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In regiunea Bacău
s-a încheiat colectivizarea

agriculturii
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comitetul regional de partid și Sfatul popu

lar regional Bacău raportează conducerii 
partidului că în ziua de 14 martie 1962 s-a 
încheiat colectivizarea agriculturii în regiunea 
noastră.

Un număr de 184.123 familii de țărani mun
citori s-au unit în 302 gospodării agricole co
lective CU o

încheierea 
cii politice 
organele și 
populare și 
baza sarcinilor trasate ... ...__________
Congres al partidului. în rîndurile țăranilor 
muncitori din satele regiunii, un puternic ecou 
au avut documentele Plenarei Comitetului 
Central al P.M.R. din iunie-iulie 1961, precum 
și lucrările Consfătuirii pe țară a țăranilor co
lectiviști.

Un rol deosebit în convingerea fiecărei fa
milii de țărani muncitori că locul ei este în 
gospodăria colectivă, unde poate să-și asigure 
o viață îmbelșugată, luminoasă și plină de 
bucurii, l-au avut rezultatele obținute de gos
podăriile colective fruntașe din Țibucani, 
Șerbești, Uncești, Dolj ești, Săucești, Horia, Gri- 
goreni, Ploscuțeni, Cosmani și altele.

In anul 1961 gospodăriile colective au obți
nut în medie la ha cu 738 kg grîu și cu 800 kg 
porumb mai mult decît gospodăriile indivi
duale. Gospodăriile colective, cum sînt cele 
din Păstrăveni, Răcăciuni, Văleni și altele au 
obținut de pe întreaga suprafață cultivată cu 
grîu între 2.000—2.300 kg la ha; gospodăria 
colectivă din Davideni a realizat 3.800 kg po
rumb boabe la ha, cea din Doljești — 3.924 
kg la ha, iar cea din Mărgineni — 3.125 kg po
rumb boabe la ha.

Rezultate bune au obținut gospodăriile co
lective din regiune și în ceea ce privește dez
voltarea sectorului zootehnic. în 1961, față de 
anul precedent, efectivul de animale proprie
tate obștească a crescut la bovine de la 7.200 
la 18.800, din care la vaci de la 3.500 la 9.000, 
iar la ovine de la 29.500 la 50.600. Deosebit de 
important a fost sprijinul acordat de stat în 
dezvoltarea sectorului zootehnic prin credite, 
care au însumat, în ultimii doi ani, peste 31 
milioane lei.

în 1961, față de 1960, fondul de bază al gos
podăriilor colective din regiune aproape s-a 
dublat, revenind cîte 106.000 lei la suta de 
hectare.

Sporesc an de an veniturile colectiviștilor. 
Valoarea zilei-muncă la gospodăria colectivă

suprafață de 392.602 ha. 
colectivizării este rezultatul mun- 
și organizatorice desfășurate de 
organizațiile de partid, sfaturile 
celelalte organizații de masă pe 

de cel de-al III-lea

din Ploscuțeni a fost în anul 1961 de 35 lei, 
din care 14 lei numerar; la cea din Boteșți 
37,60 lei din care 14,30 lei numerar etc. Mii 
de colectiviști din regiune și-au construit 
case noi.

în numele comuniștilor, al tuturor oameni
lor muncii din regiune, Comitetul regional de 
partid și Sfatul popular regional mulțumesc 
Comitetului Central al partidului pentru aju
torul acordat în munca de colectivizare a 
agriculturii, pentru măsurile luate în vederea 
dezvoltării economice a regiunii noastre.

Colectivizarea deschide mari perspective de 
dezvoltare a agriculturii regiunii.

Ne angajăm în fața conducerii partidului că 
vom munci fără preget pentru continua dez
voltare și întărire economico-organizatorică a 
gospodăriilor colective, pentru ridicarea tuturor 
gospodăriilor colective la nivelul celor frun
tașe.

O deosebită atenție vom acorda sporirii 
producției de cereale, sfeclă de zahăr, 
cartofi și la alte culturi prin folosirea posibi
lităților de fertilizare a solului și executarea 
lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic. Prin 
îmbunătățirea pășunilor și fînețelor, care ocupă 
suprafețe însemnate în regiune, și sporirea 
producției culturilor furajere, gospodăriile co
lective vor dezvolta puternic creșterea anima
lelor, contribuind la mărirea producției de 
carne, lapte și lină.

Deoarece în regiunea noastră sînt multe 
gospodării tinere, organizațiile de partid tre
buie să le sprijine cu cea mai mare grijă. In 
prezent, numeroși activiști și specialiști din 
agricultură ajută efectiv gospodăriile colective 
la întocmirea planurilor de producție și orga
nizarea muncii. Vom extinde în întreaga re
giune valoroasa inițiativă a gospodăriilor mi
lionare din Șerbești și Țibucani care sprijină 
permanent și concret gospodăriile tinere din 
.vecinătate, împărtășindu-le experiența lor

Peste puțin timp vor începe muncile agri
cole de primăvară. Vom depune toate efortu
rile pentru ca semănatul și celelalte lucrări 
agricole să fie făcute la vreme și în cele mai 
bune condiții agrotehnice, îneît fiecare gospo
dărie colectivă să obțină recolte bogate.

Asigurăm Comitetul Central al partidului 
nostru că vom munci cu elan sporit pentru în
făptuirea mărețelor sarcini trasate de Con
gresul al III-lea al P.M.R. pentru desăvârșirea 
construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

COMITETUL REGIONAL BACĂU 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Numele tinerei Constanta 
Văduva este binecunoscut în 
Uzinele „Electromagnetica" 
din Capitală. Ea face parte 
din numeroșii fruntași care-și 
îndeplinesc cu regularitate 
sarcinile de plan și dau lu

crări de bună calitate.

Foto : AGERPRES

BFATUL POPULAR AL REGIUNII BACĂU

Răspunsul guvernului R. P. Romine

in legătură cu rezoluția adoptată

la a 16-a sesiune a 0. ăl. V.
La 15

Externe 
secretar
R. P. Romine în legătură cu 
16-a sesiune a O.N.U.

martie a.c. Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor 
al Republicii Populare Romine a trimis lui U Thant, 
general provizoriu al O.N.U., răspunsul guvernului 

rezoluția nr. 1664 adoptată la a

„Guvernul Republicii Popu
lare Romîne nutrește convin
gerea fermă că mijlocul cel 
mai sigur pentru înfăptuirea 
celor mai profunde aspirații 
ale popoarelor, pentru înlătu
rarea pericolului de război, a 
încordării și suspiciunii între 
state este realizarea dezar
mării generale și totale — 
principala problemă a situației 
internaționale.

înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale ar corespun
de năzuințelor popoarelor de 
a se inaugura în viața inter
națională o eră nouă, în care 
războaiele să fie definitiv 
abolite, iar între state să se 
dezvolte relații pașnice, 
colaborare rodnică.

După părerea guvernului 
romîn, exprimată în numeroa
se rînduri, cea mai importan
tă sarcină care se află în pre
zent în fața statelor este în
cheierea cît mai rapidă a 
unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală. De rezolva
rea acestei probleme depinde, 
în ultimă analiză, dacă ome
nirea va avea de îndurat su
ferințele fără margini ale răz
boiului nuclear sau dacă va 
fi izbăvită de ele.

în ceea ce o privește, Re
publica Populară Romînă a 
susținut cu consecvență reali
zarea dezarmării generale și 
totale, s-a pronunțat pentru 
încheierea tratatului de dezar
mare generală și totală propus 
de U.R.S.S. și a depus toate 
eforturile atît la O.N.U. cît 
și în Comitetul celor 10 state 
pentru dezarmare din anul 
1960, în vederea realizării a- 
cestui scop. La lucrările ac-

In ajutorul noilor 
gospodării colective

Experiența pozitivă a gos
podăriilor colective mai vechi 
din raionul Salonta devine un 
bun al tuturor G.A.C. din a- 
ceastă parte a țării. In noile 
gospodării colective lucrează 
cîte două zile președinți, in
gineri și brigadieri din G.A.C. 
fruntașe, împărtășindu-le ex
periența lor în organizarea 
muncii, evidența contabilă, în 
formarea fermelor zootehnice 
și efectuarea lucrărilor pentru 
sporirea producției agricole. 
Cu sprijinul colectiviștilor din 
Mădăraș, colectiviștii din Ho- 
morog au organizat o 
de aproape 100 de oi, 
voltat legumicultura 
ha, ramură nouă de 
ție în acest an, și au
lucrările pentru ameliorarea 
a 200 ha teren inundabil.

fermă 
au dez- 
pe 8,5 
produc- 
început

de

tuale ale Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, dele
gația R.PJL, acționînd con
form instrucțiunilor guvernu
lui romîn, este hotărîtâ să-și 
aducă întreaga sa contribuție 
la efortul comun pentru în
cheierea tratatului de dezar
mare generală și totală.

Militînd activ pentru reali
zarea dezarmării generale și 
totale și încheierea unui tra
tat corespunzător, guvernul 
Republicii Populare Romîne 
consideră că totodată nu tre
buie înlăturat nici un efort 
pentru înfăptuirea oricăror 
alte măsuri menite să con
tribuie la destinderea încor
dării internaționale și să ducă 
la întărirea încrederii între 
state. Continuarea cursei înar
mărilor și îndeosebi a celei cu 
arme nucleare, lărgirea numă
rului de state dispunînd de 
asemenea arme, ar crea noi 
obstacole în calea dezarmării 
generale și totale, ar învenina 
relațiile internaționale și ar 
zădărnici speranțele popoare
lor în asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume. 
Este neîndoielnic că adoptarea 
unor măsuri concrete împo
triva răspîndirii armei nu
cleare ar limita cursa înarmă
rilor, ar ușura soluționarea în 
ansamblu a problemei dezar
mării generale și totale și ar 
micșora pericolul alunecării 
omenirii în prăpastia unui nou 
război.

în acest sens, înțelegerile 
pe plan regional, inclusiv crea
rea unor zone denuclearizate, 
ar reprezenta o contribuție 
substanțială în rezolvarea pro
blemei dezarmării, la înlătu-

rarea pericolului de izbucnire 
a urnii nou război.

Convins că guvernele tutu
ror statelor, indiferent de 
orînduirea lor, au obligația 
să-și aducă contribuția la sta
bilirea unei atmosfere 6a în
credere mutuală, guvernul ro
mîn, pornind de la propune
rea sa din 1957 privind rea
lizarea unei înțelegeri între 
statele regiunii balcanice, a 
făcut cunoscut în declarația 
din 7 iunie 1959 punctul său 
de vedere cu privire la nece
sitatea transformării regiunii 
din sud-estul Europei într-o 
zonă lipsită de arme atomice.

Ținînd scama de importanța 
internațională a acestor înțe
legeri, guvernul romîn a pro
pus discutarea 
XV-a sesiune a 
nerale OJÎ.U.
„Măsuri pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate între 
state europene cu sisteme so- 
cial-politice diferite*4.

După cum a subliniat con
ducătorul delegației romîne la 
a XV-a sesiune a Adunării 
Generale O.N.U., Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, „am formulat 
propunerile noastre cu con
vingerea că regiunea balcanică 
poate fi transformată într-o 
zonă a păcii, fără armament 
atomic, rampe de lansare a 
rachetelor și baze militare 
străine. Aceasta ar corespunde 
în cel mai înalt grad intere
selor fundamentale ale po
poarelor țărilor balcanice și ar 
depăși cu mult ca importantă 
limitele acestei regiuni geo
grafice”.

întrucît guvernele unor țări 
din această regiune au decla
rat în repetate rînduri că sînt 
gata să contribuie la înfăp
tuirea unei asemenea zone în 
sud-estul Europei, traducerea 
în viață a acestei idei este în 
funcție de aderarea celorlalte

la cea de-a 
Adunării Ge- 
a punctului

state ale regiunii care ar urma 
să participe la un asemenea 
acord.

Republica Populară Romînă 
a susținut și susține propune
rile guvernului polonez de 
creare în Europa Centrală a 
unei zone denuclearizate și 
consideră că adoptarea unor 
măsuri similare în alte re
giuni ale globului ar aduce o 
contribuție însemnată la întă
rirea securității internaționale 
și menținerea păcii.

Adoptarea de către Aduna
rea Generală a O.N.U, a re
zoluției 1664/XVI, precum și a 
celei referitoare la transfor
marea continentului african 
într-o zonă lipsită de arme 
nucleare constituie implicit o 
recunoaștere a importanței pe 
care o au asemenea măsuri.

în legătură cu rezoluția 
1664/XVI, după cum se știe, 
delegația Republicii Populare 
Romîne a votat alături de 
majoritatea delegațiilor state
lor membre ale O.N.U. în fa
voarea propunerii guvernelor 
Suediei, Austriei, Ceylonului 
Cambodgiei, Etiopiei, Libiei, 
Sudanului și Tunisiei — co
autorii rezoluției din 4 decem
brie 1961 — privind condițiile 
potrivit cărora statele și-ar 
putea asuma obligații cores
punzătoare de a se abține de 
la fabricarea armei nucleare, 
de la obținerea ei prin orice 
mijloace, precum și cu privire 
la renunțarea de a primi în 
viitor, pe teritoriul lor, astfel 
de arme aparținînd altor state.

Este de la sine înțeles că 
prevederile rezoluției sus
menționate vor putea fi înfăp
tuite numai dacă toate stat'1® 
membre ale O.N.U. — inclusiv 
principalele puteri N.A.T.O. și 
celelalte state care au votat 
împotriva rezoluției — își vor 
asuma în mod solemn obli
gații împotriva răspîndirii ar
mei nucleare și vor lua mă-* 
suri adecvate în acest scop".
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Ț a 25 februarie, în comună 
/ j Irimefi, raionul Oltefu, adu

narea generală a gospodă
riei colective „Drum nou“ primea 
în rîndurile colectiviștilor ultimele 
120 de familii de țărani.

Sala în care se ține adunarea 
e arhiplină, de aceea cei 9 ță
rani care vor să se înscrie chiar 
atunci, în adunare, nu pot da ce
rerile direct la prezidiu, ci tre
buie sa le transmită prin ferestre
le larg deschise, din om în om. 
Oricine dă cererea mai departe 
se simte dator să se întoarcă spre 
cel care i-a transmis-o.

— Veni și-alde cutare în gos
podărie 1

— Veni.
— E bine că se hotărî și el...
Văzută de sus, de la masa pre

zidiului, sala capătă în asemenea 
momente mișcarea unui șir lung

DE h

7

de 
din 
armonios, perfect. Șl, totodată, în 
această singură și ritmică mișcare 
a sălii se poate descifra sensul, 
unitatea tuturor gesturilor viitoare 
ale colectiviștilor. Tot astfel, în 
deplină armonie, totdeauna de 
acum înainte, vor munci împreună, 
vor aproba, ca un singur om, o 
hotărîre bună, vor lupta cot la 
cot pentru înfăptuirea unui plan 
de perspectivă.

Această primăvară colectivistă 
a imprimat satelor noastre frumu
sețea avînfului mișcării îndreptate

zidari, care-și dau cărămizile 
mînă în mină, Intr-un ritm

către un singur fel; bunăstare șl 
fericire.

îndrăzneala

kg
1.818

Acasă la Luca Ion, colectivist 
din comuna Murgașu, raionul 
Olfeț. Casa e nouă, strălucind de 
curățenie, mobilată cu gust, copiii 
sînt îmbrăcafi frumos. Cel mai 
mic dintre ei, Aurel, un ursulef în 
trening albastru și șoșoni gri, 
nu-și mai găsește astîmpăr. Luca 
Ion spune oaspeților care i-au 
venit în casă cite produse a pri
mit pentru zilele-muncă efectuate 
în anul 1961 :

— P81 să socotim I 2.024 
grîu, 1.350 kg porumb, 200 
cartofi, fasole, orz șl 
lei. Mi-am luat în toamna asta 
mobilă de bucătărie, lucruri, apa
ratul ăsta...

Pe masă se află un aparat de 
radio cu tranzistori pe care Luca 
Ion II ia, firesc șl dezinvolt, ex- 
plicînd:

— Uite-așa, clntînd, mă duc cu 
el peste tot. Și la nunfi și la tre
buri ; e un aparat foarte bun, re
zistent, îl cumpărai în toamna 
asta din București.

Și cum copilul se uită fascinat 
la el, Luca îi dă și lui pufin apa
ratul :

La Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii a venit pentru' instructaj 
grup de 70 ingineri mecanici șefi din S.M.T. din țarâ pentru a ii instruiți de cercetătorii 

institutului asupra ultimelor realizări în con5t:ucția de mașini agricole.
Foto ; AGERPRES

Colectiviștli din Ianoșda, 
sfătuiți tot de cei din Mădă- 
raș, au asigurat semințe de 
porumb dublu hibrid pentru 
întreaga suprafață destinată 
culturii porumbului, precum 
și alte semințe din soiurile 
productive. Urmînd exemplul 
gospodăriilor fruntașe, colec
tiviștii din satele Gurbediu, 
Ilusasău, Căuașd și-au orga
nizat și ei ferme zootehnice, 
iar cei din Ucuriș, Oșand și 
Fonău execută lucrări pentru 
punerea în valoare a terenu
rilor deluroase neproductive, 
prin plantări de pomi fructi
feri. Experiența gospodăriilor 
vechi este popularizată în sa
tele raionului prin conferințe 
Ia căminele culturale șl emi
siuni speciale ale stațiilor de 
radioamplificare.

Știință
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în pag. a 4-a:

• Noi — în muncă, în 
viață (Să discutăm despre 
tinerețe, educație, răspun
deri)

• însemnări despie fil
mul „Pace noului venit" 
de loan Grigorescu

(Agerpres)
în pag. a 5-a:
• îmbinarea învățăturii 

cu practica in producția

• SPORT

în pag. a 6-a 1

■ — E rezistent, e Hun...
Aurel umblă cu tranzistorul,

melodia scade sau crește în in
tensitate după cum puștiul se
mișcă prin cameră cu aparatul de 
radio. Taică-său se uită la el și
rîde bucuros. (Să fie șl puțină 
laudă, puțină bravadă ? mă gîn- 
desc. Nu i-o fi frică să nu scape 
copilul aparatul sau vrea să arate 
că nu-l pasă ?).

Puștiul îi dă radioul și Luca îl 
pune la loc pe masă. Respiră 
lung, ușurat (i-a fost puțin frică, 
deci, a vrut să se laude, gîndesc).

Pe urmă, Luca vorbește despre 
planul gospodăriei ,,23 August* 
din Murgașu, pentru anul acesta.

— O să ridicăm o magazie, un
TITA CHIPER

(Continuare !n pag. a 5-a)

Țiței mai mult, mai bun
Rafinăriile ploieștene au 

primit în primele două luni 
din acest an din schelele pe
troliere de pe Valea Prahovei 
țiței mai mult și cu impurități 
scăzute. Creșterea producției 
de țiței și îmbunătățirea cali
tății lui au fost determinate de 
folosirea celor mai potrivite 
pompe de adîncime pentru 
fiecare sondă și de alte mă
suri tehnice. La numeroase 
sonde din schelele Cîmpina, 
Boldești și Moreni, de exem
plu, la care în ultimul timp 
s-a schimbat dimensiunea 
pompelor potrivit condițiilor 
de extracție și s-au aplicat

tratamente cu substanțe ten- 
sioactive, se obține în prezent 
o cantitate de țiței cu peste 
30 la sută mai mare decît se 
realiza în mod obișnuit și cu 
impurități sub prevederile ad
mise.

Rezultate bune înregistrează 
prin îmbunătățirea procesului 
tehnologic de funcționare a 
sondelor și petroliștii din 
schelele Băicoi, Berea, Tîrgo- 
viște și Gura Ocniței. Ei au 
reușit să îmbunătățească ast
fel calitatea țițeiului cu aproa
pe 35 la sută.

(Agerpres)

industria alimentară

• Importantele propuneri 
sovietice de dezarmare 
generală șl totală

Da, calitatea wU bună. Totul a foit corect «xeautat spune 
controlorul de calitate, Tona Romică, din eecți<t montaj a 

Fabricii „Electromotor" din Timișoara.

Foto: I. CUCU '

Culegeri folclorice

în întreprinderile industrie; ali
mentare se acordă o deosebită 
atenfie lucrărilor de mică meca
nizare. La Fabricile de zahăr din 
Giurgiu, Livezi, Timișoara și 
Sascut au fost mecanizate opera
țiile de transport, încărcat și 
descărcat sfeclă, borhot și zahăr.

La Roman sfecla este transportată 
de cîtva timp în hala de fabri
cație prin canale cu ajutorul jetu
rilor de apă. A fost, de asemenea, 
mecanizat transportul cojilor de 
seminfe la Fabrica de ulei „Ar
dealul" din Cărei.

(Agerpres)

Pe Eaza unui bogat material 
strîns în ultima vreme, cercetătorii 
Institutului de folclor din Bucu
rești pregătesc noi culegeri șl 
lucrări științifice consacrate artei 
și poeziei create de popor de-a 
lungul veacurilor. De curind au 
fost terminate primele volume din 
colecția Folclorul Republicii Popu
lare Romîne, care va avea circa 
20 de monografii regionale de 
cîntece, literatură și dansuri ro
mînești și ale minorităfilor na
ționale. S-a încheiat și predat 
spre tipărire o colecție de cînte
ce muncitorești revoluționare, cu- 
prinzînd peste 130 de piese, în
soțite de o amplă documentație

Simpozion
în sala Casei prieteniei romîno- 

sovietice din București a avut loc 
joi după-amiază simpozionul cu 
tema „Uniunea Sovietică — țara 
celei mai înfloritoare culturi*. 
Au luat cuvînful artista poporului 
Aura Buzescu, Alfred Mendelsohn, 
maestru emerif al artei, secretar 
al Uniunii compozitorilor 
Romînă, și scriitorul 
Corbea. Expunerile au 
aplaudate de asistență.

din R.P.
Dumitru 

fost viu

(Agerpres)

Studenți agronomi 
în practică

istorică, date și comentarii pri
vind aparifia și circulația acestor 
cintece. Un colectiv lucrează de 
mai mulfi ani la alcătuirea biblio
grafiei generale a folclorului ro- 
mînesc. Se mai află în curs de 
elaborare un catalog tematic al 
prozei populare romînești și a 
cintecului nostru popular.

Institutul de folclor din Bucu
rești are astăzi una dintre cele 
mai mari colecții de specialitate 
din lume — peste 75.000 piese.

(Agerprej)

De curind, în regiunea 
lăți au venit, pentru a 
practică. 43 de studenți 
ultimul an al Institutului a- 
gronomic din București. Vii
torii ingineri fac practică în 
prezent în G.A.C. nou în
ființate din regiune. Odată 
cu practica pe care ei o efec
tuează, studenții vor ajuta și 
la întocmirea, 
producție din 
dării colective.

Ga- 
face 
din

planurilor de 
aceste gospo-

T. OANCEA

„ArhitecturaExpoziția
în R. P. Romînă" deschisă 

la Timișoara
In sala mare a Muzeului re

gional al Banatului, din Timi
șoara, a avut loc joi deschi
derea expoziției „Arhitectura 
în R. P. Romînă" organizată 
de Comitetul de stat pentru 
construcții, arhitectură și sis
tematizare. In cadrul expozi
ției sînt prezentate fotografii, 
schițe și proiecte înfățișînd 
construcții industriale, social- 
cul turale și agrozootehnice 
ridicate în ultimii ani în di-

ferite orașe, centre muncito
rești și unități agricole socia
liste din patria noastră. Un 
loc important este rezervat 
exponatelor ce prezintă noile 
construcții industriale și edi
litare înălțate în orașele Ti
mișoara și Reșița.

De asemenea, sînt expuse 
mai multe machete înfățișînd 
noile clădiri social-culturale 
ce urmează să se construiască 
la Timisoara. (Agerpres)



căilor ferate

Muzeul

Pe teme zootehnice

Microelementele
în hrana păsărilor

DIN REALIZĂRILEunor 
romîni 

(care

săli ale mu- 
intere- 

problemele

Agricole din Capitala- 
Foto : AGERPRES

to/
într-unul din laboratoarele Institutului d® Cercetări

Problema alimentației pă
sărilor este destul de com
plexă. Pină nu de mult, toată 
atenția era concentrată asu
pra principiilor nutriției de 
bază: proteine și hidrocar
bonate ; proteinele avînd ro
lul „plastic* de asigurarea 
elementelor pentru construc
ția organismului animal, iar 
hidrocarbonatele rolul energe
tic. Mai tîrziu s-a văzut că 
acest mod de a privi lucru
rile este insuficient. Fără pre
zența vitaminelor și a săruri
lor minerale, organismul nu 
poate viețui. Dintre săru
rile minerale, era normal ca 
atenția oamenilor de știință și 
a crescătorilor să se îndrepte 
spre acelea care se găsesc în 
cantități mari în organism (în 
special in oase) sau în produ
sele păsărilor (ouă). Aceste să
ruri au drept componenți prin
cipali calciul și fosforul. To
tuși, multe cazuri de vitalitate 
scăzută au arătat că trebuie să 
existe și alți factori necesari 
vieții. Intre acești factori, un 
rol de mare importanță îl de
țin „microelementele" (săruri 
minerale care se găsesc în 
cantități foarte mici atît în 
nutrețuri, organismul animal, 
cît și produsele animale. Mai 
precis, sub această denumire 
se înțeleg înseși elementele 
chimice (active) care formea
ză sărurile respective).

Principalele microelemente 
sînt considerate astăzi : fierul, 
cuprul, manganul, zincul, io
dul și cobaltul.

Fierul se găsește în organis
mul animal în cantități foarte 
mici, de-abia 0,004 la sută. To
tuși fără fier, un animal nu 
poate trăi.

Necesitățile păsărilor în fier 
sînt de circa 20 mg pentru 
1 kg substanță uscată de nu
treț.

Cuprul, din punct de vedere 
biochimic, este o rudă bună a 
fierului. Deși el nu intră în 
componența sîngelui totuși, ca 
fierul să-și poată atinge scopul 
său — de creare a nucleelor 
feroporfirinice, are nevoie de 
cupru. Ca și fierul, cuprul ac
tivează diferite enzime. De 
asemenea, ia parte la forma
rea oaselor, la dezvoltarea cor
porală etc. Necesarul de cupru 
este de circa 10 ori mai mic 
decît de fier, (2 mg la 1 kg 
nutreț).

Manganul este un microele
ment foarte important în ali
mentația păsărilor. Este cunos
cută la puii de găină boala 
denumită „peroză" care duce 
la deformarea oaselor picioa
relor (articulațiile picioarelor 
se umflă iar tendonul lui 
Ahile iese din lăcașul normal). 
Prevenirea acestei boli se 
face prin săruri de mangan 
(alături de vitamina cholină). 
Manganul mai are importanță 
în funcția de reproducție, dez
voltarea normală a embrionu
lui, sisteme enzimatice etc. 
Necesarul in mangan este mai 
mare la pui — 55 mg / kg nu
treț decît la găini - 30 mg / kg.

Cînd în rații intră în canti
tăți mai mari făina de oase 
sau de pește (care conține mult 
calciu și fosfor), necesarul în 
mangan se mărește.

Zincul este un microelement

important în funcția de repro
ducție. Este, de asemenea, un 
component al nucleelor celule
lor, al enzimelor etc. Necesa
rul de zinc se ridică la 30—50 
mg / kg nutreț.

Iodul intervine în multe 
aspecte ale metabolismului 
animal, în special influențează 
funcția de reproducție. Ca și 
în cazul manganului, necesa
rul este mai mare la pui — 
lmgl kg nutreț decît la găini 
ouătoare 0,4 mg / kg nutreț.

Cobaltul este componentul 
principal al vitaminei B12, vi
tamină foarte importantă in a- 
limentația păsărilor. Necesarul 
de acest element este foarte 
mic de 0,1 mg / kg nutreț.

In general, necesarul de mi
croelemente nu poate fi asi
gurat prin nutrețuri ce se ad
ministrează în mod obișnuit

In această situație se im
pune suplimentarea nutriției 
minerale a păsărilor sub for
mă de preparate industriale 
de microelemente.

Cele mai întrebuințate să
ruri ce intră în componența 
preparatelor sint: sulf ații de 
fier, cupru, mangan, zinc, io
durile sau iodații și clorura de 
cobalt. De multe ori microele
mentele se asociază și cu să
ruri de macroelemente (carbo
nat de calciu, făină de oase 
etc), preparate vitaminice, nu
trețuri proteice, obținindu-se 
astfel preparate complexe.

Cea mai indicată cale de 
administrare a acestor micro
elemente este cu ajutorul nu
trețurilor combinate.

Intr-adevăr aceste nutrețuri 
dindu-ne posibilitatea unor 
dozaje precise și a unei bune 
omogenizări în masa de nu
trețuri, ne asigură un consum 
de microelemente în cantitățile 
precise. Preparatele de micro
elemente pot fi folosite judicios 
în amestec cu urueli acordind 
în acest caz cit mai multă a- 
tenție amestecării cit mai o- 
mogene a acestora.

Asigurarea rației furajere a 
păsărilor cu microelemente 
contribuie la creșterea unei 
productivități ridicate care 
duce la sporirea veniturilor 
gospodărești în sectorul zoo
tehnic.

Dr. O. VASCAN i

„S. K. R

Noua rafinărie de petrol „Czechowice Polona.
Foto: CAF—VARȘOVIA

Lucrări de msre importanță

Remarcabilul fizio- 
log sovietic acad. I. 
Beritașvili a ajuns la 
concluzia că in faza 
superioară a dezvol
tării în urma evoluției 
activității reflexe 
pare o 
neuropsihică. 
fă activitate are 
rol de 
adaptarea 
vertebrate 
la mediul 
la modificarea 
bianței.

Acad. Beritașvili își 
expune părerile în

a-
activitate 

Aceas- 
un 

seamă în 
animalelor 
superioare 
exterior ș< 

am-

me'® ne-.oese • a

științifică
comportării animale
lor vertebrate supe
rioare" propusă spre 
a fi distinsa cu pre
miul Lenin pe anul 
1962.

I. Beritașvili, savant 
în vîrstă de 78 de ani, 
este autorul a peste 
400 lucrări științifice 
publicate în U.R.S.S. 
și în alte țări. De 
mai bine de o jumăta
te de secol el stu
diază legităț e funda
menta'e a’e sistemului 
central nervos a! ani

«.

în rîndurile fiziolo
gilor și psiholoci'or 
domina opinia că în 
orientarea în spațiu un 
rol important revine 
excitațiilor cutaneo- 
mușchiulare. Acad. 
Beritașvili, după ce a 
acumulat un vast ma
terial științific, a fun
damentat un aff punct 
de vedere. După cum 
a stabilit el, un rol 
decisiv în orienta-ea 
în spațiu, în lipsa ex- 
cHanților oculari, re- 
v ne excranț/or ve- 
r bu ar i.

în plin cartier ceferist, pe 
Calea Griviței, se află unul 
dintre cele mai interesante 
muzee tehnico-științifice din 
București, care prezintă prin 
intermediul exponatelor și 

documente inedite 
dezvoltării mijloa- 

transport in
al unor 
istoricul 
celor de 
noastră.

De la macheta carului 
tic cu coviltir, (datînd 
primele secole î.e.n.) și 
producerile unor roate 
bronz cu patru spițe 
coperite în Ardeal, și 
la locomotiva numărul
Câlugâreni, care a circulat 
pe întîia linie de cale ferata 
din Romînia — „București- 
Giurgiu' — se întinde o lunga 
epocă marcată de mari des
coperiri care au revoluționat 
tehnica transporturilor. Mu
zeul are meritul că eviden-

științifice»
țiază etapele succesive ale 
acestei evoluții.

Panouri sugestive înfăți
șează realizările 
noscuți ingineri 
Anghel Saligny, 
construit în 1895 
peste Dunăre de 
vodă, pe vremea 
mai lung pod 
Elie Radu, Ion 
altora.

Următoarele 
zeului prezintă date 
sânte privind 
construcției și întreținerii căi
lor ferate, exploatării fero
viare, precum și noua teh
nică feroviară. Este de fapt 
sectorul care stîmește cel 
mai mare interes, deoarece 
se înlesnește vizitatorilor cu
noașterea unor dificile pro
bleme în legătură cu mijloa
cele de remorcare, 
gerea unor aspecte 
telecomunicațiile — 
denumite : sistemul 
al căilor ferate.

Ultima sală de tehnică fe
roviară a muzeului a fost 
concepută ca un tablou pa
noramic al tehnicii feroviare 
în viiior. Vitrine cu desene, 
tablouri colorate, fotografii, 
grafice ne poartă într-o vre
me nu prea îndepărtată, cînd 
lucrările grele de întreținere 
vor fi integral mecanizate, 
circulația va beneficia de 
sistem de conducere centra
lizată, comanda trenurilor se 
▼a face de la distanță și lo
comotive deosebit de 
temi se, ultramoderne,
permite călătorii foarte 
pide ca maximum de 
fort-

cu
ca 
a 

podul de 
la Cerna- 
aceea cel 

din Europa), 
Ionescu și ale

înțele- 
privind 

sugestiv 
nervos

pu- 
vor 
ra

con-

Instalații din
Epurarea chimică a ape

lor industriale a ridi
cat totdeauna problema 

protecției anticorozive a uti
lajelor folosite. Dacă protec
ția corpului de oțel al filtru
lui cu cauciuc nu constituia o 
problemă, în schimb cauciu- 
carea pieselor interioare ale 
filtrului — drenajul superior 
și inferior de distribuire a a- 
pei — cu întreg complexul de 
țevi, cu numeroase orificii și 
cu suprafețele lor complicate 
— impunea o ajustare per
fecta a sudurilor și îmbină
rilor. operație complicată de 
lungă durată.

în urmă cu numai cîțiva ani, 
posibilitatea înlocuirii totale 
a oțelului special cu materia
le plastice în instalații mari 
era numai teoretic acceptată. 
Iată însă că de la termocen
trala Brazi ne-a sosit știrea 
că o întreagă instalație de 
epurare chimică a apelor a 
fost realizată din materiale 
plastice. Era prima instalație 
de acest fel din țara noastră.

Abandonarea soluției clasice 
cu piese din oțel special s-a 
făcut pe două căi, amîndouă 
ducînd la rezultate favorabile. 
Prima recurgea la înlocuirea

mase plastice 
integrală a pieselor din oțel 
cu piese din mase plastice, 
cea de-a doua înlocuia numai 
țevile din metal, corpul dis
tribuitor al drenajelor fiind 
protejat cu mase plastice.

Apoi, întreprinderea „Anți- 
coroziv” a fabricat pentru fil
trele de epurarea apei de la 
Termocentrala Borzești un 
colector din plăci de policlo- 
rură de vinii, rezistent la o 
presiune de 10 atmosfere, iar 
Fabrica de materiale plastice 
„București” a furnizat țevile 
de distribuție a apei, odată 
cu piesele de îmbinare a a- 
cestora. Materialul folosit — 
policlorura de vinii — este de 
fabricație romînească. Rezul
tatele au fost excelente.

Plecînd de la această ex
periență pozitivă și generali
zată, tehnicienii romîni din 
industria de mase plastice au 
extins gama echipamentelor 
pentru instalațiile de epurare 
chimică a apelor. Vom aminti 
— de pildă — tronsonul su
perior al decarbonizatoarelor, 
cu ajutorul căruia se face dis
tribuția gazului și a lichidelor, 
de o construcție foarte com
plicată.

Primele 
cazane-gigant 

Specialiștii din Leningrad 
au început să proiecteze ca
zane care în fiecare oră vor 
putea transforma în abur 
pînă la 2.400 tone de apă.

Cazane atît de uriașe vor fi 
necesare pentru turbinele de 
500.000-800.000 KW — ----
vor fi echipate 
lele sovietice cu o putere de 
2,4 milioane kW și mai mult, 
în momentul de ' 
tralele sovietice — cele mai 
mari din Europa — într-un 
bloc cu turbine a căror pu
tere atinge 200.000 de kW, 
funcționează cazane cu o pro
ductivitate orară de 640 tone 
de aburi.

în Uniunea Sovietică a fost 
fabricat primul cazan în echi- 
curent, calculat pentru 950 
de tone de abur pe oră pentru 
o turbină de 300.000 de kW. 
Acest cazan este un predece
sor al giganților proiectați.

Noile cazane vor fi mult 
mai economicoase decît cele 
existente în

cu care 
termocentra-

față la cen-

prezent.

Un sector de seamă
al chimiei

lacurilor,tilizarea

ION COSTEA

Turblna cu abur „S.K.R.- 
100“, prima de acest tip în 
U.R.S.S., s-a fabricat la uzina 
„Kirov" din Harkov. Presiu
nea aburului din turbină a- 
tinge 30 de atmosfere și tem
peratura de 650 grade C.

Turbina „S.K.R.-100" 
destinată pentru centralele ter
moelectrice.

r * g
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Mașina ■ovietied „SKNB-4" pentru răsădirea plantelor șl a ghivecelor.
Foto: TASS—MOSCOVA

Utilizarea lacurilor, vop
selelor, cemelurilor este 
atît de largă, îneît o 

simplă enumerare a domenii
lor industriale care le solicită 
ar ocupa întreg spațiul (și 
chiar mai mult) rezervat 
grupajului nostru. Pe scurt, 
pentru metalurgie și con
strucții, pentru pielărie și 
textile, pentru tipografii și 
pentru multe alte domenii, in
dustria noastră chimică pro
duce azi circa 900 sortimente 
de lacuri, vopsele și cerne
luri.

Locul unde se concentrează 
toată ingeniozitatea celor care 
reproduc policromia naturii în 
eprubetă, în care inițiativa 
cercetătorilor se conjugă cu 
aceea a producătorilor, poartă 
numele de Laborator central 
de cercetări pentru lacuri și 
emailuri. Poate în nici o altă 
instituție științifică din țara 
noastră noțiunea tehnică de 
„finisare” — pe care omul de 
pe stradă o rezumă într-o 
singură exclamație admirati
vă, în fața unei mașini stră
lucitoare sau a unor țesături 
pastelate — nu capătă un 
sens atît de precis ca în acest 
„laborator central”.

Cercetătorii laboratorului 
au pus în circulație denumiri 
chimice noi la care întîlnim 
tot mai des particula „rom” !

organice
„romalchid” (emailuri alchidi- 
ce romînești) și „melarom” 
(rășini melaminice romînești). 
Aceste două produse au pro
prietăți mult apreciate de cei 
din industrie : se usucă ra
pid, au luciu puternic și re
zistență mecanică mare, sînt 
elastice. Lacurile cu uscare 
în cuptor, cu peliculă foarte 
rezistentă, au fost experimen
tate cu rezultate foarte bune 
la Uzina de tractoare din 
Brașov, la Fabrica de mașini 
electrice și Uzina „Semănă
toarea” din București, la 
„Electroputere”-Craiova.

Vopseaua cu acetat de poli- 
vinil pentru construcții, pro
dusă pe baza cercetărilor 
laboratorului într-o gamă 
largă de culori, se aplică ușor, 
direct pe zidărie, pe beton și 
pe lemn și rezistă 5 pînă la 
6 ani.

Dintr-o colaborare cu spe
cialiștii Fabricii de cerneluri 
din București au rezultat cer
neluri pentru ambalaje lito
grafiate, de carton și polieti
lenă, cerneluri flexografice; 
se studiază sortimente noi de 
cerneluri pentru ambalaje de 
celofan și foiță metalică. Ti
pografiile au primit, de ase
menea, cerneluri pentru offset 
din rășini sintetice, cu uscare 
rapidă.

APLICAȚII ALE TELEVIZIUNII

Pupitru de comandă 
pentru microclimă 

de ingineri și bio- 
Moscova sînt autorii

Un grup 
legi du 
unui complex de regulatoare 
automate cu ajutorul cărora 
microclima din sere este re
glată de la un singur pupitru 
de comandă.

Aparatura de dirijare a 
complexului pe care autorii 
săi l-au denumit „KAR-2" se
sizează modificarea iluminării 
naturale și atunci cînd este 
necesar conectează sau de
conectează lămpile de ilumi
nare. Automatele mențin tem
peratura necesară a aerului și 
umiditatea solului. Atunci 
cînd pămîntul din seră începe 
să se usuce, un impulsor 
transmite imediat aceasta la 
punctul central de comandă. 
De aici parvine o comandă și 
în seră începe stropitul meca
nic care umezește pămîntul 
pînă la norma necesară. a

Folosirea complexului „KAR 
—2U exclude necesitatea su
pravegherii permanente a re
gimului din sere.

Aninul ca material 
de construcție

La Școala superioară de a- 
gricultură din Varșovia s-au 
efectuat cercetări care au dus 
la constatarea că aninul alb, 
considerat pină nu de mult de 
specialiști ca un arbore inuti
lizabil, poate fi folosit pentru 
confecționarea plăcilor fibro- 
lemnoase.

Folosirea aninului va spori 
considerabil producția acestor 
plăci.

Televiziunea găsește în zi
lele noastre o foarte largă a- 
plicație în variate domenii ale 
tehnicii și științei moderne.

In toate procesele tehnice, 
in care omul nu poate parti
cipa direct, sau înlocuirea lui 
ca observator dă evidente a- 
vantaje economice sau teh
nice, se poate aplica cu succes 
televiziunea industrială. Ce
rința adaptării aparaturii de 
luat vederi la condiții de lu
cru foarte deosebite a dus la 
construirea unei game largi 
de instalații de televiziune 
incepînd cu cele destinate ur
măririi proceselor siderurgice 
și terminînd cu cele care ser
vesc în cucerirea Cosmosului.

Siderurgist experimentat
Actualele instalații de tele

viziune industrială au yisit 
aplicații aproape in toate 
sectoarele de producție ale 
marilor combinate metalur
gice, mai ales in punctele in 
care urmărirea proceselor teh
nologice este considerată ca 
fiind foarte dificilă. Camera 
de televiziune înlocuiește 
omul, îndeplinind cu succes 
îndatoririle operatorilor, care 
se află la o distanță aprecia
bilă de temperaturile înalte, 
ea permițînd să se observe și 
să se dirijeze operații ca în

cărcarea furnalelor și scurge
rea fontei din cubilouri. Tot 
datorită ei, procesul complicat 
de laminare a tablei sau țe
vilor poate fi urmărit in toa
te etapele lui.

Servicii de neprețuit aduce 
televiziunea și industriei chi
mice, acolo unde emanațiile 
toxice sau corozlve nu permit 
prezența omului nici măcar 
îmbrăcat intr-un echipament 
etanș de protecție.

Fochist încercat

subacvatice, mai ales în scopul 
urmăririi stării unor construc
ții așezate adine sub nivelul 
apei, cum ar fi pilonii poduri
lor, sau barajele marilor hi
drocentrale.

Cu ajutorul unei camere de 
televiziune și al unor reflec
toare puternice se pot inspecta 
și înregistra pe peliculă unele 
porțiuni ale construcțiilor hi
draulice, care sînt supuse la 
mari solicitări și ca atare a- 
menințate să fie avariate.

arată condițiile de lucru ale 
brigăzilor de înaintare sau 
armare, funcționarea încăr
cării și descărcării trenurilor 
de vagoneți, a instalațiilor de 
ventilare, sau de securitate a 
muncii.

Impiegat de mișcare
In domeniul transporturilor 

camera de televiziune aduce 
servicii neprețuite operatori
lor din marile gări, în care se

rijarea aterizării și startului 
zecilor de avioane.

Geolog dibaci

Camera de televiziune a 
pătruns pină și în cuptoarele 
marilor termocentrale unde 
temperatura atinge peste 1.000 
grade C. Controlul optic dl 
arderii permite energeticieni- 
lor să perfecționeze procesul 
de ardere a cărbunelui, în 
scopul realizării unui randa
ment energetic maxim.

In astfel de condiții de lu
cru, aparatul de luat vederi 
este protejat de o cămașă, 
prin care circulă continuu 
apa, iar obiectivele optice sînt 
răcite printr-un jet de aer 
comprimat.

Scafandru de mari 
adîncimi

Televiziunea este folosită cu 
mult succes și în explorările

CRONICA ȘTIINȚIFICĂ
De asemenea, în ultimul 

timp, televiziunea servește la 
acțiunea de ridicare la supra
față a navelor naufragiate, în 
scopul valorificării metalelor 
din care sînt construite.

Coordonator al lucrului 
în subteran

In multe mine din Uniunea 
Sovietică s-a trecut la aplica
rea televiziunii industriale în 
scopul unei mai bune organi
zări a muncii în subteran. 
Teleemițători așezați la supra
față și în abataje, transmit în 
sala dispecerilor imagini care

formează, sosesc, sau pleacă, 
zeci de trenuri pe zi. Apara
tul de luat vederi, așezat în 
apropierea principalelor no
duri de cale ferată, conectat 
cu ecranul instalat în camera 
impiegatului de mișcare, per
mite să se conducă de la dis
tanță formarea trenurilor de 
călători sau marfă.

în marile orașe, dificultățile 
legate de dirijarea circulației 
intense a autovehiculelor pot 
fi și ele înlăturate cu ajutorul 
instalațiilor de televiziune.

De asemenea, pe marele 
aeroporturi televiziunea gă
sește o aplicare din ce în ce 
mai largă in urmărirea |i di

In R. S. Cehoslovacă a fost 
realizată de către colectivul 
uzinelor „Tesla" o instalație, 
montată pe un autocamion, 
oare servește la carotajul tele
vizat al sondelor.

Sonda televizată, avînd di
mensiuni corespunzătoare pă
trunderii în gaura de puț (11,5 
cm) și adaptată marilor pre
siuni existente la adîncimi, 
este dotată cu un aparat de 
luat vederi și surse puternice 
de lumină. Un cablu leagă 
sonda televizată de un ecran, 
care la rîndul său este conec
tat cu un aparat fotografic. 
Fotografiile sînt apoi studiate 
cu atenție de geologi, care 
pe baza lor pot determina 
atît înclinația straturilor cît și 
orientarea lor.

Sonda televizată permite, 
în primul rînd, descoperirea 
fisurilor existente în roci, 
ceea ce constituie o indi
cație foarte importantă pen
tru explorările de geologie 
inginerească, ramură a teh
nicii cară itabileștf daci

pe un anumit teren poate sau 
nu fi ridicată o anumită con
strucție.

Cercetător
al Cosmosului

După cum știți camera de 
televiziune a fost montată la 
bordul satelitului artificial al 
Pămîntului „Sputnic 3“, iar 
tot cu ajutorul ei oamenii de 
știință sovietici au urmărit 
comportarea în spațiul Cosmic 
a primilor cosmonauți sovie
tici I. Gagarin și G. Titov.

De curînd, televiziunea din 
R. D. Germană a transmis nu 
pentru astronomi, ci pentru 
milioane de telespectatori un 
adevărat tele-telereportaj din 
Lună. Marile întreprinderi 
optice „Zeiss“ din Jena au 
construit un telescop cu o- 
glindă de 600 mm, la care este 
montată o cameră de televi
ziune.

Televiziunea mai găsește 
azi și alte aplicații utile în 
știința modernă, cum ar fi, de 
pildă, microscopia electronică.

Anii viitori vor arăta că te
leviziunea va fi din ce în ce 
mai utilă în ramuri întregi ale 
științei și tehnicii moderne.

TEQFBU ROM»

L. FELEA

La Uzinele siderurgic© din Vitkovice (R. S. Cehoslovacă) 
se află în curs de construcție un uriaș furnal.
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a și în celelalte 
raioane din regiu
nea Oltenia și în 
raionul nostru, ur
mînd politica în
țeleaptă a partidu
lui, țăranii s-au

unit în marea familie a co
lectiviștilor. In cele 36 G.A.C.- 
uri existente în raion sînt 
cuprinse astăzi 22.235 familii, 
cu un număr total de 58.034 
ha teren. Această situație a 
adus schimbări și în compo
ziția organizațiilor de bază 
U.T.M. Dacă pînă la sfîrșitul 
anului 1961 în organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. acti
vau aproape 1.000 de utemiști, 
astăzi în gospodăriile agricole 
colective sînt peste 7.000 de 
utemiști. In perioada aceasta 
ne aflăm de asemenea la în
ceputul campaniei de primă
vară. La această campanie, ca 
și la celelalte, de altfel, orga
nizațiile de bază U.T.M. au 
sarcina să mobilizeze toți ti
nerii colectiviști. Or, rezolva
rea acestei sarcini deosebite 
este condiționată în bună mă
sură de soluționarea unor 
probleme organizatorice deo
sebit de importante: clarifica
rea evidenței membrilor, con
stituirea organizațiilor de bază 
U.T.M. pe gospodărie, a orga
nizațiilor U.T.M. de brigadă, 
apoi alegerea organizatorilor 
de grupă U.T.M. In mod prac
tic, în munca de realizare a 
acestor sarcini trebuie antre
nat în fiecare comună un larg 
activ de utemiști. Cu toate 
aceste probleme a fost temei
nic instruit și aparatul comi
tetului raional U.T.M. Dar 
ceea ce este esențial în aceas
tă perioadă nu sînt numai mă
surile stabilite la comitetul 
raional U.T.M. — cea mai im
portantă fiind deplasarea pe o 
perioadă îndelungată într-o 
singură comună — ci ceea ce 
se face în comună, în organi
zația de bază U.T.M. din 
G.A.C., felul în care sînt apli
cate în viață indicațiile date.

De aceea să ne oprim într-o 
comună și să urmărim felul 
în care se desfășoară munca.

...S-a înserat. La sediul co
mitetului U.T.M. din comuna 
Vulpeni s-a aprins lumina. în 
jurul unei mese, vreo 25 de 
tineri, băieți și fete, discută 
cu aprindere. Sînt membrii 
comitetului comunal U.T.M., 
membrii comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M. care au 
existat în cele 5 întovărășiri 
unite acum în G.A.C. „30 
Decembrie", cadrele didactice 
tinere, propagandiștii utemiști. 
Le vorbește tov. Sîrbu Elena, 
secretar al comitetului raio
nal U.T.M. Felicitînd activul 
U.T.M. din comună pentru 
contribuția adusă la colectivi-

zarea întregii comune, tov. 
Sîrbu a explicat în continuare 
forma organizatorică ce se va 
aplica în G.A.C, Intrucît în 
gospodăria colectivă sînt peste 
100 de membri, mai precis 240 
de utemiști, va exista o orga
nizație de bază U.T.M. pe gos
podărie, iar în fiecare brigadă 
cîte o organizație U.T.M. de 
brigadă. De asemenea, în fie
care brigadă se vor organiza 
grupe U.T.M. pe echipe, acolo 
unde numărul de membri va 
permite aceasta.

— Dar pentru asta, a spus 
secretara, este nevoie să avem 
mai întîi o evidență clară a 
tuturor utemiștilor, să pregă-

Acestora li se va face mutația 
în organizația de bază U.T.M. 
din locurile unde muncesc sau 
învață.

în felul acesta, într-un timp 
scurt, a putut fi clarificată 
evidența pe întreaga comună 
și s-a trecut la ținerea adună
rii generale U.T.M. pe gospo
dărie. .

La fel am procedat și în 
celelalte organizații de bază 
U.T.M. din raion. La G.A.C. 
..Steagul roșu" din comuna 
Căluiu s-a format cite un co
lectiv pentru fiecare brigadă 
în parte. El a ajutat atît Ia 
clarificarea evidenței, cit și la 
pregătirea adunării generale

retuluL Subliniindu-se impor
tanța colectivizării complete 
a comunei, referatul a scos 
in evidență, în prima parte, 
contribuția adusă de organiza
ția U.T.M. la realizarea aces
tui act de o importanță co
vârșitoare pentru viața comu
nei Pomindu-se de la planul 
gospodăriei, referatul a ex
pus apoi sarcinile care stau 
în fața tineretului pentru con
solidarea gospodăriei agricole 
colective, accentuînd în spe
cial asupra participării tuturor 
tinerilor la campania agricolă 
de primăvară, arătînd ce tre
buie să facă tinerii din fiecare 
brigadă în acest sens. In con

Cum ajutăm organizațiile

tim temeinic adunarea genera
lă U.T.M. pe gospodărie și 
adunările U.T.M. pe brigăzi.

Pentru ca aceste sarcini să 
fie îndeplinite repede și cît 
se poate de bine, activul 
U.T.M. ’ pe comună a fost îm
părțit în mai multe colective. 
Un colectiv a primit sarcina 
să întocmească materialul ce 
va fi expus cu prilejul adună
rii generale U.T.M. pe comu
nă ; alte 5 colective s-au ocu
pat de clarificarea evidenței 
membrilor în satele aparțină
toare de comună.

Pentru a vedea cum a fost 
rezolvată practic sarcina cla
rificării evidenței să urmărim 
activitatea colectivului de to
varăși care au răspuns de a- 
ceastă problemă in satele 
Cotorbești și Valea Satului, 
care formau pină la colectivi
zare o singură întovărășire 
agricolă. Fiecare sat în parte 
constituie astăzi o brigadă 
statutară în G.A.C. Cu situa
ția componenței brigăzilor și 
echipelor și delimitarea lor 
teritorială luată de la condu
cerea gospodăriei, membrii 
colectivului au mers din casă 
în casă și au discutat cu fie
care utemist în parte, li s-au 
anunțat data și ordinea de zi 
a adunării generale U.T.M. pe 
gospodărie. Și, în sfîrșit, la 
capătul celor două zile de 
muncă, cît a durat clarificarea 
evidenței în aceste două sate, 
s-a ajuns la următoarea situa
ție : în fosta organizație de 
bază U.T.M. din întovărășire 
erau luați în evidență 44 de 
utemiști. Din aceștia în anul 
care a trecut 7 au plecat la 
școli sau pe diferite șantiere.

Toți tinerii participă
la campania de primăvară

din noile G.A.C.
U.T.M. de constituire a orga
nizației U.T.M. de brigadă.

Pregătirea și desfășurarea 
acestor adunări generale atît 
pe gospodărie cît și pe brigadă 
au o importanță deosebită. în 
ele urmează să se dezbată 
temeinic sarcinile care stau în 
fața G.A.C., contribuția tineri
lor la îndeplinirea lor, stabi- 
lindu-se în această privință 
măsuri concrete.

Considerăm însă mai folo
sitor să cercetăm și aici un 
exemplu concret. Zilele trecu
te, la G.A.C. „Tudor Vladimi- 
rescu“ din comuna Robănești 
(instructor Banța Ion), a avut 
loc adunarea generală U.TJf. 
De pregătirea referatului s-a 
ocupat un colectiv format din 
5 tovarăși. Au discutat amă
nunțit cu conducerea G.A.C., 
stabilind concret contribuția 
pe care tinerii o pot aduce la 
întărirea gospodăriei, sarcinile 
care stau în fața fiecărei bri
găzi în parte șl pe această 
bază, au întocmit referatul, 
înainte de a fi prezentat în 
adunarea generală U.T.M., el 
a fost analizat într-a ședință 
cu întregul activ pe comună și 
apoi prezentat comitetului de 
partid. La fel s-a procedat și 
cu planul de muncă întocmit 
pe o perioadă de 3 luni

Și iată-ne în adunarea ge
nerală. Peste 100 de utemiști 
ascultau cu mult interes re
feratul despre Sarcinile orga
nizației de bază U.T.M. pen
tru mobilizarea întregului ti
neret la consolidarea gospo
dăriei, pentru obținerea încă 
din acest an a unor produc
ții mari vegetale și animale, 
pentru intensificarea muncii 

de educare comunistă a tine-

tinuare, referatul s-a ocupat 
de felul în care trebuie să se 
desfășoare munca politică și 
cultural-artistică, acțiunile ce 
vor fi organizate jn întîmpi- 
narea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea U.T.C.

întocmit din timp și bine 
documentat referatul a stîmit 
discuții interesante. Au vor
bit 15 tineri. Au luat, de ase
menea, cuvîntul și instructo
rul comitetului raional de 
partid, președintele sfatului 
popular comunal, președintele 
G.A.C. Din discuțiile purtate 
au reieșit numeroase propu
neri care au îmbogățit pla
nul de muncă, creind astfel 
perspectivele unei activități 
rodnice. Printre alte măsuri 
reținem sarcina stabilită pen
tru fiecare organizație de bri
gadă de a mobiliza întregul 
tineret pentru campania de 
primăvară, la executarea 
lucrărilor în timpul optim, 
participarea tuturor tinerilor 
la plantarea celor 40 de ha 
cu pomi fructiferi și 10 ha cu 
viță de vie, efectuarea muncii 
necalificate la construirea sai
vanului de 300 capete și a 
grajdului de 100 capete bo
vine, se vor săpa gropile și 
se vor planta stîlpii pentru 
electrificarea comunei, iar în 
cursul lunii aprilie se va con
strui o bază sportivă.

Măsuri la fel de concrete 
au fost stabilite și în ceea ce 
privește organizarea muncii 
educative. Dar odată cu ține
rea adunării generale nu s-a 
încheiat munca activistului în 
comuna respectivă. în mo
mentul de față au loc adună
rile generale de constituire a 
organizațiilor U.T.M. pe bri-

gadă, pregătite și desfășurate 
la fel ca și cele pe gospodă
rie, urmînd ca imediat după 
aceasta să se treacă la alege
rea organizatorilor de grupă 
U.T.M.

O altă problemă esențială 
este instruirea cadrelor alese. 
Faptul că la fiecare adunare 
generală U.T.M. pe gospodă
rie au participat un membru 
al comitetului raional U.T.M. 
și, pe cit a fost posibil, un 
secretar, a dat posibilitatea ca 
acesta să se poată ocupa în 
mod special de instruirea co
mitetului imediat după adu
nare cu toate problemele de 
organizație. La fel stau lucru
rile și cu instruirea birourilor 
U.T.M. pe brigadă și a orga
nizatorilor de grupă U.T.M.

Vom organiza, de asemenea,] 
zile ale secretarilor, întîlniri 
între secretari cu o mai mare 
vechime în muncă și cu cei 
noi, schimburi de experiență 
pentru ca încă de la început 
munca organizației de bază 
U.T.M. din noile G.A.C.-uri să 
se poată desfășura la nivelul 
corespunzător. în felul aces
ta, sîntem convinși că activi
tatea organizațiilor de bază 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru 
mobilizarea tineretului în 
munca de consolidare a 
G.A.C. va crește continuu.

ȘTEFAN SMARANDA 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Balș, regiunea 

Oltenia

— Cum vi se pare arătura, tovarăși colectiviști? — îi întreabă mecanizatorul Nicolae 
Rusu, de la S.M.T. Agnita, pe cîțiva din membrii tinerei gospodării colective din 
satul Coreș, regiunea Brașov. O să scoatem o recoltă anul ăsta să se ducă vestea 1

Dealurile noastre 
devin roditoare
Comuna Teslui, ca și celelalte 

comune din regiunea Argeș, are 
agricultura complet colectivizată. 
An de an, harnicii colectiviști au 
obținuf rezultate tot mai frumoase 
atît în ceea ce privește 
producției la hectar cit și 
ce privește valorificarea 
rilor de care dispun.

Colectiviștii din Teslui 
hotărîrea să valorifice și dealurile 
pe care nu creșteau decît mără
cini, să le facă roditoare.

Astfel, după ce au amenajat te
renul, ei au plantat pe aceste 
dealuri 10 ha cu viță de vie si 
100 ha cu pomi fructiferi. Anul 
acesta acțiunea de valorificare a 
dealurilor continuă. Tinerii din 
gospodărie au pregătit numai In 
luna aceasta 12 ha de teren pen
tru a fi plantate cu viță de vie.

Marian Berbeci, 
Stan, Marla Pavel, 
sint numai cîfiva 
care muncesc cu 
ca toate dealurile 
devină roditoare.

sporirea 
în ceea 
terenu-

au luat
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Ce a hotărît
adunarea generală

a U.T.M.
de primăvară, cînd muncile 
din gospodăria colectivă re
clamă un număr mare de bra
țe de muncă, utemiștii au ho
tărît să se ocupe de planta
rea în livadă pe o suprafață 
de 10 ha a 1.500 de pomi. 
Imediat după adunare, ute
miștii au trecut la muncă. Au 
început să facă țăruși, tutori, 
au trecut la pichetatul și să
patul gropilor.

în afară de pomicultură, 
gospodăria colectivă din O- 
breja va crea și dezvolta pu
ternice ferme zootehnice. Pînă 
acum obrejenii nu s-au înde
letnicit decît cu oieritul. Gos
podăria are deja acum o tur
mă de 1700 oi. Organizația 
U.T.M. a și recomandat doi 
tineri pentru a deveni cio
bani, pe frații Ion. și Isaia 
Sîrbu. Gospodăria colectivă 
va crea însă ferme zootehni
ce noi. Iar în această primă
vară va fi creată o fermă a- 
vicolă cu 3.000 de păsări. In- 
cepînd din luna iunie se va 
crea o fermă 
început cu 60 
care 20 vaci 
crescătorie de 
au fost aduși, ferma de 
va lua ființă de-abia din luna 
iunie. Utemiștii au hotărît 
însă sa acorde încă de acum 
tot sprijinul lor acestor noi 
sectoare de producție. Comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. a fost însărcinat de 
adunarea generală să reco
mande conducerii gospodăriei 
cel puțin 3 tinere îngrijitoare 
de păsări și 6 tineri îngriji
tori de vad

în adunare, utemiștii au 
înțeles că strîns legat de crea
rea și dezvoltarea noilor fer
me zootehnice, deosebit de 
important se pune problema 
construirii într-un termen 
scurt a adăposturilor necesare 
care vor trebui să fie dura
bile și ieftine. Au început lu
crările și vor trebui construi
te două saivane de 1.000 de 
capete, două remize de cîte 100 
de căruțe, un grajd de vaci

pentru 100 de capete, o maga
zie de 30 de vagoane, 3 co
tețe de cite 1.000 de păsări, 
un pătul de 20 vagoane.

Hotărîrea adoptată de aduna
rea generală U.T.M. prevede 
ca tinerii să sape fundațiile 
la magazia de cereale, la graj
dul de vaci, să sape un siloz 
de 10 vagoane. Sînt prevăzu
te, de asemenea, acțiuni pen
tru transportatul materialelor 
de construcții și la arsul va
rului. O prevedere importan
tă a hotărîrii vorbește despre 
acțiunile pe care le va între
prinde organizația de bază 
U.T.M. pentru mobilizarea ti
nerilor la întreținerea celor 
200 ha de pășune. în aceste 
zile, pe baza hotărîrii adop
tată de adunarea generală, 
utemiștii au început acțiunea 
de transportare a 200 tone 
gunoi de grajd pe suprafețele 
care vor fi cultivate cu car
tofi.

Adunarea generală a luat 
hotărîrea ca toți tinerii să în
deplinească numărul de zile- 
muncă stabilit pentru fiecare 
colectivist.

Pentru 
devină 
U.T.M. s

n ultimele zile 
ale anului 1961, 
pe ulița mare din 
Obreja, sat din ra
ionul Caransebeș, 
oamenii au prins 
pe bolta unei

porți o inscripție nouă, gos
podăria agricolă colectivă 
„Drumul belșugului".

Aceste zile de primăvară 
coincid la Obreja nu numai cu 
zilele hotărîtoare pentru re
colta anului. Gospodăria și-a 
făcut planuri mari, îndrăzne
țe. Și-a propus să rea
lizeze în acest an un ve
nit total de peste 1.700.000 lei, 
valoarea zilei-muncă să fie de 
cel puțin 28,40 lei. Despre 
toate aceste lucruri le-a vor
bit tinerilor acum cîteva zile 
în urmă în adunarea generală 
a organizației de baza 
U.T.M. noul inginer al gos
podăriei, Mircea Mureșan. Cei 
52 de utemiști, membri ai fos
tei întovărășiri din Obreja, 
formează azi organizația 
U.T.M. a gospodăriei colecti
ve. Și astăzi au rămas în 
fruntea lor aceiași destoinici 
utemiști pe care i-au ales în 
toamnă pe cînd mai erau încă 
întovărășiți. în această adu
nare generală U.T.M., discu- 
tînd pe larg planurile privind 
organizarea, întărirea și dez
voltarea gospodăriei colective, 
utemiștii au hotărît să adop
te în locul vechii hotărîri a 
adunării de dare de seamă și 
alegeri una nouă, potrivită 
sarcinilor sporite care le re
vin acum.

Cu ajutorul secretarului de 
partid, al președintelui, al in
ginerului agronom, prezenți la 
adunare, utemiștii au adoptat 
o hotărîre bună, cuprinzînd 
acțiuni interesante, care vor 
asigura mobilizarea tuturor 
tinerilor la muncă pentru în
deplinirea și depășirea planu
rilor pe care și le-a stabilit 
gospodăria. Livada este 
mul obiectiv economic 
hotărîrea adoptată de 
miști. Acum, în aceste

vei găsi în livezi 
pomii sub 

colectiviștilor

PAVEL MARIAN

îndru- 
vîrst-

Constantin 
Viorica Nicolae 

dintre tinerii 
hărnicie pentru 
gospodăriei să

După cum ați fost anunțați 
— începu ședința de co
mitet, secretarul organi

zației de bază U.T.M. — trebuie 
să stabilim măsurile concrete 
pentru mobilizarea tuturor 
tinerilor colectiviști la munci
le din campania de primă
vară.

Pregătindu-se pentru ședin
ța de comitet, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. a 
discutat cu secretarul organi
zației de partid, cu președin
tele gospodăriei și din planul 
de producție al gospodărie a 
extras cîteva din cele mai im
portante sarcini pe care le pot 
îndeplini tinerii.

în primăvara aceasta, în 
gospodărie, cînd tot satul s-a 
unit în marea familie a colec
tiviștilor se 
teva lucruri 
învecinat se 
rase pentru 
livezi și vii, 
crescătorie de

vor petrece cî- 
noi : pe un deal 
vor amenaja te- 
plantarea de noi 
se va înființa o 

păsări. Sînt 
lucrările obișnuite fie- 

primăveri: selecțio
narea semințelor, semănatul, 
stropitul livezilor, curățatul 
pășunilor, dezgropatul și tăia
tul viței de vie...

— Și știți că ne trebuie 
un număr mare de araci. Tre
buie să-i transportăm de la 
pădure. Iată dar cîte sarcini 
stau acum în fața noastră.

Secretarul îi privi pe rînd 
pe membrii comitetului și apoi 
îi întreabă :

— Cum credeți că e mai 
bine să procedăm ? Ce să fa
cem pentru ca nici un tînăr 
să nu lipsească de la acțiunile 
întreprinse de gospodărie ?

— Eu cred, își dădu cineva 
cu părerea, să discutăm toate 
astea într-o 
să invităm 
gospodărie.

Comitetul
> bază U.T.M. 

răspundă cu

adunare la 
toți tinerii

care 
din

deorganizației
s-a străduit să 
promptitudine și 

în mod practic nevoilor gos
podăriei colective. O întîm- 
plare petrecută nu de 
este destul de grăitoare 
cest sens. într-una din 
președintele gospodăriei 
lective l-a chemat pe secre
tarul organizației de bază 
U.T.M.

— Vorbește cu fetele, în- 
treabă-le care vrea să mun
cească la crescătoria de pă
sări pe care o vom înființa. 
Le trimitem 
cial la Rm. 
vețe. Cei de 
care sîntem 
tenționează să facă un com
binat pentru 10.000 de păsări. 
Nu putem să rămînem în ur
mă nici noi.

Secretarul organizației de 
bază U.T.M. și ceilalți mem
bri ai comitetului au discutat 
cu fetele, le-au explicat de 
ce are nevoie gospodăria de 
îngrijitoare de păsări pricepu
te. Printre primele care au 
cerut să muncească în acest 
sector au fost utemistele Ma
ria Manea și Olga Ciobanu. 
Ele au plecat la Rm. Sărat la 
cursuri. De cîteva zile s-au 
întors. Peste alte cîteva zile 
vor fi aduși cei 3.000 de pui 
de o zi. Pînă atunci fetele

mult 
în a- 

zile 
co-

și la un curs spe- 
Sărat ca să in
ia Baba Ana cu 
în întrecere in-

pregătesc adăposturile. Ute- 
mistele Georgeta Simion și 
Elena Brănescu au cerut și 
ele să lucreze la ferma de 
păsări. Comitetul organizației 
de bază U.T.M. a dat sarcina 
celor două utemiste care au 
urmat cursurile de la Rm. Să
rat să le împărtășească și lor 
din cele ce au învățat.

Și daca mergi astăzi în co
muna Vadu Săpat din raio
nul Mizil și poposești la 
G.A.C. „Filimon Sîrbu” vei 
avea în fața ochilor peisajul 
unei activități bogate, făcute 
cu dragoste și elan. Pe deal 
zeci de tineri pot fi văzuți la 
săpatul gropilor pentru plan
tarea pomilor fructiferi. Pe 
tineri îi 
stropind 
marea 
nici și cu experiență sau 
pregătind în grădina de zar
zavat paturile calde pentru 
răsaduri. Și printre conducto
rii de căruțe care aduc de la 
pădure araci pentru vie și lem
ne pentru construirea unui 
grajd de 100 capete, opt pă- 
tule, a unei magazii de ce
reale, vei vedea multe fețe 
tinere, zîmbitoare.

Noi construcții 
în gospodărie
Construirea grajdului pentru 70 

de capete, a unei maternități pen
tru scroafe și a altor adăposturi 
pentru animale este o problemă 
cit se poate de urgentă pentru gos
podăria agricolă colectiva din 
Băltești, radonul Teleajen. lată de 
ce comitetul organizației de bază 
U.T.M. a discutat Intr-o ședință a 
sa cum să mobilizeze tinerii din 
gospodâ' e a această acțiune. S-a 
hotărtt ca tinerii colectiviști, ală
turi de vîrstnici să ajute la trans
portarea materialului lemnos, să 
execute lucrările de amenajare a 
cuptoarelor pentru ars piatra de 
var și cărămizile necesare pentru 
construcții,
multi tineri 
să lucreze 
strudori.

de bovine, la 
de capete, din 
cu lapte și o 

porci. Puii nu 
vaci

KUHTA DARIA

atenția, a- 
cu majus-

n afiș, nu prea 
mare, pus însă la 
vedere pentru a 
atrage 
nunța 
cule:

„Consiliul de con- 
G.A.C. ANUNȚĂ 

CONCURS pentru: 3
locuri de îngrijitori de anima
le ; 1 loc de oier. înscrierile 
se fac la tovarășul Dinu Du
mitru".

De unde se poate înțelege 
că în gospodăria agricolă co
lectivă din satul 
comuna Mârtinești, 
Galați, a munci în 
zootehnic este o treabă 
mare răspundere și că aceasta 
nu poate fi încredințată 
cit celor mai buni dintre 
buni, aleși prin concurs.

— Păi da — răspunde 
curiozitatea noastră Dinu Du
mitru, secretarul organizației 
de bază U.T.M. — e și normal. 
Multora le place să lucreze 
acuma în zootehnie. Cred și 
eu. E o meserie frumoasă și 
de mare răspundere. Să ve
dem cine face față...

Așadar, în sectorul zooteh
nic se intră prin concurs. In 
ziua concursului, sala în care 
se ține este de obicei plină pină 
la refuz. Oamenii vin nu nu
mai să asiste, ci vin să vadă 
cine cîștâgă și la nevoie să-și 
spună părerea.

Acum s-au prezentat la 
concurs vreo 12 băieți și fete. 
Toți se numărau printre cei 
mai buni la cursurile zooteh
nice. Răspunsurile teoretice au 
mulțumit pe toată lumea. Ur
mau acum probele practice. 
„Juriul", format din brigadie
rul zootehnician și doi dintre 
cei mai buni îngrijitori de a- 
nimale, împreună cu concu
rența, s-a îndreptat spre graj-

ducere al 
UN

Tătăranu, 
regiunea 
sectorul 

de

de-
cei

la

Utemistul Constantin Curcă a cîștigat prețuirea tuturor 
colectiviștilor din G-A.C. „Unirea"-Mizil. Dovedind multă 
pasiune pentru meseria aleasă, el a reușit să obțină 
producții sporite de lapte și lină de la oile pe care 1» 

are în primire.
Foto : AGERPRES

POVESTEA
duri. Aici trebuia demonstrat, 
pe concret, cum trebuie lucrat 
pentru ca producția de lapte 
să crească. Proba putea să du
reze două sau chiar trei zile.

Să-i lăsăm deci în „examen" 
și să vedem cum de s-a ajuns 
la acest stadiu, ce a întreprins 
organizația U.T.M. pentru ca 
în rindul tinerilor să se dez
volte dragostea și interesul 
pentru această frumoasă me
serie.

Cu mai mult timp în urmă, 
într-o seară de toamnă, Dinu 
Dumitru a fost chemat la se
diul gospodăriei colective. A 
găsit acolo, în afară de pre
ședinte, pe secretarul organi
zației de partid, pe brigadie
rul zootehnician și încă vreo 
doi membri ai consiliului de 
conducere. Președintele i-a 
întins o telegramă.

— Citește și spune-ți păre
rea.

Din telegramă Dinu luă cu
noștință că în curînd vor 
primi cele 60 de vaci și ju- 
ninci pe care le așteptau.

— Asta-i bun de tot — s-a 
bucurat Dinu. Și, scoțînd un 
creion din buzunar a calculat 
la ce producție vor putea a- 
junge în anul care vine și ce 
venituri noi va obține gospo
dăria. Foarte bine, a vorbit 
el din nou. Doar dumneavoas
tră ne-ați spus că gospodăria 
noastră are toate condițiile să 
aibă cel mai puternic sector 
zootehnic din raion.

— Asta știm și noi, așa vom 
face — interveni secretarul de 
partid. Dar în socoteala ta, 
„gospodarule" n-ai ținut sea-

ma de ceva: Cine o să lu
creze aici ? Uite, noi am hotă
rît ca pe lingă colectiviștii 
vîrstnici, cu experiență în 
meserie, să repartizăm în sec
torul zootehnic un număr 
mare de tineri. Puteți voi să 
ne recomandați pentru ît. 
ceput, vreo douăzeci de 
neri ?

Chestiunea i s-a părut
Dinu atunci floare la ureche.

— 20 ? O sută dacă e ne
voie.

Secretarul de partid zîmbi 
îngăduitor.

in
ti-

Iui

De asemenea mai 
au fost recomandați 

in echipele de con-

MARIA VLAD
tehnician

UNUI AFI

pri- 
din 

ute- 
zile

bancă și cu o voce surdă, fără 
să se uite la Dinu, spuse :

— Bine Dinule, dacă zici 
tu~. Ca să nu zici p'ormă... 
Bine, mă fac văcarul satului... 
O să ridă lumea de mine...

De lingă Dinu, secretarul de 
partid și ridică și spuse:

— Voi aveți dreptate. Vă
carul satului era un om de 
nimic. Ducea vacile din mar
ginea satului la pășune și 
seara le aducea înapoi. Dar 
asta se cere astăzi de la un 
îngrijitor de animale ? Dife
rența e ca de la cer la pă-

Experiența organizației U.T.M. din satul 
Tătăranu, comuna Mârtinești, regiunea Galați, 
în atragerea tinerilor la sectorul zootehnic

— Convocați o adunare ge
nerală și sfătuiți-vă. Am să 
vin și eu.

Și iată-i acum în adunarea 
generală. Telegrafic, Dinu le 
comunică cererea conducerii 
gospodăriei și îi întrebă ne
răbdător :

— Ei cine se înscrie ?
Credea că o pădure de mîini 

se va ridica. în afară însă de 
cîțiva, ceilalți tineri își lăsa
ră capul în jos și priveau pe 
furiș unul la altul. Dinu ră
mase o clipă descumpănit. 
Apoi începu să se adreseze di
rect prietenilor săi:

— Gheorghe... Mihai... Necu- 
laie, măi Culaie, nici tu ?

Culai, un flăcău înalt, fru
mos, se ridică cu greu de pe

mint. Noi sîntem la început, 
așa că uite ce zic: să mer
gem împreună la G.A.S. Pe- 
trești. Și apoi o să stăm de 
vorbă să vedem ce și cum.

La G.A.S. Petrești au mers 
vreo douăzeci de tineri. I-a 
primit acolo Mihai Mititelu, 
utemist, responsabilul unei 
brigăzi, cel mai bun îngrijitor, 
înainte de a intra în zona 
grajdurilor au trecut prin- 
tr-un loc special amenajat 
unde și-au șters picioarele și 
s-au spălat pe mîini cu o so
luție specială.

— Dezinfectant — le-a spus 
Mititelu.

Le-a arătat apoi grajdu
rile. înainte de a intra, a pri
mit fiecare dte un halat alb.

i ca obiectivele să 
fapte, organizația 

și-a propus să des
fășoare, sub conducerea or
ganizației de partid, o in
tensă muncă politică în rîn- 
dul tuturor tinerilor colecti
viști, să le stimuleze chiar de 
la început dragostea față de 
gospodăria colectivă, interesul 
față de continua ei consolida
re economică și organizato
rică, să educe în spiritul stric
tei discipline socialiste a mun
cii întreaga masă de tineret.

La îndemnul secretarului de 
partid, pentru a face larg cu
noscute cifrele de plan, chiar 
în adunare s-a constituit un 
colectiv de tineri care vor 
confecționa și scrie panouri.

Pe parcurs, odată cu rapi
da creștere a gospodăriei co
lective, planurile de muncă 
ale organizației de bază 
U.T.M. vor deveni tot mai cu
prinzătoare. Hotărîrile adop
tate acum sînt 
jaloneze pentru 
plan precis de 
nizației de bază 
deplinirea sarcinii mari care-1 
revine în mobilizarea întregu
lui tineret la munca pentru 
organizarea și dezvoltarea 
gospodăriei colective.

de natură să 
început un 
muncă orga- 
U.T.M. în îii-

din mintea tinerilor de la 
Tătăranu. Dar ea, alături de 
discuțiile care s-au purtat 
apoi în organizație, a însem
nat primul pas. în sectorul 
zootehnic al gospodăriei agri
cole colective din satul Tătă
ranu în afară de vîrstnici, lu
crau și 20 de tineri. Unele din 
cele învățate la G.A.S. începu
seră să prindă rădăcini și aici. 
Era curățenie, exista grafic, se 
încerca masajul... se simțea 
insă că se mai pot face încă 
multe.

Intr-o dimineață, Culai in
tră în fugă în grajd.

— Fraților, vine Dinu cu Mi
titelu.

Au stat împreună din nou 
cîteva zile. Mititelu le-a ex
plicat cu răbdare cum trebuie 
furajată fiecare vacă în func
ție de producția ei, cum tre
buie preparat furajul și multe 
alte lucruri.

Dinu, care ne-a povestit 
toate acestea, a continuat:

— De-atunci am mai făcut și 
alte vizite, în alte părți, am 
discutat în adunările generale 
despre frumusețea muncii de 
crescător de animale (Culai a 
vorbit de fiecare dată foarte 
frumos) și în felul acesta nu
mărul tinerilor dornici să

« Ca la farmacie, se miră 
Cui ai.

In grajduri curățenia era 
exemplară. In țarcul pentru 
vițeii nou-născuți paiele erau 
schimbate la intervale scurte 
de timp. Pe un perete, un gra
fic indica orele de hrană, a- 
dăpat, muls precum și pro
ducția de lapte dată zilnic de 
fiecare vacă.

Vezi bine, meseria de îngri
jitor nu-i chiar așa simplă.

— Și cam cit lapte scoateți 
de la vacile astea ? — l-a în
trebat Culai pe Mititelu.

— Peste 4500 litri pe cap de 
vacă furajată într-un an.

Seara au asistat la muls. 
Părinții celor mai mulți dintre 
tinerii oaspeți aveau in ogra
dă cite o vacă. Tinerii știau 
ce-i aceea un „muls". Dar aici 
mulsul se făcea altfel, Întâi 
toate mulgătoarele și-au spă
lat bine mîinile 
pun. Două fete 
și celelalte, în 
spălau cu grijă 
lor, apoi s-a făcut masajul. ______ _____  __

In sfîrșit tot ce au văzut ei muncească în sectorul zooteh- 
acolo nu semăna deloc cu ce 
făcea înainte un „văcar". Era, 
mai curînd, munca unor teh
nicieni, o meserie necunoscută 
de ei. li atrăgea.

— Mîine fiecare dintre voi 
va lucra pe lingă un om din 
brigada noastră — le-au spus 
gazdele. Așa o să înțelegeți 
mai bine ce-ați văzut astăzi.

...Să fi trecut cam o lună 
de zile de la această întâm
plare. Nu spune nimeni că 
doar vizita la gospodăria de 
stat a lămurit neînțelegerile

cu apă și să- 
îmbrăcate, ca 
halate albe 
ugerele vaci-

nic a devenit din ce în ce mai 
mare. La asta au contribuit și 
succesele obținute de noi: 
peste 2500 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată. E ceva. 
Meseria de crescător de ani
male și-a câștigat prețuirea 
cuvenită. Multi ar vrea acum 
să lucreze la grajduri. Dar 
nu sînt primiți decît cei mai 
buni, aleși prin concurs. Să 
vedem cine o să cîștige con
cursul de astăzi...

PETRU ISPAS

I. ȘERBU
i---•---

Gospodăria agricola colecti
va din comuna Gîrbovi, ra< 
ionul Urzlceni, își va dezvol
ta mult anul acesta sectorul 
avicol. Una din îngrijitoarele 
de pasări este și tînăra Eca- 

terina Stan.
Foto ; N. STELORIAh
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Liliana Manea — Buzău, Sa- 

moilă Maria—Năvodari. Școli 
tehnice, aparținînd Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei, funcționează în ora
șele : București, Ploiești, Cîm- 
pina, Bușteni, Bacău, Bor- 
zești, Brăila, Iași, Cluj, Ocna- 
Mureș, Copșa Mică, Făgăraș, 
Timișoara.

Școli tehnice sanitare, care 
pregătesc asistente de farma
cie, funcționează în București, 
Craiova, Galați, Iași, Oradea. 
Sibiu, Botoșani și Arad. La 
școlile tehnice se primesc nu
mai absolvenți ai școlii medii 
de cultură generală.

Ileana Munteanu, Ion Pe
trescu, Dan Stelian — Bucu
rești. Dorința dumneavoastră 
de a vizita Valea Oltului e 
ușor de realizat. O.N.T. „Car- 
pați“ organizează în această 
direcție numeroase excursii. 
Pe Valea Oltului aveți posi
bilitatea să vizitați Uzinele 
sodice Govora, construite în 
anii puterii populare, stațiuni
le balneo-climaterice Călimă- 
neștl, Govora, Olănești, Ocne
le Mari, precum și importante 
monumente istorice. Frumuse
țile naturale, precum și renu
mitele calități curative ale 
apelor minerale din aceste 
stațiuni atrag an de an zeci 
de mii de oameni ai muncii.

Zălin Ana — Sibiu. în le
gătură cu sesizarea dv. pri
vind slaba activitate desfășu
rată de Asociația sportivă 
„Firul roșu” din comuna 
Tălmaciu, Consiliul raional 
U.C.F.S. Sibiu ne-a comuni
cat următoarele:

„Sesizarea dv. a fost justă. 
In urma analizei făcute de 
noi, în colaborare cu Comite
tul raional U.T.M. Sibiu, s-au 
luat măsuri concrete pentru 
organizarea în viitor a unor 
competiții sportive care să 
atragă masa largă a tineretu
lui din raionul Sibiu.

Vă mulțumim pentru ajuto
rul dat".

Virgil Stoian — Brăila. Ab
solvenții școlilor profesionale 
cu durata de 3 ani, pot urma 
cursurile școlii medii serale, 
numai după ce au lucrat cel 
puțin un an în producție.

Neguț Ion—Hunedoara. în
treprinderea de gospodărie 
orășenească — secția Ghelar 
— ne informează că, fiind 
justificată cererea dumnea
voastră, a hotărît ca pe viitor 
sa vi se scada suprafața locui
bilă, cu care în mod ne just 
ați fost încărcat în contractul 
de închiriere, iar suma plătită 
în plus pînă acum pentru a- 
ceastă suprafață, să fie consi
derată ca plată anticipată a 
chiriei.

Maria Lerner — Reșița — 
Constantin Iosifescu—Brașov, 
în Editura Tehnică a apărut 
lucrarea care vă interesează 
„Cartea bobina to mini de ma
șini electrice". Ea constituie 
un îndrumar teoretic și 
practic pentru bobinatorii 
care lucrează în atelierele de 
reparare a mașinilor electrice, 
precum și pentru lucrătorii 
din secțiile de bobinaj ale fa
bricilor de mașini și aparate 
electrice.

Din cuprinsul lucrării men
ționăm între altele capitolele : 
construcția și funcționarea 
mașinilor electrice, materia
lele folosite, înfășurări con
centrate, înfășurări de curent 
alternativ, elemente construc
tive ale circuitului înfășurări
lor mașinilor electrice, con
strucția și execuția înfășură
rii mașinilor electrice.

Gh. Cociș — București. Pro
dusul „Dibutox“ este folosit 
cu mult succes în combaterea 
dăunătorilor pomilor fructi
feri. Deoarece acțiunea de 
stropire a pomilor a căpătat 
un caracter organizat, ea des- 
fășurîndu-se sub îndrumarea 
secțiilor agricole ale sfaturilor 
populare, vă rugăm să vă 
adresați Sfatului popular al 
raionului 23 August, în raza 
căruia locuiți.

Forța colectivului

lă-

a intrat în 
Manolache 
cu tînărul

luni 
cîțiva 

birou- 
de la

de

La redacția ziarului nostru continuă să sosească din 
toate colțurile țârii scrisori pe marginea discuției despre 
comportarea tinerilor la locul de muncă, pe stradă, în 
iamilie, la locurile de distracție etc.

Publicăm mai jos cîteva dintre aceste scrisori.

voi, tova- 
maistrul, —

Aspect din secția ring de la Bumbăcăria Jilava din Ca
pitala. Foto ; AGERPRES

Ce să citim: 

„APRILIE, CÎND 
CREȘTE IARBA"

/nnoirile fundamentale a- 
duse în viața satului de 
gospodăria colectivă nu 

privesc doar transformarea 
socialistă a structurii econo
mice, ci ele se referă și la 
mari prefaceri în conștiința 
țăranilor. Apariția și dezvol
tarea unor relații noi, socia
liste între oameni face nece
sară și posibilă deschiderea 
sufletului spre toate bucuriile 
și sentimentele nobile, altă
dată ascunse.

Structura morală a eroilor 
celor șase nuvele din volumul: 
„Aprilie, cînd crește iarba" a- 
parține vieții de azi, ale cărei 
bucurii se cer nu doar gustate 
interior, printr-o savantă dar 
artificioasă viață intimă. Ne
cesitatea comunicării bucuriei 
este o trăsătură însemnată a 
eroilor lui Szabo Gyula. A- 
ceastă comunicare nu este o 
simplă izbucnire exaltată, fie 
și numai pentru motivul că au
torul strînge — adesea mimînd 
monologul interior al eroului 
care își amintește — suficiente 
argumente care să justifice 
mulțumirea plină, explozivă. a 
oamenilor. Pentru bâtrmad cio
ban Bujdoso Zszga (JDin zori 
pină-n noapU*) 
impusă de meserie nu t«- 
seamnă abolirea neces tâtii de 
a transmite tovarășilor săi 
gindurile și sentimentele care 
se leagă firesc de .JZorica* — 
G.A C. .Zorile roșu* - unica 
sa fiică Sentimentul patern 
față de gospodărie nu 
este deloc o glumă a înțelep
tului bătrin ci o atitudine rea
lă, sinceră, justificată de ani 
mulți de suferințe și mizerie. 
Țața Terku. zisa ^Poștărițu", 
tn așteptarea trenului iși ca
ută cu înfrigurare «n interlo
cutor cAruia sd-i mdrturisecW 
fericirea de a se ști memd a 
unui ..inginer cit pe colo" care 
„face niște clădiri peste care 
nici o sutd de piște n-ar fi f» 
stare ti zboară.

Dar numeroasele prilejuri 
de manifestare a bucuriei un 
înlătură ci presupun și posi
bilitatea conflictelor etice as
cuțite, rezultate din eiocn»Tea 
unor mentalități retrograde cu 
atributele noilor relații dintre 
oameni.

Fdctndu-se vinovată de invi
die meschină față de traiul 
„ușor0 al fiicei Berkăi Bara- 
bâs, aceeași Terka iși reca-

de Szabo Gyula
păta repede adevărata măsură, 
în spiritul eticii noi, populare, 
condamnînd obiceiul vechi al 
„partidei" cu zestre. („Inci-i 
firavă primăvara").

Tot în cadrul relațiilor de 
familie se petrece și separarea 
definitivă a tinerilor căsăto
riți Marghit și Bondi de bă- 
trînul Piroșka Andrâs, 
robit 
despre 
(„Pentru 
Dramatică ni se relevă situa
ția lui Gyongyos Bâlint, mis
tuit de o iubire veche pentru 
Szoke Annus, suflet frumos și 
pur, pentru care adevărul și 
cinstea sînt printre cele mai 
de preț calități. Nuvelele lui 
Szabo Gyula oferă cititorului 
o lectură plăcută și folositoa
re și se înscriu printre reuși
tele din ultima vreme ale pro
zei noastre.

concepției 
bărbatul 
un kil

om 
retrograde 

„stăpîn" 
de roșii").

cîteva 
urmă.

membri ai 
lui U.T.M. 
atelierul 
cătușerie al Ra
finăriei Onești ne 

aflam la sediul organizației 
U.T.M. de la atelierul meca
nic. Tocmai atunci 
încăpere maistrul 
Capșa, împreună 
Nica Sandu.

— Am venit la 
rășî, — spunea 
cu tînărul acesta. 11 cunoaș
teți. Știți ce fel de om este. 
Știți cîte buclucuri ne-a fă
cut, e imposibil să mai lucrăm 
cu el. Eu unul am cerut să i 
se desfacă contractul de mun
că. Muncește prost, pleacă de 
la lucru, pe cuvîntul lui nu 
poți conta nici cît pe-un fir 
de păr, i-ar cînd îi faci vreo 
observație îți răspunde cu în
jurături...

L-a lăsat acolo și a plecat.
Faptul ne-a impresionat 

mult. In primul rînd, pentru 
că în gestul maistrului se 
simțea nu numai o critică se
veră la adresa unui indiscipli- 
nat, dar și un reproș la a- 
dresa biroului U.T.M. de sec
ție, care trebuia să se ocupe 
îndeaproape de educarea a- 
cestui tînăr. Or, din discuțiile 
care au avut loc chiar atunci, 
am aflat că purtările lui Nica 
Sandu fuseseră prea ușor tre
cute cu vederea de unii 
membri ai biroului U.T.M. de 
la atelierul mecanic, că ei 
nu-l trăseseră la răspundere 
cu severitate pentru modul 
cum își îndeplinea sarcinile 
de producție, pentru modul 
cum vorbea tovarășilor săi 
de muncă, muncitorilor mai 
în vîrstă etc. Ba, unii ajun
seseră la concluzia că în pri
vința lui Nica nu 
mic de făcut, că 
de reeducat. Nica 
scandaluri prin 
lipsea de la adunările gene
rale U.T.M., jignea trecătorii 
pe stradă, noaptea umbla 
pînă tîrZiu prin oraș, iar a 
două zi întîrzia la lucru—

Ascultînd toate acestea noi 
am înțeles însă că în cazul 
lui colectivul se purtase cu 
indiferență. îi tolerase toa:e 
aceste abateri de la disciplină.

mai e... ni- 
e imposibil 
se ținea de 
restaurante,

muncă,

nu-l criticase suficient pentru 
modul necivilizat, netovără
șesc de comportare în socie
tate. Ne-am hotărît atunci să 
cerem ca înainte de a i se 
desface contractul de muncă, 
cum se propusese, să mai fa
cem o încercare cu el. Am 
cerut ca Nica să fie transfe
rat în atelierul nostru.

A doua zi toată organiza
ția U.T.M. de la lăcătușerie 
știa povestea lui Nica. Ne-am 
hotărît să facem totul pentru 
ca să-1 îndreptăm.

— Uite ce este, i-am spus. 
Știm ce apucături ai avut în 
celălalt atelier. Noi n-o să-ți 
tolerăm nimic. în primul rînd 
îți cerem să muncești, așa 
cum muncim toți.

fi de folos colectivul unui tî- 
năr ca să se poarte corect în 
muncă, în viață.

CONSTANTIN SUMAN
mecanic la Rafinăria Nr. 4 

Onești 
membru în biroul organizației 

U.T.M. de secție

Scrisoare
către o mamă

e strada noastră,
■ strada „Horia" 

din Craiova, locu
iește la numărul 
39 o familie tînă- 
ră care are doi 
copii, un băiat și

o fetiță. Sînt copii cuminți, 
ascultători. Fetița, Mariana 
Mănescu, este elevă în clasa 
a VI-a B la școala nr. 7 din 
Craiova și învață bine, dar,

în viață
acești copii nu sînt numai ai 
lor, sînt viitori cetățeni ai ță
rii, membri ai societăți noas
tre și că față de societate, în 
primul rînd, au datoria de a 
crește oameni întregi, că o 
asemenea purtare e în afara 
moralei noastre.

— Ce vă amestecați voi ? 
ne-au răspuns. Sînt copiii 
noștri, ne purtăm cum vrem 
cu ei!

„Ai lor" ? Noi socotim că 
nu sînt numai ai lor. Sînt și 
copiii noștri, ai tuturor. Iar 
o asemenea femeie care își 
crește copiii sub amenințări și 
bătăi, nu merită, după părerea 
noastră, titlul de mamă. Sîn- 
tem siguri că muncitorii uzi
nei „Electroputere" din Cra
iova, al cărei salariat este 
Mihai Mănescu, tatăl celor 
doi copii, vor fi întrutctul 
de acord cu părerea noastră, 
îi rugăm pe această cale să-l 
ajute să înțeleagă ce mare

— La noi nu se lipsește, nu 
se întîrzie...

— La noi de scandaluri n-ai 
să te ții.

— La noi se vorbește cu 
respect fiecărui om, indife
rent dacă e mai tînăr sau 
mai în vîrstă decît tine...

Un adevărat „codrt al pur
tărilor unui tînăr din societa
tea noastră 
prezentat cu 
Nica.

Cum l-am
mul rînd i-am creat posibili
tatea să se mute într-o locu
ință cu cîțiva băieți buni din 
atelier, cu care s-a împriete
nit. L-am chemat apoi la co
mitetul U.T.M. și i-am reco
mandat ce să citească, ce să 
studieze, l-am invitat alături 
de noi la manifestările cultu
rale. De la adunările gene
rale U.T.M. n-a lipsit de a- 
tunci niciodată, a început să 
învețe, și-a ridicat categoria 
de salarizare, se îmbracă de 
atunci mai bine, mai frumos.

Nica e acum alt om. De 
purtările lui dinainte aproape 
nu vrea să-și mai aducă a- 
minte. Recent, pentru prima 
dată într-o adunare generală 
U.T.M., a fost felicitat pentru 
succesele obținute în muncă. 
Era emoționat.

... 11 priveam și mă gîn- 
deam cît de mult poate con
tribui intervenția hotărîtă a 
colectivului în formarea la 
tineri a trăsăturilor noi, îna
intate. ale moralei noastre co
muniste, cît de mult îi poate

socialistă i-am 
acea ocazie lui

ajutat ? în pri

ca toți copiii, sînt și ei zbur
dalnici. Părinții, total lipsiți 
de atenție față de educația 
lor, le refuză însă 
cere, ba — mai 
lovesc pentru orice 
șeală, pentru orice 
Este surprinzător să vezi că 
această purtare se manifestă 
îndeosebi din partea mamei 
lor care, deși sînt propriii ei 
copii, se poartă cu vitregie 
față de ei.

Țipetele âe ajutor ale co
piilor, loviturile ce se abat 
deseori asupra fetiței 
ne-au lăsat indiferenți 
noi, vecinii. Am mers, la 
am discutat, le-am arătat

orice plă- 
mult — îi 
mică gre- 
copilărie.

răspundere revine unei fami
lii față de creșterea și educa
rea copiilor, față de îngrijirea 
lor.

Un grup de cetățeni 
de pe strada Horia- 

Craiova

Amintire

e faci ari, noule 
născut ? Această 
întrebare mi-a ve
nit pe buze de 
două ori, în timp 
ce vedeam, într-o 

sală de cartier
plină pînă la ultimul loc, fil
mul regizorilor sovietici Alov 
și Naumov, „Pace noului ve
nit”. Prima dată în momentul 
în care acel, Hitlerjugend* din 
ultimele scursori ale celor 
mai tinere regimente arunca
te de comandamentul hitle- 
rist in focul frontului, după ce 
a încercat să bareze trecerea 
mașinii cu cei trei ostași so
vietici și tinăra femeie gravi
dă germană, în tunelul din
spre Kwikau, e dezarmat și 
împins la zid. Socotind că îi 
venise sfîrșitul, mucosul fana
tic ținea să-și ofere o moarte 
„eroică", după modelul celor 
popularizate de literatura hi- 
tleristă. Retras la zid, tremu- 
rînd vargă, el aruncă spre 
ostașii sovietici un provocator 
„Heil” spus la adresa Fuhre- 
rului care tocmai în acele 
zile se stropea cu benzină și 
își dădea foc în Bunkerul său 
din cartierul general, salut pe 
care îl repetă plin de imper
tinență ariană. Glonțul care 
ar fi țîșnit în clipa aceea pe 
țeava automatului spre pe
depsirea micii fiare crescută 
în spiritul crimei, n-ar fi adus 
decît dreptate. Și totuși încer
catul soldat Iamșcicov, care 
și-a pierdut în acest război pe 
toți cei dragi, nevastă, copii, 
ba în urma unei contuzii și-a 
pierdut și vocea și auzul, nu 
face asta. Apucă arma de 
țeavă și o întinde spre Pașa, 
șoferul. Apoi se apropie de

lor", aceasta pentru că In per
soana tînărului de la secția turnă
torie a Uzinelor „Steagul roșu", 
care se purta grosolan cu fetele, 
m-am recunoscut pe mine, am 
recunoscut unele greșeli pe care 
eu însumi le făceam.

Mi s-a înfîmplat și mie să-mi 
însușesc (de unde, nici eu nu știu) 
un fel de purtări „șmecherești", 
de prost gust. Și, așa cum se în- 
tîmplă de obicei, primii colegi fală 
de 
nia 
de 
da 
am 
cuvinte triviale, cu „bancuri" jig
nitoare. A fost chiar o perioadă 
cînd mă credeam „grozav", aproa
pe un „erou” pentru că învățasem 
să debitez asemenea grosolănii. 
Mi se părea că vorbindu-le așa 
fetelor le impresionez cu „supe
rioritatea” mea.

Bineînțeles, de la început fe
tele s-au arătat indignate de pur
tarea mea, au încercat să mă facă 
să înțeleg cît de puțin prețuiește 
în fața lor un tină cu asemenea 
purtări. Eu însă di: „deștepfăciu- 
nea” la care ajunsesem nu voiam 
in nici un caz să mă dezic.

Și atunci știți ce s-a întîmplat ?
M-am trezit că nimeni nu mai 

discuta cu mine, nu numai fetele, 
dar și băieții. „Cu de-alde tine, 
ziceau ei, n-avem ce discuta. Noi 
am învățat altfel să ne purtăm în 
societate”.

Mi-am dat seama că, în loc si 
mă aprecieze, fetele mă dispre- 
fuiau. Astfel, ca și tînărul 
„Steagul roșu’’-Brașov, am 
și eu o lecție. Metoda de 
dare" a lecției a fost alta, 
ei a fost însă aceeași: 
sa te porfi frumos I"

care îmi manifestam grosolr 
erau... fetele, tovarășele me 
muncă. Nici acum nu-mi p< 
seama ce plăcere puteam 
încărcîndu-mi vocabularul o.

de la 
primit 
„pre- 
fema

„învață

m citif cu mult 
teres pagina 
„Scînteia 
lui"

in- 
din 

tinerefu- 
intifulată „Noi 
în muncă, în 

viață". Mi-a atras în
deosebi atenția arti

colul „O lecție din partea fete-
IOAN M.

Cehu Silvaniei

Munca patriotică
în raionul RăcariA

Aproape 6000 de tineri
raionul Răcari au

C. STĂNESCU

ÎNSEMNĂRI DESPRE F1LMU!
PACE NOULUI VENir

mucosul care nu bănuie ce îl 
așteaptă, ii prinde bărbătește 
de spete, îl incovoaie pînă ii 
apucă cerbicea între genunchi 
și, slobozindu-i brăcinarii, ii 
dâ la fund o bătaie zdravănă 
cu usturătoarea centură sol
dățească. Bravul .Jlitlerju- 
gend" schelălăie ca o jigodie 
bătută, ștergîndu-și nasul și 
tot culegindu-și din vine pan
talonii. Acum nu mai strigă 
„Heil", ci se vaită stringin- 
du-și în pumn mutra umedă 
și creață, arătind așa cum ar 
fi trebuit să arate dacă tatăl 
său, de-ar fi fost cu adevărat 
tipul bunului neamț, i-ar fi 
administrat cu cureaua ceea 
ce i s-ar fi cuvenit pe drept, 
imediat cum i-a observat cele 
dinții fumuri fasciste. O dată 
pedeapsa aplicată — și ea dă 
spectatorului cea mai deplină 
satisfacție — mașina pe care 
moartea o pindise din umbră, 
își poate continua drumul. 
Doar Pașa trednd pe lingă 
cățelandrul care voise să 
muște, îi adresează „profesio
nal" un salut din două silabe: 
„Pacâ" (Deocamdată)

A doua oară m-am întrebat 
ce face azi noul născut vă- 
zindu-l pe însuși eroul din 
titlul filmului, după atîtea

de loan Grigorescu

chinuri și jertfe apărut pe lu
me, stropind în uralele de bu
curie ale soldaților care tră
iau primele clipe de pace, ar
mele abia amuțite. Atunci, 
pruncul acesta abia născut, nu 
știa nimic, nici să vorbească, 
nici să gindească, și, după 
cum spunea un bătrîn soldat 
rus unui camarad de-al său 
care se întreba ce va ieși din 
noul venit pe lume, el încă 
vedea totul cu picioarele în 
sus. Mai tîrziu avea să fie 
învățat să vorbească și să 
gindească. Abia atunci... Fiind 
martor la această retrospec- 
ție nu poți să nu te întrebi: 
Ce a învățat să gindească acel 
copil german născut într-o zi 
de mai 1945, în prima zi de 
pace, după îndelungatul coș
mar ?

Vedeam tn cei doi copii 
germani, unul născut la cîțiva 
ani după venirea lui Hitler 
la putere, altul venit pe lume 
chiar în ziua prăbușirii fas
cismului, germani a două 
Germanii.

Povestea înfățișată în admi-

rabilul film sovietic „Pace 
noului venit", nu e decît o 
ficțiune artistică. Și totuși 
crezi în ea ca în cel mai auten
tic fapt, real, de existența că
ruia nu te poți îndoi nici o 
clipă. E poate una din cele 
mai remarcabile creații ale 
cinematografiei sovietice de 
după război.

Iscusința cu care regizorii și 
operatorul au intercalat în pe
licula acestui film cadre au
tentice de cronică cinemato
grafică din ultimele zile ale 
războiului, cu secvențe care 
reiau elementele plastice și 
portretele cronicii, animîndu-le 
în desfășurarea subiectului, 
face ca spectatorul să partici
pe nemijlocit la acțiune, mar
tor fiind la una din cele mai 
zguduitoare dar și cele mai 
umane drame ale războiului, 
prin care și el, poate, a trecut. 
Dovadă e reacția vie, sponta
nă, mereu ardentă a publicu
lui din sălile în care rulează 
„Pace noului venit". în două 
momente ale filmului se a- 
plaudă cu frenezie. Sînt toc
mai cele două momente evo-

cate mai sus. E un film la care 
se rîde, se plinge, și, mai ales, 
în urma lui, se meditează.

Nu sînt cronicar cinemato
grafic și nici nu țin să-i imit 
pe cronicari. Poate ar trebui 
aici pomeniți cu laude actorii 
filmului și principalii factori 
ai echipei de filmare care au 
realizat „Pace noului venit". 
Cred însă că suprema laudă 
care s-ar putea aduce minu- 
naților artiști sovietici, reali
zatori ai acestui film, e recu
noștința sălilor care trăiesc în 
timpul proiecției una din cele 
mai sublime emoții pe care 
le-a avut de încercat specta
torul nostru de cinema în ul
timul timp.

E povestea unui drum de 
cîteva zeci de kilometri din 
prima linie a frontului antihi
tlerist, chiar de la Berlinul 
care își trăia sub canonadă 
ultimele ceasuri dinainte de 
capitularea necondiționată, 
spre spatele frontului, spre un 
oraș unde există cel mai a- 
propiat spital de campanie. 
Aici, luptele se apropie de faza 
lor finală, decisivă, dar în 
spatele frontului trupe rebele 
fasciste duc o guerilă disperată. 
Și „GAZ-ul" lui Pașa, șoferul

din 
fost 

* * antrenați anul trecut în 
diverse acțiuni de muncă pa
triotică. Sub îndrumarea co
mitetului raional U.T.M., co
mitetele organizațiilor U.T.M. 
din raion au dus o muncă 
susținută pentru ca tinerii 
să-și îndeplinească angaja
mentele luate în ceea ce rri- 
vește acțiunile patriotice. Bi
lanțul la sfîrșit de an a dove
dit că cei aproape 6000 de ti
neri au efectuat în cadrul ac* 
țiunilor patriotice, lucrări 
valoare de 3.100.000 lei. 
600.000 lei mai mult decît 
planificaseră.

Organiza țiile U.T.M. din 
Răcari au ajuns la concluzii 
că anul trecut în raionul lor 
n-au fost folosite toate posi
bilitățile existente. In primul 
rînd este vorba de faptul că 
organizarea unor brigăzi 
de muncă patriotică perma
nente a făcut ca mulți ute- 
miști și tineri să rămînă în a- 
fara acțiunilor patriotice or
ganizate și desfășurate în ca
drul raionului. Ținînd seama 
de această situație, în cadrul 
adunărilor generale ale orga
nizațiilor U.T.M. a fost pusă 
problema ca anul acesta toți 
utemiștii și un număr cît mai 
mare de tineri din raion să 
fie antrenați în acțiunile pa
triotice. De asemenea s-a 
constatat că în organizarea 
diferitelor acțiuni patriotice 
în anul trecut nu s-a ținut 
seama de specificul raionului. 
Astfel alături de atenția a- 
cordată strîngerii fierului 
vechi putea să existe mai 
multă preocupare pentru acți
unile întreprinse în scopul re
dării de noi terenuri agricul
turii, pentru lucrările de în
treținere a izlazurilor și pă
durilor, plantarea de pomi 
fructiferi și întreținerea de 
drumuri — lucrări specifice 
raionului. Anul acesta, ținîn- 
du-se seama de toate aceste 
considerente, planul de muncă

în 
cu 
își

în ceea ce privește acțiunile 
patriotice ale tinerilor din ra
ionul Răcari a fost judicios 
întocmit. Se vor organiza bri
găzi de muncă patriotică ori 
de cîte ori vor fi mobilizați, ti
nerii pentru realizarea unor 
obiective concrete. Tinerii s-au 
angajat să repari și să între
țină 83 kilometri de șosele și 
drumuri de țară (cu 53 kilo
metri mai mult ca anul tre
cut), să redea agriculturii 50 
hectare (față de 14 cît au dat 
anul trecut), să întrețină 3.900 
hectare de pășune, să care 
circa 5000 tone îngrășăminte 
naturale pe ogoarele G.A.S.- 
urilor - G. A. C.-urilor
jim raion, sâ irige 108 hec
tare (cu 50 hectare raaî 
mult fața de anul trecut), să 
întrețină 260 hectare de pă
dure, să planteze 12.000 pomi 
fructiferi pe marginea șosele
lor (anul trecut obiectivul a- 
cesta a lipsit din planul bri
găzilor de muncă patriotică). 
De asemenea, tinerii s-au an
gajat să efectueze 200.000 de

ore muncă patriotică la cele 
14 construcții culturale plani
ficate pentru anul acesta în 
raion.

— Acestea sînt angajamen
tele tinerilor din raionul nos
tru. Dar, cu siguranță că ele 
vor fi depășite, ne-a spus to
varășul Fldrea îvănescu. se
cretar al comitetului raional 
U.T.M. Tinerii noștri sînt ho- 
tărîți ca anul acesta raionul 
Răcari să treacă și el în rîn- 
dul raioanelor fruntașe în ceea 
ce privește acțiunile patriotice.

Au trecut numai două luni 
de la hotârîrile luate. Și se 
poate spune că ele au început 
să fie traduse în viață Ast
fel pînă în momentul de față, 
cei peste 7000 de tineri antre
nați în diverse acțiuni patri
otice, au efectuat deja lucrări 
în valoare de circa 400.000 lei. 
Lucrul acesta e concludent 
Tinerii din 
sînt hotărîți 
gajamentele

raionul Răcari 
să-și respecte an- 
luate.

C. DIACONU

„Valuri de armonie"

Poetul munci 
fufa iubea

sovietic care a ajuns cu fron
tul pînă în inima Germaniei, 
trebuie să străbată acest drum 
cu o misiune aparent banală. 
Un soldat surdomut adus în 
starea aceasta de o contuzie 
suferită în lupte trebuie dus 
la spitalul de campanie. O fe
meie gravidă culeasă dintre 
ruinele Berlinului trebuie dusă 
să nască. Un subofițer proas
păt sosit de pe băncile unei 
școli militare de la Kazan tre
buie să ducă la Kwikau 
lista propușilor pentru eviden
țiere în lupte. Aparent, doar 
âtît. Misiunea e îndeplinită. Mi
cul prunc german care tre
buia să se nască vede lumina 
zilei în mîinile unor infirmie
re sovietice. Pașa a murit 
ucis mișelește din umbră. 
Iamșcicov, surdomutul, care 
a sărit gata de sacrificiu pen
tru salvarea tovarășilor lui, e 
adus la spitalul de companie 
și mai grav rănit, iar lvlev, 
subofițerul spilcuit, își pierde 
din ținuta sa impecabilă un 
nasture, ciștigîndu și in schimb 
maturizarea.

Nu, așa ceva nu se poate 
povesti. Subiectul acesta 
unul din acele subiecte 
la sută filmice, și care 
pot fi povestite decît 
film. Fiecare fragment, fieca
re detaliu al lui nu e menit 
decît să concure la realizarea 
unei imagini cit mai fidele și 
cit mai veridice a înaltului u- 
manisrn sovietic. Ieșind din 
sala care a fremătat atît de 
năvalnic captivată de acest film 
înțelegi că lecția dată între
gii omeniri de salvatorii lumii 
din coșmarul hitlerist nu se 
putea risipi în van. Ea trebuia 
să dea cu siguranță roade.

Poetul muncitor D. Th. Necu
lufă iubea cu pasiune mu
zica. Cu cită transfigurare 

ascultase el într-o seară concertul 
dat de un celebru violonist al 
vremii — Bronislav Hubermann. 
Vrăjit de arcușul minunat, a scris 
apoi poezia „Valuri de armonie" 
în care inima sa receptivă și-a 
presărat nestematele simțiri...

Imaginea poetului mi-a ve
nit în minte asistînd la concertul 
prezentat marți seara, în sala 
Dalles, de elevii Școlii de muzică 
de 12 ani nr. 1, în cinstea celui 
de-al V-lea Festival republican 
al școlilor și institutelor de artă.

Pe scenă se perindau elevi de 
cele mai diferite vîrste, iubitori ai 
celor mai felurite instrumente. Nu 
poți să nu încerci sentimentul 
mîndriei, al unei legitime bucurii, 
cînd vezi cum copiii oamenilor 
muncii din patria noastră se în
trec pe tărîmul celei mai minunate 
dintre arte — muzica.

Roșea Aurelia, Popa Georgefa, 
Cîlfea Sevastia, Soare Marin, Ba
dea Cristian sînt numai cîțiva din
tre elevii cei mai buni ai școlii, 
care au dat un examen greu în 
fața publicului.

Drumul le este larg deschis. 
Partidul le-a dat aripi și cutezan
ță... In ei întrezărim gloria

mîine a muzicii romînești. La 
vîrsta lor, poetul Neculufă, ca 
să-și cîștige existența, era calfă 
la cizmari, căra apă la băcani, ori 
piefruia străzile lașului. Muzicș, 
pentru el, intra în categoria lucru
rilor fantastice...

IOAN MIIIUȚ

Masele plastice în 
construcția vagoanelor
Colectivele de muncitori și 

tehnicieni de la Uzinele de 
vagoane din Arad și de la 
Uzinele „Grivița Roșie" din 
Capitală folosesc cu bune re
zultate masele plastice în 
construcția vagoanelor de că
lători. Astfel, pereții interiori 
și despărțitori ai acestor va
goane, capitonarea băncilor^ 
conductele interioare pentru 
protecția firelor electrice și 
alte repere se fac în cea mai 
mare parte din material plas
tic. Numai la Uzinele de va
goane din Arad se fac din 
mase plastice peste 50 de re“

(Agerpres)



îmbinarea învățăturii
cu practica în producție

s j ¥

I
a iniția pe eleviI n școala noastră 

nouă, munca, în 
cele mai variate 
forme a devenit o 
parte organică a 
procesului instruc
tiv educativ; ea

leagă tot mai strins școala de 
viață, dezvoltă la elevi calități 
morale prețioase. îmbinarea 
învățăturii cu munca produc
tivă este un principiu de bază 
al școlii socialiste. Copiii sînt 
pregătiți încă în anii de școală 
pentru a putea participa la 
munca utilă a societății, pen
tru a deveni cadre de nădejde 
ale patriei noastre socialiste.

Rezultatele muncii practice 
a elevilor din școlile raionului 
nostru se înscriu pe două li
nii. Pe de o parte, aplicarea 
în practică de către ei â cu
noștințelor teoretice dobîndite 
la diferite discipline, în timpul 
orelor de curs, duce la forma
rea unor deprinderi practice 
în mînuirea mașinilor, unelte
lor. întîlnirile numeroase pe 
care le-am avut în ultimul 
timp cu cadrele didactice din 
școli și cu muncitori din uzine 
și întreprinderi ne-au eviden
țiat fapte îmbucurătoare 
acest 
elevi 
sebit 
lelor 
lucru.

Mulți 
interes

în 
dintre 

deo-
sens, 

vădesc 
pentru mînuirea scu- 
și dispozitivelor
De pildă, elevii Șco

lii medii nr. 39, care fac in
struirea practică în producție 
la I.O.R., elevii de la Școala 
medie nr. 17. care lucrează la 
Uzinele „Timpuri noi" cei 
de la Școala medie nr 
26, care muncesc sub îndru
marea muncitorilor de la în
treprinderea „Electronica “ etc. 

...Cînd îi vedem pe elevi 
lucrînd la mașini, cu îndemî- 
nare și pasiune, sîntem, pe 
drept cuvînt, mîndri de ei —- 
spunea într-o consfătuire, 
care a avut loc între munci
tori fruntași de Ia I.O.R. și 
cadre didactice de la Școala 
medie nr. 39, Gheorghe Covaci, 
locțiitorul secretarului comi
tetului de partid de la între
prinderea optică romînă. Mun
ca plină de căldură, răbdare, 
tact pedagogă, dragoste și 
pasiune, desfășurată de mun-

de

citori pentru ___ ,_____
în activitatea practică la ma
șini și îndrumarea și supra
vegherea permanentă din 
partea cadrelor didactice, au 
dat roade deosebite. Din rîn- 
dul elevilor, foarte mulți au 
ajuns — așa după cum măr
turisesc muncitorii — în sta
diul de a lucra singuri, cu 
pricepere, fără greșeli la ma
șini

Pe de altă parte, ca rezultat 
al activității practice în uzină 
trebuie să vorbim mai cu 
seamă de crearea unei noi 
concepții despre munca fizică. 
Un muncitor scria pe caietul 
de practică al unei eleve de 
la Școala medie nr. 17 : —„ele
va a dat dovadă de atașament 
față de muncă, arătind preo
cupare și interes față de cu
noștințele pe care i le-am 
dat“. iar altul făcea următoa
rea mărturisire despre o elevă 
din aceeași școală : —..îmi pare 
bine că am reușit s-o învăț 
ceva, că a ajuns să lucreze 
singură și cu multă tragere 
de inimă1*.

Vorbind despre formarea la 
elevi a dragostei față de mun
ca fizică, și a atitudinii socia
liste față de muncă, trebuie 
să arătăm că realizările noas
tre nu sînt încă Ia nivelul 
necesităților. In ceea ce pri
vește prezența uneretul-. in 
fabrică, în gospodăr.a colecti
vă sau pe șantier, noi nu ur
mărim doar adaptarea aces
tuia la procesul munci., ci 
vrem ca tinărui sâ ajungă să 
simtă in mod organic nevo.a 
de a munci in folosul societă
ții Sînt pline de învățăm 
în această privință, cuvintele 
unui erou al roncanulu. -în 
pas cu viața® al scrutorului 
sovietic V. Tendreaknv : ^Poți 
să îndrăgești cu adevărat 
munca numai atunci cînd vei 
îndrăgi ceea ce face ca acea
stă muncă să fie necesari— • 
Nu poți să-i pui, pur și gtin- 
plu, elevului cazmaua in mir ă 
și să-i poruncești: sapă șx 
iubește munca. Elevul ui tre
buie să-i explici mai iutii pen
tru ce să ia in mină cazmaua, 
în ce scop sapă ei părr.'.nta 
Mai mult decît atit, treble

îndrăgi, 
cazmaua 

muncă 
de elevi 
Dar, nu 

explică

jcr nu 
Aceas-

X..
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Aspect de la ciobul ȘcoH de meserii din Bacă.
Foto : S N1CULESCU
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Ziarul „Scînteia tineretului^ 
organizează în cinstea aniversării 
a 40 de ani de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist din Rominia 

un

CONCURS 
pentru cele mai bune reportaje, 
portrete. însemnări, informații 

și fotografii
Participanții la concurs sînt chemați să scrie des

pre entuziasmul cu care generația noastră luptă pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al 
lli-lea al partidului, despre participarea tineretului 
în fabrici, uzine, mine, șantiere, stațiuni de mașini 
și tractoare și gospodării agricole de stat la între
cerea socialistă pentru realizarea unor produse de 
calitate superioară, pentru creșterea producției și 
productivității muncii, pentru reducerea prețului de 
cost.

Invităm participanții la concurs să reflecte în lu
crările lor contribuția tinerilor de la sate, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, la încheierea procesului de colectivizare a 
agriculturii, la consolidarea economică-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, dragostea cu care 
muncesc tinerii colectiviști în toate sectoarele de acti
vitate.

Acțiunile de muncă patriotică, manifestările cultu- 
ral-artistice și sportive ce se organizează în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări a U.T.C., la orașe și sate, 
eroismul în muncă, atitudinea înaintată a tinerilor 
față de muncă și învățătură sint, de asemenea, teme 
despre care sînt chemați să scrie participanții la 
concurs.

La concursul nostru pot participa tineri din toate 
domeniile de activitate, corespondenți voluntari, 
tineri muncitori și colectiviști, ingineri, tehnicieni, 
cadre didactice, elevi, studenți, membri ai cercurilor 
literare etc.

Cele mai bune materiale vor fi publicate.
La incheierea concursului se vor acorda premîi și 

mențiuni.
Materialele pentru concurs vor fi trimise pînă la data 

de 2 mai ax. pe adresa: Redacția ziarului „Scînteia 
tineretului". Piața Sclnteii nr. 1 București, cu mențiu
nea : „Pentru concurs".

Aici în atelierul de lăcâtușerie al Școlii pcoiesicxala -• 
pe lingă Uzinele „7 Noiembrie* din Craicra, eleva S— 
Dumitru și Zgundea Gheorghe au posibilitatea sâ cp-ce 

cunoștințele învățate la orele teoretice.
Foto i L CUCI

CALITATEA 
DE COLECTIVIST

(Urmare din pag l-a) bf-

tear. U cvtSe de ^rigesție. 
«ăst iuvftafl mor-crtcr: frvr- 
tari ore vorbesc eLeerîJoc 
despre preocupările dm fa
ir ■

Uniunea trainică între mun
că și știință, intre- gindire și 
efortul fizic, este unul din țe
lurile către care îndreptăm e- 
forturile noastre în educarea 
tinerei generații.

■
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CINEMATOGRAFE

Crosul in tradiția sibiană
ilustreze pasiunea tinerilor 
muncitori pentru cros. A doua 
zi după terminarea întreceri
lor crosului organizat cu pri
lejul zilei de 1 Mai sau 7 
Noiembrie, tinerii crosiști 
iau— vacanță. Asociația spor
tivă, comitetul U.TJL nu ini
țiază întreceri de cros loca
le. Din această pricină nici 
secția de atletism a asociației 
sportive, nu are nici un spor
tiv care să practice organi
zat atletismul.

Acolo unde există preocu
pare pentru antrenarea unui 
dt mai mare număr de t™rî 
la practicarea crosului aceas
tă disdpiină poate fi cu ade
vărat poarta de intrare a ti
neretului in atletism ca fi in 
oricare altă discpliră sporti
vă. Un asemenea exemplu ni-1 
oferă asociația sportivă de la 
Școala de meserii.

Crosul «e mulți fklaul fi 
printre elevii acestei școli. Cei 
mai bine dotați dintre aceștia 
s-au afirmat și în întrecerile 
crășer.ești cum sint elevii 
3ir.dea. Reimah, Mariana Mi- 
tea. Mihai Lupo. Maria Stoi
ca și alții care activează acum 
în secția de atletism a Clubu
lui sportiv muncitoresc din 
oraș.

Ceilalți elevi ai școlii, pa-

sînt antrenați 
caracter local:

patul, un grajd pentru 100 de 
capete de vite, unul pentru 
porci, o puierniță... Acum, cînd 
a intrat toată comuna în gospo
dărie, o să putem face mult mai 
multe decît ne-am gîndit.

Stă pufin pe gînduri, i se pare 
că trebuie să mai adauge ceva :

— Mai întîrziară unii pînă in
trară, se convinseră mai greu. Dar 
cînd văzură avantajele... Nu mai 
departe familia 
Sfaicu Constantin, 
întovărășire. Văzu 
casă, cum trăiesc 
numai eu trăiesc 
scrise în gospodărie. Acum, cînd 
a intrat toată comuna în colecti
vă putem munci să se ducă ves
tea...

Cum stă așa, înalt, puternic, tî- 
năr, în lumină, nu pot să nu-l 
admir. Probabil că am greșit cu 
cîteva clipe mai înainte bănuind 
că i-ar fi fost frică atunci cînd 
Aurel umbla prin odaie cu tran
zistorul. Ion Luca are în tot ceea 
ce face, sau spune, sau gîndeșfe 
o siguranfă nouă, o îndrăzneală 
pe care i-a dat-o calitatea sa de 
colectivist.

vecinului meu, 
care fusese în 
ce aduc eu în 
— dar parcă 
bine î — și se

Peisaj cu vii, livezi 
ți turme albe

Viile tinere ale gospodăriei de 
stat din Breasla, care taie dealu
rile în șiruri drepte, ne petrecu
seră mult timp, pînă aproape de 
cotul drumului spre Brabova.

Ajunsesem la Brabova în amur
gul unei zile călduroase, cu orizon
tul lin, depărtat, pe care se profila 
silueta unui călăreț gonind în 
salturi nervoase. Mai tîrziu, seara, 
călăreful cobora din șea la sediul 
gospodăriei de stat din Brabova, 
obosit, plin de noroi, cu obrajii 
rumeniți de vînt.

— Au sosit îngrășămintele în 
gară, în noaptea asta trebuie să 
le descărcăm.

Era o seară ușoară, cu aburi

fremurători de primăvară. In 
roul directorului s-au strins c ;'.va 
bărbați — contabilul, ing nervi 
agronom, normatorii.

— Cum descărcăm ingrășămîn- 
tele î Avem oameni ? Pe cine tri
mitem In noaptea asta la gară î

„Sarcinile pe oameni" se îm
part rapid, riguros. In scurt ? mp 
biroul se umple de fumul țigări
lor fumate nervos, telefonul sună 
de prea multe ori pentru o seară 
de sîmbăfă. Campania de primă
vară merge din plin. La un mo
ment dat, după ce căutase ceva 
în dulapul cu acte, directorul ne 
întinde un plic cu fotografii:

— Ca să nu vă plictisiți pînă 
punem noi la punct unele proble
me...

Privim fotografiile mici, cu con
tururi nesigure, executate proba
bil de un amator; directorul 
n-are timp să ne explice ce în
fățișează fiecare în parte, dar cel 
puțin un lucru e clar : 
dat ca să evităm o 
plictiseală. Fotografiile 
te în primele zile de 
colectivului gospodăriei, 
du-le, avem posibilitatea să com
parăm și să apreciem cu ajutorul 
lor înfăptuirile de azi : sediul re
novat, clădirile anexe, pămînturi- 
le largi, viile, livezile. Cum or 
fi arătat atunci, la început, ca
merele în care sînt instalate acum 
birourile î In clipa de față, se 
răsfață reproduceri după tablouri
le lui Luchian.

Ședința s-a terminat seara tlr
ziu. Cineva ne invită să începem 
vizitarea gospodăriei.

— Acum ?
— Acum. Măcar oile să le ve

deți, avem 3.000 de oi merinos 
și vreo 150 de miei, albi toți. 
Măcar mieii să-i vedeți.

Omul insistă și fiindcă i se pare 
că noi ezităm puțin, adaugă ru
gător :

— Să-i vedeți cit sînf de albi... 
Plecăm să cercetăm gospodă

ria, în această seară de campanie 
de primăvară.

nu ni le-a 
eventuală 

sînt făcu- 
muncă ale 

Privin-

în laboratorul de cercetări de la Combinatul chimic din Borzești, laboranții Tîrlea Flo
ri ca și Gherman Ioan lucrează cu multa atenție și pricepere.

Foto ; N. STELORIAN

P
• Competiția de schi „Cupa 

R-P.R.“ se încheie ia srirșitul a- 
cestei săpiămîni prin ce e două 
concursuri care se vor desfășura 
la Semenic (probele de fond) și 
Valea lui Carp din Bucegi (pro
bele alpine). Din nou la start vor 
fi preze.nți cei mai buni schiori ai 
țării în frunte cu Q Taoăraș, Gh. 
Bălan, Kurt Gohn, Gh. Bădescu, 
Ilona Miklos, Mihai Bucur și alții.

înaintea desfășurării acestei ul
time etape in c asamenîul „Cupei 
R.F.R.“ la nordice conduce Di
namo, iar |a alpine Carpați Sinaia.

• Cicliștii romîni își continuă 
pregătirile în vederea participării 
la cea de-a 15-a ediție a tradi
ționalei competiții internaționale 
„Cursa Păcii*: Berlin—Praga— 
Varșovia. Astăzi după-amiază pe 
un circuit din centrul orașului Cluj 
va avea loc o probă în lungime 
de 45 km. Un nou examen de 
verificare a lotului se va desfă
șura duminică pe traseul Cluj— 
Huedin—Cluj (100 km). Din lotul 
cicliștilor, care se pregătesc pen
tru „Cursa Păcii*, fac parte prin
tre alții: Ion Cosma, Gabriel 
Moiceanu, Constantin Dumitrescu, 
Gheorghe Șerban Radulescu, Lu
dovic Zanoni, Walter Ziegler și 
•Iții.

• Prima etapă a campionatului 
de calificare la rugbi care urma 
să aibă loc duminică 18 martie 
s-a amînat pentru o dată care 
se va anunța ulterior de către fe
derația de specialitate. De ase
menea, vor fi comunicate din timp 
datele și locul de disputare a 
meciurilor.
• La Palatul sporturilor da la 

Lujniki încep astăzi întrecerile 
competiției internaționale de hal
tere pentru „Cupa orașului Mos- 
cova*‘ la care participi 70 de

sionați de cros 
în întreceri cu 
pe clase sau pe an de studii. 
Asemenea întreceri au oferit 
posibilitatea antrenării unui 
număr din ce în ce mai mare 
de tineri la practicarea cro
sului (în această școală a- 
proape 1.000 de tineri partici
pă la întreceri de cros). O 
buna parte dintre aceștia au 
făeut_ ucenicia la cros și au 
trecut să se pregătească apoi 
în secțiile pe ramură de 
sport unde s-au dovedit ta- 
lentațL Maria Mureșan, de 
pildă, a dovedit reale aptitu
dini pentru proba de lungime 
și 100 m plat, Mirela Dragoș 
la 80 m garduri, iar Geza 
Deak la greutate și triplu 
salt

Lipsa de preocupare față de 
propagarea crosului in rindu- 
rile tineretului dovedită 
unele asociații 
este cea de la 
pendența ’ sau 
sionale textile 
și in modul defectuos in car° 
au lucrat ia această problemă 
activiștii sportivi din orașul 
Sibiu. In afara organizării e- 
tapelor orășenești ale între
cerilor tradiționale de cros, 
comitetul orășenesc U.C.F.S. 
n-a organizat împreună

de
sportive cum 
Uzinele „Inde- 
a Școlii profe- 
își are izvorul

cu

E S C U R
sportivi din 14 țări, 
S.UA., Franfa, R. S. 
R. P. Ungară, R. P. 
landa, R. P. Romînă, 
Pe lista participanfilor figurează 
nume'e unor halterofili renumifi
ca Plukfelder, Bogdanov (U.R.S.S.), 
Kono (S.U.A.), Paterni (Franța),
Palinski (R. P. Polonă), Veres 
(R. P. Ungară). Esle problematică 
participarea recordmanului 
dial luri Vlasov (U.R.S.S.).

• Primul fitlu din cadrul
lei ediții a campionatelor 
diale de patinaj artistic _
Praga a fost cucerit de Mary și 
Otto Jelinek (Canada), clasați pe 
primul loc în proba de perechi 
cu 102,2 puncte. O comportare 
remarcabilă au avut reprezentanții 
U.R.S.S., Ludmila Belusova și Oleg 
Protopopov, care au obținui me
dalia de argint, realizînd 102.1 
puncte. Locul trei a revenit cuplu
lui Margaret Goebl—Frantz Min- 
gel (R. F. Germană) — 100,1 
puncte.

• Un grup de 9 parașutiste de 
la Clubul central da aeronautică 
din R.S.S, Bielorusă a stabilit un 
nou record mondial da aterizare 
la punct fix. Sărind da la 1.000 m 
înălțime, cu deschiderea întîrziată 
a parașutei, sportivele sovietice 
au realizat o medie de aterizare 
de 5,90 m față de centrul cercului

• în primul meci al finalei 
„Cupei europei centrale" la fotbal, 
echipa Slovan Nitra a terminat la 
egalitate : 2—2 (1—1) cu F. C. 
Bologna. Au marcat 
Hnciar (din 11 m), 
marco. Returul sa 
Bologna.

• Meciul retur,
sferturile de finală „_ _
rașelor tîrguri* la fotbal, disputat 
la Belgrad întră echipele Steaua

printre
Cehoslovacă, 
Polonă, Fin- 
Iran, U.R.S.S,

n

organul local al U.T.M. în
treceri la nivelul orașului, n-a 
considerat ca o sarcină per
manentă folosirea celor mai 
eficace metode pentru antre
narea tineretului la practica
rea crosului.

Clubul coordonează de cîte- 
va luni activitatea sportivă din 
oraș. Dar pînă acum nici 
consiliul clubului nu și-a pus 
încă problema antrenării ti
nerilor la practicarea crosu
lui.

O atentă preocupare față de 
această problemă nu dovedeș
te încă nici Comitetul orășe
nesc U.T.M. Sibiu. E drept, 
biroul comitetului orășenesc 
intenționează inițierea unor 
întreceri de cros la care să 
fie antrenați un număr mare 
de tineri, întreceri care să 
intre în tradiția activității 
sportive. Deocamdată însă au 
rămas așternute pe hîrtie. Și 
primăvara, anotimp minunat 
pentru întrecerile de cros și-a 
anunțat sosirea. In București 
ca și în alte orașe ale țării 
s-au și desfășurat primele 
concursuri de cros. Pe cînd o 
asemenea veste
Sibiu ?

și din orașul

V. RANGA

care

mon-

aciua-
mon- 

de la

Bachraly, 
Nielsen și De
va disputa la

confînd pentru 
ale „Cupei o-

T
Barcelona, s-a 

de 5—0 (1—0
Roșie și Espanol 
terminat cu scorul 
în favoarea echipei iugoslave care 
s-a calificat pentru semifinale. 
Primul meci fusese cîștigat 
Espanol cu 2—1.
• La sfîrșitul acestei luni 

avea loc la Leipzig întîlnirea 
tenis de masă dintre echipele 
Voros Meteor Budapesta și Loko
motiv Leipzig, confînd pentru 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni*. Echipa învingătoare va 
întîlni în finală formația iugoslavă 
Graficki Zagreb. în meciul de la 
Leipzig echipa maghiară va fi al 
cătuită din fostul campion mon
dial Ferenc Sido, Peterfi și Feoldi,
• In turneul de hochei pe 

gheață de la Colorado-Springs 
continuă să se înregistreze sco
ruri mari ceea ce denotă un de
zechilibru de forțe între echipele 
participante la cele două grupe. 
Miercuri seara, în prima grupă, 
Canada a învins Norvegia cu 
14-1 (4—0; 5—1; 5-0), S.U.A. 
a întrecut Anglia cu 12—5, Fin-

cu 7—5 meciul cu 
înregistrînd prima

de

va 
de

landa a cîștigat 
echipa Elveției, 
victorie.

Rezultate din 
Australia 17—0 
Olanda—P 
nia—Austria 7—3.

Corespondentul agenției France 
Presse subliniază că în urma în
frângerii suferite de Canada în 
fața Suediei, interesul pentru tur
neul de la Colorado a scăzut 
foarte mult.
• Învingînd cu 3—0 (13, 14. 

2) pe Dinamo Berlin, echipa Dozsa 
Budapesta s-a calificat pentru 
turul următor al competiției „Cupa 
campionilor europeni** la volei 
masculin.

grupa B : Austria— 
(meci jucat marți); 

■Danemarca 9—4; Japo-

(Agerpres)

S.UA


Propunerile U.R.S.S. urmăresc excluderea 
războiului din viața societății omenești 

— Cuvîntarea rostită de A. A. Gromîko —
GENEVA 15 (Agerpres). — La 15 martie a avut loc la Ge

neva, sub președinția ministrului Afacerilor Externe al Ca
nadei, H, Green, cea de-a doua ședință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. Primul a luat cuvîntul la ședință A. A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S.

Delegația sovietică, a subli
niat A. A. Gromîko, căutînd 
de la bun început să imprime 
tratativelor un caracteb con
cret și eficient, prezintă Co
mitetului spre examinare pro
iectul de tratat cu privire ia 
dezarmarea generală și to
tală sub un control interna
țional riguros.

Conducătorul delegației so
vietice a arătat importanța 
uriașă și viabilitatea ideii de
zarmării generale și totale, 
încă cu mult înainte ca lovi
tura ciocanului prezidențial să 
deschidă ședința Comitetului 
nostru, a spus A. A. Gromîko, 
guvernul sovietic a întreprins 
eforturi spre a asigura un ca
racter rodnic tratativelor pen
tru dezarmare. Tocmai grija 
pentru un rezultat favorabil 
al tratativelor l-a îndemnat 
pe N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic, să adreseze 
apelul său conducătorilor de 
state din țările membre ale 
Comitetului celor 18 ca lu
crările Comitetului să înceapă 
la cel mai înalt nivel, cu par
ticiparea șefilor de guverne 
sau de state. Această inițiati
vă a Uniunii Sovietice a con
tribuit într-o mare măsură la 
înțelegerea importanței pe care 
o capătă tratativele pentru 
dezarmare care au început.

Toți recunosc în prezent 
răspunderea personală a șefi
lor de guverne și de state pen
tru succesul acestor tratative 
și necesitatea participării di
recte a oamenilor de stat cu 
cea mai înaltă situație la lu

IMPORTANTELE PROPUNERI SOVIETICE 
DE DEZARMARE GENERALĂ Șl TOTALĂ

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite: La 15 
martie A. A. Gromîko, ministrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a prezentat Comitetului celor 18 de la Geneva, 
planul sovietic de dezarmare generală și totală.

Uniunea Sovietică propune :
• Dezarmarea generală și totală să fie realizată în trei 

etape în decurs de patru ani.
• Să fie lichidate toate stocurile și să înceteze producția 

tuturor tipurilor de arme de exterminare în masă, să fie
lichidate forțele armate și armamentele clasice.

• Să fie interzise de pe acsm, fără tă se afteyte 
varea problemei dezarmării, experiențele ca arsele nefteare
în atmosferă, sub apă și in spațial 

• Să se instituie un mo ra torta as 
țelor subterane pînă la elaborarea
de control.

• Să se instituie în toate etapele o stria castrai interna
țional asupra dezarmării.

o Să se creeze în vederea exercMMI eantralalni • organi
zație internațională pentru ilrnmit fa» care să ■* estate 
dreptul de veto, iar hotărîrile să fie adaptate ea • majori
tate de două treimi de voturi (în jeoMemele proeednrale 
— cu o majoritate simplă).

• în Consiliul de control al ergaafaa(M «ă «e aatgve 
reprezentarea corespunzătoare a ertor trei gropari princi
pale de state existente *n lume.

• Să se creeze forțe intesanponaBe ale CaorifinM de 
Securitate, iar roman da mentei hr ai fie iaraat pe baza 
reprezentării egale a ertor M gropari de oaie.
• Uniunea Sovietică este gata să aecepse eriee praponere 

a puterilor occidentale eo privire la eantrwM asvpra 
mării dacă aceste puteri vor accepta prapeorrih aoviesice 
cu privire la dezarmarea r*^***» fi fatală.

A. A. Gromîko a prezentat 
membrilor Comitetului celor 
18 proiectul sovietic de tratat 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală sub un strict 
control internațional și memo
randumul guvernului UKS.S, 
cu privire la tratativele pen
tru dezarmare care au loc în 
acest comitet

Proiectul de tratat, prezen
tat de Uniunea Sovietică, este 
alcătuit dintr-un preambul și 
cinci capitole cuprinzînd 48 
de articole. Ele se referă la 
toate laturile problemei de
zarmării generale și totale, 
ale controlului internațional 
și la măsurile pentru asigu
rarea securității statelor și 
menținerea păcii internațio
nale în fiecare etapă a dezar
mării.

Guvernul U.R.S.S. consideră 
că tratativele din comitetul 
celor 18 sînt o etapă calitativ 
nouă în ce privește examina
rea problemei dezarmării, o 
etapă care trebuie să ducă Ia 
rezolvarea practică a acestei 
probleme.

Guvernul sovietic sublinia
ză că problema dezarmării 
poate fi rezolvată dacă, fi
rește, toate statele vor depune 
eforturi în această direcție și, 
îndeosebi, acele state care 
dispun de cele mai puternice 
forțe armate și armamente.

Guvernul sovietic consideră, 
de asemenea, că lucrările Co
mitetului pentru dezarmare 
trebuie să se concentreze de 
Ia bun început asupra înde
plinirii sarcinii principale — 
încheierea într-un termen 
scurt a unui tratat cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală sub un strict control in
ternațional.

Potrivit proiectului de tra
tat, prezentat de Uniunea So
vietică, în decurs de patru 
ani trebuie să fie înfăptuită 
dezarmarea generală și totală, 
care să includă :

— desființarea tuturor for
țelor armate și interzicerea 
refacerii lor sub orice formă ;

— interzicerea, distrugerea 
tuturor stocurilor și încetarea 
producției tuturor tipurilor de 
arme de exterminare în masă, 
inclusiv armele atomică, ter- 

crările Comitetului celor 18 
pentru dezarmare. Nu este 
mai puțin important și faptul 
că activitatea Comitetului 
pentru dezarmare se află în 
centrul atenției opiniei pu
blice mondiale. Cei cărora le 
place să discute despre contro
lul internațional, ar putea să 
fie mulțumiți: lucrările Co
mitetului celor 18 vor decurge 
într-adevăr sub un „control 
internațional* larg și exigent 
— sub controlul popoarelor.

A. A. Gromîko a subliniat 
că începerea lucrărilor Comi
tetului celor 18 state este în
soțită de unele împrejurări 
favorabile. In el sînt repre
zentate toate cele trei ~ grupări 
principale de state : țările so
cialiste, statele care fac parte 
din blocurile militare ale pu
terilor occidentale și țările 
neutre. Comitetul reprezintă, 
de asemenea, interesele diferi
telor regiuni geografice ale 
globului pămîntesc.

Delegatul sovietic a arătat 
că nimeni însă nu are dreptul 
să ignoreze faptul că hotărîrea 
guvernului S.U.A., privitoare 
la începerea în cea de-a doua 
jumătate a lunii aprilie a.c. 
a unei serii de experiențe nu
cleare în atmosferă, a dat o 
lovitură destul de simțitoare 
tratativelor ce se duc în co
mitet încă înainte de începe
rea lor.

Guvernul sovietic continuă 
să fie convins că există toate 
condițiile necesare pentru a 
pune o dată pentru totdeauna 
capăt experiențelor cu arme 

nxenirieari ehfavcă. bcoâogxă 
£ radx£o<5eă. Distrugerea ta- 
Turcr zzjtoacesor oesurate 
transportului la țintă a arme
lor de exterminare fa masă și 
încetarea product» lor:

— heteidarea oricăror feîuri 
de baze miliare străine re
tragerea și desființarea tutu
ror trapelor străine care se 
află pe teritoriul oricărui stat;

— analaree tuturor geoori- 
lor de prestare a serviciului 
militar de către cetățeni :

— încetarea instruiri: mili
tare a populației și închiderea 
tuturor instituțiJor de învă
țământ militar:

— desființarea ministerelor 
de război, a statelor majore 
generale și a organelor tor 
locale, cît și a tuturor celor
lalte instituții și organizați: 
militare și paramilitare;

— lichidarea tuturor tipuri
lor clasice de arme și tehni
că militară, încetarea produc
ției lor, cu excepția produc
ției unei cantități strict limi
tate, stabilită de comun 
acord, de tipuri de arme de 
foc ușoare pentru înarmarea 
contingentelor de poliție (mi
liție) de care vor dispune sta
tele după înfăptuirea dezar
mării generale și totale;

— încetarea repartizării de 
fonduri în scopuri militare, 
atît pe linia bugetelor de 
stat, cît și pe linia unor or
ganizații și persoane particu
lare ;

— în prima etapă a dezar
mării, proiectul de tratat pre
vede lichidarea totală a mij
loacelor de transportarea la 
țintă a armei nucleare, in
clusiv rachete de luptă cu 
orice rază de acțiune, avioane 
militare, nave militare de su
prafață și submarine, instala
ții de artilerie și toate cele
lalte mijloace care pot fi fo
losite pentru transportarea 
armei nucleare ;

— lichidarea totală a tutu
ror bazelor militare de pe 
teritorii străine. Inclusiv ba
zele militare de rachete, de 
avioane, bazele maritime-mi- 
litare și toate celelalte baze 
militare străine ;

— retragerea de pe terito
riile altor țări a tuturor tru

nucleare dacă S.U.A., Anglia, 
precum și Franța vor dovedi 
dorința sinceră în această di
recție și nu vor persevera în 
direcția accelerării cursei 
înarmărilor atomice. Uniunea 
Sovietică este de acord cu o 
hotărire privind încetarea ex
periențelor nucleare atît în 
cadrul dezarmării generale și 
totale cît și în baza încheierii 
unui acord separat, conform 
propunerii U.R.S.S. din 28 no
iembrie 1961.

Expunînd proiectul Trata
tului cu privire la dezarmarea 
generală și totală sub un 
strict control internațional, 
propus de guvernul sovietic, 
A. Gromîko a spus :

Proiectul nostru de tratat 
se bazează pe principiile de
zarmării generale și totale, a- 
supra cărora au căzut de a- 
cord U.R.S.S. și S.U.A., și care 
au fost aprobate de sesiunea 
a 16-a a Adunării Generale a 
O.N.U. In același timp, el ține 
seama de numeroase observa
ții și principii expuse ante
rior de alte țări în legătură cu 
programul dezarmării generale 
și totale propus de Uniunea 
Sovietică.

Proiectul de tratat pregătit 
de guvernul sovietic definește 
măsurile a căror îndeplinire 
asigură lichidarea într-un ter
men relativ scurt a întregii 
mașini militare a statelor, de 
la rachete pînă la puști, de la 
armate și divizii pînă la marile 
state majore. El prevede trei 
etape bine conturate, fiecare 
din ele stipulînd obligații con
crete ale statelor în ce priveș
te dezarmarea și controlul. 
Menirea acestor etape este 
de a asigura consecvența și 
continuitatea realizării între
gului program de dezarmare

pelor străine, indiferent dacă 
ele sînt trupe de ocupație 
sau se află pe aceste teritorii 
în baza unor acorduri bilate
rale sau multilaterale;

în prima etapa a dezarmă
rii se prevede, de asemenea, 
reducerea efeefivriri forțelor 
armate ale scafelor partici
pante la tratat după ram ur
mează : Statele Unite ale A- 
merimi șt Umtmea Sovietică 
pfiri la LT milioane oameni, 
rrea’te state — la niveluri, 
as-pra cărora urmeară să se 
caria de aoreri

Această :ed utere, sublinia
ză guvernul URSS. în me- 
mcrardumul său. va micșora 
mult primejdia unm război, 
printre altele șf posibilitatea 
dezlănțuirii de răzhraie loca
le fa anumite regiuni a> lu
mii și fa aasamblu va exer
cita o faf-nertâ binefăcătoare 
asupra întregii ritxxațfi inter
na ti male

Chiar de la începutul pri
mei etape și pînă la lichida
rea definitivă a tuturor mij
loacelor de transportare a 
armei nucleare se propune 
să se interzică:

— plasarea pe orbită sau 
amplasarea fa spațiul cosmic 
a unor instalații speciale ca
pabile să transporte arma de 
exterminare fa masă:

— depășirea limitelor apelor 
teritoriale de către navele de 
război și zborurile dincolo 
de teritoriul national ale avioa
nelor de război, capabile să 
transporte arma de extermi
nare în masă.

Tranșarea de rachete și a- 
parate cosmice să se efec
tueze exclusiv în scopuri paș
nice.

Statele participante la tra
tat. care dispun de arma nu
cleară, își asumă obligația de 
a se abține de la transmi
terea controlului asupra ar
mei nucleare și de la comu
nicarea informațiilor nece
sare pentru fabricarea ace
stei arme statelor care nu 
dispun de ea.

Statele participante la tra
tat, care nu dispun de arma 
nucleară. își asumă obligația 
de a se abține de la fabrica
rea sau procurarea armei nu
cleare și refuză să admită 
amplasarea pe teritoriul lor 

și, în același timp, crearea 
condițiilor pentru trecerea e- 
conomiei statelor la producția 
de pace.

După desăvîrșirea în cea 
de-a treia etapă a lichidării 
tuturor forțelor armate și ar
mamentelor statelor si a lichi
dării aparatului militar. așa 
cum prevăd articolele 31-38 
din proiectul de tratat, răz
boiul va fi practic exclus din 
viața societății omenești.

Uniunea Sovietică este o a- 
deptă convinsă a controlului 
strict asupra dezarmării.

Propunerile sovietice îm
bină în fiecare etapă masu
rile de dezarmare cu un con
trol internațional de nădejde 
asupra traducerii în viață a 
acestor măsuri.

Delegatul sovietic a arătat 
că proiectul de tratat prevede, 
de asemenea, măsuri bine 
precizate în vederea asigură
rii păcii și securității statelor 
atît în timpul înfăptuirii de
zarmării generale și totale cit 
și după înfăptuirea acesteia, 
inclusiv crearea unor forțe ar
mate internaționale.

Considerînd elaborarea unui 
acord cu privire la dezar
marea generală și totală drept 
principala sarcină a Comite
tului, a spus A. A. Gromîko, 
guvernul sovietic a conside
rat în același timp că ar fi 
util să se înfăptuiască încă 
acum, fără a aștepta înche
ierea tratativelor cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală, o serie de măsuri care 
ar contribui la destinderea 
încordării internaționale, la 
întărirea încrederii între sta
te, la crearea unor condiții 
mai favorabile dezarmării.

în memorandumul guver

a armei nucleare, aparținfad 
oricărui alt stat

In prima etapă a dezarmă
rii, după cum prevede pro
iectul de tratat al Uniunii So
vietice, se interzice efectua
rea oricăror experiențe cu 
arma nucleară.

Prima etapa a dezarmării 
generale și totale începe la 
șase luni de la intrarea fa 
vioare a tratatului. Durata 
ei se fixează Ia 15 luni.

Ia a doca etapă a dezar
mării va fi mfermsâ fa fatre- 
gme arma nucleară, chimică, 
botnogxă șt racrilog-că, va 
înceta producția a tester arme 
și rcr fi distruse stocurile a- 
cumulafe de arme de acest 
fcL

Astfel, subliniază guvernul 
sovietic în memorandum, 
cupă încheierea celei de-a 
doua etape a dezarmării, o- 

va fi salvată pentru 
totdeauna de primejdia folo
siri: armei atomice sau altei 

p de exterminare în masă 
de către oricare stat.

In cea de-a doua etapă a 
dezarmării proiectul de tra
tat prevede stabilirea nivelu
lui narm al efectivului for
țelor armate ale S.U.A. și 
U.RSS, la un milion oameni, 
iar pentru celelalte state — 
un nivel al efectivelor lor 
asupra căruia urmează să se 
cadă de acord.

Parti ci panții la tratat efec
tuează reducerea continuă a 
bugetelor lor militare și a 
alocărilor în scopuri militare. 
Fondurile devenite disponi
bile prin înfăptuirea măsu
rilor celei de-a doua etape, 
sînt folosite în scopuri paș
nice, inclusiv pentru redu
cerea continuă a impozitelor 
percepute de la populație 
pentru finanțarea economiei 
naționale.

Totodată o anumită cotă a 
fondurilor devenite disponibi
le este folosită pentru acorda
rea de ajutor tehnic și eco
nomic țărilor slab dezvoltate.

Durata celei de-a doua eta
pe a dezarmării generale și 
totale se fixează în proiectul 
de tratat al Uniunii Sovietice 
la 15 luni.

După cum se prevede în 
proiect, în timpul celei de-a 
treia etape statele participante 
la tratat își iau angajamentul 
să desființeze toate forțele 
lor armate și prin aceasta să 
desăvârșească lichidarea ma
șinii de război a statelor.

Se desființează întregul e- 
fectiv al forțelor armate, se 
distrug toate tipurile rămase 
de tehnică de luptă și muni
ții, încetează în întregime 
producția militară, sînt lichi
date instituțiile militare, este 
abrogat serviciul militar și 
instrucția militară. Se inter
zice cheltuirea de fonduri în 
scopuri militare.

Pentru menținerea ordinei 
interne, la dispoziția statelor 
participante la tratat rămîn 
contingente strict limitate de 
poliție (miliție), înarmate cu 
armament ușor de infanterie. 
Efectivul acestor contingente 
se stabilește în proporții co
respunzătoare.

Cea de-a treia etapă a de
zarmării se încheie în decurs 
de un an.

Guvernul U.R.S.S. sublinia
ză în memorandum că înfăp
tuirea măsurilor celei de-a 
treia etape va face ca primej
dia de război să fie definitiv 
lichidată. 

nului sovietic, supus spre 
examinare Adunării Generale 
a O.N.U. la 26 septembrie 
1961, sînt conținute propuneri 
privitoare la asemenea mă
suri. Se poate releva cu sa
tisfacție că ideile care stau 
la baza acestor propuneri 
ciștigă o recunoaștere tot 
mai largă. Este suficient să 
amintim, în această ordine de 
idei, propunerea făcută de Po
lonia, sprijinită de Ceho
slovacia, privitoare la crea
rea unei zone denuclear'zate 
ia Europa. Trei state din 
cele patru care ar putea in
tra în această zonă și anume 
Polonia, Cehoslovacia și R.D. 
Germană sînt dispuse, dună 
cum se știe, să traducă în 
viață această propunere.

Trebuie, de asemenea, men
ționată propunerea cu privi
re la încheierea unui pact de 
neagresiune între Organizația 
Tratatului de lâ Varșovia și 
NJLT.O.

în încheiere, A. A. Gromîko 
a subliniat necesitatea de a 
se pune capăt cursei înarmă
rilor. Ar fi o crimă împotriva 
omenirii, împotriva conștiin
ței popoarelor, a spus el, dacă 
guvernele ar urma acele gru
puri, puține ca număr, dar 
care exercită o mare influen
ță asupra politicii unor țări 
pentru care cursa înarmări
lor este pur și simplu o afa
cere rentabilă. Dar cît de jal
nice apar aceste interese în
guste în comparație cu ceea 
ce se riscă prin continuarea 
cursei înarmărilor !

Exam in în d în Comitetul 
celor 18 problema dezarmării, 
trebuie permanent să ne 
amintim că dezarmarea gene

Totodată guvernul sovietic 
arată că după înfăptuirea de
zarmării se vor deschide noi 
perspective pentru colaborarea 
economică internațională. O- 
menirea va păși într-o epocă 
de dezvoltare largă fără pre
cedent a relațiilor pașnice, de 
prietenie între state fiind to
tal exclusă posibilitatea unor 
cc-nfiirie militare între ele.

Guvernul sovietic propune 
să se instituie fa vederea e- 
xermtăni controlului o orga
nizație intemațtoeală pentru 
dezarmare. Ea este alcătuită 
din conferința tuturor statelor 
— participante la tratat și 
dintr-un consiliu de control.

Organizația internațională 
pentru dezarmare se constituie 
în cadrul O.N.U., în compo
nența ei intră toate statele 
participante la tratat. Ea își 
începe activitatea o dată cu 
începerea traducerii în viață 
a măsurilor pentru dezarmare.

Conferința este alcătuită 
din toate statele participante 
la tratat. Ea convoacă în mod 
regulat sesiuni cel puțin o 
dată pe an. Fiecare stat dis
pune de un vot. Hotărîrile 
cu privire la problemele pro
cedurale se adoptă cu o ma
joritate simplă, iar în toate 
celelalte probleme — cu o ma
joritate de două treimi de 
.voturi.

Consiliul de control este 
alcătuit din cinci state — 
membre permanente ale Con
siliului de Securitate al 
O.N.U. Ceilalți membri ai 
Consiliului se aleg de către 
conferință pe termen de doi 
ani.

Componența Consiliului tre
buie să asigure reprezentarea 
corespunzătoare a celor trei 
grupuri principale de state, 
existente în lume.

După cum se subliniază în 
memorandum, guvernul sovie
tic a ajuns la concluzia că nu 
este nevoie ca în Organizația 
internațională pentru dezar
mare să fie introduse prin
cipiul unanimității sau veto-ul 
și că hotărîrile pot fi adoptate 
cu majoritatea corespunzătoa
re de voturi.

Totodată guvernul sovietic 
a ținut seama de caracterul 
sarcinilor Organizației Inter
naționale pentru dezarmare — 
verificarea îndeplinirii de 
către state a obligațiilor lor 
conform tratatului, stabilirea 
termenului de încheiere a în
deplinirii măsurilor într-o eta
pă sau alta și prezentarea de 
rapoarte în legătură cu aceste 
probleme statelor, Consiliului 
de Securitate și Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Guvernul Sovietic își expri
mă speranța că propunerile 
sale cu privire la un strict 
control internațional asupra 
dezarmării generale și totale 
se vor dovedi în esență accep
tabile tuturor acelora care do
resc în mod sincer să rezolve 
problema dezarmării.

Dacă în cursul tratativelor, 
se spune în memorandum, vor 
fi prezentate alte propuneri 
cu privire la măsurile și for
mele de control, guvernul so
vietic le va studia cu toată 
atenția. El este gata să accep
te ori ce propuneri ale puteri
lor occidentale privind con
trolul asupra dezarmării, dacă 
aceste puteri vor accepta pro
punerile sovietice cu privire 
la dezarmarea generală și to
tală.

Guvernul U.R.S.S. își expri
mă convingerea că, dacă toți 

rală și totală va elibera uria
șe resurse materiale. O anu
mită parte din acestea va 
putea fi folosită, așa cum 
propune guvernul sovietic, 
pentru acordarea de ajutor 
economic și tehnic țărilor 
slab dezvoltate, pentru lichi
darea înapoierii lor, provoca
tă de exploatarea colonială a 
acestor țări.

Dezarmarea generală și to
tală, la care Uniunea Sovieti
că îndeamnă cu consecvență, 
va întări baza coexistenței 
pașnice a statelor, o va face 
de nezdruncinat. Cu cît sta
tele se vor angaja mai ren~- 
de pe această cale, cu atît 
va veni mai degrabă ziua 
cînd nu va mai fi loc pentru 
războaie.

A luat apoi cuvîntul secre
tarul de Stat al S.U.A., 
D. Rusk. în cuvîntarea sa. se
cretarul de stat al S.U.A. a 
recunoscut și el necesitatea 
dezarmării generale și totale. 
Cerînd să se mobilizeze toa
te eforturile pentru realizarea 
acestui țel, Rusk n-a prezen
tat însă, practic, nici un nou 
program concret care să per
mită o rezolvare radicală a 
problemei dezarmării gene
rale și totale. Toate propu
nerile delegatului american 
s-au redus în fond la expune
rea planului prezentat de pre
ședintele S.U.A., Kennedy, în 
cuvîntarea rostită la 25 sep
tembrie 1961 în Adunarea Ge
nerală a O.N.U. și la anumite 
măsuri parțiale.

După cuvîntarea secretaru
lui de Stat al S.U.A., ședin
ța a luat sfîrșit. Comitetul 
se va întruni din nou în di
mineața zilei de 16 martie.

membrii comitetului vor năzui 
spre realizarea unui acord cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală sub un strict con
trol internațional și nu spre 
instituirea unui control asu
pra înarmărilor, atunci nu 
va mai fi greu să se ajungă la 
un acord asupra problemelor 
controlului.

In scopul unei cît mai bune 
asigurări a păcii și securită
ții în cursul înfăptuirii de
zarmării generale și totale, 
guvernul sovietic prevede în 
proiectul de tratat încă în pri
ma etapă măsuri pentru întă
rirea capacității O.N.U. de a 
menține pacea și securitatea 
internațională.

Guvernul U.R.S.S. propune 
ca statele să încheie cu Con
siliul de Securitate, acordurile 
prevăzute în articolul 43 al 
Cartei O.N.U. Este vorba ca 
forțele armate afectate Consi
liului de Securitate, potrivit 
acestor acorduri, să facă parte 
din efectivul forțelor armate 
naționale ale statelor respec
tive și să fie dizlocate în in
teriorul frontierelor teritorii
lor lor. Ele vor fi completate, 
înzestrate și pregătite în în
tregime în vederea desfășu
rării unor operațiuni militare. 
La cerea Consiliului de Secu
ritate aceste forțe vor fi puse 
la dispoziția lui.

Comandamentul forțelor ar
mate internaționale ale Consi
liului de Securitate trebuie să 
fie format pe baza reprezen
tării egale a celor trei gru
puri de state, hotărîrile ur- 
mînd a fi luate potrivit unui 
acord.

Guvernul sovietic consideră 
că încă de pe acum, fără a se 
aștepta rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale, 
se poate ajunge la un acord 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară. în 
ce privește experiențele nu
cleare subterane, guvernul 
U.R.S.S. propune să se stabi
lească un moratoriu asupra 
efectuării acestor explozii încă 
înainte de a fi elaborat siste
mul corespunzător de con
trol.

Acest sistem se include ca 
parte componentă în sistemul 
de control internațional asu
pra înfăptuirii dezarmării ge
nerale și totale.

Guvernul sovietic declară că 
este dispus, ca și pînă acum, 
să ajungă la un acord imediat 
cu privire la problema inter
zicerii experiențelor nucleare.

Guvernul sovietic consideră 
oportun ca în Comitetul ce
lor 18 să se examineze, de 
asemenea, posibilitățile înfăp
tuirii unor acțiuni îndreptate 
spre destinderea încordării 
internaționale, întărirea încre
derii între state și care să con
tribuie la realizarea dezarmă
rii generale și totale. El este 
gata să examineze orice pro
puneri constructive în legătu
ră cu asemenea măsuri.

Totodată, guvernul U.R.S.S. 
subliniază că tratativele cu 
privire la măsurile îndreptate 
spre destinderea încordării 
internaționale, întărirea în
crederii între state și care 
să contribuie la realizarea de
zarmării generale și totale nu 
trebuie să sustragă atenția 
participanților în Comitetul 
celor 18 de la îndeplinirea 
sarcinii lor principale și anu
me pregătirea și punerea de 
comun acord a tratatului de 
dezarmare generală și totală. 
(Sublinierile aparțin redacției)

Puternicul interes 
stirnit de propunerile sovietice 

de dezarmare generală și totală
GENEVA 15 - De la tri

misul special Agerpres, N. 
Puicea : Prima ședință de lu
cru a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, des
fășurată joi dimineața la 
Palatul Națiunilor din Gene
va, a fost dominată de im
portantul discurs rostit de 
A. A. Gromîko. ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S., 
de propunerile deosebit de 
clare și concrete cuprinse în 
documentele prezentate de 
Uniunea Sovietică : Proiec
tul de tratat asupra dezarmă
rii generale și totale sub un 
strict control internațional și 
Memorandumul guvernului 
sovietic cu privire la tratati
vele de dezarmare în cadrul 
Comitetului celor 18 state.

Primele comentarii ale re
prezentanților presei aflați la 
Geneva subliniază că Uni
unea Sovietică, spre deose
bire de delegația S.U.A.. a 
prezentat conferinței un plan 
concret și atotcuprinzător 
privind dezarmarea generală 
și totală și, în același timp, 
a dat dovadă de multă bună
voință pe calea reglementării 
acestei probleme de o deose
bită importanță, formulind 
propuneri noi, constructive, 
care vin în întîmpinarea unora 
dintre punctele de vedere ale 
delegațiilor occidentale.

Primul comentariu oficial al 
delegației S.U.A. la discursul 
lui A. Gromîko a fost făcut de 
purtătorul de cuvînt al dele
gației americane, R. Manning, 
care a remarcat că Uniunea 
Sovietică a prezentat „un do
cument mare și important care 
merită un studiu atent".

Comparînd propunerile fă
cute joi de către U.R.S.S. și 
S.U.A., nu se poate să nu re
cunoști caracterul atotcuprin
zător, precis și realist al pla
nului sovietic de dezarmare 
față de cel american.~Cît pri
vește „pregătirile44 făcute de 
Statele Unite în vederea con
ferinței pentru dezarmare, 
după cum se consideră la 
Casa Presei, este greu să-ți 
imaginezi că ciupercile atomice 
ale apropiatelor experiențe nu
cleare americano-engleze ar 
putea fi luate drept stol de 
porumbei

Politica agresivă a S. U. A. 
împotriva Cubei în discuția 

Consiliului de Securitate
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Atenfia Consiliului de Securitate 
al O.N.U. este refinutS din nou 
de politica agresivă a Statelor 
Unite împotriva unei t<*ri mici — 
membre a O.N.U., și anume, îm
potriva Cubei. La 14 martie 
Carlos Rodriguez (Venezuela), 
președintele Consiliului de Secu
ritate, a convocat o ședință a con
siliului la cererea Cubei. Această 
cerere a fost cuprinsă în scrisoa
rea din 8 martie a lui Garcia In- 
chaustegui, reprezentantul perma
nent al Cubei în O.N.U., adresată 
președintelui Consiliului de Secu
ritate, în care era demascată po
litica agresivă a Statelor Unite 
fa|ă de Cuba.

De data aceasta, reprezentantul 
S.U.A. în Consiliul de Securitate 
nu s-a încumetat să zădărnicească 
ședința și ordinea de zi a fost 
aprobată.

Lucrările Congresului 
al Xll-lea al P. C. din Chile

SANTIAGO 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Santiago se 
desfășoară lucrările Congresului al 
Xll-lea al Partidului Comunist din 
Chile. La Congres participă re
prezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești frățești. Din 
partea Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn participă tov. Gh. Vasilichi. 
La Congres raportul de activitate 
a fost prezentat de Luis Corvalan, 
secretar general al C.C. a| Parti
dului Comunist din Chile.

în fața mișcării populare din 
Chile, a declarat el, se deschide 
perspectiva reala a victoriei, cuce
rirea puterii politice. Analizînd 
situația internațională actuală, 
Corvalan a relevat că concluziile 
Consfătuirii de la Moscova din 
noiembrie 1960 „reprezintă o 
contribuție importantă la lupta tu
turor popoarelor pentru pace, in
dependență națională, democrație 
și socialism".

Menținerea păcii, a subliniat

Tratativele franco - algeriene
EVIAN 15. — Coresponden

tul Agerpres transmite : La 
15 martie, la Evian, la trata
tivele dintre reprezentanții 
guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria și Franței, au 
avut loc două ședințe — di
mineața și seara. Ca și după 
ședințele precedente, nu a fost 
dat publicității nici un comu
nicat oficial și nu a fost ți
nută nici o conferință de 
presă.

Pe masa tratativelor de la 
Evian, două probleme — des
pre care în cercurile ziaristi
ce se afirmă că sînt ultimele

Reacția engleză la propune
rile sovietice a fost comuni
cată sub forma unei declara
ții a ministrului de Externe 
britanic, lordul Home, citită 
ziariștilor de purtătorul de 
cuvînt al delegației, John 
Russel. „Aceste propuneri — a 
declarat lordul Home — sînt 
extrem de importante și im
pun cea mai serioasă luare în 
considerare. Ele vor fi exami
nate în modul cel mai amă
nunțit de guvernul britanic".

După cum subliniază la Ca
sa Presei numeroși ziariști din 
țările neutre participante la 
conferință planul sovietic de 
dezarmare este primit cu mult 
interes.

De o deosebită apreciere se 
bucură importantele propuneri 
făcute de A. A. Gromîko și în 
cercurile delegației romîne, 
care le consideră ca fiind o 
bază trainică pentru desfășu
rarea cu succes a lucrărilor 
Comitetului celor 18 state pen
tru adoptarea unui tratat de 
dezarmare generală și totală.

Convorbire 
între A. A. Gromîko 

ți Krishna Menon
GENEVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 14 mar
tie, A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit la reședința delegației 
sovietice pe șeful delegației 
Indiei în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, Krish
na Menon, ministrul Apărării 
al Indiei. între cei doi mi
niștri a avut loc o convorbire 
prietenească, în cursul căreia 
au fost abordate probleme le
gate de lucrările Comitetului 
celor 18 state.

★
GENEVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 15 mar
tie, A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit la reședința delega
ției sovietice pe A. Segni, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Italiei, și a avut cu el o con
vorbire în legătură cu lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare.

Garcia Inchaustegui a rostit o 
cuvîntare bine documentată și ar
gumentată. Referindu-se la Carta 
O.N.U. și la statutul Organizației 
Statelor Americane, reprezentan
tul Cubei a demonstrat că hotă
rîrile adoptate sub presiunea 
S.U.A. la Panta-del-Este consti
tuie măsuri care reprezintă în 
fapt pregătiri în vederea unei noi 
agresiuni împotriva Cubei.

Reprezentantul Cubei a cerut 
Consiliului de Securitate să-și în
deplinească obligațiile, deoarece 
din pricina încălcării flagrante a 
dreptului internațional este peri
clitată pacea din întreaga lume.

După cuvîntarea rostita de re
prezentantul Cubei, ședința Con
siliului de Securitate a fost sus
pendată. Următoarea ședință a 
fost fixată pentru 15 martie, ora 
15,00 (ora locală).

Corvalan, depinde de lupta acti
vă a acelor forțe care s-au con
sacrat șpărării ei. Cel mai scurt 
drum spre socialism nu este cel 
al războiului, ci al triumfului 
coexistenței pașnice, al păcii și 
dezarmării.

Analizînd situația politică din 
America Latină, raportorul a sub
liniat importanța revoluției cu- 
bane care a marcat începutul unei 
noi epoci în America Latină.

In legătură cu situația politică 
internă a țării, Luis Corvalan a a- 
rătat că la alegerile prezidențiale 
care vor avea loc în anul 1964 
se va crea probabil o conjunctură 
favorabilă pentru instaurarea unui 
guvern popular;

Clasele reacționare, a subliniat 
Corvalan, nu vor ren.unța de bună
voie la putere. Poporul poate 
opri mîna reacțiunii, poate bara 
calea unei lovituri de stat și poate 
prelua puterea pe cale pașnică.

— au fost joi în studiul celor 
două delegații : evacuarea 
trupelor franceze și compo
nența executivului provizoriu 
pentru perioada de tranziție. 
Aceste probleme sînt strîns 
legate de ansamblul acordu
rilor și de modalitățile înce
tării focului, dar — după cum 
subliniază cercurile bine in
formate — acestea au cerut 
studiul cel mai aprofundat.

în cercurile corespondenți
lor de presă, se subliniază că 
atmosfera ședințelor de joi de 
la Evian a fost mai bună de- 
cît cea de zilele trecute.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața HScînteii*i TeL 17.60.10, Tiparul s Combinatul Poli grafic »»Casa Sctoteii*


