediat la secretarul 
școlii și spune-i limpede și clar 
să-ți dea diploma pentru că e

dreptul tău. Eventual ia-l tare și 
spune-i că e birocrat.

S-a dus băiatul din nou la se
cretarul școlii, a încercat să-l ia 
„tare”, dar acesta l-a liniștit pe 
iod

— Știi ce ? Du-te imediat la 
fostul director al școlii și spune-i 
că e lipsit de răspundere, că a în
curcat lucrurile cum nu se poate 
mai bine. Ia-l „tare”.

S-a dus iar la director. De la di
rector la secretar, de la secretar 
la director, și tot așa, umbla bă
iatul de colo-colo, îi lua „tare” 
pe toți, dar diploma n-o lua.

S-a făcut însă că tînărul a ple
cat pe un șantier în provincie. Cei 
doi — fostul director și secretarul 
— au răsuflat ușurați. Pînă cind w

I. MIHAI,ACHF
P. DAN

(Continuarea în pag. a 5-a)



e minunată este priveliștea 
unui lan încheiat de porumb, 
al cărui port înalt dă impre
sia unei păduri tinere !

Porumbul este, pentru 
țara noastră, o cultură agri

colă cu un trecut mai puțin îndepărtat 
decît griul, secara, meiul și ovăzul. Cu 
toate acestea, la noi s-a creat o adevă
rată tradiție a culturii acestei plante, 
iar printre lucrătorii din agricultura 
noastră există astăzi adevărați maeștri 
ai recoltelor bogate de porumb.

De-a lungul celor aproape 300 de ani 
de cultură a porumbului, graficul recol
telor a înregistrat urcări lente și scă
deri abrupte. Producțiile obținute reflec
tau starea de înapoiere a agriculturii 
noastre în anii regimului burghezo-mo- 
șieresc.

In anii care au urmat după elibera
rea țării noastre de sub jugul fascist, 
alături de progresul în toate domeniile 
de activitate, asistăm Ia creșterea trep
tată a producției agricole în totalitatea 
ei. Încă în anul 1955, producția medie pe 
țară la porumb a crescut cu 73 la sută 
față de anul 1938.

Această creștere a producției porum
bului se încadrează în depășirea gene
rală a producției agricole, în cadrul 
condițiilor noi, create de regimul demo
crat-popular dezvoltării agriculturii. Cu 
fiecare pas înainte pe calea transformă
rii socialiste a agriculturii, cu fiecare 
metodă învechită de lucru înlăturată, 
cu fiecare tractor In plus, cu fiecare soi 
nou de porumb, s-au adăugat sporuri 
noi ale recoltelor de porumb.

Directivele Congresului al III-lea al 
Partidului Muncitoresc Romîn prevăd 
sporirea considerabilă a producției de 
cereale, mai cu seamă de grîu și de po
rumb. Astfel, alături de creșterea supra
fețelor care vor ajunge la 4 milioane ha 
în anul 1965 din care 1,2 milioane ha 
porumb pentru siloz, un rol din cele 
mai importante îl va avea creșterea pro
ducției la hectar.

Partidul și guvernul nostru acordă o 
atenție deosebit de mare culturii po
rumbului și creșterii producției acestuia 
la hectar.

Țara noastră are condiții minunate 
pentru ca recoltele de porumb să întrea
că cu mult limitele producțiilor realizate 
pînă azi.

Partidul ne cheamă să ne pregătim 
încă de pe acum pentru acest examen, 
al cărui rezultat va fi producția anului 
viitor — peste 5.000 kg porumb-boabe 
la hectar, in condiții de cultură neiri
gată, pe suprafețe cît mai mart.

Desen de P, NAZARIE

ȘTIINȚA OBȚINERII UNOR RECOLTE MARI-

arma nr. 1 pe frontul porumbului
VALOAREA

PORUMBULUI
Locul pe care porumbul l-a ciștigat 

tn rindul culturilor agricole se datorește 
in special productivității sale mult ri
dicate în comparație cu a altor culturi 
și însușirilor deosebit de prețioase atît 
ale produsului principal, boabele, cît și 
ale producției secundare, cocenii.

în condiții obișnuite de cultură, po
rumbul întrece ca valoare nutritivă pen
tru animale celelalte culturi agricole. 
Așa. de pildă, în condiții asemănătoare, 
în timp ce producția obișnuită de po
rumb a asigurat peste 2.600 unități nu
tritive* 1) la hectar, ovăzul a dat la hec
tar 1.650 unități nutritive, lucerna 1.200 
unități, iar trifoiul 1.040 unități nutriti
ve la hectar. Acest exemplu ne arată 
superioritatea porumbului din acest 
punct de vedere.

Ca once organism viu, plantele de po
rumb trebuie ferite de diverși dușmani. 
De aceea, încă înainte de semănat, boa
bele se tratează cu diferite fungicide 
care distrug ciupercile producătoare de 
mucegaiuri.

( Lucrările de îngrijirea semănăturilor 
. de porumb încep imediat după semănat. 

Astfel dacă terenul prinde crustă, răsă- 
; rirea plantelor este mult stingherită și
I întârziată. De aceea, la 4-5 zile după se

mănat terenul se lucrează cu grapa cu 
colți reglabili, ceea ce distruge crusta și 
buruienile, afinează pământul, oprește 
pierderea apei prin evaporare și gră
bește răsărirea porumbului.

După răsărirea completă, cînd plantele 
au cîte două frunze, semănăturile de po
rumb se grăpează din nou cu același fel 
de grapă.

îndată ce plantele au format cîte 4 
frunze se aplică o lucrare cu sapa rota
tivă care afinează pămîntul și distruge 
buruienile răsărite după ultima grăpare.

După lucrarea cu sapa rotativă se apli
că prima prașilă mecanică, la o adînci
me de 10 cm. Cu această ocazie se dis
trug toate buruienile și se împiedică 
evaporarea apei. Dacă pe rîndurile de 
plante sînt buruieni, este necesar să se 
aplice și o prașilă manuală.

La cîteva zile după prima prașilă. dar 
înainte ca plantele să ajungă la 15 cm 
înălțime, se aplică o nouă lucrare cu 
sapa rotativă.

Lucrările cu sapa rotativă se aplică 
după ce s-a ridicat rouă, pentru ca plan
tele să fie cît mai elastice si să nu șe 
rupă.

Prașâla a âoua a pcruzabohă se tare 
de îndată ce pămîntul prinde crustă sau 
apar buruieni. Adîncimea de lucru a 
prășitoarei mecanice scade de data acea
sta la 5-6 cm, pentru că în această fază 
rădăcinile porumbului încep să se dez
volte și să cuprindă terenul dintre rân
duri. Dacă s-ar lucra tot la adîncimea 
de 10 cm ar apare pericolul distrugerii 
unei bune părți a rădăcinilor și hrăni
rea plantelor ar fi stânjenită. După a 
doua prașilă mecanică, acolo unde nu 
s-au aplicat erbicide este necesară apli
carea prașilei a doua manuale.

O zicală din popor spune că o prașilă 
aplicată la timp face cît o ploaie bună. 
De aceea, după prașilă a doua, atunci 
cînd apar noi buruieni sau se formează 
crustă, se aplică a treia prașilă meca
nică. Această prașilă se face tot la 5-6 
cm adâncime, dar la cadrul prășitoarei 
se montează o piesă de o formă specială, 
care aruncă pămînt pe rândul de no- 
rumb în scopul înăbușirii buruienilor.

în unele cazuri, țăranii muncitori 
aplică în locul ultimei prașile o lu
crare numită rărițat sau mușuroit. 
Această lucrare este foarte dăunătoare 
în zonele mai secetoase și chiar în zonele 
umede, în anii mai puțin ploioși. Rarița 
are un dublu efect, negativ : distruge o 
parte din rădăcini și deschide pămîntul 
pentru pierderea apei.

Din această cauză rărițatul sau mușu- 
roitul trebuie să fie înlocuit cu prașila a 
treia și uneori chiar și a patra, in toate 
zonele în care după ploile abundente de 
la începutul verii urmează o perioadă 
mai săracă în ploi.

Dintre dăunătorii porumbului, cei mai 
răspîndiți și mai periculoși sînt răți
șoara porumbului și sfredelitorul porum
bului.

Rățișoara atacă primăvara în special 
la începutul lunii mai. întrucât insecta 
preferă plantele cît mai tinere semă
natul la epoca optimă, așa fel ca la în
ceputul lunii mai, porumbul să fie răsă
rit. ne ferește de atac. Dacă insecta a 
apărut în număr de peste 10 exemplare 
la metrul pătrat, înainte de răsărit sau 
în timpul răsăririi porumbului, lanul se 
pulverizează cu insecticide cît mai 
eficace.

Recoltarea porumbului este lucrarea 
care încununează strădania depusă. Ea 
se face atunci cînd boabele au ajuns 1a 
maturitatea deplină și sînt destul de 
tari, iar plantele și pănușile s-ău îngăl
benit.

Pe terenurile bine lucrate și îngrășate 
de pe care vom obține recolte mari de 
porumb se vor obține în continuare pro
ducții mult sporite de grîu de toamnă. 
Paralel eu recoltarea știuleților și depo
zitarea lor în pătule, trebuie să se orga
nizeze recoltarea cocenilor de pe cîmo. 
Tăierea cocenilor trebuie să se facă cât 
mai scurt, la nivelul pămintului, pentru 
ca arătura care urmează să se poată 
face cu o bună răsturnare a brazdei.

•k
Realizarea unei producții de porumb 

boabe de 5.000 kg la hectar este o sar
cină care poate fi depășită dacă se res
pectă principalele reguli de cultură și, 
mai cu seamă, dacă recomandările pri
vitoare Ia cultura porumbului se aplică 
Ia timpul potrivit și în modul cel mai 
conștiincios.

Tinerii țărani muncitori și tehnicieni 
de la sate au dat multe dovezi de iniția
tivă în producția agricolă.

Cu siguranță că ei își vor dărui și de 
acum înainte toate forțele pentru înde
plinirea uneia din principalele sarcini 
ce stau în fața oamenilor muncii de Ia 
sate : obținerea a 5 000 kg porumb boabe 
la hectar pe suprafețe neîrigatc eît mai 
mari.

ine. THEODOR MOSCAT ,U
Candidat in științe agricole

Porumbul este o cultură care poate fi 
folosită în toate fazele de vegetație pen
tru hrana animalelor, lucru deosebit 
de important din punct de vedere eco
nomic pentru organizarea producției de 
nutrețuri. Analizele chimice arată că 
porumbul este mai sărac în albumine 
și în săruri decît boabele de grîu, secară 
și orez, dar e mai bogat în materii gra
se. zaharuri, amidon etc.

Bogăția în substanțe din familia za
harurilor și a grăsimilor pun porumbul 
alături de celelalte cereale. Astfel, după 
datele analizelor, 100 grame de porumb 
dau 355 kilocalorii, în timp ce 100 grame 
făină de grîu dau 352 kilocalorii, secara 
348, iar orezul 345 kilocalorii.

Pentru creșterea și îngrășarea anima
lelor, porumbul este planta care dă la 
hectar cea mai mare cantitate de nu
treț concentrat. Hrănirea cu porumb a 
animalelor înseamnă sporirea producției 
de lapte și de lînă și îmbunătățirea ca
lității acestora, îngrășarea mai rapidă a 
porcilor, sporirea producției de ouă 
și de came la păsări și sporirea vigoa- 
rei la vitele de muncă.

Porumbul este și o materie primă pre
țioasă pentru industrie. Din porumb se 
extrag ulei, amidon, glucoza și alte pro
duse, ca 5 sirop, pectină, dextrină, colo- 
ranți, cauciuc sintetic etc.

Industria folosește tulpinele de porumb 
pentru fabricarea cartonului, hîrtiei, ni
trocelulozei și altor produse.

Pentru a ne da seama ce uriașă va
loare economică are porumbul, să anali
zăm doar următoarele date.

Din prelucrarea unei tone de boabe de 
porumb se pot obține 770 kg făină, la 
care se adaugă 230 kg tărîțe și embrioni 
cu o valoare furajeră deosebit de mare, 
sau se pot obține 630 kg amidon, ori 
710 kg glucoză.

în hrana porcilor puși la îngrășat, o 
tonă de porumb boabe reprezintă 260-325 
kg carne, în funcție de rasa de porci și 
de condițiile generale de întreținere, 
tinînd seama că pentru a se obține un 
kilogram de carne se folosesc 3.7—3.8 
kg porumb.

Introdus ca furaj concentrat în hrana 
oilor, porumbul întreține organismul și 
influențează asupra calității lînei, care 
crește cu firul lung, subțire, ondulat, 
mătăsos și fără stranguiații.

>) O unitate nutritivă reprezintă valoa
rea furajeră a unui kg de ovăz.

TEMEIURI
ȘTIINȚIFICE

Porumbul este o plantă cu o capaci
tate mare de producție. Rădăcinile sale 
împînzesc ca o rețea deasă stratul ara

bil de la o adîncime de 30-40 cm la 
unele soiuri, la 60-80 cm la hibrizi, iar 
ramificațiile principale pătrund în adîn
cime pînă la 3-4 m.

în jurul fiecărei tulpini de porumb 
rădăcinile se resfiră pe o rază de 90-100 
cm. Vîrfurile rădăcinilor și ale sutelor 
de ramificații ale acestora, prin milioa
ne de perișori absorbanți pompează în 
planta de porumb cantități mari de apă. 
Odată cu apa, pămîntul dăruiește plan
telor nenumărate feluri de substanțe 
hrănitoare, pe care frunzele — lucrători 
iscusiți — le transformă în hrana cu 
care crește corpul plantei și mai ales 
în rodul ei — boabe aurii, înșirate în 
14-18 șiruri drepte, pe axul numit rahis 
sau ciocălău.

Practica a dovedit încă de multă vre
me că obținerea unei producții de 5.000 
kg porumb boabe la hectar în condiții 
de cultură neirigată este pe deplin po
sibilă.

în ultimii ani, o dată cu extinderea 
în cultură a hibrizilor simpli și a hibri
zilor dubli de porumb, producții de 5.000- 
6.000 kg porumb boabe la hectar s-au 
obținut pe suprafețe din ce în ce mai 
mari, iar producțiile record de 8.000- 
12.000 kg porumb boabe la hectar sînt 
tot mai des întâlnite.

Dacă se desfac boabele de pe știuleții 
de porumb din soiurile ameliorate și 
mai cu seamă din porumbul simplu sau 
dublu hibrid, cultivat în condiții agro
tehnice corespunzătoare, boabele de pe 
un singur știulete cîntăresc 150—200 și, 
de multe ori, peste 200 grame.

Este cunoscut faptul că la un hectar 
rămîn la ultima prașilă de la 30.000 pînă 
la peste 40.000 plante. De aci desprin
dem că la un hectar de porumb se pot 
obține 5.100—6.800 kg porumb boabe 
dacă socotim numai 170 grame de boabe 
la un știulete de porumb și cite un sin
gur știulete pe plantă. Cum însă un 
știulete produce și peste 200 grame de 
boabe, iar unele plante poartă cîte doi 
știuleți. producția la hectar poate atin
ge 6.000-8.000 kg, ba chiar și mai mult 

Dacă științificește problema obținerii 
acestei recolte este pe deplin rezolvată, 
se pune întrebarea ; Cum poate deveni 
realitate această posibilitate ?

Experiențele științifice și practica de 
producție au dovedit că obținerea a 5.000 
kg porumb boabe la hectar este reali
zabilă în cele mai variate condiții din 
țara noastră.

PE ORICE TEREN - 
RECOLTE MARI

Obținerea unei producții mari de po
rumb, mereu în creștere de la an la an, 
este legată de o serie de condiții, pe care 
țara noastră le are din plin. Pămîntu- 
rile gospodăriilor agricole socialiste, ro
ditoare prin poziția lor naturală-geogra- 
fică și posibilitatea de a mări rodnicia 
pămînturilor mai puțin mănoase, prin 
aplicarea îngrășămintelor și lucrarea lor 
corespunzătoare cu mașini-unelte mo
derne, reprezintă una din garanțiile îm
plinirii acestei sarcini. Folosirea la 
semănat a seminței provenite de la 
hibrizii simpli și hibrizii dubli cu o mare 
capacitate de producție este al doilea 
chezaș, iar semănatul cu mașini perfec
ționate și aplicarea unor lucrări corecte 
de îngrijirea culturilor, combaterea bo
lilor, dăunătorilor și buruienilor sînt fac
torii care completează vasta gamă de 
mijloace tehnice de care dispune agri
cultura noastră. Folosirea cu pricepere 
a tuturor posibilităților de care dispu
nem va asigura traducerea în viață a 
sarcinii prevf.zute de partid de a se rea
liza și chiar depăși producția de 5.000 
kg la ha porumb-boabe în condiții de 
cultură neirigată.

în vederea realizării acestei importan
te sarcini pe care partidul o pune în 
fața lucrătorilor de pe ogoare, trebuie 
să se țină seama de toate laturile care 

hotărăsc mărimea și calitatea recoltei 
de porumb.

Un rol important în sporirea produc
ției de porumb îl are alegerea terenului 
corespunzător cerințelor acestei plante.

Porumbul dă rezultatele cele mai bune 
atunci cind cultura se face pe terenuri - 
le bine aprovizionate cu apă și cu sub
stanțe hrănitoare, care se încălzesc ușor 
ș. asigură pătrrâderea *erJd  la rădă
cinile pianieior.

Aceste condiții ie îndeplinesc ma
joritatea pămînturilor cum sînt cerno
ziomurile și aluviunile.

Dar prin intervenția rațională a omu
lui, toate pămînturile pot oferi condiții 
pentru obținerea de producții mari de 
porumb. Astfel, solurile mai grele se 
lucrează adînc si se ajută Ia frăgezirea 
lor prin aplicarea gunoiului de grajd 
odată cu arătura adîncă. Terenurile pe 
care băltește apa se amenajează cu 
șanțuri de scurgere sau puțuri absor
bante, iar pămînturile sărace se îngrașă 
în special cu gunoi de grajd, dat în can
tități mai mari. Asupra acestor tere
nuri trebuie să ne concentrăm toată a- 
tenția.

în afară de felul pămintului. la ale
gerea terenurilor pentru porumb trebuie 
să se țină seama și de felul plantei care 
a fost cultivată pe locul unde se va se
măna porumbul.

în țara noatră porumbul se cultivă mai 
ales pe terenurile de pe care s-au recol
tat cereale păioase. Aceste plante nu-și 
dezvoltă rădăcinile așa de adînc ca po
rumbul ți nu consumă cantități așa de

Tineri, 
citiți aceste cârti I
- & IONESCU SISEȘTI, — 

Cultura porumbului*  — Reco
mandări cu privire la cultura 
porumbului dublu hibrid pentru 
anul 1961-

— Experiențe cu porumbul 
dublu hibrid 1960.

Ed. Agro-Silvică 1961

— Măsuri pentru obținerea 
•inei producții de 5.000 kgJha 
porumb boabe ne irigat. (Lecție 
pentru cursurile agrozootehnice).

Ed. Agro-Silvică 1961

— Căile pentru sporirea pro
ducției de porumb pe baza sar
cinilor Plenarei C.C. al P.M-R. 
din 30 iunie—1 iulie 1961. (Con
ferință pentru căminele cultu
rale).

Ed. Agro-Silvică 1961

mari de hrană, ceea ce face ca porumbul 
să găsească condiții corespunzătoare.

Condiții și mai bune oferă terenurile 
care' au fost cultivate cu leguminoase 
pentru boabe și leguminoase furajere 
(borceag, lucernă, trifoi).

După ce s-a ales terenul pe care se va 
face cultura, alegere la care s-a ținut 
seama de felul pămintului și de planta 
cu care a fost cultivat, grija de căpete
nie este aceea de a aplica îngrășămin- 
tele necesare.

Porumbul este o plantă care consumă 
cantități de hrană mai mari decît cerea
lele păioase. La analizele chimice făcute 
în scopul stabilirii consumului de hrană 
s-a stabilit că pentru a se produce o 
recoltă de 5000 kg boabe și circa 9500 
kg tulpini, se consumă din sol 125 kg 
azot, 75 kg fosfor și 140 kg potasiu. A- 
ceste substanțe pot fi dăruite pămintului 
prin aplicarea a 25 tone gunoi de grajd, 
care egalează cantitatea de 400 kg azotat 
de amoniu, 300 kg superfosfat și 350 kg 
sare potasică, date împreună.

Pornind însă de la faptul bine cunos
cut că nu toate pămînturile sînt la fel, 
îngrășarea se face în mod diferit de la 
un fel de pămînt la altul. Astfel, in 

zonele mai răcoroase din țară, cu pă- 
minturi mai sărace în substanțe hrăni
toare, pentru a obține o producție de 
5.000 kg porumb boabe la hectar este 
necesar să se aplice, înainte de arătura 
adâncă. o cantitate de 25—30 tone gunoi 
de grajd ia hectar. împreună cu 2,5 tone 
praf de var. Prin această îngrășate pă- 
mimul se frfflwre. se tocăîzește ». as

in zona pădurilor de csnpse dat 
partea nordică a Bărăganului. cen
trul Olteniei etc., recolte bogate de 
porumb se obțin prin aplicarea a 
circa 30 tone gunoi de grajd la hec
tar sau prin aplicarea a 20 tone gunoi 
de grajd împreună cu 200 kg superfos
fat la hectar. în toate cazurile, gunoiul 
de grajd care se dă toamna înainte de 
arătură adîncă poate fi atît normal fer
mentat, cît și în stare mai mult sau 
mai puțin proaspătă.

Pe cernoziomurile din zona de trecere 
de la stepă către cîmpia în care cresc 
pădurile de amestec, denumite de silvi
cultori păduri de șleau, cum sînt cele 
vecine zonei din jurul Bucureștiul-ui. re
colte mari de porumb se obțin atunci 
cind se dau la arătură adîncă 15-20 tone 
gunoi de grajd la hectar, iar pe supra
fețele la care nu ajunge gunoiul de 
grajd, se aplică la arătura adîncă 150 
kg azotat de amoniu și 200 kg superfos
fat la fiecare hectar.

în toate zonele țării noastre și mai 
cu seamă în cîmpie este foarte indicată 
cultivarea porumbului pe acele terenuri 
unde în anul acesta s-a recoltat grîu de 
toamnă care a primit îngrășăminte. Po
rumbul are o mare capacitate de folo
sire a rezervelor neconsumate de planta 
premergătoare.

Asimilarea sau consumul îngrășămin
telor de către plantele de porumb se 
face mai ales începînd cu luna iunie, 
cînd creșterea plantelor este mai pro
nunțată. După cum arată cercetările, din 
totalul necesarului de hrană, în timpul 
formării știuleților se consumă 67 la 
sută din necesarul de azot, 92 la sută 
din necesarul de potasiu și 57 la sută 
din necesarul de fosfor. Aceasta înseam
nă că hrana trebuie să se găsească în 
cantități îndestulătoare la o adîncime 
mai mare, ținînd seama că începînd cu 
lunile iunie-iulie pămîntul se usucă din 
ce în ce mai mult la suprafață, din 
cauza căldurilor și a consumului tot mai 
mare de ană.

Aplicarea îngrășămintelor nu trebuie 
ruptă de lucrările pămintului, cu care 
se îmbină armonios.

RE CE E NECESARĂ
ARĂTURA ADÎNCĂ

Lucrările pămintului pregătesc rădă
cinilor porumbului, condițiile de bază 
ale vieții. Pămîntul hrănește plantele, 
iar lucrările pămintului trebuie să ga
ranteze existența apei, aerului, căldurii 
și substanțelor hrănitoare. Cu cît stratul 
lucrat de la suprafața pămintului va fi 
mai gros, cu atît se va mări capacitatea 
de înmagazinare și de păstrare a apei, 
hranei și a celorlalți factori care deter
mină producția de porumb.

Efectul arăturii depinde în foarte mare 
măsură de timpul cînd se execută ea 
și se completează în aceeași măsură cu 
aplicarea îngrășămintelor.

Experiențele științifice și practica 
fruntașilor în cultura porumbului au 
arătat că în toate zonele de cultură a 
porumbului din țara noastră, cele mai 
mari producții s-au obținut cînd arătu
rile s-au făcut la o adîncime de cel 
puțin 28-30 cm.

Cele mai mari recolte de porumb se 
obțin atunci cînd imediat după recolta
rea păioaselor se împrăștie îngrășămin- 
tele și apoi se face arătura adîncă de 
vară. Arătura adîncă de vară se între
ține pînă toamna prin lucrări de gră- 
pare, cultivație sau discuire, care con

tribuie la menținerea apei și combate
rea buruienilor. Cînd planta premergă
toare părăsește terenul mai târziu, în- 
dată^ după recoltarea acesteia se împrăș
tie îngrășămintele și se face arătura 
adîncă.

Pentru a se crea un strat arabil cît 
mai adine, se recomandă ca la arătura 
ce 2»-» cm să se asigure un suplimen, 
de afișare a pământului de încă 10-15 
csi. PeeTu anosta, ia -av.» fiaedre 
cormane a plugului se fixează o piesă 
denumită scormonitor de subsol. Scor
monitorul afinează pămîntul de la fun
dul brazdei, fără a-1 scoate afară. în 
felul acesta, stratul în care rădăcinile 
vor pătrunde ușor și se vor răsfira din 
belșug ajunge la o grosime de 40-45 cm.

Asupra răspîndirii îngrășămintelor și 
terminării arăturilor adînci de toamnă 
trebuie să ne concentrăm acum toate 
forțele.

Arăturile de primăvară sînt o frînă 
în obținerea unor producții ridicate de 
porumb. Fiecare hectar de teren arat 
primăvara înseamnă o tonă de porumb 
boabe mai puțin. Arătura de primăvară 
deschide drumul apei din sol în văzduh, 
în fiecare zi se pierd zeci de vagoane 
de apă Ia hectar, atît înainte de arătură, 
cît mai ales în timpul aratului și după 
arat.

In lupta pentru producții mari de po
rumb arătura de primăvară este un 
dușman neîmpăcat. De aceea, semănatul 
porumbului trebuie să se facă numai în 
arături adinei, făcute vara și în cursul 
toamnei.

SĂ NU ÎNTÎRZIE 
SEMĂNATUL!

Lucrările de primăvară în vederea se
mănatului porumbului încep cu nive
larea arăturilor adânci de toamnă și gră- 
parea sau lucrarea cu cultivatorul a 
arăturilor care au intrat grăpate în 
iarnă.

Prima lucrare pregătitoare semănatu
lui se face îndată ce terenul s-a zvîntat 
și se poate ieși pe teren cu tractoarele 
sau cu atelajele. Cum de la desprimăvă- 
rare pînă la semănatul porumbului trec 
încă 3-8 săptămîni. în acest interval ră
sar noi buruieni, iar pămîntul se îndeasă 
și formează o scoarță din cauza ploilor. 
De aceea ori de cîte ori se formează 
scoarță terenul se grăpează, iar ori de 
cite ori răsar buruienile se lucrează cu 
cultivatorul la o adîncime de 6-8 cm, 
pentru distrugerea buruienilor.

înainte de semănat se face o lucrare 
cu cultivatorul sau cu discuitorul la o 
adîncime de 8-10-12 cm în agregat cu 
grapa cu colți reglabili pentru a se crea 
posibilitatea semănatului la o adîncime 
corespunzătoare.

Semănatul porumbului începe de în
dată ce temperatura pământului, la adân
cimea de 10 cm ajunge la 8 grade și se 
menține timp de 4-5 zile, iar vremea are 
tendința spre încălzire. Lucrările de în- 
sămînțare trebuie să se facă într-un ter
men cit mai scurt, pentru ca plantele 
să răsară în același timp și să pornea
scă în vegetație. Este bine ca porumbul 
să fie răsărit în primele zile ale lunii 
mai. în special în zonele în care atacă 
rățișoara porumbului. Această insectă se 
trezește din somnul iernii în primele 
zile calde de primăvară. Atacul mai pu
ternic al acestei insecte are loc în prima 
jumătate a lunii mai și este îndreptat 
mai ales către plantele tinere. Plantele 
care și-au format țesuturi mai aspre nu 
mai sînt atacate. De aceea, semănatul la 
timpul optim este un mijloc principal în 
apărarea culturii de porumb de atacul 
acestei insecte.

In afară de aceasta, semănatul la 
timpul optim asigură o înrădăcinare 
bună a plantelor și Ie ferește de uscă
ciune.

Adîncimea de semănat este de 10-12 
cm în zonele cu primăveri mai secetoase 
Si cu pămînturi mai ușoare, si la 8-10 
em în zonele cu pămînturi mai grele

Un factor hotărâtor în realizarea unei 
producții de 5.000 kg porumb boabe la 
hectar este asigurarea unei densități co
respunzătoare. Astfel, în zonele cele mai 
frecvent bîntuite de secetă, numărul cel 
mai potrivit de plante la hectar s-a do
vedit a fi 25.000. Dar pentru aceasta, 
este indicat ca la semănat să se dea un 
număr mai mare de semințe, pentru a 
putea apoi să rărim cultura în caz de 
secetă, sau să lăsăm un număr și mai 
mare de plante dacă există condiții pen
tru aceasta.

Un factor tot așa de important ca 
densitatea este respectarea cu strictețe 
a repartizării hibrizilor dubli în funcție 
de condițiile concrete. în acest scop, tre
buie să se țină seama de experiența do- 
bîndită pînă în prezent de către fiecare 
gospodărie agricolă socialistă în culti
varea hibrizilor dubli de porumb, apli- 
cînd experiența fruntașilor.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în Raportul 
prezentat la Plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie-I iulie 1961, folosirea porumbu
lui dublu hibrid asigură sporuri de pro
ducție de 30-35 la sută. Pentru ca aceste 
posibilități să devină realitate este nece
sar să se dea toată atenția respectării Ta
tonării hibrizilor dubli și aplicării unei 
agrotehnici cu adevărat superioare. Nu
mai în condiții de agrotehnică superi
oară hibrizii de porumb își arată marea 
lor capacitate de a produce recolte mari. 
De aceea, trebuie să fie înlăturate la 
timp și mai ales trebuie să se pi’eîntîm- 
pine toate cauzele care pot să stânjenea
scă creșterea normală a plantelor.

„0 PRAȘILĂ LA TIMP
FACE CÎT 0 PLOAIE

BUNĂ“



VIATA DE ORGANIZAȚIE

CE AU H0TĂR1T UTEMIȘTII
DE EA G. A. C. TOPRAISAR

De curînd a avut Ioc adu
narea de dare da sea
mă și alegeri în organi

zația de bază U.T.M. din 
G-A.C. Topraisar, regiunea 
Dobrogea.

Analizîndu-și activitatea în 
spiritul sarcinilor trasate de 
Plenara C. C. al P.M.R. din 30 
iunie — 1 iulie a.c. utemiștii au 
purtat discuții interesante, au 
făcut propuneri concrete, le
gate direct de viața și munca 
tinerilor colectiviști. La sfîrși
tul acestor dezbateri adunarea 
generală a adoptat o seamă de 
măsuri concrete.

Pentru continua ridicare a 
nivelului politic și ideologic al 
tineretului comitetul organiza
ției de bază U.T.M. va asigura 
îmbunătățirea continuă a con
ținutului activității cercurilor 
pdlitice U.T.M., analizîndu-se 
periodic în ședințe de comitet 
și adunări generale felul cum 
se desfășoară învățămîntul po
litic și modul cum își însușesc 
tinerii cele predate. Comitetul 
se va îngriji ca lecțiile ce se 
Vâr ține în cadrul învățămîn- 
tulul politic să fie îmbogățite 
cu exemple concrete din viața 
și activitatea tinerilor colecti
viști, va organiza schimburi 
de experiență între propagan
diști și va asigura ținerea cu 
regularitate a consultațiilor.

Critlcînd cu prilejul alege
rilor unele lipsuri care s-au 
manifestat în organizarea adu
nărilor generale U.T.M. și mai 
ales în conținutul acestora ute
miștii au cerut noului organ 
ales Să vegheze ca în fiecare 
adunâre generală să se dez
bată probleme care să-i 
ajute pe tineri să cunoască 
mai bine politica partidului 
nostru, pe ordinea de zi să fie 
incluse teme ca atitudinea so
cialistă față de muncă, com
portarea morală etc. care să 
contribuie Ia educarea tineri
lor colectiviști în spiritul înal
telor trăsături ale moralei co
muniste. Pentru aceasta ute
miștii au hotărît ca la prima 
adunare generală comitetul 
organizației de bază U.T.M. să 
prezinte un plan cu temele 
adunărilor generale pentru în
treaga perioadă de iarnă.

De multă atenție s-a bucurat 
în adunarea de dare de seamă 
și alegeri problema organiză
rii informării politice a tine
retului. Participanții la cuvînt 
au cerut ca informarea poli
tică să nu fie ținută doar ca 
prilejul adunărilor generale 
UT AL Stabilind ca fiecare 
utemist să fie abonat la un 
ziar, adunarea generală a ce
rut comitetului organizatei de 
bază U.TAL să urmărească cu 
mai multă atenție cum este ci
tită presa, să organizeze citi
rea și comentarea în colectiv 
a celor mai importante arti
cole. Adunarea a hotărît de a- 
semenea ca săptămînal în or
ganizațiile U. T. M. de brigadă 
să se țină informări politice, 
pe grupuri, la locul de mun
că al tinerilor, pe marginea 
celor mai importante eveni
mente politice din viața in
ternă și internațională. Toa
te aceste măsuri, aplicate 
cu consecvență, îi vor ajuta 
pe tineri să cunoască mai bine 
politica partidului nostru, să 
înțeleagă mai profund mersul 
evenimentelor internaționale.

In hotărîrile adoptate de 
adunarea generală pri
vind organizarea timpu

lui liber al tineretului sînt 
prevăzute de asemenea cîteva 
măsuri concrete menite să 
diica la îmbunătățirea muncii 
de educație. Astfel, s-a hotărît 
ca în perioada de iarnă comi
tetul organizației de bază 
U.T.M., în colaborare cu con
ducerea căminului cultural, 
să organizeze joi ale tinere
tului, seri literare și muzi
cale, concursuri de șah și 
tenis de masă, care să 

...„Luna, reginâ a nopții a!bS“...

Șl în Cosmos au început sâ cădi coroanele 1
— Repetent? întreb telefonia cîțl dolari costă un premiu și 

țl-1 cumpăr J

Patru decenii de caricatură militantă
Cu peste 40 de oni în urmă, 

cititorii cronicii plastice a 
ziarului „lașul", semnată 

de cunoscutul pictor Nicolae To- 
nitza, au făcut cunoștință cu o 
elogioasă apreciere adresată unui 
tînăr grafician în vtrstă de 19 eni. 
Era viitorul caricaturist I. Rom.

„Caricaturile Iul Ross, scria 
Tonitza, ne dau dovada unul ta
lent car*  vrea să-și croiască un 
drum frumos...".

Expoziția deschisă astăzi în să
lile Galeriilor de Artă din Bule
vardul „Nicolae Bălcescu" de
monstrează că previziunea lui

dea posibilitatea petrecerii 
plăcute și instructive a timpu
lui liber al tinerilor. Aduna
rea a hotărît de asemenea ca 
toți cei 70 de tineri înscriși la 
concursul „Iubiți cartea" să 
devină, pînă la sfîrșitul iernii, 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții”.

S-a stabilit de asemenea ca 
împreună cu asociația spor
tivă din comună, comitetul 
U.T.M. să alcătuiască echipe 
de volei, fotbal, trîntă etc. și 
să organizeze un număr cît 
mai mare de competiții spor
tive specifice perioadei de 
iarnă.

Cu deosebit interes s-a dez
bătut în adunare felul în care 
va fi organizată în acest an 
sărbătoarea majoratului. Așa 
cum au subliniat mai mulți 
vorbitori, organizația U.T.M. 
va trebui să-l ajute pe fiecare 
tînăr care împlinește 18 ani 
să se prezinte la sărbătoarea 
majoratului cu realizări perso
nale cît mai importante : să-i 
atragă pe acești tineri Ia acti
vitatea echipelor artistice, să-i 
ajute să învețe un număr de 
cîntece și poezii patriotice și 
revoluționare. Totodată adu
narea a stabilit ca pentru cei 
30 de tineri care vor sărbă
tori majoratul să se organize
ze mai multe expuneri cu pri
vire la programul măreț tra
sat de cel de al IlI-lea Con
gres al P.M.R., expuneri pri
vind drepturile și îndatoririle 
cetățenilor patriei noastre, 
realizările regimului demo
crat-popular ; întâlniri cu acti
viști de partid și de stat, joi 
ale tineretului, vizionări co
lective da spectacole etc.

S-a remarcat in această 
adunare maturitatea cu 
care tinerii au analizat 

munca desfășurată de ei în 
G.A.C. pentru întărirea econo- 
mico-organizatorică a acesteia. 
Pornind de la indicațiile re
centei plenare a C. C. al 
U. T. M. ei au hotărît ca încă 
din acest an toți tinerii colec
tiviști să urmeze cursurile 
agrozootehnice cu durata de 
trei ani. Pentru aceasta s-a 
stabilit ca noul comitet ce va 
fi ales, birourile organizațiilor 
U.T.M. de brigadă, să discute 
cu fiecare tînăr colectivist în 
parte. De asemenea în adu
nări generale U.TM. deschise, 
prin conferințe, prin populari
zarea rezultatelor obținute de 
colectiviștii care au urmat în 
anii trecuți învățământul agro
zootehnic, sâ se dovedească 
tinerilor importacța acestuia 
și necesitatea ce a-1 urma cu 
regularitate. S-a mai stabilit 
ca în special în perioada de 
iarnă să se organizeze mai 
multe concursuri gen „Cine 
știe, cîștigă" pe teme agrozoo
tehnice. Un concurs va avea ca 
temă posibilitățile de obținere, 
pe terenurile gospodăriei, a 
unei recolte de 5000 kilograme 
porumb boabe la hectar în 
condiții de neirigare.

Adunarea generală a apre
ciat inițiativa comitetului or
ganizației de bază U.TAL care 
a stabilit încă înainte de adu
nare împreună cu conducerea 
G.A.C. să fie încredințate echi
pelor de tineret 80 hectare de 
pe care urmează să se obțină 
o producție de 5000 kg po
rumb boabe lia hectar în con
diții de neirigare; 42 ha ce vor 
fi cultivate cu floarea-soarelui, 
de pe care se va obține un 
spor de producție de 150 kg la 
ha față de planul stabilit; și 40 
ha ce vor fi cultivate cu po- 
rumb-siloz de pe care urmează 
să se obțină o producție me
die la hectar de peste 40.000 
kg. Pentru ca aceste angaja
mente să poată fi îndeplinite 
adunarea generală a stabilit o 
seamă de măsuri care să ducă 
la întărirea activității celor 4 
echipe de tineret existente. 
Astfel, comitetul organizației

Tonitza re realizat pe deplin : 
în eele patru decenii de activi
tate, Ross șhe creat într-adevăr, 
drum larg spre inimile meselor 
largi do oameni a] muncii.

E Interesant de observat In re
trospective de te Galeriile da 
Artă că, tacă da la primele de
sene, Ross șl-a găsit un drum pro
priu, creîndu-șl un stil personal, 
bazat pe un desen cu trăsături 
simple, dar elocvente, O carica
tură a Iul Ross se „citește" ușor, 
forța satirică rezultînd, pe deo
parte din șarja grafică, dar mai 
ales din abordarea unor teme și 
idei majore. 

de bază U.T.M. va organiza 
periodic consfătuiri de pro
ducție cu echipele de tineret 
în cadrul cărora se vor dez
bate probleme legate de acti
vitatea acestora, punîndu-se 
un accent deosebit pe execu
tarea lucrărilor la timp și în 
bune condiții. Totodată se 
vor organiza schimburi de ex
periență pentru răspîndirea ce
lor mai bune metode folosita 
de echipele fruntașe în pro
ducție. în vederea sporirii fer
tilității solului în scopul obți
nerii unei producții mari la 
hectar, tinerii și în special 
conductorii de atelaje vor 
transporta și încorpora sub 
brazdă cantitatea de 6000 tone 
îngrășăminte naturale pe o 
suprafață de 400 ha., 50 tone 
superfosfați pe o suprafață de 
250 ha., 40 tone azotat de amo
niu pe o suprafață de 400 hec
tare. Echipa de tineret de la 
ferma de vaci, aplicînd metode 
științifice de îngrijire a vite
lor, va obține 200 de litri lapte 
pe cap de vacă furajată peste 
planul gospodăriei. Tinerii 
care lucrează în sectorul por
cin vor trebui să îngrijească 
în așa fel animalele, încît în 
anul care urmează să obțină 
cu 2 tone carne mai mult de- 
cît prevede planul gospodă
riei.

Adunarea generală a hotărît 
ca în perioada următoare cele 
5 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică să se ocupe de în
grijirea izlazului comunal, co
lectarea a 3000 kg fier vechi, 
plantarea de duzi pentru creș
terea viermilor de mătase, în
frumusețarea satului etc.

Problemele vieții interne 
de organizație, ale mun
cii organizației U.T.M. 

cu toți tinerii colectiviști au 
ocupat un loc important atit 
în dezbateri cît și în hotărf- 
rile adoptate de adunarea ge
nerală. Se prevede printre 
alteîe ca noul comitet al or
ganizației de bază U.T.M. 
și birourile organizațiilor 
U.T.M. pe brigăzi să desfășoa
re o susținută muncă de edu
care politică a tuturor tineri
lor care nu sînt încă ute- 
miști, să-i atragă la ac
țiunile inițiate de organiza
ție și să pregătească în felul 
acesta pe cei mai buni dintre 
ei pentru a deveni membri ai 
U.T.M. Adunarea generală a 
stabilit de asemenea ca cel 
mai buni utemiști. care și-au 
dovedit prin fapte devotamen. 
tul față de partid, față de gos
podăria colectivă și care și-au 
exprimat această dorință, să 
fie recomandați pentru a 
fi primiți în rîndul can- 
didaților de partid.

Orientîndu-se după indica
țiile plenarei C.C. al U.T.M. 
de a ajuta școala și organi
zația de pionieri să îmbună
tățească permanent educarea 
copiilor în spiritul dragostei 
față de munca în agricultură, 
pentru a le dezvolta interesul 
să urmeze școlile profesionale 
agricole, adunarea generală a 
stabilit o seamă de măsuri 
concrete. S-a hotărît de pildă 
ca cei mai vrednici tineri co
lectiviști să se întâlnească cu 
copiii și să le vorbească des
pre importanța și frumusețea 
muncii lor, comitetul organi
zației de bază U.T.M. să aju
te școala ca practica elevilor 
în G.A.C. să fie eficientă, să 
dezvolte la copii interesul și 
dragostea față de munca' în 
gospodăria colectivă.

După cum se vede, hotărîrile 
adoptate de adunarea de dare 
de seamă și alegeri a organiza*  
ției de bază U.T.M. din G.A.C. 
Topraisar sînt bogate, creînd 
cu adevărat o bază concretă 
pentru activitatea viitoare a 
organizației U.T.M.

CINCA STELIAN

Intre anii 1917—1918 Ross pu
blica In presa vremii desene cu 
caracter antirăzboinic, iar Intre 
cele două războaie mondiale arfa 
sa s-a angajat deschis pe făga
șul luptei protestatare. Alături de 
un colectiv de pictori și ziariști 
cu vederi democratice, Ross a 
protestat cu arma caricaturii îm
potriva lipsei de drepturi cetă
țenești în Romînia burghezo-mo- 
șierească, împotriva creșterii mi
zeriei ȘÎ asupririi, împotriva peri
colului fascist și a pregătirii răz
boiului antisoviefic. Sînt semni
ficative în acest sens caricaturi 
care poartă titluri ca „Eroul zi

O imagine a interiorului 
noului cinematograf din 

orașul Tg. Mureș.

Foto : CASA SCÎNTEII

Invitație 
la drumeție

z devenit o tradiție ca la sfîr- 
șif de săptămînă O.N.T.- 
Carpați să organizeze ex

cursii pentru oamenii muncii. Sute 
și mii de tineri au prilejul să cu
noască astfel Irumusefile pe care 
generoasa natură le-a risipit pe 
întinsul țării noastre. Ghețarul de 
la Scărișoara sau Cheile Turtii, 
Munfii Moldovei cu Ceahlăul plin 
de legende, Vîrful cu Dor, Omul, 
Babele, Muntele Găina și atîtea 
locuri pline de farmec, cheamă 
necontenit pe prietenii drumuției. 
Pretutindeni cabanele sînt pregă
tite pentru noul sezon al turis
mului de iarnă.

Ce ne-a rezervat Agenția Bucu
rești a O.N.T.-utui pentru sfîrșitul 
acestei săptămînil In primul rînd 
o largă escapadă cu autocarul pe 
Valea Oltului. Plecarea e simbătă 
după amiază, iar reîntoarcerea are 
loc duminică seară. Vor fi vizitate 
cu acest prilej vestita Mînăstire 
Cozia, Muzeul 1848 de la Golești 
și stațiunea Călimăneșfi. O altă 
excursie, cu trenul și autocarul va 
avea următorul itinerariu : Doftana, 
Predeal, Brașov, vizitarea Caste
lului Bran, Bicaz, Curtea de Argeș, 
Giurgiu.

$i în această săptămînă se orga
nizează una din excursiile mult 
îndrăgite de tineri : pe Valea Pra
hovei la cabanele din masivul Bu- 
cegi. Costul excursiei: 48,30 lei 
de persoană. Se asigură și condiții 
de pensiune completă în frumoa
sele vile din stațiunile Bușteni, Si
naia și Predeal.

O asemenea excursie care nu 
cere pregătiri deosebite, e la în- 
demîna oricărui 'tînăr doritor să se 
recreeze, să cunoască minunatele 
peisaje ale munților noștri.

A. MARINOIU

Sfîițit de an școlar în S.U.A.

lei" (exantematicul), „Porcii de 
la Berlin", s,0mul din balamuc", 
„Omul care vrea război" etc.

In anii car» au urmat eliberării 
patriei noastre, I. Ross își ma
nifestă din plin talentul printr-o 
caricatură militantă în slujba con
strucției socialismului.

Expoziția îl arafă pe Ross și ca 
un ascuțit critic al imperialismu
lui contemporan. Numeroase cari
caturi pline de umor și de acid 
ca „Havana”, „Poziția consolida
tă", „Porumbelul dolarului", „Ma
nevre în Taivan", „Baze” etc. 
satirizează putrefacția sistemului

S*A  ÎNJGHEBAT O PR) ETENIE
ectura a devenit 
de mult, pentru 
majoritatea tine 
rilor muncitori de 
la Uzinele „7 
N oiemb rie “-Craio

va, o necesitate, o preocupare 
permanentă. Insigna „Prieten 
al cărții' ce strălucește pe 
pieptul celor aproape 250 de 
tineri confirmă și ea, o dată 
in plus, că prietenia cu cartea 
a devenit statornică in uzină.

La închegarea acestei prie
tenii, la înțelegerea felului 
cum trebuie citită o carte, 
cum trebuie desprins din ca 

. esențialul — contribuie perma
nent și activitatea desfășurată 
de comisia concursului „Iubiți 
cartea" din uzină.

Gh. Lepădătescu, din secția 
sculerie, a fost ales în comi
sie pentru calitățile lui prin
cipale : muncitor fruntaș și ci
titor fruntaș. Din 32 de tineri 
câți numără această secție, ju
mătate au obținut insigna de 
„Prieten al cărții", nu numai 
pentru că lor înșile le-a plă
cut să citească, dar și pentru 
faptul că organizația U.T.M. 
din secție, comisia concursului 
au știut să le îndrume pașii 
spre carte.

Tinerii partidpanți la con
cura au fost ajutați să prezin
te o carte, să-și spună părerea, 
să învețe a desprinde esenția
lul din fiecare lectură. Așa 
s-a întîmplat în cazul tine
rilor Gh. Marciu, D. Pîlan, 
I. Stanciu și a altora. Pre
zentând recenzii în fața în
tregii secții, acești tineri au 
fost ajutați să îndrăgească li
teratura, au căpătat încredere 
în forțele lor, în puterea de 
pătrundere a cărții citite. Ce 
i-a determinat să procedeze 
astfel ? Tovarășul FI. Lepădă
tescu nu-i prea vorbăreț. Spu
ne scurt: Realitatea. Am
observat, în discuții repetate, 
că mulți povestesc doar su

capitalist, tendințele sale răboi- 
nice.

Un loc important îl ocupă în 
retrospectiva de la Galeriile de 
Arfă și portretele unui mare nu
măr de personalități politice, li
terare, artistice etc.

Cele cîteva sute de lucrări ex
puse în actuala retrospectivă a 
lui I. Ross constituie astfel oglin
da unui talent remarcabil și a 
unei activități pusă cu consecven
ță în slujba oamenilor și a vieții 
timp de peste patru decenii.

EUGEN FLORESCU 

biectul cărții. Și acest lucru e 
bun. Dar numai pentru înce
put. Din carte trebuie să în
veți. Și am încercat să-i aju
tăm și in acest fel'.

Discuțiile pe care cei fose 
membri ai comisiei le poartă 
zilnic pu tinerii în sectoare și 
secții constituie nu numai un 
ajutor concret dat acestora în 
perioada parcurgerii bibliogra
fiei concursului „Iubiți car
tea". In același timp ele dau 

însemnări despre activitatea comisiei 
concursului „Iubiți cartea**  de la Uzinele 

„7 Noiembrie“-Craiova

posibilitatea membrilor comi
siei să cunoască la timp greu
tățile ivite în lectură, să le 
înlăture printr-o activitate efi
cientă. Tovarășul Cornel Naum 
care răspunde în cadrul co
misiei de secția prelucrător II, 
își amintea de cazul tânărului 
strungar Ion Bădoiu. Intr-un 
timp, deși știa că acesta citeș
te (de la bibliotecă lua cărți 
cu regularitate), observase că 
Za acțiunile pe marginea căr
ților, participarea sa era doar 
o prezență fizică. Naum a în
ceput să se apropie de Bădoiu 
prietenește. „Chiar cu riscul 
de a fi sîcîitor, nu-l lăsam nici 
o zi: ba îl luam la club, la o 
seară literară, ba la bibliotecă. 
Doream să ștâu ce-l preocupă 
mai mult. Intr-o discuție des
pre un film oarecare, mi-am 
dat seama că filmele îl pasio
nează. Am căutat atunci să 
mergem împreună la acele fil
me realizate după operele li
terare sau cu subiecte care te 
duc fără să vrei eu gîndul la 
un episod întâlnit într-o carte. 
Am început să discutăm. în
tâi între noi doi. Apoi la dife
ritele acțiuni organizate în 
sprijinul concursului „Iubiți

Noi îmbunătățiri 
ale transportului 

în comun
Dînd curs cerințelor munci

torilor și tehnicienilor de la 
întreprinderile „Stăruința" și 
„Progresul", întreprinderea de 
transporturi București a pre
lungit linia de autobuz 34 din 
Piața Vitan pînă în B-dul 
Muncii. în prezent se află în 
lucru într-un stadiu avansat, 
noua linie de troleibuz 92 care 
va lega cartierul Tei de cen
trul orașului.

Traseele de autobuze și 
troleibuze din Capitală însu
mează acum 290 km., lungime 
aproape egală cu aceea a li
niilor de tramvaie. A crescut 
totodată parcul mijloacelor de 
transport în comun. Numai în 
cursul acestui an el a fost mă
rit cu circa 180 autobuze, 50 
troleibuze și 60 taximetre.

---- •-----

Pentru 
documentarea 

viitorilor geologi

Zilei» trecute, studenții gru
pei 123 de la facultatea de 
geologie tehnică a Institu

tului de Petrol, Gaze, Geologie, 
însoțiți de asistentul D. Mercus, 
îndrumătorul grupei, au vizitat co
lecția și biblioteca Comitetului 
Geologic. Aceasta constituie pri
ma vizită organizată în grup d» 
studenții facultății noastr».

Colecția a fost mulf apreciată 
de participanții la recentul Con
gres geologic al Asociației Car- 
pato-Balcanic», ca una din cel» 
mai bun» colecții din lume. Con
ținutul ei variat în hărți geologic» 
ale unor masiv» muntoasa sau ale 
unor regiuni cuprinzînd substanțe 
minerale utile însoțite de fotogra
fii și cel» peste 10.000 eșantioane 
diferite de minerale, roci sedi
mentare, metamorfice și eruptive 
și un bogat material paleontolo
gic, a servit viitorilor ingineri geo
logi ca un interesant material do
cumentar pentru lucrările practice 
și de laborator ca și în înțelege
rea cursurilor predate în acest an.

Exponatele colecției prezentate 
la un nivel științific superior, au 
constituit pentru noi un îndemn în 
muncă, în însușirea cunoștințelor 
predate și mai ales ne-a întărit 
dragostea pentru meseria aleasă.

O. ARAMBAȘA 
stud.snt 

cartea' îl invitam direct să-și 
spună părerea. Așa i-am cu
noscut și pe alții: din discuții 
personale".

Faptul că fiecare membru 
al comisiei răspunde de o sec
ție e un lucru bun. In fie
care secție s-a asigurat un 
fond de cărți din bibliogra
fia concursului, în afara celui 
aflat la biblioteca clubului. La 
club — unde condițiile de 
participare sini mai bune, co

misia concursului a organizat 
acțiuni mai variate, mai boga
te. Astfel, la „joile tineretului" 
au fost invitați tineri scriitori 
din oraș care au vorbit despre 
reflectarea vieții noi în litera
tura noastră contemporană, au 
prezentat. în medalion literar 
figura unor mari scriitori — 
ca, de pildă, Mihail Sadovea- 
nu, Tudor Arghezi etc. De a- 
semenea, împreună cu elevi 
ai Școlii medii nr. 4 din oraș 
— școală patronată de uzină — 
s-a organizat la club o seară 
de poezie pentru participanții 
la concurs. Efectul ei ? Tova
rășul Mihai Nisipeanu, secre
tar al comitetului U.T.M. și 
președinte al comisiei con
cursului, sintetiza, în discuția 
noastră, foarte plastic: ->
„Multora le plăcea poezia dar

In vizită 
la rude

C ostiei Martoru din Vintilean
ca, raionul Mizil, e un flă
cău chipeș, cu obraji ru

meni. Are 21 de ani. Deunăzi i-am 
fost oaspete. Am discutat cu el 
despre multe lucruri. Un fapt însă 
mi s-a părut important pentru vii
torul la care se gindeșfe fînărul 
întovărășit. Pentru frumusețea cu 
care mi l-a mărturisit, am să-l re
povestesc așa cum l-am auzit.

„In sat la noi nu este gospo
dărie colectivă. Dar are să fie. 
Pînă acum, la comitetul de ini

țiativă s-au strîns 146 de 
cereri. Au făcut cerere și 
părinții mei. Mă bucur 
foarte mult. Am motivele 
mele. Să vl le povestesc.

Mama mea are o soră 
la Amaru, o comună la 
vreo șapte kilometri de 
Vintileanca. Acolo e gos
podărie colectivă de mai 
mulfi ani. Toți verii mei, 
adică băiefii măfușii mele, 
sînt colectiviști. Cinci sînt 
căsătoriți, iar trei nu. Am 
fost pe la el de multe ori. 
Pe la Neculai loniță, vă
rul mijlociu, n-am fost de 
acum doi ani, cînd a fă
cut nuntă. A luat o fată co
lectivistă. De atunci am 
mai fost de curînd pe Ia 
el. Ca să aflu unde șade, 
am fost mai întîi la mătușa. Nu 
i-am mai recunoscut ograda. Casa 
renovată.

In camere, mobilă, lucruri noi, 
radio. „Maică, zice mătușă-mea. 
De cînd am intrat în colectivă, 
avem tot ce ne trebuie, trăim o- 
menește. Nici nu mă gîndeam 
ca eu și cu unchiul tău să fim, 
acum la băfrînefe, fără griji. Pe 
ăștia trei mai mici — harnici foc, 
bată-i sănătatea —• o să-i aran
jăm cum e mai bine la cuiburile 
lor, ca și pe ăilalți cinci. Colec
tiva e plină de fete frumoase și 
vrednice..."

Am plecat apoi împreună spre 
văru-meu Neculai. în drum ne-am 
oprit pe la văru-meu Gheorghe. 
Am rămas mirat. Casa nouă în
cepută acum un an era gata. Ca
merele gătite ca niște mirese. Și

LA BIBLIOTECA
Biblioteca clu

bului central 
„Constructorul" a 
sindicatului Com
plexului de șanti
ere Onești-Borzești 
numără zeci de 
mii de volume

Tînăra bibliote
cară Elena Gorun 
nu mai prididește 
cu împărțirea căr- 

I ților. Pînă acum 
biblioteca «re pes

te 2.100 de cititori 
și numărul lor creș
te mereu. Iată cî
teva aspecte dintr-o 
zi recentă : Băni
că Ion, muncitor 
la II B și-a ales 
cărți de litera
tură politică (fi
ind cursant la un 
cerc de învățămînt 
de partid) ; tînă- 
rul Pieptene Gheor
ghe, instalator la

Oră de curs 
la școala serală

Pe culoarul școlii medii nr.
20 „Gheorghe Șincai" din 
București e multă animație. 

Grupuri, grupuri de muncitori- 
elevi discută despre obiectul orei 
trecute. Discuția a fost curmată 
de obișnuitul sunet al clopoțelului. 
Elevii claselor a X-a A și X-a B— 
secția serală, se îndreaptă spre 
sala unde urmează să aibă loc 
lecția de limba romînă. Elevii 
și-au ocupat locurile în bănci. în 
sală a intrat profesorul R. Moro- 
îanu. Nu era nevoie de apel. 
Prezența era de șută la sută.

Dragii mei — a început pro
fesorul — după cum știți azi vom 
trece în revistă viața și opera ge
niului poeziei romînești — Mihail 
Eminescu.

Cîteva explicații. Electricianul 
Constantin Gheorghe — elev în 
clasa a X-a A — îndeplinind ro
lul operatorului a început proiec
ția diafilmului „M. Eminescu". A 
apărut pe peliculă prima imagine 
— îl înfățișează pe poet gînditor. 
O liniște desăvîrșită. Proiecția a 
fost însoțită de explicațiile profe
sorului. După 40 de minute, pro
iecția s-a sfîrșif. Cele studiate an
terior (aproape două luni) din 
vasta operă a marelui nostru poet 
au fost întregite la această oră.

ION FERARU 
ȘTEFAN TRAIAN 

muncifori-elevi

noi le răspundeam mai degra
bă cu expuneri despre poezie, 
or, poezia nu se povestește, se 
recită. Atunci, la acea seară, 
am aflat că sînt în uzină 
mulți tineri doritori să recite 
versuri. Ștefan Bujoreanu e 
doar primul exem-rlu care 
îmi vine acum în minte".

Așa cum am arătat, mem
brii comisiei cunosc drumul 
multor tineri spre carte, pen
tru că adesea le-au îndrumat 
pașii. Din păcate insă din dis
cuție au reieșit și exemple 
care demonstrează că nu în
totdeauna și nu toți membrii 
comisiei cunosc în amănunt 
problemele, acționează colec
tiv ia îndreptarea lipsurilor.

Flecare membru al comisiei 
are o bogată experiență în an
trenarea tinerilor la lectură. 
Numai că experiența indivi
duală trebuie împărtășită, tre
buie generalizate acele meto
de care au dat cele mai bune 
rezultate. Discuții măcar o 
dată pe lună, și nu trimestria
le ca pînă acum, schimburi de 
experiență între secțiile care 
au obținut rezultate bune în 
munca cu cartea, folosirea 
exemplului cititorilor fruntași 
și mai ales organizarea și în 
secții a acțiunilor interesante, 
bogate și variate care se țin 
acum numai la club — ar da 
comisiei posibilitatea să obți
nă rezultate cu mult mai bune. 
Țelul muncii comisiei trebuie 
să fie : Nici un tînăr în afara 
concursului „Iubiți cartea". Și 
aceasta e pe deplin posibil.

FLORICA POPA

n-are declt vreo trei ani de cînd 
s-a însurat. Plecăm noi — eu și 
mătușa — și la vreo două sute de 
metri ne oprim în fața unei case 
nou, noufe. „Hai, îndrăznește !" 
— zice măfușa-mea. Cînd colo 
cine ne primește. El, văru-meu 
Neculai loniță și nevastă-sa, Ma
ria. Ce să vă spun, nu-mi venea 
să cred. „Hai, zic, casă și-au făcut 
că or fi pus mina fofi frații. Dar 
mobilă nouă, aragazul, radioul, bi
cicleta...". „Măi Neculaie, e chiar 
casa ta l” — îl întreb. „Da’ ce 

crezi că eu locuiesc pe la 
vecini ?“ — zice el rlzînd 
cu poftă. Și s-apucă omul 
să-mi facă niște socoteli 
pe care le-am povestit 
mal apoi la toate rudele 
noastre din Vintileanca. 
Zicea Neculai că acum doi 
ani — și asta cu creionul 
și foaia de hîrtie pe masă 
— el și cu soția au primit 
de la colectivă produse 
și bani în valoare de
12.000 lei. Acum un an 
produse de vreo 15.000 lei. 
Anul ăsta a primi/ ca avans 
12 saci cu grîu, 2.500 kg 
porumb, alte produse și 
2.700 lei. Valoarea zilei- 
muncă ajunge anul acesta 
la colectiva din Amaru, în 

care lucrează fo/i verii mei 
loniță, la 41 de lei. Cum să te 
mai miri de unde și-au făcut ei, 
ca alifia alții din Amaru,
case noi ? Păi să vă spun 
ceva. Fratele meu mai mare 
s-a însurat de șase ani. Și el și 
soția lui muncesc la întovărășire. 
Sînt oameni harnici. Trăiesc des
tul de bine. Și-au făcut și ei casă 
nouă. Dar vorba e, încă nici pînă 
acum nu și-au tencuif-o. Pe cînd 
verii mei colectiviști i-au luat-o 
cu mult înainte. Au și cu ce să-și 
facă. Cîștigă bine în gospodăria 
colectivă. Toate astea le-au văzut 
și părin/ii mei. De aceea au făcut 
cerere. Îmi pare bine că vom 
fi și noi colectiviști. Uite, eu asta 
am vrut să vă spun. Și-am s-o 
mai spun și la alții".

NICOLAE BARBU

II B, și-a ales cărți 
de literatură.

Zi de zi, tot mai 
numeroși sînt cei ce 
doresc să pătrun
dă tainele cărți
lor, să-și îmbogă
țească continuu ni
velul de cunoș
tințe politice și de 
cultură generală.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic
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Noi blocuri de locuințe ridicate in Suceava

„Fotbal modern
reflec- 

i Re- 
s-au întîlnit 

restanță con- 
campionatul

Aseară la lumina re: 
toarelor stadionului
publicii 

într-un meci 
tînd pentru 
categoriei A de fotbal echi
pele bucureștene Rapid și 
C.C.A. Fotbaliștii feroviari 
s-au reabilitat în fața publi
cului după insuccesul din fi
nala „Cupei R.P.R.’' obținînd o 
meritată victorie cu scorul de 
2—1 (2—1). In pofida terenu
lui alunecos, ambele echipe 
au luptat cu multă ardoare 
pentru victorie oferind de 
multe ori celor 25.000 de spec
tatori faze jnteresante. Scorul 
a fost deschis în minutul 8 
de Rapid prin Balint. După 7 
minute, Balint a modificat re
zultatul șutînd balonul In col
tul drept al porții. în minutul 
17, C.C.A. a înscris prin Con
stantin care a transformat o 
lovitură de la 11 m.

Tenis de masă
A început Cupa campionilor 

europeni la tenis de masă, 
completiție care a fost cîști- 
gată la prima sa ediție de for
mația romînă C.S.M. Cluj.

Primul meci al celei de-a 
ll-a ediții s-a disputat la Am
sterdam între campioana O- 
landei A.M.V.G., și echipa 
Borussia Dusseldorf (R. F. 
Germană). Victoria a revenit 
jucătorilor germani cu 8—1. 
Singurul punct al gazdelor a 
fost realizat de Onnes care 
l-a învins pe Terbek cu 2—1. 
în turul doi Borussia Dăssel- 
dorf va juca cu C.S.M. Cluj.

Box
La Casa de Cultură a Ti

neretului raionului Grivița 
Roșie s-a disputat joi seara 
întîlnirea de box dintre echi
pele C.C.A. și Rapid din ca
drul campionatului republi
can. Pugiliștii de la C.C.A. 
au terminat învingători cu 
scorul de 25—14. în cel mai 
important meci M. Dobrescu 
(C.C.A.) a terminat la egali
tate cu D. Davidescu. Alte 
rezultate: I. Pătruț egal cu 
V. Czekeli; I. Baciu egal cu 
Gh. Tănase ; Gh. Negrea b. p. 
N. Motoc.

(Agerpres)

Gimnastică la sala ștrandului Tineretului. La paralel» 
tînăra gimnastă Pleavă Viorica.

Foto: N. STELORIAN

Fruntașii din abataj
(Urmare din pag. l-a)

vagonete 
sarcinile

cîteva 
peste

In 
să

scoată zilnic 
de cărbune 
de plan.

Dar, să-i urmărim 
mai departe. In timp ce Ma
rinescu și Șoancă îl ajutau pe 
artificier să transporte explo
zibilul și materialele de fixa
re a lui în lăcașurile unde se 
va produce explozia, Ion Cuța 
cercetează cu atenție peretele 
frontal. „Aici e o ruptură în 
cărbune, aici alta... aici alta... 
spune el. Ne folosim de aces
te rupturi și, printr-o plasa
re judicioasă a dinamitei, si
lim cărbunele să se disloce 
cu mai puține pușcături. 
loc de șase pușcături o 
dăm numai trei".

Asta înseamnă mai întîi 
conomii de exploziv și 
capse dar mai înseamnă și alt
ceva: cu cît pușcăturile sînt 
mai puțin numeroase, cu atît 
bulgării de cărbune sînt mai 
puțin sfărîmați, condiție pe 
care trebuie s-o îndeplinească 
cărbunele de calitate bună.

Pregătirea „pușcării" e ga
ta. Brigada se retrage într-o 
galerie apropiată. Un simplu 
contact electric și o detunătu
ră străbate galeriile subterane

pe tineri

e- 
de

După întîlnirea de fotbal 
„Steagul roșu"—Levski-Sofia V ", 

șî

7) rima vizită la Sofia a 
l echipei romîne de fot

bal „Steagul roșu" din 
Brașov a fost așteptată cu viu 
interes. Oaspeții erau deja ciș- 
tigători virtuali ai primei edi
ții a Cupei vice campionilor din 
Balcani. Miercuri seară la So
fia, „stegarii" din Brașov au 
demonstrat cu prisosință că 
merită pe deplin prețiosul tro
feu ciștigat după 7 meciuri in 
care n-au cunoscut înfrin- 
gerea. Intr-adevăr, pe stadio
nul „Vasil Levski" fotbaliștii 
romîni au prestat un joc mo
dern, tehnic, rapid și specta
culos care a impresionat atit 
pe spectatori cît și pe specia
liști. Nu vom exagera deloc 
dacă vom afirma că „Steagul 
roșu" a reușit unul din cele 
mai frumoase meciuri prestate 
de echipele străine care au 
evoluat la Sofia in ultimii ani. 
Ziarele care apar în capitala 
Bulgariei sînt pline de elogii 
cu privire la jocul desfășurat 
de fotbaliștii romîni, în seara 
zilei de miercuri. Astfel, zia
rul de specialitate „NARODEN 
SPORT" consacră aproape în
treaga cronică a meciului ma
nierei de joc a fotbaliștilor ro
mîni.

„Miile de spectatori care au 
asistat miercuri seara la me
ciul de pe stadionul „Vasil 
Levski" poate că vor uita după 
un oarecare timp diferite mo
mente ale meciului, poate chiar 
și rezultatul, dar cu certitudine 
va rămîne întipărit în memo
ria lor pentru timp îndelungat 
jocul perfect al extremelor 
David și Hașoti. Amîndoi, a- 
jutați foarte bine de interii 
Meszaroș și Năftănăilă au de
monstrat o lecție practică pri
vind jocul extremei în fotbalul 
contemporan. Disciplinați și 
răbdători, David și Hașcti stă
teau lîngă linia de tușă, aș- 
teptînd balonul, iar atunci 
cînd îl primeau jucau cu atîta 
pricepere, îneît întreaga a- 
părare a gazdelor făcea cu 
greu față presiunilor exerci
tate de înaintarea romînă".

In continuare ziarul apre
ciază jocul excelent al interu
lui Meszaroș pe care îl nu
mește „bombardier". Mai de
parte ziarul scrie : „Nu numai 

în lungi ecouri repetate. Ga
zele provenite în urma explo
ziei vor mai stărui în abataj 
cîtva timp, de aceea nu se 
poate continua lucrul. Băieții 
din brigadă însă nu-și irosesc 
vremea fără rost. Timpul cît 
durează explozia și evacuarea 
gazelor este folosit pentru 
pregătirea stîlpilor necesari la 
armare. De aceea ei au mutat 
locul de pregătire a stîlpilor 
de susținere la locul de re
tragere în timpul pușcării.

...In decursul zilei de lucru 
tinerii au pușcat, au armat și 
au transportat cărbunele de 
nenumărate ori, de fiecare da_ 
tă dovedind aceeași bună ot- 
ganizare a muncii în brigadă. 
Spre sfîrșitul schimbului au 
luat măsuri pentru curățirea 
locului de muncă, pentru 
crearea acelui șanț necesar e- 
chipei care urmează să intre 
în șut.

— Ceea ce ați văzut însă 
constituie numai o parte din 
măsurile întreprinse în vede
rea îndeplinirii obiectivelor 
stabilite în întrecere, ne-a 
spus Cuța. Importante sînt, 
de pildă, nu numai măsurile 
de organizare luate la înain
tarea în frontul de lucru, dar 
și cele din perioadele cînd ne 
retragem dintr-o galerie. Se 

extremele, interii și centrul 
înaintaș au lăsat impresii ex
celente. întreaga echipă „Stea
gul roșu" s-a dovedit a fi la 
înălțime — un colectiv bine 
sudat, cu o tehnică și pregătire 
fizică solidă.

Ziarul „RABOTNICESKO 
DELO" scrie printre altele: 
„Forma excelentă în care se 
află fotbaliștii de la „Steagul 
roșu” ne făcea să credem că 
Levski va avea un adversar 
periculos. Ceea ce au demon
strat însă oaspeții a depășit 
toate așteptările. Echipa joacă 
un fotbal modern și rapid. 
Pasele jucătorilor sînt trimise 
la destinație cu foarte mare 
precizie. Apărarea joacă cu 
multă siguranță, iar atacanții 
caută în permanență străpun
gerile rapide".

Ziarul „ZEMEDELSKO 
ZNAME" scrie: „Miercuri 
seară zecile de mii de specta
tori au aplaudat furtunos și 
pe merit frumoasa victorie a 
„Steagului roșu". Fotbaliștii 
romîni au demonstrat un joc 
pe care rareori l-am putut ve
dea : bine gindit, modern, 
eficace și ca atare spectaculos”.

Cuvinte de laudă are fi zia
rul ,AtARODNA MLADEJ" : 
„Steagul roșu” este o echipă 
care practică un fotbal mo
dern și tehnic. Jucătorii ro
mîni au folosit la maximum 
aripile, iar prin pase duble pu
neau întotdeauna în 
favorabilă pe colegii 
tripletă".

La Sofia, tn seara 
miercuri, comportarea echipei 
„Steagul roșu" a găsit numai 
cuvinte de laudă atît in rîndul 
iubitorilor de fotbal cit și a 
tehnicienilor. Cupa vicecam- 
pionilor balcanici constituie 
totodată și un bun prilej pen
tru întărirea legăturilor de 
prietenie dintre sportivii țâri
lor din Balcani.

poziție 
lor din

zilei de

TOMA HRISTOV
Sofia, 16 noiembrie 1961

Florența Albu : „Firi popas //

ulterioare. In 
însă mult ma
pe care trebuie 
minei. De ase-

alcătuit de 
pentru a 
brigăzilor 

pentru tit- 
Pe

' Z*

celei de-a 15-a aniversări
a Uniunii liiternâțiiiiiale a Studenților

■>

într-o atmosferă 
ziasm tineresc, j 
avut loc la Casa de Cultură 
a Studenților din Capitală o 
adunare festivă cu ocazia ce
lei de-a 15-a aniversări de la 
crearea Uniunii Internaționale 
a Studenților. La adunare au 
luat parte studenți romîni și 
străini care învață in țara 
noastră și cadre didactice.

în cadrul adunării au luat 
cuvîntul 
cretar al 
U.T.M. 
U.A.S.B. 
președinte al Uniunii Interna
ționale a Studenților, care se 
găsește în țara noastră la in
vitația Consiliului U.A.S.R. 
Cuvîntările au fost ascultate

i de entu- 
joi seara a

Cornel Burtică, se- 
Comitetului Central 

și președinte al 
și Jiri Pelikan —

Numirea noului ministru al Republicii 
Populare Romîne în Suedia

Printr-un decret al Const 
țiului de Stat al Republicii 
Populare Romine, tov. Petre 
Mânu a fost numit in calitate 

:outâ nu ații »ă 
Deisaj. cit mc 

o

șelar, poeta c 
contur»-» uz 
d» grabă

cav»
Ei:» rocBSi 

tr»euți. critica 
necazita'.e, pentru ap 
rea „reportajului liric" 
mulă folosită deseori în legă
tură cu unei» poezii al» sale, 
risipite în reviste. Cunoscînd 
ca pe un fapt pozitiv recep
tivitatea si străduința poetei 
de a se înscrie — prin alege
rea temelor, — in cea mai 
operativă actualitate, trebuie 
remarcat totodată că, în cap
tarea izvoarelor de poezie ale 
realității socialiste Florența 
Albu s-a dovedit o entuziastă, 

cee-a ce aa_ 
semnale ca o 

funde-
— for-

Note de lector
dar că acest entuziasm i-ar 
ti cerul ceva mai multă rigoa
re, a mai pronunțată grijă în 
tratarea artistică a ideilor.

Cultivtnd aproape în exclu
sivitate versul alb, poeta mi
zează în primul rînd pe va
lorile interioare ale substanței 
lirice scontînd, că armoniile 
se vor transmite implicit citi
torului. Superficialitatea, cu
noașterea fugară a realități
lor fac ca unele pasaje să 
sufere de simplism sau con
venționalism, cum ușor se 
poate vedea dintr-o poezie 
ca „Tractoriștii" ; „Știu că ei 
înfăptuiesc revoluția socia
listă / aici, în Bărăganul Ințe- 
lenit In bălării și In credințe 
bătrine". Piese de Înțesă vi
brație sufletească cum sînt 
poeziile : Cunosc clipa gravă 
a zorilor... Așa sînt la noi 
primăverii», Activist și post, 

brigada lor au realizat econo
mii în valoare de 15.400 lei 
(11.000 lei la recuperarea lem
nului și a traverselor de 
mină, 1.800 lei la exploziv, 
900 lei la capse etc.). Totoda
tă, pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie tinerii au scos din 
abataj cu peste 1700 tone mai 
mult cărbune decît sarcina 
de plan pînă la acea dată.

Și celelalte angajamente sta
bilite în întrecere au fost înde
plinite. Dumitru Marinescu și 
Constantin Angelescu urmea
ză cu regularitate cursurile 
școlii de mineri, în timp ce 
restul membrilor brigăzii își 
însușesc cunoștințe noi la 
cursul de ridicare a calificării. 
Obiectivul de a da numai căr
bune de bună calitate a fost 
și el îndeplinit și asta se 
poate citi chiar pe panou: „Ca
litatea 
bufiă". 
nizare 
la sine

Iată dar că toate angajamen
tele au 
tregime 
năr din 
secutiv.
gada tinerilor mineri condusă 
de Ion Cuța a primit titlul de 
„brigadă fruntașă".

cărbunelui — foarte 
Cît despre buna orga- 
în brigadă vorbesc de 
faptele de mai sus.

fost îndeplinite în in
și de către fiecare tî- 
brigadă, trei luni con- 
Pe această bază, bri-

h

viu interes, fiind în re- 
rînduri subliniate de

cu un 
petale 
aplauze.

In încheierea adunăiii parti- 
cipanții au adoptat un mesaj 
către Uniunea Internațională 
a Studenților prin care își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
pe care o duce U.I.S. pentru 
pace, împotriva colonialismu
lui, pentru apărarea interese
lor fundamentale ale studen
ților, pentru cooperare și uni
tate în mișcarea internaționa
lă studențească. Aplauze în
delungate au subliniat adop
tarea acestui mesaj.

După adunare, formații ar
tistice studențești din centrul 
universitar București au pre
zentat un program artistic.

p.
de trimis extraordinar ți mi
nistru plenipotențiar al R. 
Romîne in Suedia.

_$ttn kj

c*c_>d  m 
o emane 
bc bazar, 

să rid / să mingii florii», / să 
scormonesc pămintul cald cu 
degețel», / să strivesc intre 
dinți mugurii tineri ai pomilor 
/ și mai știu să Iubesc — / 
sînt toată în clipa asta /, doar 
iubire" (Tînără).

Prezentă de mai multi ani 
în paginile publicațiilor 
literare. Florențc Albu 

pniejtues'e acum todtarrea cu 
o selecție represen'arivă da 
poezia sa.

îndrăgostită de peisajul 
nou al patrie: — pe care îl 
străbate neobosită în căuta
rea valorilor sufletești și a 
faptelor care vorbesc de mă
reția oamenilor vremii noas
tre — poeta își definește acest 
sentiment tatr-o tonalitate 
maioră, ridicindu-se mai tot
deauna deasupra simplelor 
descrieri meritorii si reliefînd 
o atitudine, un crez artistic. A- 
colounde cadrul natural o mai 
apropiat poetei, acolo unde 
reacțiile sale sufletești se vă
desc mai pregnant — ca în 
Poemă sau Cunosc cUpa gra
vă a zorilor— (deci în lumea 
de o duioșie aspră a cîmpiei 
natale) — vom întilni si cele 
mai emoționate reliefări ale 
ideilor și faptelor contempo
rane. Grăitor e ciclul Activist 
șl poet elogiu al muncii de
votate a comuniștilor pentru 
transformarea socialistă a Bă
răganului. In ciuda unor pa
saje nefinisate, ciclul acesta 
e valoros tocmai prin defini
rea pas cu pas a apartenen
ței eului liric al poetului Ia 
drumurile, gîndurile și fap
tele eroului său : „Amîndoi 
avem în serviete / strinse cu 
grijă / plinea, cartea șl visul

— / șl uit», mergem alături. 
/ mincâm la răscruci, / cînd 
n» apucă foamea șl s»t»a, / 
străbatem drumuri... drumuri 
șl vrem».„".

Chiar atunci cind pără
sește universul favorit. Bără
ganul, pentru domenii noi, 
pentru o cobori în mină sau 
pentru călătorii pe cărările a- 

ști» că atunci cînd a fost ter
minată exploatarea unei ga
lerii trebuie s-o părăsim. 
Poți însă să ieși din ea și a- 
tita tot? Fără îndoială că nu. 
Mai întîi trebuie prăbușit ta
vanul, pentru a evita eventua
lele pericole 
galerie există 
terial lemnos 
să-1 „răpim-* 
menea, pentru susținerea ta
vanului am mai lăsat la îna
intare unii stîlpi de cărbune, 
care ar putea fi acoperiți fără 
rost în timpul retragerii. Și de 
data aceasta este necesară o 
organizare foarte precisă în 
brigadă: unii tineri extrag 
cărbunele rămas, alții extrag 
lemnul, în așa fel ca să nu 
lăsăm minei nimic. Ne-am an
gajat, de asemenea, ca Ia re
tragerea din galerie să scoa
tem și traversele folosite la 
linia ferată. In acest fel re
ducem și mai mult cheltuieli
le pe tona de cărbune.

...Afară la lumina zilei, Cuța 
ne-a dus la panoul 
organizația U.T.M. 
urmări rezultatele 
aflate în întrecerea 
Iul de brigadă fruntașă, 
panou se putea citi că numai 
pînă la 1 octombrie tinerii din

E o bucurie simplă, tine
rească, întemeiată pe o adîn- 
că certitudine, pe credința 
în forța . ideilor și faptelor 
partidului : „Trec pe toate 
drumurile, simțind / legătura 
mea prin milioane de apro
pieri și distanțe de oameni / 
asemenea stelelor unei gala
xii, / unitare în univers / prin 
soarele lor". (Fără popas).

Fie că transfigurează poetic 
frumuseți și transformări din 
Bărăgan, fie că ascultă emo
ționată freamătul qaleriilor 
din mină sau gindurilor mine
rilor, fie că petrece zile lu
minoase printre pescari sau 
cîntă cu entuziasm bucuriile 
vîrstei sale, tînăra poetă ma
nifestă dragoste și preocu
pare statornică pentru pro
blematica actualității.

Experiența întîiului volum 
indică cele mai meritorii rea
lizări tocmai la interferența 
dintre vibrația interioară 
impresiile ce o solicită 
afară. Operînd uneori 
simboluri mai puțin expresive 
(ca în însemnări din mină) 
înclinînd spre pitoresc alteori 
(cum se poate vedea oarecum 
în ciclul despre pescari, poe
ta își estompează pe alocuri 
atribute care în schimb se 
dovedesc pline de vitalitate 
în cicluri ca Bărăgan sau 
Vîrstă. Turistului exaltat îi 
preferăm poetul receptiv, ne
obosit în a cunoaște oamenii 
zilelor noastră. Faptul că, în 
ultima vreme, Florența Albu 
cultivă asiduu și reportajul 
publicistic e un fel de pro
misiune că viitoarele întîlniri 
cu poezia sa se vor petrece 
mai frecvent în domeniul sin
tezelor lirice. Ciclul final, 
Vîrstă, din volumul de debut, 
pare să fi» un preludiu.

din
cu

MIHAI NEGULESCU

Produse peste plan
întreprinderii 

din Ploiești au 
acum șantierelor 

peste planul 
tuburi, băi 

produse sanitare 
pentru 3100 de apar- 
Succesul obținut se 
în primul rînd creș-

față de prevederile

Muncitorii 
„Feroemail' 
li viat pînă 
de construcții 
anual radiatoare, 
și alte 
necesare 
tamente. 
datorește 
terii productivității muncii cu 
10 la sută 
planului.

Cantități 
teriale de 
mis în plus șantierelor și ce
lelalte întreprinderi din re
giune. Colectivele fabricilor 
de ciment din Fieni și Co
marnic, de pildă, au livrat tn 
plus ta primele 10 luni ale

însemnate de ma- 
cosistrucție au tri-

(Urmare din pag. l-a)

rie. Cind a venit la Suceava 
i-au mai trebuit niște oameni 
ca să completeze echipa. A 
mers peste tot, s-a uitat, a 
ales. De ce ? Nu pentru că 

ar fi vrut niște ași, ci pentru 
că îi trebuiau oameni din care 
să scoată meseriași foarte 
buni, tineri serioși și harnici. 
Pentru că poți să dai oare 
oricui pe mină să monteze un 
utilaj dintre cele mai preten
țioase, care trebuie aranjat cu 
finețe, ca un ceasornic ? Și pe 
urmă, nu oricine rezistă pre
tențiilor brigăzii lui Damian. 
O greșeală, cît de mică să fie, 
afectează direct re numele tu
turor, al întregii brigăzi, aici 
nu e admisă cirpiceala sau 
chiulul. Cine intră în brigada 
lor trebuie să muncească se
rios și temeinic.

Dar ceea ce impresionează 
din întreaga personalitate a 
lui Damian nu e atît meseria
șul și performanțele lui, cît el, 
omul, cu felul lui de a fi, de 
a trăi, de a gîr.di, cu senti
mentele lui față de tovarășii 
săi, față de munci, față de 
soție și copii.

L-am întrebat de pildă :
— Nu ți-e greu să umbli din 

șantier în șantier, dintr-un loc 
în altul ?

Mi-a răspuns sincer, ome
nește.

— Intr-un fel mi-e greu. Mi-e 
greu că nu sînt lîngă familie. 
Nevasta e 
doi copii.
I-am spus 
tru că eu 
dar n-a vrut. $i să știți că-i 
destul de greu, tar dacă găsiți 
rreun meri! ir, <aptul că ev

Xb * i

singură acasă cu 
Și mai și lucrează, 
să stea acasă, pen- 
ciștig foarte bine,

s-c
ca

nici nu 
la

Cind am pin- 
născuse de m 
văzusem copilul, era încă 
maternitate ți, cum n-aveam 
voie să intru acolo, i-am scris 
un bilet că plec. Cînd m-am 
întors, băiatul avea 8 luni și 
spunea „tata", deși nu mă vă
zuse decît atunci. Am stat 
vreo cîteva zile și-am plecat 
iar, pentru că sosiseră niște 
utilaje și eram chemat urgent. 
Și vă dau cuvîntul meu că 
nu mi-a spus nimic, n-a plins, 
nu s-a văitat. Asta, cred eu, 
contează foarte mult în viața 
unui constructor.

Cunoscînd toate acestea, ai 
putea crede că viața lui Da
mian aici, pe șantier e mon'o- 
tonă, neinteresantă. Ziua lu
crează, uneori rămîne in hală 
pînă seara la șapte. Apoi, sin
gur, neavînd ce face merge și 
se odihnește ți, a doua zi, iar 
la muncă.

Nu-i așa. Viața lui e boga
tă, fiecare zi e interesantă. In 
primul rînd, e tot timpul îm
preună cu cei din brigadă, cu 
brăilenii lui. Se duc la biblio
tecă, iau cărți și citesc. Merg 
la club și se distrează, văd 
filme, spectacole.

Sînt unii care merg des 
la restaurante și beau — 
să-și omoare timpul, zic 
Damian 
ții lui. 
zgîrciți.

pe 
ca
ei. 

nu bea, și nici bâie- 
Nu pentru că ar fi 
pentru că ar ține la

Noi unități sanitare 
în Maramureș

La Poienile de sub Munte, 
Tîrșolț și în alte 17 localități 
și centre muncitorești din re
giunea Maramureș au luat 
ființă de curînd noi circum
scripții sanitare, iar la Tîrgu 
Lăpuș a fost dată în folosință 
o policlinică modernă. în pre
zent pentru îngrijirea sănătă
ții oamenilor muncii din Ma
ramureș funcționează 176 cir
cumscripții sanitare, 88 case 
de naștere, 19 spitale, 7 poli
clinici. 10 statii de salvare etc. 
Astăzi în regiunea Maramureș 
un medic revine la un număr 
de locuitori de trei ori mai 
mic decît în anul 1945.

uiTtrr

lEOWRt;.#

anului, ciment din care se 
poate prepara beton pentru 
construirea a peste 800 de a- 
partamente. în același timp, 
industria locală a livrat în
semnate cantități de cărămizi, 
țiglă, teracotă etc. Materialele 
trimise șantierelor sînt apre
ciate de constructori datorită 
calității lor.

Preocupați să reducă prețul 
de cost al produselor, colecti
vele de muncă ale acestor uni
tăți au realizat prin reducerea 
consumurilor specifice în a- 
ceeași perioadă economii su
plimentare în valoare de peste 
5.500.000 de lei.

(Agerpres)

de

de 
să 
de

bani, ci pentru ci țin la dem
nitatea lor, la prestigiul lor și 
al întregii brigăzi. In al doi
lea rînd, nici meseria lor nu 
le permite asta, și Damian 
le-a demonstrat de ce. Pentru 
un montator de precizie, care 
lucrează cu utilaj fin, băutura 
e o calamitate. Ea îți distru
ge puterea de concentrare, si
guranța mișcărilor, spiritul 
pătrundere.

Damian s-a mai obișnuit 
asemenea, de cind e singur, 
se simtă răspunzător față 
fiecare clipă liberă a sa și a 
prietenilor săi din brigadă, cu 
care stă în același dormitor. 
L-am întrebat, de pildă, ce-au 
discutat ei în ultimele seri, 
cînd s-au dus să se culce, și 
mi-a spus:

— Aseară am vorbit despre 
Titov, alaltăseară despre un 
film care ne-a plăcut, în sea
ra cealaltă le-am povestit eu 
ceva din India, iar în seara ai
laltă... nu-mi aduc aminte ce. 
Știți, am reușit să-i dezbar pe 
băieți să mai stea pînă tîr- 
ziu de palavre, de „bancuri", 
să piardă vremea cu lucruri 
care, zău, nu-ți folosesc abso
lut la nimic în viață.

Spuneam la început că se 
pare că lui Damian nu i s-ar 
potrivi deloc eticheta de ro
mantic. Prea arată așa, a om 
așezat și liniștit, calm, cu o 
înfățișare dintre cele mai obiș
nuite. Vocabularul lui e întot
deauna sec, sentimentele îi sînt 
statornice, iar gesturile lui 
calculate parcă cu precizie di
nainte.

Și totuși... Intr-o zi, cineva 
din conducerea viitorului com
binat a venit la el cu un anu
me scop.

— * despre
-r«ts hufBSÎ foarte frvmoase. 
Se zice că cwnoști la precizie 
toate măruntaiele utilajelor

Ă apdrut în limba romînă
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al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului
revistă teoretică și

Acest 
cuprinde 
struirea 
U.R.S.S.

număr al 
articolele : 
comunismului 

șl adîncirea i 
capitalismului", 
rez; „Programul comunismu
lui și mișcarea de eliberare 
națională" de R. Arismendi ; 
„Proiectul de Program al 
P.C.U.S. și viitorul Canadei11 
de T. Buck ; „Uniunea Sovie
tică arată popoarelor calea" 
de B. Zahar eseu ; „Unele as
pecte ale problemei naționale 
în Africa" de I. Potehin.

La rubrica ,Jn partidele 
comuniste și muncitorești**  re
vista publică numeroase ma
teriale informative cu pri
vire la activitatea unor parti
de frățești.

în cadrul rubricii „Schimb 
de păreri" sînt publicate în 
continuare materiale pe tema 
„Comuniștii și tineretul".

La rubrica „Cărți și re- 
viste“ sînt publicate artico-

Casa de Economii și Consemnațiuni 
a Republicii Populare Romîne

a prelungit termenul de procurare, fără diferență de preț, 
a obligațiunilor C.E.C., pentru tragerea la sorți lunară din 
30 noiembrie, pînă la 22 noiembrie inclusiv.

Depunătorii care în prezent posedă obligațiuni C.E.C., 
precum și cei care și le vor procura în cursul lunii noiem
brie vor participa atît la tragerea la sorți lunară din 30 no
iembrie a.c., la care se vor acorda numeroase cîștiguri de 
75.000 Iei, 50,000 Iei, 25.000 Iei și altele în valoare totală de 
1.920.000 lei, cît și la tragerea Ia sorți din 31 decembrie cu 
cîștiguri în bani, în obiecte și excursii în străinătate, pre
cum și la tragerile la sorți următoare.

PRODUSE ALE FABRICII DE POSTAV

s?-? *

strică stai, 
lucrezi în

s-a făcui

care se montează aici, că ți-au 
trecut toate prin mîini, bucată 
cu bucată. Nu vrei să rămii la 
noi definitiv ? o s-o duci îm
părătește, te ocupi doar de în
treținerea utilajelor. Se strică 
ceva, repari. Nu se 
Leafă bună, nu 
frig...

La care Damian 
roșu la față și-a răspuns :

— Nu-i de mine. Cântați pe 
altul.

Respectivul a insistat.
— Nu pot, zău nu pot. După 

ce terminăm aici, trebuie să 
plec la Craiova, avem acolo o 
lucrare mare. Dacă aș vrea, 
aș putea să refuz, să rămîn 
aici. Dar nu vreau. Nu știu 
dacă mă înțelegeți, dar nu pot 
să-mi schimb meseria, e prea 
frumoasă.

Și ochii lui Damian, atît de 
senini și liniștiți de obicei, au 
licărit o clipă, aprinși parcă 
de-o seînteie pornită dintr-un 
sentiment de jignire sau 
duioșie față de 
constructor.

Și el spusese 
ca să-și ridice 
pentru 
om cu 
nuit.

Sînt 
buni decît el 
mai multă experiență. Sînt 
alți șefi de brigăzi de tineret 
mai buni pedagogi, mai auto
ritari, or fi avind alții biogra
fii mai interesante. Un lucru 
e însă limpede în ce-l privește 
pe Damian. Descoperi în el. 
dacă stai să-l cunoști, în mun
ca lui, în atitudinea față de 
oameni, față de el, față de fa
milie și copii, omul cu perso
nalitate armonioasă. pe o' 
rtmpia, modest, tzpic : 
rje'e -ymre despre 
atunci cind scrii. ai dc~o 
tintărești bine cuvîntul.

de 
demeseria lui

nutoate astea 
cumva prețul, 

că el se consideră un 
totul și eu totul obiș-

desigur alții poate mai 
în meserie, cu

fi

informați vă a partidelor comuniste 
și muncitorești.

revistei
„Con-
l in
crizei

de M. Tho-

„Sccisori, note" 
„Popoarele 

luptă împotriva

lele : „Acest lucru nu trebuie 
să se repete 1“ de V. M. Van- 
denhove; „Prin luptă spre 
victorii" de M. Klir ; „«Mătu
șa Sally» a d-lui Taylor**  de 
A. Rothstein.

Rubrica 
cuprinde notele 
Oceaniei 
colonialismului*  * de I. Schv.an 
și „Scrisoare din Berlin" de 
G. Conato.

în acest număr sînt publi
cate, de asemenea, materiale 
noi la rubrica „împotriva re
presiunilor și persecutării de
mocraților".

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului" apare lunar 
în limbile; bulgară, cehă, 
chineză, coreeană, engleză, 
franceză, germană, italiană, 
japoneză, mongolă, olandeză, 
poloneză, romînă, rusă, spa
niolă, suedeză, ungară, vietna
meză și altele.



Construcțiile zootehnice,
o sarcina importanta

Un început bun
Gospodăria agricolă colecti

vă „Vasile Roaită" din comu
na Crovu, raionul Titu, este 
la început de drum. Colecti
viștii au pornit hotărîți să 
dezvolte sectorul zootehnic. 
Din creditele acordate de stat 
au cumpărat 5 vaci și 20 de 
juninâ care constituie baza 
viitoarei ferme. In același timp 
colectiviștii au început con
struirea unui grajd pentru 100 
de vaci și a unei maternități 
pentru scroafe. Organizația de 
partid și conducerea gospodă
riei colective se străduiesc să 
valorifice și să folosească re
sursele. O mare economie la 
construcții a fost adusă prin 
executarea cărămizilor nece
sare în gospodărie. De aseme
nea la tavan s-au folosit în 
loc de ștachete de lemn, bețe 
groase din floarea-soareluL

Mobilizați de organizația de 
bază U.T.M. tinerii colectiviști 
și-au adus contribuția Ia ri
dicarea construcțiilor zooteh
nice. Tinerii Dumitru Chivu, 
Vasile Dumitra* * Vintilă Dumi- 
trașcu și alții au ajutat la con
fecționarea cărămizilor și la 
lucrările necalificate. In felul 
acesta tinerii colectiviști au 
contribuit la terminarea adă
posturilor la timp și la reali
zarea unei economii de 50.000 
lei.

h-

tuielile zilnice ale populației 
din țările Americii. Printre 
altele, în categoria țărilor cu 
cea mai mare scumpete, figu
rau Chili și Guatemala. Vene
zuela nu este enumerată în a- 
cest capitol. Pentru Venezuela 
s-a rezervat o rubrică deosebi
tă, pentru că prețurile din 
Venezuela pur și simplu nu 
pot fi comparate cu prețurile 
din alte țări ale Americii.

Venezuela obține multă va
lută. In primul rînd, de pe 
urma exportului de petrol și 
minereului de fier. Dar și de 
Pe urma cacao-ei, bumbacu
lui, zahărului. Venezuela ob
ține pentru exportul ei aproxi
mativ 8 miliarde bolivafi
anual.

8 miliarde bolivari, la o 
populație de aproximativ 7 
milioane oameni. S-ar părea 
că chiar risipirea fondurilor 
pentru construcția de șosele, 
poduri, zgîrie-nori costisitori 
nu poate consuma un aseme
nea aflux de aur. Și totuși 
valoarea bolivarului scade.

Venezuela însă nu este pri
ma țară prin care am trecut 
în călătoria mea în care cursul 
banilor scade. In ultimii ani 
și ultimele luni, a pierdut 
mult din valoarea sa și pe- 
so-ul columbian. In Brazilia 
vecină domnește inflația. Vru- 
guay-ul, Argentina, Chile, au 
fost nevoite să recurgă la o 
devalorizare serioasă pentru

M. ARCAN 
tehnician veterinar

La o ouată din coznuna Cartez*,  tn Oaș — ^stegarul'’, 
după un vechi obicei, schimbă batista miresei

de cercetare"

S-au încheiat lucrările Conferinței internaționale 
privind „Fizica și tehnica reactorilor nucleari

Joi s-au încheiat la Bucu
rești lucrările Conferinței in
ternaționale privind „Fizica și 
tehnica reactorilor nucleari de 
cercetare", organizată de Ins
titutul de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romîne în co
laborare cu Institutul unificat 
de cercetări nucleare de la 
Dubna.

La lucrările conferinței au 
luat parte oameni de știință 
specialiști în domeniul reac
torilor nucleari de cercetare 
din R. P. Bulgaria, R. P. Chi
neză, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. D. Coreeană, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Un
gară, Uniunea Sovietică și din 
țara noastră.

în timpul celor 6 zile cît au 
durat lucrările conferinței au 
fost dezbătute 68 de comuni
cări științifice. Multe din co
municările făcute s-au re
ferit la probleme privind 
lărgirea sferei de utilizare 
a reactorilor de cercetare din 
țările socialiste, la cercetări 
din domeniile chimiei sub- 
radiații, radiobiologiei, pro
prietăților corpului solid etc.

S-au analizat rezultatele ob
ținute în cadrul colaborării 
dintre laboratoarele și institu
tele de specialitate din țările 
socialiste privind exploatarea 
diferitelor tipuri de reactoare 
cu apă obișnuită sau cu apă 
grea.

Din comunicări și discuții a 
rezultat necesitatea lărgirii 
experimentărilor în domeniul 
fizicei reactorilor și a mate
rialelor nucleare prin folosi
rea pe scară mai largă a an- 
samblelor subcritice sau cri
tice. în acest domeniu au fost 
deosebit de utile și interesan
te comunicările făcute de oa
menii de știință sovietici pri
vind rezultatele obținute la

Informații
Formația muzicală „Los Pa*  

raguayos”* condusă de Luis 
Alberto del Parana, și-a în
ceput joi seara turneul în țara 
noastră cu un concert în Sala 
Palatului R. P. Romîne.

*
După un concert la Focșani, 

dirijorul turc Hikmet Simsek 
a sosit în Capitală unde a 
condus ioi seara concertul or
chestrei simfonice a Radio- 
t ele viziunii.

Trainic
Colectiviștii din Mogoșani, 

raionul Găești, au termi
nat, cu mult înainte de 

venirea iernii, încă doua graj
duri a cite 50 capete fiecare. 
Ca buni gospodari, ei au zorit 
lucrările așa incit acum, cînd 
au mai cumpărat 16 vaci cu 
lapte și 30 de juninci și au spo
rit deci efectivul lor de ani
male, sînt asigurate și adăpos
turile necesare. Pe lingă fap-

Ajutor

Z^n toamna aceasta gospo
dăria agricolă colectivă 
din comuna Ziduri, re

giunea București, {și va spori 
numărul vitelor proprietate 
obștească. De aceea se lucrea
ză acum intens pentru termi
narea construcțiilor zootehnice 
planificate. Încă din timpul 
verii, din resurse locale, au 
fost procurate diverse mate
riale de construcție realizîn- 
du-se in felul acesta economii 
importante.

La construcția grajdului de 
100 capete, a maternității pen
tru scroafe, la construcția ma
gaziilor contribuie cu forțele 
lor ți tinerii. Este un lucru pe 
care l-au hotărît ei în adună
rile organizației de bază 
U.T.M. Prin munca lor ei aju
tă echipei de constructori cali-

Institutul din Leningrad cu 
ansamble critice, în scopul 
formării zonei active la reac
toarele V.V.R.-M. de 10.000 
de Kw.

S-au dezbătut de asemenea 
o serie de probleme legate de 
termalizarea neutronilor în 
reaebori ți unele probleme de 
teoria reactorilor și utilizarea 
fluctuațiilor pentru cunoaște
rea caracteristicilor reactorilor 
cu apă.

Interesante au fost comuni
cările privind folosirea la 
reactorii cu apă a metodelor 
sursei pulsate și pilei oscilan
te pentru studiul caracteristi
cilor nucleare ale materiale
lor.

Conferința de la București 
a constituit un bun prilej pen
tru discuții și schimburi de 
păreri între oamenii de știin
ță și specialiști în domeniul 
reactorilor nucleari.

Cu această ocazie au fost 
stabilite liniile după care ur
mează să se desfășoare în 
viitor colaborarea dintre țări
le socialiste în domeniul cer
cetărilor de fizica și tehnica 
reactorilor nucleari de cerce
tare.

In încheierea lucrărilor con
ferinței au luat cuvîntul prof. 
Vladimir Goncearov, laureat 
al premiului Lenin, director 
adjunct al Institutului de 
energie atomică „I. V. Kurcea- 
tov“* din Moscova, prof. dr. 
Barwich Heinz, laureat al 
premiului Lenin, director ad
junct al Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la 
Dubna, și acad. Horia Hulu
bei, directorul Institutului de 
fizică 
R. P.

atomică al Academiei 
Romîne.

★
seara, directorul Insti- 

atomică al
Joi 

tufului de fizică

Joi seara, la teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” din Capi
tală (sala Filimon Sîrbu) a a- 
vut loc premiera comediei 
„Cred în tine” de Vadim Ko- 
rostîliov. Rolurile principale 
au fost interpretate de Lucia 
Mara, Mircea Albulescu și 
Adrian Georgescu. Regia spec
tacolului aparține lui George 
Carabin iar decorurile sînt 
semnate de T. Gheorghiu.

(Agerpres) 

și ieftin
tul că noile grajduri sint con
struite trainic ele revin și Ic 
un preț scăzut. Au costat cu 
20.000 lei mai puțin decit era 
planificat. Atît la procurarea 
materialului cit și la construc
ții, tinerii colectiviști au aju
tat din plin. Ei au cărat pie
triș și nisip, au ajutat pe con
structori la zidărie.

B. COSTEA

prețios
ficați condusă de tînărul can
didat de partid Vasile I. Cris- 
tea. Sînt întotdeauna nelipsiți 
de la lucru Vasile Pana.it, 
Ioana Vlad, Ion Drăghici și 
alții.

N. LRIMIA

Pregătiți pentru iarnă

Bunii gospodari lucrează 
cu chibzuință. Ei fac to
tul la timp. Acest lucru 

se poate spune și despre co
lectiviștii din comuna Izbiceni, 
regiunea Oltenia. Pe lîngă ce
lelalte lucrări din gospodărie, 
ei au muncit cu însuflețire și 
la construcția unor noi adă
posturi pentru animale. Au 
construit o îngrășătorie pentru 
porci*  al căror număr a cres
cut cu mult Apoi au început 
construcția unei hale pentru 
5.000 de păsări. Ambele con

(Urmare din pag. l-a) 
început să vină scrisorii*.  „Dafi-mi 
diploma că vreau să urmez școala 
de maiștri”, cerea tînărul. A scris 
odată, de două ori, de trei ori, 
și tot de atîtea ori n-a primit nici 
un răspuns.

Au trecut anii... Cîți I Păi vreo 
zece I Nu-i puțin deloc, e-o viață 
de om. O viață în care eroul s-a 
luptat să-și scoată diploma. Putea 
în vremea asta să mai urmeze 
încă de trei ori școala profesio
nală. Dar n-a urmat-o, și rău a 
făcut. Ar fi avut diploma. Așa, tot 
nu o are. Oricît a încercat el, n-a 
reușit. Tomescu, secretarul școlii, 
ti spunea s

— Du-te la fostul director și ia-1 
„tar* ”.

Directorul îl sfătuia sinc*r  !
— Nu te lăsa dus de nas I I a-1 

de g'rt pe secretar I
Băiatul (adică băiat era atunci, 

că acum, după zece ani, • om în 
toată firea) a avut o idee îndrăz- 

biroului 
din 

Cui-

neață. Să se adreseze 
pentru evidența diplomelor 
Ministerul Invățămîntului și 
furii.

Respectivul birou, tn loc 
dea un răspuns, a formulat 
adresa 69.465/1961 
cerut nimeni aceasta 
niție proprie a birocrației. Adică 
t-a sous așa solic;*antului  : db:omă 
nu-fi căm. dar s-o publicăm
ca pierdută în Buletinul nostru, 
penf-u ca să poți obține un du- 
plicat.

să-i 
prin 

— fără să-i fi
— o defi-

I

Academiei R. P. Romîne, 
acad. prof. Horia Hulubei, a 
oferit în saloanele restauran
tului Athenee Palace o masă 
în cinstea participanților la 
Conferința internațională *, Fi
zica și tehnica reactorilor nu
cleari de cercetare".

(Agerpres)

1
-de

ergem cu un șlep 
printr-o pădure. 
Pădurea de sonde 
se înalță pe apă, 
direct pe lac. Apa 
strălucește și se 

rostogolește, reflectând soarele 
uriaș argintiu-gălbui îneît ne 
dor ochii. Pare sticlă topită. 
Sub nasul șlepului nostru, 
zumzuie motoarele de foraj. 
Valurile ușoare, care se ros
togolesc de la vasul nostru, 
lovesc lin bazele sondelor. Su
te, mii de sonde. Unele au o 
culoare închisă, aproape nea
gră, altele — argintiu-cenușiu. 
Și toate pompează petrol. Mii, 
sute de mii de litri de petrol. 
Navigam printr-o pădure de 
sonde de foraj așezate pe lac. 
Este Maracaibo.

Productivitatea zilnică a son
delor de foraj este de aproxi
mativ 400 mii tone petrol. Iar 
soarele arde, topește, se to
pește. Atît vara, cît Și iarna. 
Uneori plouă. Și ploaia este 
caldă. Chiar în anotimpurile 
„răcoroase" ale anului, termo
metrul nu coboară sub 20 gra
de Celsius.

Totul pare aici cumva peste 
măsură, infinit: lacul, și căl
dura, și torentul nesfîrșit al 
petrolului gras, de culoare 
maro, care umple cisternele și 
rezervoarele.

Trei ore navigăm prin pă
durea tăcută a sondelor.

Capitala Venezuelei este 
Caracas. Autostrada duce di-

Cu ajutorul tinerilor 
brigadieri ai muncii 

patriotice
La gospodăria agricolă co

lectivă din Sîniob, regiunea 
Crișana, zilele acestea s-au dat 
în folosință un grajd cu o ca
pacitate de 107 capete, un sai
van pentru 500 ovine și o ma
ternitate pentru 55 de scroafe.

Organizația U.T.M. din gos
podărie a mobilizat tineretul 
să participe la aceste con
strucții în vederea terminării 
lor la timp. In aceste acțiuni 
s-au evidențiat în mod deose
bit cele două brigăzi de mun
că patriotică și tineri colecti
viști ca Herberger Martha, 
Zelina Alexandru, Csilik Ale
xandru și alții.

V. CLONDA

strucții au fost terminate eu 
mult mai devreme. La toate 
lucrările au participat cu însu
flețire și tinerii colectiviști. 
Tinerii au participat cu rîn- 
dul*  pentru a nu stingheri bu
nul mers al lucrărilor din 
cîmp, la confecționatul celor 
87.000 chirpici și la procuratul 
materialului lemnos. Muncind 
astfel, colectiviștii din Izbiceni 
au asigurat animalelor adă
posturi bune și ieftine.

D. HUNA

Solicitantul, comemorînd cu du
rere tn suflet un glorios deceniu 
de alergătură de la Ana la Caiafa, 
s-a declarat în sfîrșit învins în fafa 
unui asemenea răspuns. Vorba di
rectorului și a secretarului: îl lua
seră prea „tare". Adică vroiau să-l 
convingă că a pierdut ceea ce nu 
avea I

O ultimă concluzie se impune : 
dacă fostul director al școlii și se
cretarul școlii n-au reușit să elibe
reze în zece ani o diplomă, iar 
Biroul pentru evidența diplomelor 
din M.I.G a încurcat lucrurile și 
mai mult, ei au totuși meritul de 
a fi definit în ce constă esența 
birocrației, în tot ceea ce are ea 
mai strălucitor. Și asta nu o puțin.

-
Brigada de constructori 
navali condusă de Gheor- 
ghe Manole, de la Uzinele 
mecanice Tumu Severin, 
lucrînd la asamblarea unor 
piese ale șalupelor de 

1.000 tone.

K

America Latină astăzi (V)

Reportaj «iin Venezuela

Recentele evenimente din 
Venezuela au atras aten
ția opiniei publice. Repor
tajul ziaristului vestgerman 
Peter Grubbe de la ziarul 
burghez „Die Welt" din 
Hamburg aduce cititorului 
elemente interesante pen
tru înțelegerea situației 
din această tară.

rect în centrul orașului. Pen
tru a o construi, s-a hotărît 
să se dărîme cartiere întregi, 
chiar raioane întregi. Iar pe 
ambele părți ale autostrăzii se 
înalță zgîrie-nori. Sînt clădi
rile administrative ale compa
niilor petrolifere, ale trusturi
lor de oțel, ale firmelor co
merciale. Sînt hoteluri. Sînt 
case de locuit, sînt reședințele 
instituțiilor guvernamentale.

Scumpete® vieții
aracas este un 
oraș modern. Și 
scump. Plătesc 
pentru o cameră 
la hotel 55 boli
vari pe zi, iar ho

telul nu este nici pe departe 
„prima casă în oraș".

Venezuela este țara cu cea 
mai mare scumpete din Ame
rica. Nu de mult Organizația 
Națiunilor Unite a publicat 
date globale privitoare la chel-

i l
I

Munci toi ii din secția cam id a Combinatului chimic din Timaveni depășesc lună de lună 
sarcinile de producție. In fotografie : elabo raiea unei noi șaije de carbid.

„compresorul și mut
uscarea de diplo
mă a unui absol
vent al Institutu
lui de artă cine
matografică constă 
de obicei intr-un
film scurt, foarte 

restrins ca subiect și ambian
ță cinematografică. Este nece
sar să se precizeze acest lucru 
spectatorului care vizionează 
„Compresorul și vioara- -*  
prima realizare a unui tânăr 
regizor sovietic. A. Tarkovski 
*- pentru ca lipsa de acțiune 
tn înțelesul comun al cuvîntu- 
lut, modestia micii opere și fi
nalul ei oarecum precipitat, 
fără o concluzie afișată, să 
nu surprindă. De foarte multe 
multe ori tocmai această eco
nomie de mijloace tehnice, de 
fabulația exterioară îl obligă 
pe proaspătul cineast să fie 
limpede în expunere, concen
trat în idei, sobru dar nu lip
sit de naturalețe în limbajul 
folosit. Și tot de aici decurg — 
în cazuri fericite, ca această 
încîntătoare istorioară despre 
un copil și un muncitor care 
se împrietenesc — cele mai 
multe calități pe care se ba
zează astăzi filmul modern: 
simplitate, precizia detaliului 
de viață, profunzimea.

Tarkovski își alege ca obiect 
de studiu cinematografic un 
moment de viață simplu: în
chegarea prieteniei între un 

-

copil și un tinăr muncitor. Di
mineața, in drum spre școală, 
micul Sașka îl zărește prima 
oară pe Serghei. Tînărul îi ia 
apărarea puștiului pistruiat 
supranumit tn batjocură de 
ceilalți copii „scripcarui". La 
ieșirea din școală micul violo
nist tși zărește protectorul 
conducind in piața imensă un 
compresor roșu și impunător. 
Sprijinul moral acordat de 
muncitorul care îl invită 
pe mașina lui să străbată — 

sub ochii uimiți ai puștilor in
vidioși — drumul spre casă, 
îl face pe Sașka să-și cîștige 
stima băieților. Tînărul munci
tor va căuta să dezvolte cu 
răbdare curajul copilului, sti- 
mulindu-i mindria. dorința de 
a-și cuceri singur apărarea in
tr-o luptă, fie ea și inegală. 
Iată de ce maturul se dă la o 
parte, în altă împrejurare 
,.gravă" prin care trece micul 
său prieten și-l îndeamnă să 
se descurce singur: un băiat 
mai mare lovește pe altul mai 
mic, și atunci Sașka, Sașka 
cel temător, care de obicei evi
tă copiii pentru că își bat joc 
de vioara lui, își lasă instru-

i i
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bolivari — cea 
„stradă a maga- 
lume. Ea este 

dintr-un masiv

este scump, dar ală- 
risipă, aici trăiește 
Sub lux, se ascund

a salva banii care își pierd 
mereu din valoarea lor.

Caracas-ul se fălește cu bo
găția sa. Pentru a deveni 
membru al respectabilului 
„Country-Club" trebuie să a- 
chiziționezi o acțiune a acestui 
club. Iar ea costă cel puțin 25 
mii bolivari.

In centrul orașului se con
struiește — cu o cheltuială de 
100 milioane 
mai modernă 
cinelor" din 
construită 
stîncos. Șoseaua de automobile 
va urca în serpentine, pe 
stânca cea mai înaltă, ocolind 
magazinele care vor fi lipite 
de peretele stîncos. Parcă ar 
fi celulele unui fagure de al
bine.

Venezuela este bogată, Ca
racasul 
turi de 
mizeria, 
zdrențe.

Venezuela este bogată. Eco
nomia ei stagnează însă. Țara 
este zguduită de criză. Maga
zinele se închid. Periodic iz
bucnesc tulburări la universi
tate și în cartierele muncito
rești, iar în fața palatului gu
vernamental staționează tancu
ri și patrule înarmate pînă-n 
dinți păzesc intrările.

Aici mizeria se 
numește 
rancitos"

cutau de vorbă 
un muncitor con
structor într-unul 
din magazinele 
dintr-un zgîrie- 
nori. Muncitorul a 

intrat în magazin să-și cum
pere țigări. Nu-i ajung însă 
banii. Este de 4 luni fără lu
cru. Construcția la care a lu
crat el, s-a întrerupt: antre
prenorul nu are bani. Pe șan
tierul de construcție se spune 

mentul deoparte și sare de 
data aceasta in ajutorul celui 
slab. Va mînca bătaie și el 
— o știe — dar se va întoarce 
din luptă cu demnitatea ce
luia care și-a îndeplinit o da
torie morală. Cu generozitate 
îi restituie băiețelului mai i e 
mingea reciștigată. Cu m...- 
drie bărbătească se îndreaptă 
acum copilul spre prietenul 
care l-a invățat să-și învingi 
frica. Tînărul regizor so
vietic pătrunde cu sensibilita
te și fantezie în lumea intimă 
a acestui copil atît de matur 
și persuasiv in pregătirea sa 
muzicală, dar atît de naiv, 
descoperind cu ochi uimiți 
realitatea complexă prin in
termediul noului său prieten. 
Legătura care se naște între 
micul violonist și muncitorul 
de pe compresor este plină de 
semnificații. Copilul își va 
completa și îmbogăți orizon
tul cu senzații de viață 
proaspete, noi pentru el, în 
timp ce tînărul mecanic, obo
sit de zgomotul compresorului 
pe care îl conduce o zi în
treagă își va odihni sufletul 
cu sunetele armonioase ce se 
înalță — divină reculegere — 
de sub arcușul micului artist. 
Dacă ar fi numai atît, mica 
povestioară ar rămîne o de
monstrație fină, subtilă, dar o 
demonstrație psihologică. Ea 
își lărgește însă substanțial 
sensurile incluzînd adevăruri 
de viață pe cît de simple pe 
atit de profunde. O mamă tre
ce cu nepăsare pe lîngă sen
timentul de prietenie al co
pilului și îl obligă, fără se
veritate dar lipsită de în
țelegere, la renunțări care-i 
întunecă bucuria proaspăt 
descoperită. O profesoară pe 
care disciplina studiului o 
determină să fie severă cu 
elevul de 7 ani, notând prea 
aspru momentul său de emo
ție care îl face să piardă rit
mul la execuția partiturii. 
Sașka va trebui în cele din 
urmă să renunțe la un prieten 
prețios, care îl făcea să înțe
leagă mai bine viața. Neîn
țelegerea unor adulți față de 
sensibilitatea copilului poate 
provoca uneori drame, consu
mate în tăcere dar cu mare 
intensitate la această vîrstă.

Filmul „Compresorul și vi
oara" constituie o caldă invi
tație la inteligență și dragoste 
în relațiile cu copiii; iată fun
damentul moralizator al aces
tui poem gingaș, atrăgător- al 
copilăriei.

ALICE MĂNOIU

că patronul și-a transferat ba
nii în S.U.A. • acolo ei sînt 
mai siguri decit în Venezuela.

Stau de vorbă cu liderul 
partidului radical de stânga 
„Uniunea republicană-demo- 
crată", doctorul Hovito Vilial- 
ba. Partidul său deține majo
ritatea locurilor în organele 
de conducere din cele două 
orașe mai mari ale țării; Ma
racaibo și Caracas.

Vilialba spune: „Cînd Cas
tro a venit la putere, întreaga 
Venezuelă triumfa. Acum în
să, guvernul nostru sprijină în 
secret planurile de cotropire 
ale Washingtonului. De ce ? 
Pentru că Betancourt depinde 
de Washington. Venezuela nu 
este însă o colonie. Venezuela 
este o țară liberă. înseamnă 
că ea are dreptul la o politică 
independentă. Și această inde
pendență trebuie s-o cucerim 
de la Washington. De scă
derea cursului banilor noștri 
sînt vinovați americanii. Ei 
storc banii din țară. Dacă pe
trolul ne-ar aparține numai 
nouă, aceasta nu s-ar întâm
pla".

La cîteva sute de metri de 
hotelul meu, într-unul din 
cele mai bogate cartiere ale 
orașului, pe versantul unui 
munte, s-au lipit cîteva sute 
de „rancitos", adică cocioabe 
din fier ondulat, bidoane de 
benzină, foi de carton asfaltat. 
Cocioabele se pitesc de pere
tele de piatră pe jumătate dă- 
rimat. Se cațără pe malurile 
abrupte ale rîului. Se întind, 
încâlcind una pe cealaltă, spre 
panta îngustă, abruptă. Cînd, 
în perioada ploilor, apele ies 
din mal, a treia parte din a- 
ceste cocioabe sînt luate de 
apă. Și așa se întâmplă an de 
an. După două luni însă cînd 
albia se usucă, cocioabele 
apar din nou.

In această așezare nu exis
tă străzi, Numai cărări îngus
te, abrupte, mai degrabă pen
tru capre, decit pentru oa
meni.

„Am rămas 
doar cu... firma"

— Haideți fraților, iar e pro
gram la cămin !

— S-a pus vre-un afiș î
— Ași I L-am văzut pe direc

torul căminului cu scaunul în 
spate...

Și ca la o comandă, de prin 
curți, s-au desprins oamenii, pur- 
tînd care un scaun, care o bancă, 
care o găleată.

Așa se „vizionau" spectacolele 
artistice mai de mult, în satul Co- 
teni, din comuna Buhoci, raionul 
Bacău. Spunem „mai de mult" 
deoarece acum se duca și dorul 
acelor zile...

Veneai cu scaunul de acasă, dar 
cel puțin vedeai un spectacol. 
Ce programe frumoase dădea e- 
chipa noastră cultural-arfistică, a 
cărei faimă trecuse și granițele 
raionului. Și aceasta, pînă în ziua 
cînd echipa noastră n-a mai a- 
vut unde să-și mai prezinte pro
gramele. Scena a începuf să se 
clatine. Și în loc să fie reparată, 
așa cum ar fi fost normal și cum 
am dorit cu toții, ea a fost de
montată. Și... demontată a rămas!

Și tocmai acum în prag da 
iarnă, cînd vin nopțile lungi, pașii 
noștri s-ar fi îndreptat mai mult 
ca altădată spre căminul cultural I 
Am fi ascultat o conferință, am fi 
cerut o carte și apoi, am fi petre
cut numeroase ceasuri, alături de 
băieții și fetele din comună care 
altădată s-au dovedit iscusiți pe 
scenă.

Dar iată-ne acum și fără scenă 
și fără scaune și cu căminul în 
general neîngrijit. Bine că a ră
mas firma căminului cultural. Poa
te, ea va aminti că în satul Co- 
teni, din cauza neglijenței Comi
tetului executiv a! Sfatului popu
lar comunal Buhoci, s-a întrerupt 
orice activitate culturală. Așa 
cum ar trebui să amintească și 
comitetului comunal U.T.M., care 
ar putea face unele lucruri în a- 
cest sens.

Am scris toate acestea cu spe
ranța că astfel vor afla și cei în 
drept de la Sfatul popular al ra
ionului Bacău. Poate că astfel mă
surile nu se vor mai lăsa aștep
tate.

TITU GODOCI
colectivist

Cinematograi*.
La începutul secolului: Li

bertății ; Don Giovanni: M. 
Gorki; Oameni pe ghea
ță : Magheru, Miorița, Vol
ga ; Nn te lăsa niciodată: 
Patria, V. Roaită, Flacăra, 
I. C. Frimu ; Ultimul meu 
tango: Republica, București, 
Gh. Doja, Al. Sahia ;Pe urme
le braconierului : V. Alec- 
sandri. Lumina, Moșilor ; Vînt 
de libertate : Drumul Serii, 
înfrățirea între nopoare, Popu
lar, 30 Decembrie ; Pînze pur
purii .- Elena Pavel, 23 August; 
Umbre albe: Central ; Cer 
senin : Victoria, G. Bacovia ; 
Lumea aplaudă: Timpuri Noi; 
Program special pentru copii 
— dimineața, Spectatori în 
ofsaid — după amiază; 13
Septembrie ; Revista visurilor: 
Tineretului ; Unde nu ajunge 
diavolul: Cultural ; Compre
sorul și vioara — Universiada: 
Al. Popov ; Vikingii : 8 Mar
tie ; Căpitanul Dabac : Grivi- 
ța; Mama India : C. David ; 
Bufonul regelui: Unirea ; 
învierea : Arta, A. Vlaicu ; 
Cerul Balticei: T. Vladi- 
mirescu, 8 Mai: Carmen 
de Ia Ronda; Olga Ban- 
cic, Munca ; Alexandr Nevski: 
16 Februarie, N. Bălcescu j 
Al 41-lea: Donca Simo ; Pri
chindelul : M. Eminescu ; El 
Hakim : Ilie Pintilie ; Leon 
Garros își caută prietenul: 
Floreasca ; Două vieți (ambe
le serii) : G. Coșbuc ; Evdo- 
chia: I. L. Caragiale ; Rapso
dia ucraineană S B. Delavran- 
cea.

In această așezare nu s-au 
efectuat nici lucrări de asana
re, nu există canalizare. Lă
zile cu gunoi se răstoarnă pur 
și simplu, iar conținutul se 
rostogolește pe pantă. Iar albia 
uscată a rîului servește pentru 
mulți drept toaletă.

Lux nerușinat 
și sârâcie 

îngrozitoare
proape în toate 
marile orașe ale 
Americii Latine 
există asemenea 
cartiere ale mize
riei, în care co

cioabele sînt construite din 
seînduri, bidoane de fier ?i 
carton. Așa se întâmplă pretu
tindeni — de la Mexico pînă la 
Buenos Aires, de la Rio de 
Janeiro pînă în Panama. In 
Caracas, contrastul ascuțit în
tre luxul celor bogați și mize
ria celor săraci produce o im
presie și mai înspăimîntătoare, 
și mai îngrozitoare decît în 
celelalte țări ale Americii La
tine.

Așadar, 100 milioane de bo
livari costă „șoseaua magazi
nelor", care se construiește 
printr-o stâncă. Și aceasta se 
întâmplă direct sub ochii sute
lor de locuitori din „rancitos", 
care „trăiesc’’ pe dealurile de 
pe ambele părți ale străzii în 
construcție.

Aceasta este îngrozitor. Pe 
de o parte fiecare munte, fie
care deal, fiecare mal al rîu
lui este împestrițat de aceste 
cocioabe. Ele învăluie orașul, 
parcă ar fi muște, parcă ar 
fi o eczemă respingătoare, par
că ar fi un abces gata să 
spargă. Iar pe de altă parte, 
orașul se lăfăie în bogăția sa, 
cu luxul său într-un mod atît 
de nerușinat îneît cocioabele 
celor săraci par. o batjocură, 
par a fi o provocare.

Pana.it


Dezarmarea generală și totală — 
cea mai importantă problemă 

a contemporaneității 
Cuvmtarea lui V. A, Zorin

NEW YORK 16 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum 
s-a anunțat, la 15 noiembrie 
în cadrul Comitetului politic 
al Adunării Generale O.N.U. 
a început examinarea proble
mei dezarmării generale șl 
totale. Luînd cuvântul delega
tul Uniunii Sovietice V. A 
ZORIN și-a exprimat satisfac
ția în Legătură cu faptul că 
Comitetul Politic trece, în 
sfârșit, la examinarea proble
mei dezarmării generale șl to
tal® — cea mai importantă 
problemă a contemporanei
tății.

In lume, a apus șeful dele
gației sovietice, nu există altă 
problemă care să afecteze în 
mod atît de profund și nemij
locit interesele vitale ale po
poarelor. Niciodată încă în is
toria omenirii nu a existat o 
primejdie atît de monstruoasă 
șl atît de reală ca în prezent 
— primejdia unui război mon
dial termonuclear distrugător. 
Agravarea simțitoare a situa
ției internaționale în ultima 
vreme este determinată de po
litica puterilor occidentale și, 
în primul riad, de politica 
S.UA.

In loc să te loc la masa ro
tundă a tratativelor, puterile 
occidentale, șl în primul rînd 
guvernul S.UA., au dezlăn
țuit o cursă a înarmărilor fără 
precedent. Guvernul S.U.A. a 
anunțat majorarea alocărilor 
militare cu 6 miliarde de do
lari, accelerarea sporirii for
țelor strategice, adică a celor 
nucleare, sporirea cu 50 la 
sută a numărului bombardie
relor aflate în permanentă pe 
piAele de decolare, sporirea 
numărului de submarine cu 
rachete .JPodaris", chemarea 
sub arme a rezerviștilor, spo
rirea pînă la plafonul complet 
a efectivului personalului și 
echipamentului unităților for
țelor armate terestre, navale 
și a unităților infanteriei ma
rine. Statele recurg la astfel 
de măsuri atunci cînd împing 
lucrurile spre un război.

Primejdia de război se face 
tot mai simțită cu fiecare lună, 
aproape cu fiecare zi. Iată de 
ce Uniunea Sovietică luptă 
perseverent și consecvent pen
tru lichidarea focarului de 
război din Europa prin înche
ierea Tratatului de pace ger
man, lată de ce ea nu-și pre
cupețește și nu-și v.a precu
peți pe viitor forțele în lupta 
pentru rezolvarea problemei 
dezarmării. Intr-adevăr, dacă 
problema dezarmării va fi re
zolvată, pacea în întreaga 
lume va căpăta o temelie trai
nică, de nădejde.

Lupta pentru 
dezarmarea 

generală și totală - 
linia generală 

a politicii sovietice

In prezent, datorită revolu
ției din ultimii ani în dome
niul tehnicii militare, LICHI
DAREA PRIMEJDIEI DE 
RĂZBOI POATE FI OBȚI
NUTĂ NUMAI PE BAZA DE
ZARMĂRII GENERALE ȘI 
TOTALE. Tocmai de la aceas
tă premisă a pornit guvernul 
sovietic atunci cînd a pre
zentat încă la cea de-a 
14-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O. N. U. progra
mul dezarmării generale și 
totale. După această premisă 
s-a călăuzit el atunci cînd a 
dus tratative în Comitetul ce
lor zece state, la Geneva, în 
primăvara și vara anului 1960. 
Acesta a fost motivul pentru 
care guvernul sovietic a pre
zentat spre examinare celei 
de a 16-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. „principa
lele prevederi ale Tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală”.

LUPTA PENTRU DEZAR
MAREA GENERALA ȘI TO
TALĂ ESTE LINIA GENE
RALĂ A UNIUNII SOVIE
TICE, TEMELIA POLITICII 
DE COEXISTENȚĂ PAȘNICĂ 
A STATELOR. PROMOVATA 
DE GUVERNUL SOVIETIC. 
Intr-unui dintre cele mai 
importante documente politice 
ale epocii noastre, Programul 
P.C.U.S., adoptat de Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S., 
lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală este prezenta
tă ca una din cele mai impor
tante sarcini ale politicii ex
terne a U.R.S.S. pe întreaga 
perioadă istorică următoare.

Programul sovietic cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală sub u« strict control in
ternational este binecunoscut. 
Ținînd seama de faptul că mai 
multe delegații sînt interesate 
în a avea posibilitatea de a 
examina din nou și de a chibzui 
asupra acestui program în 
toate amănuntele lui, delega
ția sovietică a solicitat pe 
președintele Adunării Gene
rale să difuzeze ca document 
al Comitetului nr. 1 acest do
cument de bază referitor la 
Programul sovietic cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală. — „principalele prevederi 
ale Tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală" 
— pe care N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic, l-a 
prezentat spre examinare încă 
la sesiunea precedentă a Adu
nării Generale.

Cauzele situație?, evident 
anormale. în ce privește solu
ționarea nroh’emei dezarmă
rii constă în faptul că guver
nele S. U. A.. Angliei, Franței

și ale altor state membre ale 
blocurilor militare occidentale 
au sabotat fără încetare re
zolvarea problemei dezarmă
rii. în același timp delegația 
sovietică consideră necesar să 
sublinieze că în prezent există 
unele elemente pozitive care 
pare că dau temei să se spere 
că sesiunea a 16-a a Adunării 
Generale va putea urni din 
punctul mort rezolvarea pro
blemei dezarmării generale și 
totale. Umil dintre aceste ele
mente importante îl constituie 
elaborarea de comun acord în 
cadrul schimbului bilateral de 
păreri din iunie-septembrie 
a;<c. dintre guvernele U.R.S.S. 
și S.U.A., a principiilor funda
mentale ale dezarmării gene
rale și totale. Esențialul dn 
principiile elaborate de comun 
acord îl constituie în primul 
rînd prevederea cu privire la 
necesitatea realizării unui a- 
cord asupra programului de 
dezarmare generală și totală 
sub un control internațional 
eficient.

Noi considerăm că aceste 
principii pot sta La baza trata
tivelor în problema elaborării 
tratatului cu privire Ia dezar
marea generală și totală.

Guvernul sovietic apreciază, 
de asemenea, în mod pozitiv 
faptul că majoritatea statelor 
au în prezent păreri apropiate 
în privința organului de lucru 
pentru aceste tratative Gu
vernul sovietic s-a pronunțat 
încă la sesiunea a 15-a a 
Adunării Generale pentru ca 
organul de lucru pentru ela
borarea tratatului eu privire 
la dezarmarea generală »i to
tală să fie alcătuit pe bază 
echitabilă din reprezentanți ai 
statelor socialiste, statelor 
membre ale blocurilor miH- 
tare occidentale și statelor 
neutre. Aceasta ar fi o abor
dare realistă a raportului de 
forțe existent în prezent în 
lume.

Dezarmarea nu va veni de 
la sine. Pe calea spre soluțio
narea acestei probleme mai 
cxiștă încă obstacole foarte 
serioase. Cel mai mare dintre 
aceste obstacole este orienta
rea generală agresivă a poli
ticii puterilor occidentale.

Printre circumstanțele neli
niștitoare se numără și faptul 
că în cadrul tratativelor bila
terale sovieto-americane nu 
s-a putut învinge principala 
divergență: trebuie să cădem 
de acord asupra dezarmării 
generale și totale sub un con
trol internațional eficient cum 
a propus și propune guvernul 
Uniunii Sovietice, sau »supra 
stabilirii unui control el înar
mărilor, de fapt fără dezar
mare, lucru spre care înclină 
de mai mulți ani guvernul 
S.U.A. împreună cu aliații săi? 
Tentativa de a înlocui dezar
marea prin măsuri de control 
asupra înarmărilor, nu este 
nouă. Tocmai în această di
recție a împins lucrurile gu
vernul anterior al S.U.A.. care, 
lucru știut de toți, a dus tra
tativele privitoare la dezar
mare într-un impas.

Acum un an, la a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., N. S. Hrușciov a de
clarat că Uniunea Sovietică 
este dispusă să accepte propu
nerile puterilor occidentale în 
domeniul controlului asupra 
dezarmării, dacă aceste puteri 
vor accepta programul nostru 
de dezarmare generală și to
tală. De atunci, guvernul so
vietic și-a reafirmat în repeta
te rînduri această poziție a sa.

Măsurile concrete, 
realiste propuse 

de Uniunea Sovietică

în vederea îmbunătățirii si
tuației internaționale care să 
contribuie la rezolvarea pro
blemei dezarmării, guvernul 
sovietic a prezentat spre exa
minare celei de-a 16-a sesiuni 
a Adunării Generale un me
morandum cu privire la mă
surile în vederea destinderii 
încordării internaționale, întă
ririi încrederii între state și 
care să contribuie la dezarma
rea generală și totală. Printre 
aceste măsuri guvernul sovie
tic menționează înghețarea 
bugetelor militare, asumarea 
da către puterile coloniale 
a obligațiilor de a renunța la 
folosirea armei nucleare, in
terzicerea propagandei de 
război, încheierea unui pact 
de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și cele ale Tratatului 
de Ia Varșovia, retragerea 
trupelor de pe teritorii străi
ne, măsuri împotriva răspân
dirii pe viitor a armelor nu
cleare, crearea de zone denu- 
clearizate, măsuri pentru mic
șorarea primejdiei unui atac 
prin surprindere. Aceste mă
suri sînt avantajoase pen
tru toți și nu oferă nimă
nui avantaje militare unila
terale.

Pornind de la aceasta, de
legația sovietică a sprijinit 
propunerea statelor africane 
cu privire la declararea Afri
cii drept zonă denuclearizată 
și propunerea unor țări din 
Asia și Africa cu privire la 
interzicerea folosirii armei 
nucleare.

Totodată, programul State
lor Unite în domeniul dezar
mării, expus de președintele 
Kennedy în fața Adunării Ge
nerale, conține propuneri care 
nu pot fi rezolvate decît în 
cadrul dezarmării generale și 
totale.

Este de pildă imposibil să

se ajungă la un acord cu pri
vire la încetarea producției 
materialelor fisionabile în 
scopuri militare și deci la un 
acord care să pună sub con
trol international întreaga in
dustrie atomică a statelor, 
dacă în același timp nu se 
ajunge la un acord cu privire 
la distrugerea stocurilor acu
mulate de arme nucleare și la 
interzicerea totală a acestei 
arme. Este, de asemenea, cu 
totul imposibil să se stabi
lească un control asupra pro
ducției mijloacelor de trans
portare la țintă a armei nu
cleare dacă în același timp nu 
se ajunge la un acord cu pri
vire la distrugerea acestor 
mijloace de transport. Reiese 
că este vorba nu de dezarmare 
sub control internațional, 
ci de stabilirea unui control 
asupra înarmărilor, adică de 
crearea unui sistem legalizat 
de spionaj. în măsurile men
ționate nu se propune distru
gerea nici unei arme, ci se 
propune doar stabilirea unui 
control asupra armei existen
țe. Nu poate să nu pro
voace suspiciuni și un alt as
pect : încă în primul stadiu al 
programului american de de
zarmare se prevăd anumite 
măsuri tn ce privește mijloa
cele strategice de transporta
re la țintă a armei nucleare, 
dar nu se spune nici un cu- 
vînt în ce privește bazele mi
litare ale altoi țări de pe te
ritorii străine. Or, nu este un 
secret că Uniunea Sovietică se 
află înaintea Statelor Unite 
tocmai în domeniul celor mai 
perfecționate mijloace de 
transpotare La țintă a armei 
nucleare — în domeniul ra
chetelor. Totodată ea nu are 
baze militare pe teritorii străi
ne. Rezultă, pe cîte se vede, că 
există dorința de a slăbi Uniu
nea Sovietică în ce privește 
rachetele cu rază mare de ac
țiune, care reprezintă princi
pala forță de șoc a apărării 
U.R.S.S., fără a afecta totoda
tă sistemul bazelor militare a- 
mericane de pe teritorii străi
ne care au o orientare agresivă 
evidentă. Aceasta contravine 
principiului la care Statele 
Unite au subscris că progra
mul de dezarmare nu trebuie 
să ofere în nid o etapă avan
taje militare vreuneia din 
părți.

Sintem gata 
pentru tratative!

Obiectivul nostru este de a 
prezenta in mod Limpede pen
tru toți poziția Uniunii So
vietice potrivit căreia sintem 
gata să începem fără întîrzie- | 
re tratative în legătură cu 
programul de dezarmare gene- ! 
rală și totală pe baza princi
piilor fundamentale asupra 
cărora au căzut de acord | 
U.R.S.S. și Statele Unite. Sin- I 
tem gata chiar și în momentul 
de față să semnăm un acord 
de dezarmare generală și to- ' 
tală.

Noi gîntem gata pentru tra
tative. Adunarea Generală .poa- I 
te aduce o contribuție folosi- ! 
toare Ia organizarea acestor I 
tratative. Adunarea Generală 
ar putea ca in rezoluția sa să 
aprobe declarația comună a 
U.R.S.S. și S.U.A cu privire i 
Ia principiile stabilite de co- i 
mun acord ca bază pentru rea
lizarea unui acord cu privire 
la programul dezarmării ge
nerale și totale sub un control 
internațional eficient. Trebuie, 
de asemenea, creat pentru ela
borarea proiectului de tratat 
un comitet pentru problemele 
dezarmării compus din repre
zentanți ai țărilor socialiste, 
ai statelor membre ale blocu
rilor militare occidentale și ai 
statelor neutre. Acest comitet 
ar trebui să prezinte proiec
tul tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
ar fi necesar să i se fixeze un ; 
anumit termen pentru pregă
tirea proiectului tratatului cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală, de pildă 1 iunie 
1362. în acest caz ar fi util să 
se convoace cel mai tîrziu Ia 
1 iunie 1962 o sesiune specia
lă a Adunării Generale pentru 
a examina proiectul tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală elaborat de 
comitetul pentru problemele 
dezarmării.

întrucît principiile funda
mentale ale dezarmării ge
nerale și totale au fost stabili
te de acord și prezentate în 
comun de U.R.S.S. și S.UA. 
spre examinare Adunării Ge
nerale ar fi logic ca proiectul 
de rezoluție care ar aproba a- 
ceste principii și care ar sta
bili procedura tratativelor vii
toare să fie. de asemenea, pre
zentat în comun de delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. și eventual 
de alte delegații care ar dori 
să li se alăture.

★

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul S. U. A.. A. Ste
venson.

Delegatul american și-a în
ceput cuvîntarea cu atacuri 
neîntemeiate împotriva Uniu
nii Sovietice, încercînd să o 
facă răspunzătoare pentru si
tuația încordată care s-a creat 
în Europa Centrală.

Stevenson nu a dat răspuns 
la propunerile concrete pre
zentate de V. A Zorin în cu
vîntarea sa referitoare la mă
surile practice pe care le-ar 
putea adopta Organizația Na
țiunilor Unite pentru a con
tribui la organizarea tratati
velor cu privire la dezarmarea 
generală și totală.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA ;

O înfringere 
a colonialiștilor

Adunarea 
în apărarea

NEW YORK
— Discutarea de către Aduna
rea Generală a O.N.U. a pro
blemei privind îndeplinirea 
declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a fost în
treruptă la 15 noiembrie. Ce
rerea în acest sens a fost fă
cută în numele grupului afro- 
asiatic care a propus exami
narea de urgență de către A- 
dunarea Generală a proiectu
lui de rezoluție conțlnînd un 
apel adresat guvernului fran
cez de a reexamina plângerile 
a mii de deținuți algerieni din 
Franța, și de a recunoaște sta
tutul lor de deținuți politici, 
în același timp rezoluția celor 
34 de țări afro-asiatice supusă 
spre examinarea Adunării Ge
nerale exprimă profunda neli
niște în legătură cu periclita
rea rezolvării pașnic^ a pro
blemei algeriene ca urmare a 
atitudinii autorităților fran
ceze față de greva foamei de 
mai multe zile a mii de deți
nuți algerieni din Franța.

După prezentarea proiectu
lui de rezoluție a cerut ime
diat cuvîntul delegatul Fran
ței, care pe un ton iritat a de
clarat că această problemă ar 
fi „complet străină” punctului 
înscris pe ordinea de zi și a- 
flat în curs de examinare. El

Generala a O.N.U. s-a pronunțat 
patriciilor algerieni deținuți în Franța
16 (Agerpres).

-------- •--------- ----------------

Solidaritatea popoarelor 
cu palrioții algerieni 
La 16 noiembrie studenții 

Universității prieteniei po
poarelor „Patrice Lumum

ba" din Moscova și-au exprimat 
la un miting sentimentele de so
lidaritate frățească cu patrioții din 
Algeria care zac în închisorile 
franceze și au condamnat tra
tamentul inuman aplicat patricii
lor algerieni.

Numeroși reprezentanți al stu
denților- din 
exprimat 
mirația față 
a patrioților 
rut încetarea 
siunilor și eliberarea deținuților 
politici algerieni.

După miting, peste 500 de stu- ; 
denți ai Universității „Patrice Lu- ' 
mumba" s-au îndreptat spre clă
direa ambasadei franceze, unde 
au demonstrat împotriva persecu
tării patrioților algerieni. Studen
ții scandau „Libertate deținuți
lor !“ ..Pace Algeriei 1", „Jos 
colonialismul I".

cu
diferite țări și-au 
acest prilej ad
ds lupta eroică 
algerieni, eu ce- 
imediată a repre-

★
(Agerpres).TUNIS 16

De la Golful Persic și pînă la 
Oceanul Atlantic, lumea ara
bă a încetat joi lucrul timp 
de o oră în semn de solidari
tate cu cei cinci miniștri ai 
guvernului provizoriu alge- 
rian deținuți în închisori fran
ceze, care fac greva foamei. 
Agenția France Presse anun
ță din Tunis că între ora 11 
și ora 12 greva de solidaritate 
a fost totală. S-au întrerupt 
pînă și transporturile în co
mun. Știri asemănătoare sînt 
transmise de agențiile de pre
să din toate țările arabe. J

rezoluții. 
a părăsit 
Generale, 
succedat

a încercat chiar să atribuie 
Adunării Generale răspunde
rea pentru toate „implicațiile" 
ce se pot ivi în legătură cu a- 
doptarea acestei 
Delegatul Franței 
apoi sala Adunării

La tribună s-au
numeroși reprezentanți ai sta
telor din Asia și Africa care 
au sprijinit adoptarea proiec
tului de rezoluție. Reprezen
tantul Libiei a declarat că a- 
doptarea rezoluției propuse A- 
dunării Generale va aduce o 
contribuție la soluționarea 
pașnică a problemei algeriene. 
Reprezentantul Marocului în 
intervenția sa a subliniat ur
gența problemei ridicată de 
proiectul de rezoluție. Repre
zentantul Arabiei Saudite a 
sprijinit, de asemenea, adopta
rea de urgență de către Adu
narea Generală a rezoluției 
celor 34 de state. Au mai luațj 
de asemenea, cuvîntul repre
zentanții statului Volta Supe
rioară, Indoneziei, Pakistanu
lui și altor țări.

înainte de a se trece la vot 
a luat cuvîntul delegatul 
S.U.A, care a căutat în inter
venția sa să influențeze dele
gații statelor membre în 
O.N.U. pentru ca rezoluția să 
nu fie adoptată.

Dar presiunile americana 
nu și-au atins scopul. Trecîn- 
du-se la vot Adunarea Gene
rală a adoptat cu 62 de voturi 
rezoluția afro-asiatică ți 31 de 
state s-au abținut de la vot. 
Franța n-a participat la vot

Este semnificativ faptul că 
reprezentanții puterilor colo
niale și ai unor state membre 
în pactele militare 
tale s-au abținut de 
Astfel Statele 
Italia, Grecia 
abținut

A fost apoi 
cu privire la 
plinirii declarației privind a- 
cordarea independenței țărilor 
ți popoarelor coloniale.

occiden- 
la vot 

Unite, Anglia, 
șl alte țări s-au

reluată discuția 
problema înde-

Asasini

lui Lumumba 
să-yi primească 

pedeapsa
O deciarafie

a guvernului Ghanei

Noul furnal al Uzinei siderur
gice de la Novo-Lipețk 
(U.R.S.S.) care va intra în 
funcțiune la sfârșitul acestui an

Seară consacrată 
prieteniei tineretului 

romin și sovietic

La Fatalul Culturii al Uzi
nei de automobile „Li- 
haciov" din Moscova a 

avut loc o seară consacrată 
prieteniei tineretului romîn și 
sovietic Ia care au luat parte 
tinerii muncitori din uzină și 
un număr de 70 de studenți și 
aspiranți români care studiază 
la diferite institute 
Moscova.

Cu acest prilej au rostit 
vîntări Vladimir Mazepa,
cretar al Comitetului Comso- 
molului din uzină, Valeri Fe
din, fruntaș al muncii comu
niste și Stelian Dumitrescu, 
aspirant al Institutului de pe
trol „Gubkin” din Moscova, 
care an vorbit despre prietenia 
între -tineretul din cele două 
țări.

Seara s-a încheiat cu un 
spectacol la care 
concursul membrii 
de artiști amatori 
și studenți români.

ACCRA 16 (Agerpres). — 
Guvernul ghanez a publicat un 
comunicat in legătură cu ra
portul Comisiei de anchetă a 
O.N.U. asupra împrejurărilor 
marții fostului prim-ministru 
al Congoului, Patrice Lumum
ba. „Raportul Comisiei de an
chetă, se spune în comunicat, 
demonstrează că asasinarea 
lui Patrice Lumumba a fost 
săvîrșită după un plan presta
bilit. Este surprinzător că co
mandamentul O.N.U. din Con
go nu era la curent cu acest 
plan adus la îndeplinire în 
timp ce operația O.N.U. în 
Congo își urma cursul. O.N.U. 
nu-și poate restabili presti
giul în ochii milioanelor de 
africani decît luînd măsuri 
imediate pentru aplicarea re
comandărilor Comisiei de an
chetă. In această ordine de 
idei, guvernul central al Repu
blicii Congo trebuie să pri
mească ajutorul O.N.U. pentru 
ca toate persoanele implicate 
în asasinat să fie duse în Con
go în vederea deschiderii unei 
anchete judiciare".

!N N0PTE6IA

din

cu- 
se-

Mașina tai Strauss oprită 
25 de minute

OSLO 16 (Agerpres). — După 
cum transmite A.D.N., un grup 
de demonstranți norvegieni au 
blocat șoseaua între Fornebu 
și Oslo, oprind mașina cu care 
se îndrepta Strauss. ministrul 
de Război de la Bonn spre 
capitala Norvegiei, unde a fost 
invitat de guvernul norvegian. 
Timp de 25 de minute cit a

de demonstranți
fost reținută mașina demon
stranții icandlnd „Afară cu 
Strauss", au fluturat drapele 
norvegiene; pe pancartele 
purtate de ei se putea citi: 
„Strauss nu e dorit în Norve
gia”.

Numai după ce poliția a in
tervenit cu forța mașina a pu
tut să-și continue drumul.

și-au dat 
cercurilor 
din uzină

Preocupări actuale 
ale științei sovietice

MOSCOVA 16 
TASS transmite : 
municat Mstislav 
tele Academiei

(AșerpcwȚ — 
D joă cun • co- 
Keldîș, prețedin- 

ds Științe a 
U.R.S.S., la adunarea generală a
Academiei, care i-a deschis la 15 
noiembrie la Moscova, consiliile 
științifice vor efectua coordonarea 
lucrărilor și planificarea cercetări
lor în foate problemele principale 
ala științei și tehnicii moderne.

Adunarea este consacrată sarci
nilor și perspectivelor de dezvol
tare a ytiinfei în lumina hotărî- 
rilor Congresului al XXII-lea al 
P.C.U.S.

In raportul său acad. Mstislav 
Keldîș a apreciat hotărîrile congre
sului ca fiind „fundamentale pen
tru lucrările oamenilor de știință, 
pentru dezvoltarea științei sovie
tice".

Analiztnd problemele în jurul

cărora va fi concentrate scr-âtci»» 
cotk or, e a menhonai an pri
mul rînd că-'area ce mijloace 
noi, mai eficiente, pentru transfor
marea diferitelor forme de ener
gie în energie electrică.

După părerea academicianului 
Keldîș, vor dobîndi de asemenea 
o mare însemnătate cercetările în 
domeniul fizicii corpului solid.

In biologie se situează pe pri
mul plan problemele radiobiolo- 
giei și fotosintezei, problemele di
rijării eredității și activității vitale 
ale vegetalelor, microorganismelor 
și animalelor.

Acad. Keldîș și-a exprimat pă
rerea că este necesar să se freacă 
la elaborarea problemelor care 
asigură posibilitatea „nu numai a 
zborurilor, ci și a rămînerii omului 
pe alte planete și a stăpînirii bo
gățiilor lor".

TAȘKENT. — La 16 noiem
brie Ia Tașkent a luat sfîrșit 
consfătuirea lucrătorilor din 
agricultura republicilor din 
Asia Centrală, Azerbaidjan și 
din regiunile din sudul Ka- 
zahstanului.

La consfătuire N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S. și președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a rostit o cuvântare.

Participant!! la cxuvjăuiire 
M adaptat • scrisoare adre
sată C.C. al P.C.U.S. și 
apel către toți colhoznicii 
colhoznicele, muncitorii 
sovhozuri și specialiști 
agricultura republicilor
Asia centrală, Azerbaidjan și 
Kazahstan.

nești de știință, artă și lite
ratură.

LONDRA. — La Londra a 
apărut o broșură care cuprin
de textele raportului lui N. S. 
Hrușciov cu privire Ia Pro
gramul P.C.U.S. și cuvîntării 
de încheiere rostită de N. S. 
Hrușciov la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S.

Kenya
își revendică libertatea

trestia da zahăr, mei, 
bafat, arahide, susan, 

este bogată tn lemn 
cedru) iar creșterea a- 
și piscicultura ocupă

on
Și 

din 
din 
din

DIJON. — în localul primă
riei orașului Dijon a avut loc 
la 15 noiembrie deschiderea 
unei expoziții a cărții romi-

IERUSALIM. Ziarul izne- 
lâan ^Davar*  relatează că lec
tura sentinței In procesul cri
minalului de război nazist 
Eichmann va începe, după o 
îndelungată amânare, la 4 de
cembrie și va ține o săptă- 
mînă. Ziarul arată că tribu
nalul se va pronunța mai întîi 
asupra culpabilității fostului 
șef al serviciilor hitleriste 
pentru exterminarea evreilor, 
iar apoi, după cîteva zile, va 
fi anunțată sentința.

genjiile de presă e- 
nunță că Londra a 
avut din nou un 
oaspete nedorit. în 
ultimii ani guvernul 
britanic și în spe
cial Ministerul brita
nic al coloniilor au

avut cam de multe ori prilejul 
să primească oaspeji care în loc 
să prezinte cadouri și să asigure 
guvernul Majestății Sale de fide
litatea necondijionată a supușilor 
săi de peste mări vin cu tot fe
lul de „pretenții" inacceptabile 
și nelalocul lor în ochii înaljilor 
slujitori ai Imperiului britanic.

De astă dată în fruntea dele- 
gafiei care s-a prezentat spre a 
duce tratative cu dl. Reginald 
Maudiing, ministrul coloniilor, s-a 
aflat Jomo Kenyatta, liderul parti
dului Kanu din Kenya.

Delegajia din Kenya a cerut 
ferm ca pînă la 1 februarie 1962 
colonia britanică din răsăritul con
tinentului african să-și obțină in
dependenta. In declarațiile făcute 
presei, Kenyatta preconiza pen
tru Kenya independentă o politi
că de nealiniere la blocuri și a 
declarat că viitoarea jară va sa
luta orice oferte de ajutor neîn- 
soțife de condifii politice.

Țară bogată, 
popor sărac

bumbac, 
manioc, 
tutun. Ea 
(bambus, 
nimalelor 
un loc important în economia ei.

Deși aceste bogății ar putea a- 
sigura o viață îmbelșugată locui
torilor Kenyei, aceștia trăiesc în- 
tr-o stare de adîncă mizerie, roși 
de boli ca tuberculoza, malaria, 
boala somnului, lipsiți de 
tență medicală, chinuiți de 
me.

Chiar în aceste zile, un 
măr de 400.000 de băștinași sînt 
în pericol să moară efectiv de 
foame ca urmare a nepăsării cri
minale a autorităților coloniale 

nu au luat măsuri elementare 
protecție împotriva inundații- 
care bîntuie regiuni întinse 
țării. Zeci de sate sînt izolate 
niște insule în nesfîrșiful ape-

nu

enya este situată în 
partea de răsărit a 
continentului african 
și se învecinează la 
sud și vest cu colo
niile 

ganika și Uganda, 
publica Sudan și 
est cu Republica 
ceanul Indian.

Kenya are o .
582.646 km păfraji și o populație 
de peste 6,5 milioane locuitori. 
In afara celor peste 6 milioane 
de negri pe teritoriul ei mai tră
iesc 170,000 de indieni și 66.000 
de europeni. Capitala t^rii — 
Nairobi — numără peste 200.000 
de locuitori.

Pămîntul țării rodește din bel
șug cafea, ceai, porumb, grîu,

britanice Tan
ia nord cu Re- 
Etiopia iar la 
Somalia și O-

suprafață de

ce 
de 
lor 
ale 
ca . 
lor, fără nici un fel de legătură 
cu exteriorul.

Dominația colonială în Kenya 
nu datează de prea multă vre
me.

Istoria coloniei își are începu
turile la sfîrșitul secolului al XIX- 
lea cînd compania „British East 
Africa" a objinut de la sultanul 
din Zanzibar o fîșie de coastă 
pe teritoriul coloniei de azi. Este 
semnificativ faptul că dacă în 
1901 existau aici numai 13 fer
mieri albi, odată cu descoperirea 
unor regiuni în care culturile dă
deau recolte mari numărul tor a 
crescut vertiginos la mai multe 
mii. Paralel cu această creștere 
se desfășura procesul de însușire 
samavolnică a unor suprafeje în
tinse de teren, bineînțeles, în re
giunile cele mai fertile ale țării.

Pagini de luptă
n fața acțiunii ne
cruțătoare a fermie
rilor albi care pu
neau mîna pe cele 
mai bune terenuri, 
populația africană

izgonită de pe pămîntul care-i 
asigura cele necesare traiului, se 
vede în pericolul de a fi con
damnată la moarte prin înfome-

București, Piața „Scânteii",

tare. Ea începe să se organizeze, 
unindu-se înfr-o asociație de 
luptă (East African Association) 
care revendică împărțirea dreap
tă a pămînturilor. Răspunsul co
lonialiștilor fu prompt : admini
strația promulgă o lege prin care 
cea mai fertilă regiune — un 
podiș întins — era declarat „po
diș alb", adică rezervat în exclu
sivitate fermierilor albi. Peste 
40.000 km pătrați pămînt culfiva- 
bil era prin aceasta răpit popu
lafiei.

Ca urmare a unor ani îndelun
gați de activitate intensă forțele 
patriotice din Kenya reușesc să 
înființeze în 1945 primul partid 
politic din istoria țării lor : Uniu
nea africanilor din Kenya (Kenya 
African National-Union — K.A.N.U.

„Mau — Mau" 
o înscenare 
colonialistă

ntensificarea 
vifății politice

aefi- 
a 

populafiei băștinașe 
i-a îngrijorat pe co
lonialiști.

Trebuiau găsite repede pretexte 
care să justifice represaliile. Co
lonialiști cu experiență îndelun
gată, oficialitățile britanice au 
găsit repede.

In presa și radioul de la Nai
robi, ca și în acelea din Marea 
Britanie și alto țări capitaliste a- 
părură deodată — ca la semnul 
unei baghete vrăjife — știri fio
roase despre pretinse grozăvii, 
masacre, asasinate săvîrșite de o 
organizație secretă a tribului Ki
kuyu cu numele da „Mau-Mau".

La 20 octombrie 1952 guver
nul britanic declară în Kenya sta
rea excepțională.

„Uniunea africanilor" a fost in
terzisă, conducătorii ei în frunte 
cu Jomo Kenyatta fură arestați și 
deferiți unui tribunal special sub 
acuzația că ar fi condus faimoa
sa societate secretă.

La cîțiva ani după proces, Ra- 
vosan Mucharia, unul din princi
palii martori ai acuzării, a recu-

lei. 17.60.10, Tiparul ; Combinatul Poli grafic „Casa Scânteii".

Jomo Kenyatta, conducătorul mișcării de eliberare națională 
unei mulțimi entuziastedin Kenya în mijlocul

că toate depozițiile, ca 
celorlalți martori ai acu- 
proces, au fost pe dean- 

că textele 
ticluite

noscuf 
și ale 
zării la 
tregul mincinoase și 
depozițiilor lor au fost 
dinainte de autoritățile britanice.

Dar aceasta s-a întîmplat — 
după cum am arătat — mai tîr
ziu, peste cîțiva ani.

Pînă atunci pămîntul Kenyei a 
fost din belșug udat cu sîngele 
a zeci de mii de africani nevino- 
vați. Armafa, poliția, fermierii 
albi înarmați au organizat o ade
vărată vînătoare de oameni.

Teroarea colonialiștilor a durat 
ani de-a rîndul. Din octombrie 
1952 și pînă în martie 1955 au 
fost uciși — potrivit statisticilor 
oficiale britanice — 8.000 de 
africani. 505 africani au fost exe
cutați în mod public. Cifrele 
vorbesc de la sine I

Manevre colonialiste
olonialiștii britanici 
nereușind prin vio
lentă să înăbușe 
lupta poporului din 
Kenya și puși în fața 
uriașului val de pro

teste dezlăn}uit în întreaga lume 
de fărădelegile lor, au fosf ne- 
voiți să înceapă tratative cu re
prezentanții populafiei.

Acum cîteva luni autoritățile 
s-au văzut silite să-l elibereze pe 
Kenyatta, care și-a reluat activi
tatea ca conducător al partidului 
K.A.N.U.

Dar după cum arată faptele

colonialiștii britanici fac totul spre 
a-și prelungi dominația lor în 
Kenya.

După ultimele informații în ca
drul tratativelor de la Londra, 
delegația Partidului Kanu a stă
ruit ca conferința cu privire ia 
structura constituțională a Kenyei 
să aibă loc la Londra încă îna
inte de sfîrșitul acestui an, astfel 
îneît Kenya să poată dobîndi in
dependența încă la 1 februarie 
1962. Dar, ca răspuns la această 
cerere legitimă, Maudiing s-a li
mitat să promită că această pro
blemă va fi examinată în cursul 
apropiatei lui vizite în Kenya.

Forțe foarte influente din An
glia, și chiar din Kenya, se pro
nunță pentru organizarea admi
nistrativă a coloniei pe baza „re
gionalismului tribal", ceea ce ar 
oferi colonialiștilor posibilitatea 
de a ațâța unele triburi împotri
va altora și de a menține 
fapt dominația lor în țară.

Recent în presa engleză 
părut informații cu privire 
eventuală smulgere de la 
a insulelor de litoral, în 
acordării independenței
colonii, în vederea creării unor 
baze militare engleze pe aceste 
insule.

Indiferent însă de rezultatul tra
tativelor de la Londra, poporul 
Keniei va ști — fără îndoială — 
cu sprijinul tuturor forțelor pro
gresiste din lumea întreagă să-și 
cucerească dreptul la indepen
dență și fericire.
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