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Și-au îndeplinit 
angajamentul

Tinerii, alături de Între
gul colectiv al atelierului 
mecanic de la schela Ba
bani și-au luat angajamen
tul la începutul anului să 
realizeze economii de ma
teriale și piese de schimb 
în valoare de 30.000 lei. 
Desfășurînd o muncă sus
ținută, organizînd mai bine 
locurile de producție, co
lectivul de aici a reușit să 
execute numai lucrări de 
reparație de bună calita
te. Prin acestea au prelun
git timpul de funcționare 
a pompelor de extracție în 
medie cu peste 20 de zile. 
Valoarea materialelor și 
pieselor de schimb econo
misite în primul trimestru 
al anului se ridică la 69.000 
lei, depășindu-se cu mult 
angajamentul stabilit.

Un grup de tineri, prin
tre care Ion Popa, Toma 
Pieu, Traian Popa, Sebas
tian Dospinescu, au reușit 
să confecționeze un dispo
zitiv cu ajutorul căruia'se 
execută rectificarea supa
pelor de diferite tipuri. 
Prin aceasta se obține o 
îmbunătățire substanțială a 
calității acestei lucrări, 
ceea ce duce Ia mărirea 
duratei de funcționare a 
utilajului în exploatare.

FLOREA TISTULEASA 
tehnician

Ciment 
peste plan

Colectivul de munci al 
Fabricii de ciment din Bi- 
caz și-a îndeplinit sarcini
le de plan pe trimestru I 
încă la 29 martie.

în această perioadă au 
fost produse peste plan 
1.190 tone clincher, L450 
tone ciment și 53 tone tu
buri de azbociment.

Succesul înregistrat se 
datorește printre altele și 
măsurilor luate privind 
creșterea indicilor de uti
lizare a agregatelor. Nu
mai în lunile februarie și 
martie indicii realizați sînt; 
101 la sută la morile brute, 
106,8 la sută la cuptoarele 
de clincher și 104, 9 la 
sută la morile de ciment 

în total, economiile rea
lizate peste plan de colec
tivul de muncă al fabricii 
în primul trimestru al anu
lui se ridica la suma de 
321.000 leL

Printre cei care au con
tribuit în mod deosebit la 
obținerea acestor realizări 
se numără: brigada de 
concasoare condusă 
Francisc Cociș, brigada 
la morile brute condusă 
Zal Cimpoieșu, cea de 
morile de ciment condusă 
de Constantin Chiriac.
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Ritmicitate înaltă * 
rezultate sporite

la Uzinele de trac- 
din Brașov a reușit 
în luna martie să ră- 
în continuare atelier

Colectivul atelierului U.S. 
2 de 
toare 
ca și 
mină
fruntaș în ce privește în
deplinirea planului — cu 
două zile înainte de termen 
— cit și în privința cali
tății produselor. In tot a- 
cest timp, colectivul de 
muncitori a reușit să lu
creze în condițiile unei rit
micități perfecte.

In toate aceste succese se 
află și contribuția adusă 
de fruntașii atelierului, 
printre care C. Monu, Co- 
man Neagu, Buzică Dră- 
gan, I. Bragă, Gheorghina 
Negoiță și alții.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
cînteiB

Muncitor
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CUVINTUL COLECTIVULUI
oa Gh. Petre era 
socotit un om cu 
care nu se putea 
înțelege nimeni 
El răspundea mai 
întotdeauna o- 
braznic tovarăși- 
muncă, se purtalor săi de 

necuviincios cu vîrstnicii. De 
cele mai multe ori își pierdea 
vremea umblînd pe șantier 
fără nici un rost. Membrii bi
roului organizației U.T.M. din 
secție nu erau de loc împă- 
cați cu asemenea fapte. La 
Șantierul naval Oltenița se a- 
plică în fiecare secție iniția
tiva tinerilor de la Uzinele 
de autobuze și troleibuze din 
Capitală, care, printre altele, 
după cum bine se știe, pre
supune și o atitudine civiliza
tă, disciplină în producție din 
partea tinerilor. în cele din 
urmă, membrii biroului U.T.M. 
au hotărît să invite mai mulți 
muncitori fruntași pentru a 
discuta acest caz. La sfîrșitul 
discuțiilor s-a hotărît ca Ahile 
Zlate, tînăr muncitor fruntaș, 
cu experiență în producție și 
o comportare demnă, să se o- 
cupe îndeaproape de Petre.

— Măi, Petre, îi zise el în- 
tr-o zi, de priceput văd că te 
pricepi la meserie, o stăpînești 
destul de bine. Crezi oare că-i 
suficient numai atît? Ia să ve
dem cît timp pierzi zilnic nu
mai prin faptul că te plimbi 
de colo pînă colo?

Și pe loc au făcut împreună 
un calcul. I-a arătat că în 
secție, cei mai mulți dintre

<2is>tineri sînt disciplinați, folosesc 
judicios timpul de lac 
dacă se gindește mai 
poate să fie și el printre cei 
tnai hi mi

_A trecut de atunci aproa
pe o jumătate de an și astăzi 
Ion Gh. Petre este cu totul 
altfel. Este unul din cei mai 
buni muncitori din secție.

Exemplul citat vorbește de

cultiva la tineri înalte trăsă
turi morale, de a dezvolta la 
ei spiritul de disciplină. In a- 
ceste adunări birourile organic 
zațiilor U.TM. au procedat bi
ne folosind metoda compara
ției.

— Anul trecut — ne spune 
secretarul organizației U.T.M. 
a șantierului — organizațiile 
U.T.M. au pus în discuție în

Cum se aplică Inițiativa tinerilor 
de la Uzineie de autobuze ți troleibuze 
din Capitală la Șantierul naval Oltenița

la sine că atunci ciad te pre
ocupi atent de fiecare tînăr, 
îi călăuzești eu grijă pașii, nu 
se poate să nu obții rezultate. 
Comitetul U.TAt al Șantieru
lui naval Oltenița, propunln- 
du-ți drept scop mobilizarea 
tinerilor la apucarea inițiati
vei de la Uz.r~.Xe de autobuze 
și troleibuze din București, a 
acordat o atenție deosebită în
tăririi discipline: tehnologice, 
a punctualității la serviciu, a 
comportării in producție ți In 
afara producției.

Am spus deja că printre 
căile prin care au acționat or
ganizațiile U.TAg. în această 
privință au fost discuții indi
viduale, de la om la om. O 
altă cale a fost Insă cea a a- 
dunărilor generale ale orga
nizațiilor U.T.M. din se".. care 
au constituit bune ocazii de a

Grupul școlar minier Petroșani. Oră practică în sala de desen tehnic.
Foto: I. CUCU

adunări generale tineri care 
lipseau nemotivat, întirriau 
de la program. Alături de ei 
erau date și exemple de tineri 
din activitatea cărora aveau 
ce învăța.

Problema întăririi discipli
nei in rîndul tinerilor. a unei 
comportări civilizau capătă 
însă un caracter mult mai 
larg, mal complex. Utemiști- 
lor nu le este indiferent cum 
se comportă tovarășii lor ce 
muncă. Pentru aceasta sînt 
tot mai dese cazurile cir.d ti
neri asemenea lui Vasil e Ghiță, 
Marin Postolea și mulți alții 
iau imediat atitudine atunci 
cind se constată anumite ca
zuri de indisciplină la locul 
de muncă. Organizațiile» 
l’.TAL acordă un mare rol 
dezvoltării cpiniei colective, 
intransigenței față de abate
rile unor tineri.

Dar problema îmbunătățirii 
disciplinei tinerilor a fost ur
mărită nu numai în activita
tea de producție. Comitetul 
U.T.M. s-a preocupat și de 
felul în care tinerii folosesc 
timpul lor liber, despre com
portarea tinerilor în afara 
șantierului. Au fost făcute 
▼irite acasă la tineri cu care 
prilej s-a stat de vorbă cu 
părinții acestora. S-a cerut 
și sprijinul părinților atunci 
cînd s-a ivit

de indisciplină. Așa s-au pe
trecut, de pildă, lucrurile cu 
Corne} Ivașcu, care lipsea. 
Astăzi. Cornel Ivașcu este 
unul din muncitorii cei mai 
cunoscuți, cei mai disciplinați 
din secția lăcătușerie navală.

Un rol însemnat au avut 
In cultivarea spiritului de dis
ciplină la tineri, posturile u- 
temiste de control care criti
că atitudinea unor tineri cer
tați cu disciplina, care întîr- 
zie.

Comitetul U.T.M. de la Șan
tierul Naval Oltenița a acu
mulat o bună experiență în 
educarea tinerilor, în mobili
zarea lor la realizarea sarci
nilor de plan, în întărirea 
continuă a disciplinei.

Se observă, totuși, că 
cele mai multe dintre absen
țele nemotivate de la servi
ciu sînt înregistrate lunea. 
Comitetul U.T3L trebuie să 
se ocupe de aceea, mai îndea
proape de organizarea judi
cioasă a duminicilor tinerilor. 
Pot fi astfel organizate în 
forme mai variata activitățile 
din asemenea zile la clubul 
șantierului. Se pot găsi mij
loace mai eficace de antrena
re a tinerilor la manifestă
rile culturale de duminica. 
De asemenea. în textele bri
găzii or artistice de agitație 
poc fi cuprinse mai multe as
pecte privitoare la 
disciplinei, la buna 
tare a tinerilor etc.

Ocupindu-se cu 
rențâ de aplicarea inițiativei 
tinerilor de la Uzineie de au
tobuze și troleibuze din Bucu
rești. punind în anumite eta
pe accentul pe diferite laturi 
ale acestei inițiative (în ca
zul de față pe întărirea disci
plinei). organizațiile U.T.M. 
ce la Șantierul naval Olteni
ța vor contribui în și mai 
mare măsură la antrenarea 
tuturor tinerilor pentru înde
plinirea sarcinilor de produc
ție ce stau în fața întreprin
derii.

întărirea 
compor-

perseve-

un anumit caz V. DINULESCU

Agronomii in mijlocul colectiviștilor

0 condiție 
a dezvoltării

șeptelulai

furajeră

calificare

unor șosele

(Agerpres)

Se extinde refeaua 
de apă ți canalizare 

a Capitalei

mon- 
circa 

cvar-

con-

Rețeaua de apă și canali
zare a Capitalei se extinde 
în acest an cu aproape 
90 km. S-a prevăzut 
tarea de conducte pe 
100 ce străzi din noile 
tale de locuințe

Pentru îmbunătățirea
tinuă a alimentării cu apă 
potabilă — al cărei debit 
crește în acest an cu încă 
8 milioane m.c, ajungînd sâ 
fie de trei ori mai mare de- 
cît în 1938 — a fost dată 
parțial în folosință, pe o lun
gime de 2.000 metri conducta 
de mare capacitate ce se mon
tează pe traseul Bd.
— Calea Călărași — 
Popa Nan.

Printre lucrările de 
lizare, prevăzute a fi 
nate în acest an, se numără 
construcția marilor canale co
lectoare Giulești—Grozăvești, 
Bd. Armata Poporului—Mili
tari, precum și introducerea 
de noi canale.

Muncii 
strada

cana- 
terml-

(AgerpreS>

tot timpul ne

Aproape 200 de ingineri a- 
gronomi și zootehniști de la 
sfaturile populare regional, 
raionale și orășenești din Do- 
brogea și de la diferite între
prinderi și instituții din regiu
ne și din București au venit 
să lucreze în satele dobroge
ne. Colectiviștii i-au primit cu

asigurîndu-le condiții 
muncă și viață. Răs- 
încrederii ce li se 

desfășoară în 
de celelalte

a-bucurie, 
bune de 
punzînd 
arată, aceștia
prezent alături 
cadre din agricultura regiunii 
o susținută activitate pentru 
dezvoltarea și întărirea econo
mică a gospodăriilor colective,

pentru grăbirea lucrărilor 
gricole în actuala campanie.

Cu îndrumarea inginerilor 
agronomi, colectiviștii și me
canizatorii intensifică însă- 
mînțările de primăvară si exe
cută lucrări de bună calitate 
pentru asigurarea unor recol
te bogate.

(Agerpres)

u
favorabil, în raio
nul Segarcea lu
crările agricole 
de primăvară din 
prima epocă au 
fost terminate. 

Desfășurarea lor ne-a fost 
relatată de tovarășul Tudor 
Diaconescu. președinetele sfa
tului popular raional.

— Planul pentru prima e- 
pocă este de peste 11.000 
hectare. Cu toată vremea po
trivnică, noi am reușit să-1 
realizăm. Dacă timpul ne va 
permite, în cîteva zile vom 
putea termina și însămînțatul 
porumbului.

— Aceasta înseamnă că 
s-au făcut din vreme temei
nice pregătiri.

— Desigur. Cele 383 trac
toare, 164 semănători și cele
lalte mașini agricole au fost 
la timp pe ogoare. Sub 
conducerea organizațiilor de 

partid, s-a pornit o întrecere

însuflețită între echipe, bri
găzi și G.A.C. La această în
trecere organizațiile de bază 
U.T.M. au mobilizat toți ti
nerii. Și aportul lor în acea
stă campanie este deosebit de 
însemnat

— în privința pregătirii 
loturilor pe care se va semă-

„Vezi, acolo locuiesc eu I*.
(Fotografie primită de la cercul foto al Casei de cultura a 

tineretului din raionul ,30 Decembrie** din Capitală).

Un „Salut voios
de pionier46

de Al. Andrițoiu

I

n trecut, se spu
nea (cu cinism sau 
cu pompă), că 
Bucureștii pro- 
priu-ziși sînt in 
centru, pe marile 
bulevarde, iar că,

la două sute de metri de la 
aceste bulevarde, începe pro
vincia. Și, intr-adevăr, înain- 
tind spre periferie, spre car
tiere și mahalale, marea 
capitală devenea sat și cătun. 
Pe atunci, ea avea un unic și 
strimtorat centru, — azi are 
nenumărata centre, de înaltă 
ținută urbanistică, pornite 
parcă tntr-un concurs arhitec
tonic al înfățișării. Din acest 
punct de vedere, Școala de 
7 ani cu numărul 171 stă în
tru mărturia a două lumi dia
gonal opuse. Odinioară ea ar 
fi ținut prin marea-i distan
țare de centru, de acea peri
ferie cenușie care era sinoni
mul bucureștean al provin
ciei; astăzi însă, ea ține de 
centru și încă de un dublu 
centru: unul istoric, prin ve
cinătatea „Griviței Roșii", și 
celălalt edilitar, prin vecină
tatea impunătoarelor și mul
ticolorelor blocuri de pe Ca
lea Griviței. Prin geamurile

La însăminfat pe terenurile Stafi unii experimentale agricole Brăila

Foto :-AGERPRES
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sălilor de clasă, elevii văd 
etaje și cofraje, zidari și 
guri.

Așadar, o școală în 
cartier muncitoresc, în 
centru nou al Capitalei 
perimetrul unei glorioase tra
diții de luptă a partidului. A- 
ceasta obligă în plus și im
pune datorii de căpetenie tu
turor celor care, dis-de-dimi- 
neață sau la amiaza mare își 
îndreaptă pașii spre școală: 
profesori, instructori de pio
nieri, pionieri. Și cum partidul 
ne-a obișnuit să facem din 
datorii o realitate împlinită, 
școala cu numărul 171 se 
străduiește necontenit să dea 
viață marilor îndatoriri ce-i 
revin.

Lenin arăta că, printre al
tele, comunismul cere o înal
tă cultură. Înfăptuind această 
lozincă leninistă, politica 
partidului a asigurat un avînt 
impetuos sistemului de edu
cație în miile de școli ale 
patriei noastre. Aici, la școa
la în temă, statisticile sînt 
dintre cele mai fericite, iar la 
necontenita lor creștere, ca un 
substanțial ajutor dat corpu
lui profesoral, a avut și are 
aport major organizația de 
pionieri a școlii.

★

Orele 19 seara. în holul clă
dirii se fac repetițiile la un 
viitor program artistic. E vor
ba de un fel de scenariu al
cătuit din versurile poeților 
noștri contemporani; el trece 
în revistă lupta poporului 
nostru începînd cu 1907 și 
subliniind plastic activitatea 
glorioasă a partidului. Fireș
te : 1933, Doftana, 1944 Au
gust 23 și așa mai departe 
pînă la abolirea monarhiei.

— La spectacol, vom pune 
în proscenă o draperie subți
re — îmi explică unul dintre 
instructorii de pionieri, așa 
încît totul va avea semnifica
ția de „a fost odată cum nu 
va mai fi".

Pentru pionieri, trecutul 
este doar o imagine. Dar prin
cipalul este că ei, ca mici ar
tiști amatori, ca rod al unei 
atente și stăruitoare educații 
comuniste, pot reîntrupa cu 
autenticitate momentele de 
luptă ale partidului. Princi
palul este că ei au în suflet 
această tradiție și că interpret 
tarea ei ideologică ține de în
suși felul lor de a gîndi. Pen
tru ei, pentru micii interpreți 
spectacolul ține de etică, de 
mlădițele moralei comuniste 
care acum dau primii muguri 
și care vor evolua, cu vîrsta, 
pînă la desăvîrșire. Iată de 
ce mi s-a părut acest pro
gram, un examen politic, un

stea-

plin 
plin 

și in

(Continuare in pag. a 3-a)

colectivișt
gunoi de grajd;110.000 tone

acțiunea continuă. Aceeași a- 
tenție o acordă colectiviștii și 
restului suprafețelor ce vor fi 
însămînțate cu porumb.

Pe aceste loturi nu s-a în
ceput însămînțatul . Am în
ceput însă pe terenurile mai 
ușoare unde temperatura a

năvoința arătată și am pornit 
mai departe.'

Acasă la bunii 
gospodari

G.A.C. Gînciova se numără 
printre unitățile agricole ca-

Raidul nostru prin raionul Segarcea I i

I

munci. încă înainte de de
clanșarea campanii într-o a- 
dunare generală U.T.M. s-a 
discutat despre contribuția ti
neretului la muncile de pri
măvară. , Obiectivele întrece
rii au fost, de asemenea, dez
bătute în adunări generale 
ale organizațiilor U.T.M. de 
brigadă, în ședințele grupe
lor U.T.M. Cu aceste ocazii au 
fost stabilite sarcini precise 
pentru fiecare tînăr în parte.

na porumbul pentru o pro
ducție de 5000 kg boabe la 
hectar, ce ne puteți spune?

— Avem 14.200 ha destina
te cultivării porumbului cu o 
producție de 5000 kg boabe 
la hectar. Toată sămînța a 
fost schimbată. Am primit 
porumb dublu hibrid genera
ția I-a. El se află de pe a- 
cum la gospodării. De aseme
nea, s-au transportat pînă în 
prezent pe aceste loturi peste

atins 12®. 
semănate 
porumb.

— Care 
tuat în < 
fruntașilor ?

— G.A.C. Ostroveni, Liștea- 
va, Comoșteni, Valea Standu
lui, Horezu-Poenarl etc., care 
au terminat de mult lu
crările primei epoci.

Am mulțumit tovarășului 
Tudor Diaconescu pentru bu-

Pînă acum au fost 
peste 2000 ha cu

5 gospodării s-au si- 
campanie în rîndul

re de mai multe zile au ter
minat lucrările .din epoca în- 
tîia a campaniei agricole de 
primăvară.

Din marginea satului, cit 
vezi cu ochii, se întinde lanul 
de grîu : 1.010 hectare. Toată 
suprafața a fost grăpată, 
creîndu-se astfel firului Încă 
plăpînd 1 condiții să crească 
viguros, 
ductori 
tribuit 
acestor 
fost și

Acolo
unde gospodăria 

are mai multă nevoie 
de tine

Numeroși tineri con- 
de atelaje • au con- 
activ la urgentarea 
lucrări. Ceilalți au 
ei prezenți la alte

Ostroveni. Seară. Sediul 
gospodăriei este înțesat de 
oameni. Se desemnează invi
tatul pentru sesiunea extra
ordinară a Marii Adunări

PETRU ISPAS

(Continuare în pag. a 3-a)



O condiție 
a dezvoltării 

șeptelului BAZA FURAJERA
na dintre condițiile 
de bază, care are 
o influență hotărî- 
toare pentru dez
voltarea continuă 
a creșterii animale
lor în țara noastră,

este asigurarea nutrețurilor ne
cesare în cantități corespunză
toare, de bună calitate și în rit
mul corespunzător sporirii șep- 
teluluî. Cel mai important rol 
în alimentația animalelor domes
tice îl au nutrețurile de origină 
vegetală. Dacă însumăm toate 
suprafețele folosite în țara noa
stră pentru producerea de nu
treț (pășunile, fînețele, diver
sele culturi furajere ca : porumb, 
lucernă, trifoi, borceag, mazăre 
etc.) acestea reprezintă peste 6 
milioane de ha, dintre care pă
șunile și fînețele ocupă peste 4 
milioane ha.

Nutrețul verde care se 
obține de pe pășuni este unul 
dintre cele mai valoroase 
și cel mai ieftin nutreț. Iarba 
fragedă a pășunilor de bună ca
litate asigură sporirea simțitoare 
a producției de lapte, fapt ușor 
de constatat în orice gospodă
rie.

Producția medie de iarbă Ia 
hectarul de pășune este de circa 
4.000 kg iarbă. Dacă socotim 
perioada de pășunat, medie, de 
circa 150 zile și cantitatea de 
iarbă necesară zilnic pentru o 
vită mare de aproape 60 kg, în
seamnă că în perioada de pășu
nat, o vită mare consumă apro
ximativ 9.000 kg iarbă. Luind 
producția medie de 
4.000 kg ar urma 
peste 2 ha pășune pentru fie
care vită mare.

în Directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. se arată că 
pentru a satisface necesitățile 
de nutreț verde, care se asi
gură în foarte mare măsură de 
pe pășuni, urmează să se spo
rească producția de masă verde 
a acestora, pînă în 1965, La 
10.000 kg iarbă. Trebuie men
ționat că această sarcină repre
zintă doar o primă etapă în 
acțiunile legate de sporirea pro
ducției pășunilor, întrucît prin 
aplicarea complexului de măsuri 
prin care se poate spori produc
ția pășunilor, în etapele urmă
toare trebuie să se realizeze 
20.000 kg și chiar 30.000 kg 
iarbă Ia ha.■mWil.

a unor pășuni este neaplicarea 
măsurilor de îngrijire și îmbu
nătățire și pășunatul nerațional. 
Faptul acesta poate fi ușor de
monstrat mai ales prin rezulta
tele obținute în experiențele 
care s-au executat pe pășunile 
din țara noastră și care tre
bui© de acum înainte aplicate 
pe suprafețe tot mai mari, în- 
trucît încheierea procesului de 
colectivizare a agriculturii oferă 
largi posibilități pentru aplicarea 
acestor măsuri în condiții de 
producție. Multe dintre lucră
rile care contribuie la îmbună
tățirea producției de nutreț 
verde pe pășuni se pot aplica 
de pe acum, prin acțiuni de 
masă, la care, potrivit nevoilor, 
să participe un mare număr de 
țărani și în special tineri.

circa 1.000.000 de oi în plus la 
pășunat.

Este ușor de apreciat ce im
portanță deosebită are sporul de 
lapte, lînă și carne care se poate 
obține prin punerea în valoare 
a unor suprafețe care azi sînt 
neproductive.

nul dintre mijloa
cele cele mai im
portante prin care 
se poate ridica 
producția pășunilor 
este aplicarea 
grășămintelor.

în* 
Pe 

pășune se realizează, de primă
vară pînă toamna, importante 
cantități de îngrășăminte natu
rale, care au un efect deosebit 
asupra producției de iarbă, dacă 
sînt folosite rațional.

Pe pășunile rezervate pentru

munte) înseamnă că de fiecare 
oaie se poate face o îngrașare 
prin tîrlire de 75 m.p.

Dacă 8-ar aplica tîrlirea la 
toate turmele de oi, ar însemna 
că se pot îngrășa an de an a- 
proape 100.000 ha. Cunoscînd că 
prin tîrlire se dublează sau 
chiar se triplează producția, și 
că astfel se poate spori și nu
mărul animalelor care pășunează 
pe aceeași suprafață, rezultă că 
măsura aceasta are o deosebită 
însemnătate și trebuie aplicată 
cu perseverență, întrucît nu 
este costisitoare și da rezultate 
deosebite.

Bune rezultate în ce privește 
sporirea producției se obțin și 
prin aplicarea de îngrășăminte

Cînd vom avea semințele nece ’ 
sare se vor înființa pășuni prin 
însămînțarea de amestecuri po
trivite, mai ales în zonele de 
șes și deal, pe aceste pășuni ob- 
ținîndu-se recolte mult mai mari 
decît pe cele naturale. Produc
ția pajiștilor însămînțate, ajunge, 
chiar fără aplicarea de îngrășă
minte, la 20.000-25.000 kg iarbă 
la ha.

în zonele mai secetoase ale 
țării, producția de iarbă a pa- 
jiștelor însămînțate se poate 
mult spori prin irigare. Prin fo
losirea îngrășămintelor și a apei, 
se pot obține la pajiștile însă- 
mînțate producții de 50.000- 
60.000 kg iarbă Ia ha și chiar 
mai mult.

Producții mari
la toate culturile

cerealiere

iarbă de 
să folosim

rin măsurile luate 
de partid și guvern 
se
an, 
mai 
tru 

ducției _ 
obținute în ultimii 

ani la cele două culturi de bază 
ale agriculturii noastre — griul 
și porumbul — sînt în acest 
sens grăitoare. Cauza principala 
care determină slaba producție

Realizările

Creează, an da 
condiții tot 

favorabile pen- 
sporirea pro- 

agricole.

O comoară
pășunile naturale

de prof. dr. Gh.Ănghel 
șeful Secției de pășuni ți finețe 

din Institutul de cercetări 
agricole

că

to-

Lu
de 
tot

con-

de

ales

Atunci cînd nu se aplică lu
crările de întreținere și pășuna
tul se face nerațional se înmul
țesc plantele nefolositoare sau 
chiar direct dăunătoare pentru 
creșterea animalelor (plante 
xice).

Acțiunea de combatere a 
ruienilor trebuie începută 
primăvara și continuată în
cursul perioadei de pășunat și la 
această acțiune tineretul poate 
aduce, ca și pînă acum, o 
tribuție deosebită.

Cele mai simple măsuri 
combatere sînt cosirea 
seoaterea din pămînt, mai
a buruienilor perene (trainice). 
Astfel sînt împiedecate să pro
ducă semințe și cu timpul dis
par. Pe această cale se reali
zează o mărire a suprafețelor 
pășunabile și mai ales se îmbu
nătățește și calitatea nutrețului.

Suprafețe importante sînt 
pierdute pentru producția de 
iarbă, din cauza invadării pă
șunilor de tufărișuri ; la șes și 
dealuri — porumbarul, păduce- 
Iul, măcieșul etc., la munte mes
teacănul, ienupărul, pinul de 
munte, afinișul etc. Suprafețele 
ocupate de aceste tufărișuri tre
buie redate producției, aplicîn- 
du-se lucrări de curățire. Aceste 
tufărișuri trebuie menținute nu
mai pe terenurile în pantă ex
puse eroziunii, în astfel de ca
zuri ele avînd un rol de pro
tecție.

Daeă socotim că prin aplica
rea curățirilor se redau pășuna* 
tului numai 1'30.000 ha, și că 
acestea ar produce in viitor»! 
apropiat 10.000 kg masă verde 
la hectar, aceasta ar tnsemaa 
100.000 capete de vite mari Ml

oi, dă foarte bune rezultate în- 
grățarea prin tîrlire. în acest 
scop se fac ocoale temporare, 
cu plase sau porți de seînduri, 
în care se țin oile cîte 2-3 nopți. 
Mărimea ocoalelor depinde de 
numărul oilor din turmă și se 
socotește cîte 1,5-2 m.p. de oaie. 
Prin aplicarea tîrlirii, producția 
pășunilor se poate ușor dubla. 
Dacă ținem seama că oile în 
timpul verii sînt aproape în în
tregime scoase la pășunat și am 
socoti perioada medie de pășu- 
nat de numai 100 zile (multe 
turme fiind pe pășunile de

minerale. Se poate socoti 
prin aplicarea de îngrășăminte 
minerale azotate, pentru fiecare 
kg de îngrășămînt azotat se ob
ține un spor de 20-30 kg iarbă- 

0 dată cu fertilizarea solului 
este necesar să se aplice lucrări 
de refacere a vegetației, prin 
supraînsămînțarea pășunilor cu 
vegetație rară. în acest scop, 
sînt necesare importante canti
tăți de semințe, atît de grami- 
nee de nutreț cît mai ales de 
leguminoase de nutreț perene 
pentru pajiște (trifoi aU), trifoi 
roșu, ghizdei, sparceta. etc.). La 
uncie specii, semințele se pot 
strînge din flora spontană, ac
țiune Ia care tinerii pot aduce 
o contribuție deosebită ; pentru 
cele mai multe este necesar însâ 
sâ se înființeze loturi semincere.

29.000 KG IARBĂ
LA HECTAR

a Blejoiu, lingă 
Ploiești, era de 
mulți ani o pă
șune întinsă dar 
prost întreținută, 
așa incit dacă în 
unii ani se obți

neau aici 700 sau 800 kg de 
iarbă pe un ha era socotit un 
an bun și pășunea însemna că 
și-a făcut datoria. In regiunea 
Ploiești mai sint asemenea pă
șuni care au aceeași poziție și 
aceleași condiții de sol, vege
tație și climă și care nu asi
gură vitelor din gospodăriile 
colective de la șes iarba nece
sară. Sint și în alte regiuni a- 
semenea pășuni. Aceea de la

de la vaci. Cercetătorii însă 
n-au lăsat vitele să pășuneze 
de-a valma, sd strice și să 
calce toată iarba in picioare. 
Au împărțit pășunea în par
cele, și au adus și păstor elec
tric care păzea singur vacile 
să nu pășuneze decit pe o por
țiune. A doua zi, țarcul cu 
sîrme electrice era mutat Și 
pășunea păscută ieri rămînea 
liberă și putea să se regene
reze în voie pînă îi va veni 
din nou rîndul la pășunat.

Anul acesta lucrările pe a- 
ceastă pășune s-au mai extins. 
Cercetătorii spun că se pot 
scoate i 
șune nu

după o asemenea pă~ 
i 29.000 kg la ha, ci 

peste 40.000. Pen
tru asta însă tre
buie făcute îngră- 
șări suplimentare 
și irigații — 
crări care 
greu de realizat 
pentru

lu- 
nu sint

Blejoiu este, deci,

oricare 
gospodărie colec
tivă care are o 
așezare asemănă
toare cu cea de 
la Blejoiu, adică 
pășunea să se afle 
la o depărtare nu 
prea mare 
sursă de 
cum la 
curge la 
km apa 
nului. Un

__ ___ ,____ , reprezenta
tivă. Tocmai de aceea a fost 
ea aleasă de specialiștii Insti
tutului de cercetări agricole 
mai întîî pentru studiu apoi, 
pentru experiențe și după a- 
ceea, pentru generalizarea 
unor metode prin care randa
mentul acestor pășuni poate să 
crească.

Specialiștii au stabilit că pe 
asemenea pășuni trebuie făcu- 
te îmbunătățiri de suprafață 
(adică curățiri), îngrășări ețc. 
Prima 
simplă 
A fost 
care a 
bune.

experiență și cea mai 
s-a făcut anul trecut, 
doar o încercare, dar 

dat rezultate foarte 
Terenul acesta de 110 

ha a fost curățat de buruieni, 
de pietre și cioate (acțiune la 
care au luat parte numeroși 
tineri din Blejoiu) și a fost 
îngrășat cu o cantitate de 300 
kg azotat de amoniu la ha. 
Atît și nimic mai mult. Iarba 
a început să crească altfel de
cît în alți ani. Era mai vigu
roasă, mai deasă, mai bogată, 
pășunea părea un covor dens 
și uniform. Producția de iarbă 
29.000 kg la ha; de peste 36 
de ori mai mult ca pînă acum.

Oamenii din Blejoiu Și din 
Ploeștiori, cei care își pășunau 
vitele aici de mulți ani s-au 
mirat de bogăția ierbii de Ps 
pășunea lor și de. sporul de 
lapte pe care îl obțineau acum

de o 
apă, așa 

Blejoiu 
3 sau 4 
Teleaje- 

canal 
principal și cîteva canale se
cundare care să străbată pă
șunea rezolvă relativ simplu 
problema irigației. ~

Toate aceste lucrări, la care 
colectiviștii participă cu deose
bit interes, vor fi din belșug 
răsplătite prin producția mare 
de iarbă. Un kg de iarbă de 
pe această pășune nu costă 
mai mult de 0,03 lei. Dar se 
îmbunătățește nu numai can
titatea producției de iarbă, și 
va crește simțitor și conținutul 
în proteine ale ierbii. Expe
riențele au dovedit însă că 
pot fi folosite nu numai îngră- 
șămintele chimice; gunoiul de 
grajd bine putrezit dă rezul
tate cel puțin tot atît de bune. 
Mijloacele sînt simple și la în
demâna oricărei gospodării co
lective.

Gospodăria colectivă din 
Blejoiu n-are acum destule 
vite cită iarbă le asigură pă
șunea. Cele 132 bovine pe care 
le vor avea anul acesta colec
tiviștii vor fi încă puține. Dar 
pentru anii viitori cînd fer
mele de animale ale colecti
viștilor din Blejoiu vor crește, 
pășunea aceasta va asigura 
din abundență masa verde 
pentru 700-800 vite.

M. CARANFIL

ospodăria 
colectivă

i te mic ă și înflori
toare. Pe lîngă ce
reale, sectorul zoo
tehnic 
principala 

sursă de venituri. Avem, 
tal, 760 capete tanrine 
care 300 vaci cu lapte, 
de asemenea, peste 3.000 
în acest an vom crește aproape 
3.000 de porci și 43.000 de pă
sări. Ne-am propus să obținem 
producții sporite de lapte, car
ne, ouă. Veniturile pe 
care le vom realiza din 
zootehnie în 1962, se ri
dică la aproape 3.000.000 
Iei. Deci, în fața noastră 
6tă o sarcină deosebit de 
importantă. Pentru a o 
putea duce la îndeplinire 
este necesar să asigurăm 
în primul rînd o baza 
furajeră corespunzătoare. 
Problema aceasta a con
stituit și constituie o pre
ocupare permanentă pen
tru conducerea gospodă
riei noastre. în anii tre- 
cuți, de rezolvarea ei se 
ocupa fiecare brigadă. 
Brigăzile însă făceau lu
crul acesta „printre al
tele*. Și de aici un lanț 
întreg de greutăți. Pentru 
anul în curs am procedat 
altfel. Am constituit o 
brigadă specială din 60 
brațe de muncă. Sarcina 
ei este să efectueze toata 
lucrările necesare pe cela 
760 hectare ce vor fi cul
tivate cu plante furajere 
Și primele rezultate a- 
rată că acest sistem de 
organizare a muncii este 
mai bun. îndată ce 
timpul a permis, toți membrii 
brigăzii despre care vor
besc au trecut la lucru. Po, 
lîngă cele 134 hectare lucernă 
pe care le aveam, am semănat 
încă 30 hectare. înmulțiți 7.000 
kg Ia hectar, cît ne-am propuB 
6ă realizăm 
trei 
care 
veți 
peste 20.000 kg masă verde Ia 
hectar. Am semănat, de aseme- 
nea, 235 hectare cu borceag. 
De pe 110 hectare vom obține 
peste 5M taue fîn. iar 125 hec
tare vw râaaiae pentru pâfonaL 
î« tstaaa trecuta am semănat 
168 hectare secară. După ce va 
fî piftmatâ. vom insămința in 
lacul ei, pe 100 hectare, po
rumb pentru siloz în cultură 
dublă, iar pe restul borceag, a- 
sirurind astfel pășunea pentru 
lunile septembrie și octombrie. 
Vom mai pune, intercalați prin
tre porumb, dovleci pe 700 hec
tare de unde vom obține o pro
ducție de 90 vagoane. Avem, 
deci, o gamă variată de culturi.

Furajul nr. 1 îl constituie 
îasâ porumbul. Vom cultiva,

noastră 
este pu-

mai 
în 
că

constituie 
noastră 
în to- 
dintre 
Avem, 
de oi.

in datele de 
sus rezultă, 
mod evident, 
există mijloace prin 
care se poate spori 
producția pășunilor 
și că prin aplicarea

lor va putea pășuna pe aceeași 
suprafață un număr mai mare 
de animale. Concomitent cu a- 
plicarea măsurilor de îmbunătă
țire, este necesar să se asigure 
și o mai rațională folosire a 
pășunilor. Folosirea rațională a 
pășunilor înseamnă încărcarea 
lor cu un număr de animale 
corespunzătoare producției de 
iarbă. Totodată este necesară fo
losirea succesivă a terenului de 
pășunat, care se împarte în tar
lale, și pe fiecare tarla anima
lele pășunează între 3-5 zile, 
după cum este producția de 
iarbă. Cu ajutorul gardurilor 
electrice, este bine să fie deli
mitate chiar suprafețele folosite 
zi de zi.

Aplicînd măsurile potrivite 
pentru fiecare pășune, gospodă
riile colective, care au primit 
suprafețe apreciabile de pășuni, 
îți vor putea dezvolta sectorul 
creșterii animalelor și vor ob
ține realizări importante în pro
ducția de lapte, carne și lînă.

pentru siloz, o suprafață de 250 
hectare. Ne-am angajat să 
Iizăm cîte 25 tone 
Baza însă, mai ales 
na celor 3.000 de 
constitui porumbul 
be. Această cultură 
suprafață de 1.335 
pe 735 hectare vom obține cîte 
3.300 kg boabe la hectar, iar de 
pe 600, în cultură neirigată, 
ne-am propus să obținem cîte 
5.000 kg boabe la hectar. Pe o 
suprafață întinsă, printre po
rumb vom semăna soia, plantă

rea
la hectar, 
pentru hra- 
porci, o va 
pentru boa- 
va ocupa o 
hectare. De

Pe
In anul 1959 gos

podăria 
șiră oolectivăa 

luat în folosință de 
la sfatul popular co
munal un izlaz 
peste 100 de ha. La 
drept vorbind acesta 
era un izlaz mai 
mult cu numele. Pă- 
mîntul era sărac, pe 
unele porțiuni erau 
săraturi, pe altele 
băltea apa și erau 
mulți mărăcini. Pro
ducția de 
era scăzută, 
2000—3000 kg masă 
verde la ha. Colec
tiviștii și-au propus 
s-o facă rodnică. Am 
arat mai întîi toată

noa-

de

iarbă 
cam

izlazul
suprafața în toamnă, 
iar în primăvara a- 
nului 1960 am însă- 
mînțat-o cu amestec 
de ierburi valoroase 
(sparceta, ghizdei, 
trifoi, lolium etc.). 
In vară s-a dat o 
coasă. In 1961 s-au 
mai dat semințe pe 
anumite parcele și 
s-a grăpat bine în
treaga suprafață. 
Iarba a crescut mai 
deasă. Am obținut 
23.000 kg masă verde 
la ha. Finul provenit 
de pe pășune a îm
bogățit în unități 
nutritive hrana ani
malelor. Aceasta s-a 
reflectat și în pro-

un
ducția de lapte care 
în acest trimestru a 
fost depășită cu pes
te 100 litri pe cap de 
vacă furajată. Anul 
acesta efectivul de 
animale va spori cu 
mult, numărul tauri
nelor ajungînd la 
420 din care 135 vaci 
eu lapte, iar al ovi
nelor la 1300 cape
te. Iată dece, pe lin
gă celelalte furaje 
vrem să asigurăm 
producții mari și de 
pe pășune. Vrem să 
obținem în acest an 
26.000 kg masă verde 
la ha. Pentru aceas
ta am mai reînsă- 
mînțat unele supra-

Resurse
reșterea animale
lor în țara noa
stră se dezvoltă 
acum pe noi baze, 
datorită succese
lor obținute în 
urma colectivizării

agriculturii și e menită să sa
tisfacă nevoile mereu crescîn- 
de de carne, lapte, ouă etc., 
pentru populație și industrie. 
Sporirea producției în per
spectiva apropiată se va putea 
realiza numai prin satisface
rea în întregime a nevoilor de 
hrană a animalelor, deci prin 
crearea unei baze de nutreț 
corespunzătoare.

Nutrețurile verzi formează, 
pe timpul verii, hrana de bază 
a animalelor, fiind ieftine și 
bogate de substanțe hrăni
toare.

In urma unei serii de 
experiențe, efectuate la Sta
țiunea experimentală zoo
tehnică Bonțida (Cluj), rezultă 
că- administrînd vacilor de

lapte cantități mari de nutre
țuri verzi (porumb verde, lu- 
cernă, borceaguri etc.) s-a ob
ținut o scădere la prețul de 
cost al lapteluL Astfel, folo
sind o rație alcătuită din nu
trețuri verzi date în propor
ție de 80 la sută din valoarea 
nutritivă a rației și comple
tată cu 20 la sută concentrate, 
s-a obținut o producție zilnică 
de 14 litri lapte, realizînd o 
economie de 11-20 bani la fie
care litru, față de rațiile care 
conțineau 70 la sută nutrețuri 
verzi și 30 la sută concen
trate.

Pentru sporirea producției 
de carne la bovine, se pot ob
ține rezultate bune prin folo
sirea nutrețurilor însilozate în 
amestec cu leguminoase. Prin 
însilozarea porumbului cu le
guminoase (mazăre sau soia) 
se dublează conținutul în pro
teine față de porumbul însi- 
lozat simplu. Folosit în hrana 
tineretului bovin la îngrășat,

în

la
— numărul 
Ie vom 
vedea că

ganizației de partid și a consi
liului de conducere s-a făcut o 
asemenea organizare a muncii 
în echipe îneît fiecare din cei 
60 colectiviști știa precis dina
inte ce are de făcut în fiecare 
zi. Și, cînd s-a făcut timpul 
hun, ei an ieșit pe cîmp. Ală
turi de tractoare am scos toate 
atelajele proprii. Un membru 
din consiliul de conducere răs
punde de această brigadă. în 
fiecare seară, acest tovarăș a 
luat parte Ia ședințele operative 
ale consiliului de conducere al 

G.A.C. și seară de seară 
el raporta noi succese. 
Tinerii, care constituie ju
mătate din numărul bra
țelor de muncă din bri
gadă, s-au dovedit și de 
astă dată harnici și disci
plinați. Utemiști ca Ion 
V. Popa, Nicolae Muz- 
goci, Nicolae Bădilă, Ion 
Grigore Zota și cei din 
echipa condusă de Nico
lae Popa au fost, în toate 
aceste zile, în frunte. Co
munistul Luea Ienescu, 
brigadierul, este mîndru 
de ei.

Azi începem semănatul 
porumbului. Folosind trac
toarele de la S.M.T. Ha- 
gieni, care lucrează Ia noi 
și cele 217 atelaje pro
prii, în 4-5 zile vom ter
mina de efectuat și aceas
tă importantă lucrare. în 
scopul obținerii producției 
planificate, vom efectua 
3-4 prașile manuale și 3-4 
prașile mecanice.

Toate acestea ne vor 
permite să obținem cele 
peste 21.000 tone furaje 
pe care ni ie-am propus. 
Și, sub conducerea or

ganizației de partid, ne vom 
strădui să îndeplinim cu cinste 
această sarcină.

o coasă, cu 
coaselor pe 

efectua — și 
vom obține

i .*-■ r

SPORIREA PRODUCI*® * 
«Junilor s wow»

bogată în proteine. în prezent 
toate culturile sînt semănate, în 
afară de porumb. Ceea ce ne 
bucură, este faptul că deși tim
pul nu a fost prielnic, am reu
șit, totuși să efectuăm însămîn- 
țatul acestor culturi într-un 
timp scurt. Cum s-a procedat ? 
Brigada a fost organizată în 
trei echipe. Sub conducerea or-

ILIE CRĂCIUN 
președintele gospodăriei 

agricole colective din comuna 
Săveni, raionul Fetești

Utemiști, 
tineri și tinere

de la sate!
Participați la acțiunea patriotică 

de întreținere a pășunilor 
și tinetelor naturale!

Contribuit! cu toate tortele 
la urgentarea însămințărilor 

de primăvară, Ia obținerea unor 
producții mari de cereale 
și îndeosebi de porumb!

rxjert cit

PÂTRAȘCU 
agronom al

„Victoria

PETRE 
inginer ,

GjLC.
socialismului* Lipia,

regiunea Ploiești

La sfirșitul anului trecut a 
apărut f* ^M>ca biliotecă a- 
gricoU" editată de Editura 
AgrosUrică, o broșuri inti- 
tu^tă „SPORIREA PRODUC
ȚIEI PĂȘUNILOR Șl FÎNE- 
ȚELOR\ Luind ea bază re
zultatele cercetărilor științi
fice ale stațiunilor experimen
tale. precum fi experiența 
bună a unor unități agricole 
socialiste (G^S. și GAC.),

Ce sa citim
o 

se 
de 
fî-

autorii broșurii recomandă 
serie de metode prin care 
pot obține producții mari 
masă verde pe pășuni și 
nețe.

Recomandările cuprinse aici 
sint utile crescătorilor de ani
male din unitățile agricole so
cialiste din toate zonele țării,

ele referindu-se atît la pășuni
le din cîmpie, cît și la 
din zona 
toasă.

Este o 
buie să
teca nici unei gospodării co
lective, nici unui tînăr îngri
jitor de animale.

cele
deluroasă și mun-

broșură care nu tre- 
lipsească din biblio-

de nutrețuri ieftine
de dr. Palmaru Eftimie

șeful Secției de alimentație de la Institutul 
de cercetări zootehnice

experiențele efectuate la 
Stațiunea experimentală Slo
bozia (București) s-au obținut 
sporuri medii zilnice de 
850 g, realizînd o creștere în 
greutate cu 8 la sută mai mult 
decît în cazul folosirii porum
bului însilozat simplu.

Un nutreț care dă bune re
zultate și care poate fi folosit 
cu mult succes în gospodării
le colective, este și sfecla de 
zahăr. Avînd o valoare nutri
tivă ridicată și dînd produc
ții mari la ha, sfecla de zahăr 
se poate folosi cu rezultate 
bune în hrănirea vacilor de 
lapte, tineretului taurin la în
grășat, în hrana porcilor, pă
sărilor etc.

O altă sursă de nutreț ieftin 
și cu mare valoare nutritivă 
pentru porci și păsări este și

făina de fin vitaminos de le
guminoase (lucerna, trifoi, 
etc.), care se asigură prin re
coltarea în timpul optim a 
acestor plante, prin uscarea 
lor corespunzătoare și prin 
tocarea la mori cu ciocănele. 
Din cercetările făcute la pui 
și găini ouătoare, rezultă ca 
prin înlocuirea a 10-15 la sută 
din valoarea hrănitoare a ra
ției cu fîn vitaminos, sporul 
în greutate al puilor s-a mă
rit cu 18 la sută, iar numărul 
de ouă la găini a fost mai 
mare cu 11 la sută decît în 
cazul unor rații fără faină de 
fîn vitaminos.

Rezultate bune în creșterea 
în greutate, reducerea morta
lității și ieftinirea prețului de 
cost al hranei se pot obține 
prin folosirea în hrana puilor,

purceilor și vițeilor, a prepa
ratelor pe bază de antibiotice 
ca Vitaurom, Aurex, Ciclofa- 
rin etc., care se găsesc în co
merțul de stat Experiențele 
au dovedit că la 100 capete 
se pot realiza următoarele 
cîștiguri : 65 lei la puii de două 
luni, 2.500 lei la purceii de 
două luni și 9.000 lei la tine
retul îngrășat pînă la 100 kg.

Pentru hrănirea porcilor la 
îngrășat, o sursă ieftină de 
hrană o constituie porumbul 
boabe. Din experiențele efec
tuate la Stațiunile zootehnice 
Dulbanu (Galați) și Slobozia 
(București) rezultă că porum
bul dat în proporție de 50-80 
la sută din valoarea rației,

împreună cu alte nutrețuri 
concentrate sau lucernă verde 
și completat cu 0,5-1 kg lapte 
smîntînit, dă sporuri în greu
tate de 659-705 g la un con
sum de 3,7—4,3 unități nutri
tive pentru 1 kg spor.

Aplicate în G.A.C., aceste 
resurse de nutrețuri și de sub
stanțe active, alături de alți 
factori ca selecția, însămînță
rile artificiale, îngrijirea, »- 
dăposturile etc., pot contribui 
la creșterea productivității a- 
nimalelor, la obținerea unor 
cantități sporite de carne, lap
te, ouă etc., necesare aprovi
zionării piețelor și satisfacerii 
necesităților industriei.



O fapta obișnuita Uzina noastră azi

de

— ta trenul 2597 
există un vagon cu 
un arc rupt!

Vestea adusă
lăcătușul de revizie 
Eugen Țitron a 
stîrnit o scurtă dis
cuție între lăcătușii 
de revizie de servi
ciu în ziua aceea în 
gara C.F.R. Simeria- 
călători. Pentru re
pararea defecțiunii, 
vagonul în cauză ur
ma să fie scos din 
garnitură și trimis 
spre reparație.

— Trenul 
nează 
cinci 
Cred 
timp 
ldcui

stațio- 
trei zeci și 
de minute, 

că în acest 
vom putea în- 

arcul defect!

— a propus șeful de 
tură Rusu Ion.

Propunerea sa a 
fost aprobată de toți 
lăcătușii de revizie 
prezenți la discuție.

Imediat și-au îm
părțit sarcinile ce le 
aveau de îndeplinit. 
Minutele treceau mai 
repede ca orieînd. 
Lăcătușii de revizie 
Rusu 
Viorel, 
nechie 
orghe 
dați. Trebuiau să fo
losească cu maximum 
de randament fieca
re secundă, fiecare 
mișcare. Cu două 
minute înainte de 
plecarea trenului

Ion, Irimie 
Florea Ioa- 

și Paiu Ghc- 
lucrau îucor-

2597, ei au raportat 
impegatului de miș
care :

— Defecțiunea a 
fost înlăturată. Pu
teți da cale liberă !

Curînd, trenul a 
părăsit gara Simeria. 
Lăcătușii de revizie 
s-au răspîndit la lo
curile lor de muncă. 
Erau mulțumiți, că 
și acuma, la fel ca 
de atîtea ori, prin 
munca lor conștiin
cioasă au reușit să 
evite întîrzieri în 
circulația trenurilor, 
să-și facă pe deplin 
datoria.

ZUBA DUMITRU 
lăcătuș

O mică comparație

Nu de mult am răsfoit o sta
tistică a comunei Feldru 
din raionul Năsăud. In 
una din rubrici stă scris 

caligrafic : „In anul 1944, în co
mună existau 1.000 de anal- 
fabeți". Intr-o singură comună 
1.000 de oameni care nu știau 
să-și scrie nici măcar numele I 

Aprilie 1962. La biblioteca co
munală e o vie animație. Tineri 
și vîrstnici vin aici să împrumute 
cărți, stau de vorbă cu bibliote
cara despre cele citite. Mulfi 
dintre ei sînt foști analfabeți. Bi
blioteca are peste 3.000 de vo-

pu-lume dar se pare a fi 
fine. Numai în primul 
au împrumutat cărfi de 
tecă peste 400 cititori. 
Morilor Girican Traian, 
Maxim sînt pline cu titlurile căr
ților agrozootehnice, de literatură 
politică și beletristică citite în 
acest an. Tinerii Lucretia Zaharia, 
Dănilă Eronim, lloaie Alexa, Pop 
ștefan, Mărfi Maria și mulfi alții 
sînt cei mai pasionați cititori. 
Cartea este acum accesibilă tu
turor locuitorilor din Feldru.

TRAIAN POP 
student

prea 
trimestru 

la biblio- 
Fișele ci- 

Gălan

jn o bucurie să descrii 
JJj uzina în care lucrezi, 

uzina unde ai învățat 
sa muncești, să trăiești. Aș 
vrea să vorbesc despre uzina 
noastră Magheru-Topleț.

înainte, era o mică făbricu- 
ță. Muncitorii lucrau în con
diții grele, la mașini rudimen
tare. Accidentele, bolile profe
sionale erau frecvente. Dar 
acest lucru nu-i interesa pe 
patroni.

Acele timpuri au apus însă 
pentru totdeauna. Uzina noa-i 
stră și-a schimbat acum com
plet înfățișarea. Fosta făbri- 
cuță s-a dezvoltat mult. Ha
lele vechi, insalubre au fost 
înlocuite cu hale noi spațioa
se și luminoase. De curînd, 
în secția a IlI-a mecanică, a 
fost introdus iluminatul fluo
rescent. Mașini de înaltă teh
nicitate, poduri rulante care 
ușurează mult munca munci
torilor au luat locul vechilor 
utilaje. Deseori, cind trec prin 
secții mă cuprinde o mare 
bucurie. Nu aș vrea să închei 
aceste cîteva rinduri, fără a 
spune ceva și despre munci
torii care lucrează astăzi aici. 
O parte din ei sint tineri și 
au crescut odată cu uzina. 
Zilnic ai să-i vezi preocupați 
pentru a da agriculturii noa
stre socialiste cit mai multe 

mult 
noa-

tează.

cit mai
pentru industria 
alimentară.

VASILE SITARIU 
strungar

Zilele trecute, pe peronul Gării de Nord 
și-au dat întîlnire studenții anului IV al 
Facultății de utilaj de la Institutul de 

petrol, gaze și geologie din București, ca
drele didactice și decanul facultății. I-am în
soțit pe colegii mei de institut în aplicația 
practică de două zile în cîteva din uzinele 
brașovene.

La Uzina „Hidromecanica", fostul absolvent 
al institutului nostru, inginenil Vladimir Gna- 
senco, șeful secției prelucrare, împărtășește 
studenților din experiența sa.

— Din 1958 — spune el — de Ia termi 
institutului, lucrez aici Mă simt foarte 
în colectivul nostru și mâ străduiesc să fiu 
la înălțimea lui— înțeleg de ce-mi ouneți 
atîtea întrebări ; dar o să vedeți cite satis
facții vă va da munca in întreprinderile unde 
veți lucra.

Vizităm și observăm în amănunt procesul 
tehnologic al frînelor hidromotoare, turboam- 
breajelor și convertizoarelor hidraulice de cu
pru (folosite numai în industiia petrolieră). 
Cadrele didactice, inginerii din secțiile res-

sti

amănunte. Toți îșî no

In secția hidromecanică, 
tovarășul a. șeful unei brigăzi, ne
vorbește desp: ișii săi de muncă. De
pășesc planul lunar cu 10 la sută, trei sînt 
elevi la școala medie serală și toți participă la 
cursurile de ridicare a calificării profesionale 
organizate in uzină.

La Uzinele.^Steagul Roșu", Ion Puiu și Mir
cea Pruiță, ca și la ..Tractorul", Lazăr Mano- 

jfcnele în care muncesc, ne vor- 
feomiiie pe care le realizează 

materiale, despre strădania lor de a 
da numai produse de calitate superioară.

Pe lingă îmbogățirea cunoștințelor profesio
nale în cele două zile din aplicație practică, 
studenții anului IV de la Institutul de petrol 
gaze și geologie au studiat mașini de înaltă 
tehnicitate, au luat cunoștință de procese de 
fabricație bazate pe tehnica modernă, au le
gat noi prietenii.

C. ARAMBAȘA 
student

Mecanizatori,

colectiviști

(Urmare din paj l-a)

Naționale. A fost propus to
varășul Ion Badea, președin
tele G.A.C. Aplauzele, ovații
le, strîngerile de mînă erau o 
manifestare nu numai a dra
gostei și stimei de care se 
bucură tovarășul Badea în 
rîndul colectiviștilor, ci și o 
invitație pentru a duce cu- 
vîntul și gîndurile lor la acea
stă mare întîlnire.

Colectiviștii de aici au ter
minat încă din ziua de 3 
aprilie lucrările din prima e- 
pocă. Acum ei au început se
mănatul porumbului. Această 
activitate intensă reflectă ho- 
tărîrea colectiviștilor de a ob
ține recolte sporite, de a ob
ține noi succese în munca de 
consolidare economică a gos
podăriei colective.

Semețiși ii
Au fost pe cîmp cînd ză

pada nu era încă topită. S-au 
luat la trîntă cu vremea — a- 
prigă — și și-au luat aliat 
soarele — nestatornic și zgîr- 
cit. Și cu toate acestea au în
vins și înving în fiecare zi. 
Dovada : peste 5500 ha arături 
și alte mii de hectare însă- 
mînțate.

Sîntem la S.M.T. Segarcea. 
Tovarășul director Gheorghe 
Maneta ne informează :

— Pină acum tractoriștii 
noștri au executat arături de 
primăvară și însămînțări pe 
o suprafață mare. Folosim fie
care ceas bun de lucru. Din 
păcate, pînă acum nu am avut 
prea multe.

— Și cu toate acestea, în 
multe locuri s-au terminat și 
arăturile și însămi nțările din 
epoca întîi și s-a început se
mănatul porumbului.

— Sigur. La G.A.C. Como- 
șteni, Drănic, Bîrza și altele.

— Vă mulțumesc.
— Nu, stați puțin. In actu

ala campanie, s-au eviden
țiat mecanizatorii din brigada 
condusă de Emil Vancea. Este 
brigadă fruntașă. De aseme
nea, pe tractoarele tinerilor 
Ghiță Emil, Ion Minoc, Ghiță 
Zaharia flutură drapelul roșu 
de fruntași.

... Astăzi a plouat de dimi
neață. Spre prînz a mai ieșit 
un pic de soare, iar după a- 
miază vremea s-a anunțat 
bună. Un vînt ușor sbicea 
pămîntul. Mîine se va pomi 
din nou, cu toate forțele, în 
campanie.

La biblioteca tehnică a Uzine
lor „Independenta" din Sibiu.

Propagandista Foto : N. STELORIAN

In luna mai
Numeroase competiții 

internaționale

divitafea cercu
lui de învățămînt 
politic U.T.M. din 
comuna Vitănești, ra
ionul Alexandria
„Să ne cunoaștem 
patria socialistă" —

condus de propagandista Cergă 
Pompilia se desfășoară la un ni
vel politic corespunzătoar, dezba
terile sînt vii și interesante, atră
gătoare pentru membrii cercului 
care în fiecare ședință, dobîn- 
desc noi cunoștințe politice și 
ideologice. lată cum a decurs 
una din ședințele cercului. După 
ce propagandista a prezentat pro
blemele ce urmau a fi discutate, 
mulți cursanți au cerut cuvîntul 
la lecția „Uniunea Tineretului 
Muncitor —— organizație revolu
ționară de masă a tineretului 
muncitor din R.P.R.". Tinerii, 
nu numai că au făcut dova
da unei cunoașteri a probleme
lor teoretice, dar de fiecare dată 
aduceau exemple concrete din 
comuna și gospodăria lor co
lectivă privind munca tinerilor, 
exemplul dat de utemiști în în
treaga lor activitate. în discuții, 
c-i au vorbit despre mulți ute
miști membri ai cercului care 
sînt fruntași în munca, în activi
tatea obștească, în pregătirea po
litică. In discuții s-a insistat mai 
mult asupra unor probleme im
portante, ca de pildă conducerea 
de către partid a organizației 
U.T.M.

Cu tact pedagogic, antrenînd 
sistematic mulți tineri în discuții, 
propagandista a asigurat buna 
desfășurare a discuțiilor, a clari-

fiCat confuziile, a indicat tinerilor 
ce să citească pentru o mai 
bună infelegere a problemelor.

Trecerea la predarea lecfiei : 
„Bogățiile și frumusefile patriei* 
s-a făcut în mod firesc. Cu expe
riență îndelungată, propagandista 
a expus lecția în fața hărții din 
clasă. Cu cuvinte simple, pe în
țelesul tinerilor, scofînd din cînd 
în cînd la hartă pe cursanti pen
tru a arăta diferite centre indus
triale noi, munji ori cîmpii bo
gate, capitol cu capitol, lecția a 
fost clar expusă.

La sfîrșit, pentru a se fixa Ș» 
cristaliza mai bine problemele, 
propagandista a repetat aspectele 
mai importante întrebînd dacă 
sînt totuși neclarităfi. Pentru a 
veni în ajutorul cursanfilor în 
cunoașterea marilor obiective in
dustriale construite în anii regi
mului nostru, a fost pregătit un 
frumos și interesant album de fo
tografii.

Prin munca plină de drag&ste 
desfășurată în cerc, prin străduin
ța de a se pregăti bine, de a 
race legătura între cale discutate 
și activitatea practică, propagan
dista Cergă Pompilia dă un aju
tor prețios tinerilor cursanti, dor
nici să-și însușească cunoștințele 
politice, ideologice și de cul
tură generală, utile pregătirii lor 
pentru muncă și viată.

Informație
Marți dimineața a plecat la 

Praga, la invitația C.C.S. din 
R. S. Cehoslovacă, o delegație 
a Consiliului Central al Sin
dicatelor din țara noastră, 
condusă de tovarășul Martin 
Isac, președintele C.C.S.

Delegația a fost condusă la 
aeroport de membri ai Prezi
diului și Secretariatului Con
siliului Central al Sindicatelor 
și de activiști sindicali.

La plecare a fost de față 
Jaroslav Sykora, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București.

în luna mai, sportivii din țara 
noastră vor participa la nume
roase competiții internaționale. 
Cicliștii fruntași vor fi prezenți 
și în acest an la startul marei 
întreceri „Cursa Păcii" Berlin— 
Praga—Varșovia (2—18 mai). La 
•fîrșitul lunii, între 21 și 28 mai, 
selecționata R. P. Romîne <le 
rugbi va lua parte în Polonia 
la tradiționala competiție rug- 
bistică „Cupa Păcii”. O echipă 
romînească va fi prezentă la 
„Dinamoviada" de baschet or
ganizată în U.R.S.S. (16—23 
mai), iar pugiliștii vor evolua 
între 23 și 27 mai în R. P. Bul
garia, unde se va desfășura tra
diționala „Balcaniadă de box". 
Reprezentativa țării de lupte va 
participa între 23 și 28 mai în 
Grecia la „Balcaniada" de lupte

P E
• După cum scrie 

ziarul „Ceskosloven- 
ski Sport", cicliștii 
romîni și cehoslovaci 
se vor antrena im- 
premia în ultima de- 
cadă a lunii aprilie.
Ei vor 
patru

clasice și libere. Tenismenii vor 
juca la turneul din U.R.S.S. 
(5—14 mai) și în „Cupa Da
vis", unde se vor întîlni cu e- 
chipa Izraelului (4—6 mai Bucu
rești). Echipa de polo pe apă 
va participa la două importante 
turnee internaționale : în R. D. 
Germană (9—20 mai) și Iugo
slavia (29 mai—1 iunie).

Țara noastră va găzdui, de 
asemenea, cîteva importante 
competiții : Gimnastică R.P.R.— 
R.D.G. (feminin) la 6 mai ; 
R.P.R.—Iugoslavia (feminin) la 
20 mai ; scrimă : R.P.R.—R. P. 
Polonă (28—29 mai) ; motoci- 
clism: „Crosul Prieteniei" (25 
mai—3 iunie) ; tir ; concurs in
ternațional (București 23—27. 
mai).

(Agerpres)

s c 0 R T

M. V.

participa la
curse organi

zate în R. S. Ceho
slovacă.

• Continuîndu-și 
pregătirile în vede
rea turneului de 
fotbal U.E.F.A., e- 
chipa de juniori a 
țării noastre a sus
ținut marți, pe sta
dionul Republicii,

un meci de verifi
care cu echipa „O- 
limpia” București 
Tinerii fotbaliști au 
obținut victoria cu 
scorul de 2-1 (2-1) 
prin punctele rea
lizate de Voinea și 
Hajdu.

(Agerpres)

Turneul internațional de șah
Aseară, în runda a 3-a, s-au 

înregistrat următoarele rezul
tate : Baumbach (R.D.G.) — 
Drozd (R.P.P.) 1-0; Pavlov 
(R.P.R.) — Holmov (U.R.S.S.) 
0-1; Kozma (R.S.C.) — Dri- 
mer (R.P.R.) */»—*/*.

Celelalte partide s-au între
rupt, Gheorghiu și Kozma au

căzut de acord asupra remi
zei în partida lor întreruptă 
din runda a 2-a.

în clasament conduc după
3 runde: Baumbach (R.D.G.) 
ți Kozma (R.S.C.) eu 2 puncte.

(Agerpres)

de
(Urmare din pag l-a)

„Salut voios 
pionier*6

Foto : AGERPRES

Odată cu sosirea primăverii vaporașele de pe lacul Herăstrău au pornit în cursele de ...probă.

Concursul de inovații 
ți raționalizări 

organizat 
de U.C.E.C.O.M.

S-a încheiat concursul pe țară 
de inovații și raționalizări orga
nizat de U.C.E.C.O.M., în scopul 
rezolvării unor probleme tehnice, 
de organizare a muncii în coo
perative, de dezvoltare și îmbu
nătățire a prestărilor de servicii 
pentru populație.

La concurs au participat 630 
de membri ai cooperativelor de 

producție meșteșugărească din în
treaga țară. Ei au făcut circa 
1.000 de propuneri de perfecțio
nări tehnice a sculelor, dispoziti
velor și utilajelor, în vederea 
lărgirii gamei de produse și îm
bunătățirii calității acestora. Apli
carea inovațiilor propuse a adus 
o serie de îmbunătățiri în dome- 

și eco- 
peste

niul producției, precum 
nomii în valoare de 
5.000.000 lei.

Pentru introducerea și 
lizarea unui număr mare 
vații, precum și pentru 
mișcării de inovații au primit 
premiul I cooperativa „Timișul"- 
Timișoara, premiul II cooperative
le „Tehnometalica”-București și 
„Tehnometal*'-Ploiești, premiul III 
„Radioprogres’'-București și „E- 
lectrometal”-Oradea.

Acum a început un nou con
curs, care 
decembrie

genera
ție ino- 
lărgirea

se va încheia la 31 
1962.

(Agerpres)

dh)(itiero iiiea muzicală
umeroase fapte 
demonstrează că
lătorului prin se
cularul oraș de pe 
malurile Vltavei 
deosebita dragoste 
a poporului ceh

față de arta sunetelor, dar 
poate că nici unul nu are mai 
multe semnificații decît crâm
peiele acordurilor muzicii lui 
Smetana sau Dvorak ce 
răzbat in oricare dupâ-amiază 
prin multe din ferestrele ve
chilor sau noilor cartiere ale 
Pragăi.

Pe temeliile creației lui Be- 
drich Smetana, Dvorak a plă
mădit în urmă cu un veac o 
operă de mare valoare arti
stică care afirmă din plin ca
racterul popular, originalita
tea națională a muzicii cehe.

Născut intr-un sat din inima 
Boemiei, fiu al unui țăran 
ceh, Antonin Dvorak a creat 
în plină „noapte habsburgi- 
că" intr-o viață în care a 
străbătut cu greu treptele unei 
strălucite cariere muzicale 
(începută ca violist în or
chestra teatrului paraghez și 
încheiată în 1904 după ce a 
cîștigat o largă popularitate 
în lumea muzicală, după ce a 
obținut titlul de doctor în fi
lozofie al Universității din 
Praga și doctor în muzică al 
Universității din Cambridge) 
o muzică plină de forță care

cintă profunda dragoste de 
viață, de libertate, a poporului 
său.

Muzica lui Dvorak realizea
ză o minunată sinteză între 
romantismul german și inspi
rația națională. Alături de 
Smetana și mai mult decît el, 
Dvorak a introdus în marile 
forme simfonice suflul proas
păt dl melodiei populare cehe, 
întreaga sa operă fiind străbă
tută de intonații ce amintesc 
folclorul poporului său.

Viitorul concert al filarmo-

muzica populară Dvorak s-a 
inspirat în această lucrare din 
muzica populară americană. 
Dar cu toate că folosește ase
menea motive folclorice. Sim
fonia a V-a se 
însă prin acele 
sonate care fac 
un reprezentant 
muzicii cehe.

„în Simfonia a V-a — scrie 
cunoscutul comentator al lui 
Dvorak, muzicologul Igor Bel- 
za — compozitorul a cîntat 
frumusețea patriei sale, po-

caracterizează 
trăsături per- 
din Dvorak 
de seamă al

DVORAK—SIMFONIA V (IX)

nicii bucureștene ne permite 
după cîțiva ani, să auzim cea 
mai reprezentativă lucrare 
simfonică a compozitorului 
ceh.

Simfonia „Din lumea nouă" 
(în urma editării în 1954 a 
operelor complete ale lui 
Dvorak la care s-a ținut sea 
ma și de cele 4 simfonii ră
mase nepublicate, simfonia 
„Din lumea nouă" poartă 
numărul IX) a fost scrisă în 
epoca în care Dvorak a fost 
invitat ca profesor la Conser
vatorul național din New- 
York. în dragostea sa față de

porul său... în tema eroică 
din final, ca și în alte simfo
nii ale lui Dvorak, răsună 
fanfarele, chemând la luptă și 
fădnd un fel de sinteză a în
tregului conținut al simfoniei, 
în care se aud ecourile moti
velor din cântecele indienilor 
și negrilor. Dvorak a privit 
cu ochii unui artist umanist 
soarta amară a popoarelor de 
„culoare" din America, asu
prite, iar în finalul simfoniei 
și-a exprimat credința neclin
tită în viitorul luminos al 
poporului și al întregii ome- 
niri^i

Dintre momentele care ne 
atrag în mod deosebit atenția 
de-a lungul celor 4 părți ale 
Simfoniei remarcăm : patetica 
introducere a primei mișcări, 
tema a doua a primei mișcări 
cu melodia ei specifică folclo
rului ceh, evocatoarea atmos
feră pe care o creează cea de-o 
doua parte a lucrării (semni
ficativ intitulată inițial de 
Dvorak „Legendă") ritmurile 
pline de vitalitate ale scher- 
zoului (partea a 111-a) tema 
viguroasă cu care 
finalul.

Executată la 16 
1893 la New York 
ducerea lui 
luată, curînd 
Simfonia a 
ocolul lumii 
repertoriul permanent dl ce
lor mai mari orchestre.

Programul de muzică cehă 
și rominească condus de diri
jorul ceh Vaclav Smetacek și 
avînd drept solist pe tînărul 
violoncelist 
Orlov, mai 
de simfonia 
interesante
„Uvertura la o comedie* 
Jindrich Feld și 
pentru violoncel și orchestră 
de Alfred Mendelsohn.

debutează

decembrie 
sub con- 

Seidl, re-Anton 
la Londra, Praga 
făcut de îndată 
înscriindu-se în

romîn Vladimir 
cuprinde alături 
lui Dvorak două 
prime audiții: 

de 
Concertul

IOSIF SAVA

colocviu ideologic pentru pio
nierii Scolii 171. Succesul « 
fost de necontestat.

Partea a doua a programu
lui redă fericirea cotidian*. 
Aici se cintă, și prin cintec 
și poezie se mulțumește din 
inimă partidului pentru viața 
fericită pe care o trăiesc as
tăzi copiii din patria noastră.

★
O muncii politică vie, cu o- 

colirea formalismului, vine să 
pună temelia educației.

Și iată cum:
5 martie este ziua anieersă- 

rii unității de pionieri, eveni
ment ce dă naștere unei săp- 
tămîni festive — prilej pen
tru a-i vizita pe foțtii pionieri 
ai jcolii, la locul lor de mun
că și a discuta cu ei poble- 
me de producție sociali**-

Dar, tn afara acestei .unei 
politice axate pe eveni-"1**- 
se duce o muncă de ed-at,e 
permanentă.

*
Marin Constantin, instrZâo- 

rut superior de pionieri C**e 
de-o talie atletică și part un 
Guliver tn țara liliputanilor 
cînd este înconjurat de pio
nieri. Dar. tn acest om de sta
tură monumentală, bate o ini
mă sensibilă la toate nuanțele 
copilăriei. Pasionat al muncii 
sale generoase, instructorul 
superior de pionieri este 
ce sint cei mai mulți ți 
ce ar trebui si fie toți 
care au această sarcini, 
alcătuit, sub îndrumarea
un album al istoriei unității 
de pionieri de la scoală. Isto
ria e de numai 12 ani, dar cu 
o tradiție frumoasă.

Să răsfoim încet albumul. 
Încet și cu grijă.

lată-le pe pionierele Ga
briela lonescu și Rodica Cră
ciun intr-o poză decupată din 
„Scânteia pionierului". Citind 
la aceeași masă, o carte de 
Gaidar. Textul care însoțește 
poza vorbețte despre priete
nia pionierească.

Iar o notație scurtă: „Ne-am 
petrecut vacanța tn tabăra 
C.C.S. din Sinaia, și a fost mi
nunat !'

Sau: „Ne-am luat angaja
mentul să stringem 10.000 kg 
fier vechi — adică un vagon".

Sau: declarația primului 
pionier oare, tn 5 martie 1950, 
ziua unității de pionieri, a 
nrimit prima cravată în școa
lă. El se numește Dobre Flo- 
'in — „azi student", specifici 
manuscrisul.

Sau: „Puternice taifunuri 
narine intr-un biet borcănaș 
le sticlă; zăpadă deasupra 
apei clocotite — iată minuni
le chimiei l Si alături, o poză: 
„Pionierul Mihai Sidrițiu la 
cercul de chimiști al Palatului 
pionierilor".

Sau: „Am vizitat sera In
stitutului agronomic cu stu-

/

ceea 
ceea 

cei 
S-a 
lui.

denți foști pionieri ai școlii 
noastre* — data 17 ianuarie 
1SS0. 3 .
—Comunismul cere cultură 
certă șt nu mediocritate. Lupta 
cu mediocritatea a dat naște
re unor soluții pe cit de inge
nioase, pe atît de practice.

S-a alcătuit un olan de ac
tivitate al activului pionie
resc. Și anume:

a) Pionierii mediocri la în
vățătură să ajungă buni și 
foarte buni. Și s-au înregis
trat progrese mari, pe aceas
tă linie, .

b) Pionierii slabi la învăță
tură să-și îndrepte situația, 
apoi, să ajungă foarte buni. Și 
aici s-au înregistrat progrese.

Cum ? Prin studierea „tere
nului". Pionieri! sînt vizitați de 
către activul pionieresc acasă. 
Unii elevi sînt invitați să în
vețe la școală, tn Camera pio
nierilor, cu tot materialul di
dactic la îndemînă (hărți, bi
bliotecă etc.).

Acolo unde prieteniile aduc 
prejudicii, se injgheabă prie
tenii noi, prietenii pionierești, 
adevărate.

Acolo unde capacitatea da 
însușire a învățăturii este mai 
lentă, vin pionierii fruntași la 
învățătură și se învață în co
mun,

★
Activul pionieresc cîștigă 

prestigiu asupra pierderilor. 
Abaterile de la disciplină sînt 
discutate în așa fel incit pio
nierii înșiși să-și însușească, 
încă de pe acum, spiritul răs
punderii proprii.

Interesant în acest sens este 
cazul fraților gemeni Scafar- 
schi din clasa Vl-a A, care s? 
țineau de năzdrăvănii și au 
rămas ambii corijenți.

S-a propus, de către unii 
pionieri, ca fraților Scafarschi 
să U se ia cravata. Majorita
tea pionierilor însă, s-au opus 
hotărît, lutndu-și răspunderea

îndreptării lor. Ceea ce s-a și 
întimplat. Că nu sînt astăzi 
frații _ Scafarschi model de 
conduită, e adevărat, dar că 

-nu mai sint indisciplinații de 
odinioară este tot atît de ade
vărat. Sînt indici că ei vor 
deveni model.

In genere, se merge pe pu
terea de înriurire a colecti
vului. Grupe de întrajutorare 
la învățătură, pionieri care 
discută în comun o temă, vi
zite la muzee, în grup, vizio
nare de filme

★
Și cîte ar mai fi de spus. 

Despre raționala utilizare a 
vacanței, despre excursiile la 
Predeal și la cabanele din 
Bucegi, despre talentul cu 
oare recită versuri pionierii 
Alexandru Șmeu și Tatiana 
Alexandru, despre tînărul și 
dotatul pianist Călin Ioachi- 
mescu.

*
Firește, e un reportaj fără 

pitoresc, fără culoare. Pe stra
da V. Gherghel, la numărul 2, 
unde se află clădirea școlii, 
nu curge Dunărea să-i des
criu valurile, nu zvîcnește 
marea să-i povestesc nisipu
rile, nu se ridică Bucegii să le 
laud crestele. Dar aici cresc 
munții noilor blocuri, curg 
furtunos valurile muncitorilor 
feroviari care intră în schimb 
sau ies. Aici începe acea ti
nerețe fără bătrînețe pe care 
ne-a creat-o partidul. Aici, u- 
nică și colectivă auroră pă- 
mîntească sînt cravatele de 
pionieri, frumoase și curate 
ca sufletele celor ce le poar
tă. In fața acestui fragment 
de steag din steagul roșu de 
luptă al partidului, rămînem 
cu demnitate și cu sufletul 
încărcat de emoție.

Dragă cititorule, un „Salut 
voios de pionier" adus pentru 
dumneata, de la pionierii Șco
lii de 7 ani cu numărul 171.

Sosirea unor artițti

plastici sovietici
Marți au sosit în Capitală 

L. I. Dubinovski și L T. Bog- 
desko, artiști plastici din Re
publica Sovietică Socialistă 
Moldovenească, pentru a par 
ticipa la vernisajul Expoziției 
de artă plastică din R. S. S. 
Moldovenească, care se va 
deschide peste cîteva zile la 
Galeriile de Artă ale Fondului 
Plastic din str. Kirov,

(Agerpres)

incepînd din 17 aprilie 1962, 
la cinematograful „PATRIA" o nouă 

producție in culori a Studioului 
Cinematografic Bucurețti

COMEDIA

,fț)&st-zestant“

Scenariul; Octavian Sava ; Regia : Gheorghe Vitanidis ; 
Imaginea : Nicolae Girardi, Aurel Kostrakievîei ; Muzica 

H. Mălineanu
în rolurile principale : Iurie Darie, Florentina Mosora, Gr. 
Vasiliu-Birlic, Ion Dichiseanu, Marcel Anghelescu, Geo Mai- 
can. Coca Andronescu. Alexandru Giugaru. Vasile Toma- 

zlan, Vasilica Tastaman.



DE PESTE

de la Geneva

HOTARE
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la punctul

Pe șantierul de construcție al fabricii de celuloză de la Dunaujvaros 
(R.P. Ungară). In foto ; Turnul de apă de 52 de metri înălțime în 

curs de construire.

Tratativele pentru dezarmare

(22iEVA 10. — De la tri- 
special Agerpres, N. Pui- 

ca: La cea de-a 17-a ședin- 
U plenară a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare a 
fost discutat proiectul de 
preambul al tratatului cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală, prezentat de copre
ședinții comitetului — repre
zentanții U.R.S.S. și S.U.A.

Primul a vorbit reprezen
tantul american A. Dean. A- 
rătînd că, potrivit hotărîrii 
Comitetului, copreședinții tre
buie să prezinte proiectul de 
lucru comun al preambulului, 
Dean a declarat că acest pro
iect nu este încă gata, întru
cît nu s-a ajuns la un acord 
deplin asupra tuturor puncte
lor. Delegatul american a a- 
cordat atentia principală în
cercărilor de a fundamenta 
poziția S.U.A., care împiedică 
elaborarea definitivă a pro
iectului de Dreambul al Tra
tatului

Apoi a luat cuvîntul repre
zentantul U.R.S.S., V. A. Zo
rin, care a amintit că la alcă
tuirea proiectului de pream
bul prezentat spre examinare 
Comitetului s-a ținut seama 
de propunerile, completările 
și observațiile propuse de că
tre delegațiile Indiei, Italiei, 
Canadei, Marii Britanii și 
Suediei.

V. A. Zorin și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul 
Comitetul are ..........
examineze în 
de preambul 
mun acord.

In același 
V. A. Zorin, _____ _____
marcăm că copreședinții n-au 
căzut de acord asupra unei 
serii de principii ale pream
bulului.

Referindu-se apoi la a- 
ceste principii, reprezentan
tul U.R.S.S. a atras în mod 
deosebit atenția membrilor 
Comitetului că delegația ame
ricană încearcă să adauge

anumite condiții 
din preambul care determină 
rolul și importanța dezarmă
rii generale și totale în asi
gurarea unei păci trainice. 
Totodată, a spus el, delegația 
S.U.A. dă o interpretare gre
șită acestui rol și pune într-o 
anumită măsură la îndoială 
însăși sarcina realizării dezar
mării generale și totale.

Există divergențe și în for
mulări, a declarat în conti-

mă voi referi la următoarele 
trei puncte :

Primul se referă la însuși 
titlul preambulului. In versi
unea propusă de delegația a- 
mericană ar fi vorba despre 
conturul prevederilor funda- 
metale pentru un tratat de 
dezarmare generală și totală. 
In versiunea sovietică este 
vorba despre preambulul tra
tatului de dezarmare generală 
și totală.

• DISCUTAREA PROIECTULUI DE PREAMDIIL AE TRATATUEUI

CE PRIVIRE EA DEZARMAREA GENERALA ȘI LOIALA

• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI
R. P. ROMINE

Declarații ale JJ. 7. 5*.

că 
posibilitatea să 
fond proiectul 
stabilit
timp, a 
trebuie

de co-

spus 
să re-

nuare V. A. Zorin, în special 
în formularea punctului final 
al preambulului și a titlului 
acestuia.

Luînd apoi cuvîntul, repre
zentantul R. P. Romîne, 
George Macovescu, a consta
tat cu satisfacție că 
cele 16 aliniate din 
se compune proiectul 
mun, 7 reprezintă un 
cord complet. Cu privire la 
alte aliniate, a spus delega
tul romîn, se poate constata, 
că după ce ne vom pune de 
acord asupra unei probleme 
de terminologie vom avea de 
asemenea texte puse integral 
de acord. In realitate nu sînt 
decît două aliniate pentru care 
ni se prezintă texte separate.

Socotim că nu ar trebui să 
fie greu de a ne înțelege asu
pra textului în întregimea lui.

In ceea ce privește diver
gențele dintre delegațiile so
vietică și americană, astfel 
cum sînt ele oglindite în pro
iectul comun de lucru care 
ne-a fost înfățișat la 6 aprilie,

din 
care 
co- 
a-

Cu prilejul zilei de 1 Mai

Apelul F. S. M. adresat
tuturor oamenilor muncii

Noi ne pronunțăm pentru 
versiunea sovietică. Intr-ade
văr, noi nu elaborăm conturul 
exterior al unor principii de 
bază pentru un tratat nespe
cificat — aceasta este o fază 
de mult depășită. Este vorba 
de a se elabora tratatul, un 
tratat de dezarmare generală 
și totală.

A doua observație se referă 
la punctul 5. Din textul res
pectiv rezultă că partea ame
ricană nu a admis propunerea 
delegației sovietice de a se ex
prima convingerea că războiul 
nu poate servi ca o metodă de 
rezolvare a diferendelor inter
naționale.

Vâ mărturisesc că nu înțe
leg rațiunile pentru care dele
gația S.U.A. se opune inseră
rii acestor cuvinte. însuși pre
ședintele Statelor Unite ale 
Americii recunoștea în cuvân
tarea ținută în fața Adunării 
Generale a O.N.U. la 25 sep
tembrie 1961, că războiul, ci
tez, „nu mai poate servi pen
tru reglementarea diferende
lor".

Referindu-se apoi la o a 
treia observație, vorbitorul a 
spus:

Dintre toate deosebirile în
tre pozițiile delegației sovie
tice, pe de o parte, și a celei

a S.U.A. pe de altă parte, a- 
ceea care ni se pare cea mai 
însemnată — întrucît se referă 
la fondul însăși al concepției 
despre procesul de dezarmare 
generală și totală , și despre lu
mea fără arme — este cea des
pre necesitatea ca dezarmarea 
să fie însoțită de stabilirea de 
proceduri de nădejde în vede
rea reglementării pașnice a di
ferendelor și de aranjamente 
eficace pentru menținerea or- 
dinei în conformitate cu prin
cipiile Cartei Națiunilor Unite.

Considerăm că dacă acordul 
se va stabili în sensul necesi
tății respectării internaționale 
a principiilor Cartei Națiunilor 
Unite nu ar fi greu 
dea de acord asupra 
lui VII propus de 
Uniunii Sovietice.

Delegația romînă 
ca cei doi copreședinți să fie 
rugați ca — ținînd seama de 
dezbaterea noastră de astăzi 
— să reia în comun lucrul și 
să prezinte comitetului nostru 
un proiect de preambul care 
să exprime un acord asupra 
tuturor prevederilor din pre
ambulul tratatului de dezar
mare generală și totală.

Toți delegații care au luat 
după aceea cuvîntul la dez
bateri și-au exprimat, de a- 
semenea, satisfacția că, în 
urma convorbirilor dintre 
copreședinți s-a căzut de a- 
cord asupra punctelor prin
cipale ale preambulului.

Totuși, cînd reprezentantul 
sovietic, V. A. Zorin, a propus 
ca Comitetul să consemneze 
în comunicat că aprobă pro
iectul de lucru al preambu
lului care a fost prezentat de 
copreședinți, 
s-a căzut de 
studierii lui 
copreședinți,
S.U.A., sprijinit de delegatul 
englez, a refuzat să consem
neze gradul înțelegerii la 
care s-a ajuns.

Următoarea ședință plena
ră a Comitetului celor 18 va 
avea loc la 11 aprilie.

Secretariatul Uniunii in
ternaționale a studenți
lor (U.I.S.) a dat publi

cității o declarație în care 
condamnă amestecul perma
nent al S.U.A. în treburile in
terne ale Cubei. Adresîndu-se 
studenților din toate țările și 
opiniei publice mondiale, se
cretariatul U.I.S. le cere să-și 
exprime solidaritatea cu eroi
cul popor al Cubei și să pro
testeze energic împotriva ac
țiunilor S.U.A.

După cum relatează agen-

ția Ceteka, secretariatul U.I.S. 
a dat, de asemenea, publici
tății o declarație în care chea
mă toate organizațiile națio
nale ale studenților să-și ex
prime solidaritatea cu poporul 
și cu studenții din Venezuela 
în lupta lor pentru libertate. 
U.I.S. condamnă guvernul dic
tatorului Betancourt, care a 
instaurat în țară un regim de 
violențe și asasinate, și cere 
să fie puși imediat în liber
tate studenții și profesorii 
universitari arestați.

Elevi japonezi în grevă de protest
împotriva represiunilor

de a că- 
alineatu- 
delegația

propune

și asupra căruia 
acord în vederea 
în continuare de 

reprezentantul

EveiBimentele din Argentina
• CONVOCAREA UNEI SESI
UNI EXTRAORDINARE A 
PARLAMENTULUI • DEVA
LORIZAREA MONEDEI NA

ȚIONALE.
BUENOS AIRES 10 (Agerpres).

Agenția France Presse anunță că 
la 9 aprilie guvernul argenti- 
nean a hofărît convocarea în de
curs de 48 de ore a unei se
siuni extraordinare a parlamentu
lui pentru a-i cere modificarea 
articolului din constituție preva- 
zînd că în cazul cînd președin
tele și vicepreședintele sînt îm
piedicați de a-și exercita puterea, 
președintele senatului, care îi în
locuiește, trebuie să fixeze în 
termen de 30 de zile data noilor 
alegeri, care urmează să aibă loc 
într-un termen de trei luni. Fără 
adoptarea acestei modificări, Gui
do, președintele senatului, adus la 
președinție în urma loviturii de 
stat militare, ar trebui să convoace 
corpul electoral pentru a desemna 
pe succesorul său. Or, tocmai a- 
cest lucru caută să-l evite Guido 
și cercurile militare care l-au in
staurat. De aceea ei doresc o mo
dificare a constituției prin care 
mandatul prezidențial să fie pro
rogat pînă în 1964. Dacă parla
mentul va aproba o asemenea 
modificare guvernul va putea pre
zenta o serie întreagă de proiecte 
de legi de pe acum pregătite pri
vind modificarea statutului sindi- 

j catelor și interzicerea partidelor 
I peronist și comunist.

★
AIRES 10 (Agerpres). 
France Presse anunță

că Ia 9 aprilie guvernul argenti
nian a procedat la devalorizarea 
monedei naționale — peso-ul — 
care a fost depreciat cu 10 la sută. 
Dolarul american care, la deschi
derea bursei din Buenos Aires, 
cota la începutul zilei 72,90 pesos 
a fost cotat la închidere 90 pe-

BUENOS
— Agenția

Elevii 
din 
tura

școlilor 
prefec- 

Koti au 
organizat o grevă
de protest împo
triva represiunilor 
exercitate asupra 
învățătorilor care se 
pronunță pentru un 
învățămînt demo
cratic. Elevii au ce
rut autorităților

prefecturale să a- 
nuleze imediat dis
poziția cu privire la 
pedepsirea pedago
gilor participanți la 
acțiunile unite din 
octombrie 1961 îm
potriva organizării 
în școli a „verifică
rii cunoștințelor 
elevilor". Această 
„verificare", ca și

o „clasi- 
elevilor, 
care a 
urmărit 

în

încercarea Ministe
rului învățămîntului 
de a face 
ficare" a 
încercare 
eșuat, au
introducerea 
școlile japoneze a 
sistemului de învă- 
țămînt în spiritul 
militarismului și șo

vinismului.

ÎN ACESTE ZILE, LA ORAN
Relatările corespondentului Agenției

ntensificîndu-și provocările 
după semnarea acorduri
lor de Ia Evian, fasciștii 

din O.A.S. urmăreau, printre al
tele, să determine o ripostă din 
partea populației algeriene și să 
torpileze astfel încetarea focu
lui. Hotărîrea guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria de a 
menține ordinea a zădărnicit a* 
ceasta tentativă odioasă. Repro
ducem mai jos 
un reportaj scriș 
de Pierre Jou- 
lin, trimis spe
cial al agenției 
FRANCE PRES- 

la Oran, 
relatează

se desfășoară
locului și cui îi revine me- 
pentru respectarea încetă-

Eliberare Națională organizau a- 
sistența medicală.

Am formulat întrebarea care 
ne frămînta : „Veți putea reține 
populația pînă seara ? Și dacă 
provocările continuă, ce veți 
face

Conducătorii cu care stăteam 
de vorbă erau încordați, pre
ocupați, dar stăpîni pe sine. 
Căutau să nu ne arate cît sînt 
de revoltați, atitudine pe care o

France Fresse
varășii săi, ne salvase viața. în
tre noi am calificat vorbele lui 
drept propagandă. Consideram 
că F.L.N.-ul își supraestimează 
autoritatea.

în jurul nostru rnînia începuse 
să nu se mai facă simțită. Popu
lația își pansa răniții, îi trans
porta.

Peste două zile alți lideri ai 
F.L.N.-ului ne-au primit în car
tierul lor și

PRAGA 10 (Ager
pres). — Agenția 
Ceteka a transmis 
apelul Federației 
Sindicale Mondiale 
adresat tuturor oa
menilor muncii din 
lume cu prilejul 
sărbătorii de 1 Mai.

în această zi in
ternațională a oa
menilor muncii, se 
spune în apel, care 
va constitui o ex
presie impresionan
tă a forței și matu
rității clasei munci
toare internațiO' 
nale, F.S.M. adre
sează cele mai calde 
felicitări tuturor ce
lor care pe o treime 
a globului constru-

pro-

mat 
Sin-

iese cu succes so
cietatea socialistă 
ale cărei idealuri 
sint pacea și 
greșul.

în ziua de 1 
1962, Federația
dicală Mondială 
cheamă pe oamenii 
muncii să lupte 
pentru pace, pentru 
dezarmarea gene
rală și controlată șl 
pentru 
imediată 
riențelor termonu
cleare, pentru lichi
darea totală a colo
nialismului. împo
triva militarismului 
vest-german și ja
ponez, pentru în
cheierea Tratatului

încetarea 
a expe-

de pace cu cele 
două state germane 

normalizarea si
tuației din Berlinul 
occidental, pentru o 
viață mai bună, 
pentru libertăți de
mocratice și respec
tarea drepturilor 
sindicale.

Clasa muncitoare 
internațională, îm
preună cu forțele 
progresiste, poate 
rezolva problemele 
actuale ale omenirii. 
Războiul nu este 
inevitabil, el poate 
fi preîntâmpinat, pa
cea poate fi men
ținută și consoli
dată.

S.U.A. desfășoară pregătiri intense

în vederea efectuării de
Aspect din cursul desfășurării unei puternice manifestații a oame
nilor muncii din Japonia în cadrul căreia au cerut lichidarea neîn- 
tîrziată a bazelor militare ale S.U.A. de pe pămîntul tării lor. In 

foto: Coloana de manifestanfi demonstrînd în fafa unei baze a
aviației militare americane.

experiențe nucleare
WASHINGTON 10 (Ager

pres). — Nesocotind proteste
le opiniei publice mondiale, 
Statele Unite desfășoară pre
gătiri intense în regiunea 
Oceanului Pacific în vederea 
efectuării de experiențe cu 
arma nucleară. Potrivit agen
ției France Presse, Comisia 
S.U.A. pentru energia atomi
că și Ministerul de Război al 
S.U.A. au stabilit, în vederea 
proiectatelor experiențe nu
cleare, o nouă regiune în 
Oceanul Pacific, care are ca 
centru insula Johnston. Pe 
de altă parte, s-a anunțat 
lărgirea primei regiuni cu 
centrul în insula

După cum 
„Newsweek",

Christmas, 
relatează revista 

începînd de la

16 aprilie un „grup special" 
„va transforma insula Christ
mas și partea centrală a Ocea
nului Pacific într-un mare la
borator nuclear sub cerul 
liber".

In ultima lună scrie revista, 
avioane de transport și nave 
de desant fac naveta între 
porturile de la Oceanul Paci
fic, insulele Hawai și insula 
Christmas. Revista mențio
nează că „Programul expe
riențelor", cel puțin așa cum 
se prezintă el în prezent, cu
prinde o serie de 25-30 de 
explozii, care vor fi efectuate 
în perioada dintre sfîrșitul 
lunii aprilie și sfîrșitul lunii 
iunie".

Componenta 
noului guvern 

indian

SE
care 
cum 
fața 
ritul 
rii focului.

„In ziua aceea, povestește el, 
ne-a fost frică. Eram trei zia
riști, dintre care unul englez. 
Sosisem în cartierul arab al 
Or anului la o jumătate de oră 
după atentatul cel mai criminal 
din toți cei șapte ani de răz
boi : 40 de morți și 70 de ră
niți, toți musulmani. în centrul 
cartierului explodaseră două 
automobile încărcate cu sub
stanțe explozibile, care fuseseră 
aduse în centrul acestei zone cu 
o populație densă (75.000 de lo
cuitori, adică 2.000 pe km.p.) de 
către oameni ai O.A.S.-ului de
ghizați în militari sau în poli
țiști.

Populația era atît de revol
tată încît patrulele militare care 
se găseau la fața locului au gă
sit de cuviință să fugă după cele 
două explozii. Eram singurii eu
ropeni la locul atentatului. Zi
durile 
dirile 
șiseră. 
femei, 
oribil, 
înconjura o mulțime amenință
toare, furioasă la culme. Eram 
încercuiți, prizonieri ai acestei 
mulțimi. Dintr-o dată vreo 20 
de bărbați își făcură loc spre 
noi, ne înconjurară și ne duseră 
cu ei pe o străduță întunecoasa 
și de acolo într-un magazin de 
încălțăminte. Responsabilii lo
cali ai F.L.N.-ului ne recunoscu- 
seră și ne apărau. Alții, rămași 
afară, linișteau populația. în 
timp ce noi stăteam de vorbă, 
cîțiva oameni din Frontul de

lucrurile

caselor erau ciuruite. Clă- 
cele mai vechi se prăbu- 
Puteau fi văzuți zeci de 
copii și bărbați mutilați 
desfigurați, sfîrtecați. Ne

adoptau, de altfel, și față 
restul algerienilor. Aveau ordine 
precise. Unul dintre ei ne-a răs
puns : „Nu trebuie să facem 
nici un gest lipsit de rațiune 
care ne-ar putea compromite 
viitorul. Trebuie să reușim sa 
evităm demonstrațiile, ciocnirile, 
chiar și simplele manifestații. 
Nu vom cădea în cursa care ni 
se întinde**.

în ciuda faptelor, n-am vrut 
să-l credem pe acest responsa
bil F,L.N. care, împreună cu to-

ALGER 10 (Agerpres). — In 
ultimele 48 de ore, activitatea 
huliganilor fasciști din O.A.S. s-a 
intensificat din nou în Algeria. 
Potrivit relatărilor coresponden
tului din Alger al agenției Fran
ce Presse, în cursul zilei de luni 
și al nopții de 9 spre 10 aprilie 
bandele fasciste ale O.A.S. au 
asasinat 26 de persoane și au ră
nit grav alte 67.

Ca urmare a recrudescen
ței bandelor fasciste ale O.A.S., 
pături tot mai largi ale opi
niei publice franceze încep să 
fie din ce în ce mai îngrijorate 
de pericolul pe care-1 prezintă 
pentru Algeria fasciștii din 
O.A.S., care tind să zădărnicească 
acordurile de la Evian. *

.★
PARIS 10 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
France Presse, miercuri 4 a- 
prilie, la Paris a fost arestat 
Daniel Godot, fost ofițer în ar
mata franceză, condamnat la 
moarte în contumacie în de-

ne-au expus ace
lași punct de 
vedere. Dar noi 
nu-i crezuserăm 
nici măcar 
ziua cu 40 
morți și 70 
răniți.

care au urmat 
că nu avem drep-

în 
de 
de

Săptămânile 
ne-au dovedit 
tute. în ciuda atentatelor și a 
exploziilor cu plastic, în ciuda 
bombardamentelor cu mortiere, 
cu aruncătoare de grenade, în 
ciuda execuțiilor din spitale și 
închisori, în ciuda tuturor 
provocărilor O.A.S.-ului, cei 
220.000 de algerieni din Oran 
ascultând de F.L.N. au ră
mas liniștiți. F.L.N.-ul a organi
zat la Oran un serviciu de or
dine eficace.

cembrie 1961 pentru partici
pare la organizarea puciului 
din Algeria în aprilie 1961.

In momentul arestării, sub
liniază agenția France Presse, 
asupra lui Godot a fost găsit 
un plan de acțiune al O.A.S. 
în Franța elaborat de Salan, 
șeful acestei organizații tero
riste. Acest plan urmărea să 
creeze în Franța un climat de 
teroare pentru „aducerea răz
boiului pe teritoriul Franței" 
în scopul ușurării acțiunilor 
comandanților O.A.S. în Alge
ria.

★

PARIS 10 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță 
că Miercuri 11 aprilie la Pa
ris va începe procesul lui 
Edmond Jouhaud, fost general 
și comandant-șef al aviației 
Franceze,

DELHI 10 (Agerpres). — 
La Delhi s-a anunțat oficial 
componența noului guvern 
central al Indiei, numit de pre
ședintele Rajendra Prasad. 
Primministru și ministru al A- 
facerilor Externe a fost numit 
Jawaharlal Nehru. După cum 
subliniază comentatorii locali, 
în guvernul Indiei nu au sur
venit schimbări esențiale. A- 
cesta este cel de-al treilea 
guvern al țării, de după eli
berare, condus consecutiv de 
Jawaharlal Nehru.

pp xcurtULu im ni pp scurt
La o conferințăCAIRO — 

de presă care a avut loc la 
Cairo, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Cubei în R.A.U. 
Guillermo Leon Antici, a de
clarat că a remis lui Ben 
Bella, vicepreședintele Guver
nului Provizoriu al Algeriei, 
o invitație din partea lui Fidel 
Castro de a vizita Cuba. în
sărcinatul cu afaceri ad-inte
rim al Cubei a declarat că 
Ben Bella a acceptat invitația 
și intenționează să viziteze 
Cuba într-un viitor apropiat.

Kocea Popovici, secretar de 
stat pentru Afacerile Exter
ne al R.P.F. Iugoslavia, a fă
cut o vizită oficială în 
U.R.S.S. în iulie anul trecut.

CAP CANAVERAL. — După 
cum anunță agențiile de 
presă, la 9 aprilie, Ia Cap Ca
naveral a eșuat lansarea unei 
rachete americane 
„Atlas". In momentul 
urma să fie lansată, 
a explodat la sol.

sovietic M. A. Șolotiov. El vi
zitează Anglia lă invitația 
scriitorului englez Charles 
Snow, rectorul Universității 
din Saint Andrews (Scoția). 
Această universitate i-a con
ferit lui M. A. Șolohov titlul 
de doctor honoris causa în 
științe juridice.

de tip 
în care 
racheta

MOSCOVA. — După cum 
s-a convenit, A. A. Gromîko, 
ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., va sosi în Iugo
slavia într-o vizită oficială de 
răspuns la 16 aprilie 1962.

ROMA. — S-a anunțat ofi
cial că alegerile prezidențiale 
din Italia vor avea loc la 
2 mai.

LONDRA. - La 10 aprilie 
a sosit la Londra scriitorul

PARIS 10 (Agerpres). — 
TASS transmite : In confor
mitate cu acordurile de la 
Evian, care prevăd punerea în 
libertate a tuturor deținuților 
politici algerieni, din lagărul 
de concentrare Larzac (depar
tamentul Dordogne) au fost 
puși în libertate 3.600 de cetă
țeni de naționalitate algeriană.

II 11MU||I| n avionul companiei
IM „Qantas Empire Aus- 

il l tra^‘an Airwais“, care

PT? J ne transporta de la 
aSnl I I Atena spre Indone- 

II^WH lllll zia, vizavi de lo
cul ce-l ocupam, se 

instalase comod un tînăr scund, cu 
fafa smeadă, cu ochi negri adum
briți de niște sprîncene stufoase. 
Părea a fi un indian sau un cei- 
lonez.

Călător fiind, timp avînd bere
chet, am... atacat direct, legînd o 
conversație. Am aflat astfel, în 
zbor spre Cairo, că tovarășul meu 
de drum, domnul L, este un om 
de afaceri,. proprietar al unui 
mare magazin de stofe și al unor 
terenuri din jurul orașului Karaci.

...Am aterizat la Karaci. Pe ae
roport o căldură înăbușitoare. 
Dinspre largul Mării Arabieî un 
vînt uscat gonea prin înaltul ceru
lui firișoare aproape impercepti
bile de nisip. In sala de tranzit, 
numeroasele ventilatoare bîzîiau 
de zor... Dispărut pentru moment, 
interlocutorul meu de zbor a apă
rut într-un costum de un alb ima
culat, de buret. In fafa aeroportu
lui un „Jaguar-Marx X", îl aștepta 
pentru a-l transporta în oraș.

In fața grilajului porții de In
trare a unui hotel de mare lux, 
pe un cărucior de lemn, un tî
năr își avea instalată o tarabă 
cu gogoși și alune. In jurul că-

rucioruluî, cu ochii înlăcrimați 
de fumul cărbunilor, cîfiva copii 
țipau de zor, îndemnînd trecă
torii să cumpere marfa soioasă, 
cu gust și miros dubios. Două

Note de drum

lumi sub același cer, sub același 
soare I

m pornit-o agale pe 
jos de la „Beach 
Luxury Hotel" înspre 
Academy School, 
lată, dincolo de 
bulevardul asfaltat, 
la circa 100—200 m,

numeroase terenuri de criket și 
tenis. Copii desculți și murdari, 
aproape goi, se zgîiau la jucă
torii îmbrăcafi în albele și stră
lucitoarele lor costume. Nu de
parte de aceste ferenuri, pe un 
mare loc viran, în apropierea fai
moasei Bănci de investiții ameri
cane, un grup de soldați paki
stanezi executau sub supraveghe
rea unor instructori americani, di
verse teme și exercifii militare.

„La dreapta"... „la stînga"... 
„pistolul lipit de pămînt"... se au
zeau comenzile scurte ale instruc
torilor americani. Am aflat din

discufiile purfate cu unii cetățeni, 
că intrarea Pakistanului în S.E.A.T.O. 
și orientarea politicii externe a 
acestuia către Washington a ge
nerat fării, popoarelor din Pakis
tan, complicații și dificultăți eco
nomice și politice deosebit de 
grave. Cheltuielile militare mereu 
crescînde, împovărează economia 
fării.

„Trăim din ce în ce mai prost 
—mi-a spus dl. Harfin, un tînăr 
profesor din Karaci, cu care m-am 
împrietenit vizitînd unul din parcu
rile orașului. La noi, analfabetis
mul este un flagel înspăimîntător. 
Neavînd posibilitatea să învețe, ca 
urmare a lipsei <' 
iau drumul străzii, 
bagajele străinilor, 
giii, cerșesc mila 
cauza dumpingului 
meroase magazine 
au fost închise. Veniturile statului 
se mențin la un nivel neînchipuit 
de scăzut".

de școli, .copiii
Ei transportă 

fac pe lustra- 
pietonilor. Din 
american, nu- 

și întreprinderi

ergînd pe magistra
la de beton de la 
aeroport spre oraș, 
mulfimea reclamelor 
de tipul „Oii Seel“, 
„Coca-cola", „Tybet- 
cream", „Pakistan-

cola" etc., îți dau impresia că te 
afli într-o Idealitate americană, și 
nicidecum într-un oraș tipic orien
tal. Magistrala aceasta este un
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mijloc important de transport și 
punct strategic prin care se face 
întreaga aprovizionare a depozite
lor de carburanți din apropierea 
aeroportului american.

Pentru a se mări capacitatea șo
selei, edilii orașului au căutat fel 
de fel de soluții. Mereu s-au în
vestit bani, mereu s-au furat. Dru
mul însă a rămas același. De mai 
bine de un an de zile s-a început 
însă reconstrucția acestuia. Am vă
zut pe punctele de refacție a a- 
cesfei magistrale mii de oameni 
lucrînd. Bărbați slabi și desculți, 
încinși doar cu o eșarfă la brîu, 
lucrau în condiții extrem de rudi
mentare la fabricarea asfaltului, la 
concasarea pietrei. în coșuri de 
nuiele purtate pe cap sau pe co- 
bilițe, numeroase femei transpor
tau piatră, nisip, fier pentru beton. 
Nu le-am văzut chipul. în Pakis
tan majoritatea femeilor musulma
ne sărace poartă pe față un văl 
negru. Mi-am închipuit, după greu
tatea muncii chipul aspru, brăzdat 
de cute, al acestor femei munci
toare. Le-am văzut însă copiii. 
Fără vestminte pe ei, întinși cu 
burta pe caldarîm. Erau supți la 
față. Cei mici de fot erau purtați 
într-o legătură pe spatele mamei 
care, împinsă de mizerie, era ne
voită să lucreze ore întregi într-o 
asemenea situație.

ă uifam cu un senti
ment de amărăciune 
la ceea ce se petre
cea pe șantierul de 
refaefie a șoselei, 
cînd dl. Harfin, mi 
se adresă : „Acești

muncitori sînt totuși mai norocoși. 
Au de lucru. Șomajul la noi, are

un aspect de masă. Capacitatea 
de producție a întreprinderilor din 
Karaci, de pildă, care de altfel 
nu pot fi considerate o industrie 
dezvoltată este folosită nu
mai în proporție de 30—35 la 
sută. Declinul economic, înrăutăți
rea permanentă a condițiilor de 
trai, faptul că în căutarea unei bu
căți de pline mii de oameni sînt 
nevoifi chiar să-și părăsească locu
rile natale, toate acestea au pro
vocat o puternică nemulțumire 
față de politica cercurilor dirigui
toare, au dus la declanșarea unor 
greve în cadrul companiilor petro
liere și în unele ramuri ale eco
nomiei 
Karaci, 
la sate

noastre. Docherii din portul 
învățătorii din orașe și de 
au făcut numeroase greve".

De-a 
portul 
pînă aproape de bariera orașului, 
poți vedea, pe dreapta și pe 
stînga drumului de asfalt, numai 
case din chirpici, cocioabe fără 
uși și ferestre.

lungul magistralei, Aero- 
Karaci-Akademy School,

m plecat din Ka
raci, oraș cu o popu
lație de peste 
1.500.000 de oa
meni, cu constatarea 
că pe malurile rîu- 
lui Șiwoto și ale flu- 

Indus, cei mulfi, cei ce 
muncesc, duc o viață foarte grea 
în ghearele unei crîncene exploa
tări.
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