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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In întrecerea pentru îndeplinirea angajamentelor

inovatorilorA-VÎnt și spirit gospodăresc
Economii—la fiecare loc Ritmul constant

necesitatede munca o
U.T.M. 

privind 
muncii
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• Participare 
la munca patriotică

9 Sport — Cum îi pri
mim pe oaspeții turiști

• Din poșta de ieri
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Apropiata vizită a unei delegații
de partid și guvernamentale sovietice

m R. P Romină

Muncitor

• Tratativele pentru 
dezarmare de la Geneva

• In regiunile eliberate 
ale Laosului

Miercuri 23 mai 1962

In acest an, la șantierul „1 Mai" d n B-â a s-a
nerea unei producții sporite, la o cafiM» suponoari a sadw. Bma «rita

pe șantier pentru lucrările de buni ceBake și peafcw ®cdbo«S» pe c*e ie aaal

N. S. Hrașciov, prim-secretar al Comi
tetului Centrai al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al UJUS.S., va 
tace o vizită de prietenie in Republica 
Populară Romitiă in a doua itate 
a lunii iunie 1962

In toamna anului trecut am 
primit sarcina de a con
duce lucrările de con

strucție a blocului de locuințe 
muncitorești B 1 din cadrul lotu
lui situat în punctul Hale-Nord al 
orașului Ploiești. Această lucrare 
reprezenta primul meu examen 
practic. (Țin să fac o mărturisire: 
ma aflu în fața ultimului examen 
de sfîrșit de an și a examenului 
de stat pe care trebuie să le 
susțin la Facultatea de construcții 
din cadrul Institutului de con
strucții din Buturești).

încrederea acordată de Trustul 
regional de Construcții Ploiești 
m-a entuziasmat. înainte de a 
porni la lucru iam ținut neapărat 
să discut cu rr|uncitorii construc
tori — în majoritatea lor tineri. 
In cadrul unei adunări generale 
U.T.M. deschise,; organizată din 
inițiativa comitetului U.T.M., le-am 
vorbit tinerilor (muncitori despre 
blocul cu 4 etaje pe care urma 
să-l ridicăm. LeVam vorbit des
pre posibilitățile! pe care le are 
la îndemînă fiecare constructor 
pentru a realiza economii și a 
contribui la reduaerea prefului de 
cost pe apartament sub prețul de 
37.000 de lei, cît este planificat. 
Discuțiile purtat^ în adunarea 
generală a organizației de bază 
U.T.M. au consfifbit pentru mine 
ca și pentru fiecare dintre tinerii 
prezenți la adunare, un prețios 
schimb de experiență. Pentru ti
nerii săpători Ion Popescu, Ion 
Andronache, Vasile Marcu, Va
lentin Gîrbea, Ion David și alții, 
lucrurile au devenit clare încă din 
adunarea U.T.M. : ei realizează 
economii prin reducerea timpului 
de lucru. Ei au hofărîf să se orga
nizeze mai bine în echipe, sa fo
losească la maximum ziua de 
lucru. Astfel, timpul de lucru eco
nomisit minut cu minut, oră cu 
oră, a făcut ca lucrările de fun
dație să se termine mai repede, 
dînd posibilitate ca frontul de 
lucru să fie continuat de dul-

gheri, fierari și betonîșfi. Zi de 
zi, blocul a început să crească 
„văzînd cu ochii”. Dulgherii, la 
rindul lor, au căutat și ei surse 
de economii. Astfel, ei au început 
sa execute cofrajul folosind crie- 
restea recuperată de la construc
țiile terminate. Cuiele folosite la 
paliere, au început și ele să fie 
recuperate în proporție de peste 
60 la suta și întrebuințate la alte 
paliere. Pînă azi, economiile rea
lizate pe această cale de dulgheri 
în frunte cu Ion Costache, Ștefan 

,Bîcu, Aurel Tudose și alții, depă
șesc suma de 5.000 de lei. Tot
odată, împreună cu fierarii și fie
rarii betoniști am studiat posibi
litatea creșterii economiilor și în 
domeniul de activitate al ace
stora. în timpul liber am colec
tat cupoane de oțel-beton care, 
practic, nu puteau fi folosite. 
Le-am găsit însă o alta între
buințare ; din cele mai mici cu
poane am confecționat scoabe. 
Din celelalte bucăți
cut armături pentru
pardoselilor, pentru 
pisică" necesare accesului pe a- 
coperiș etc. Cele 3 tone de ofel- 
beton recuperate în acest fel au 
dus la economii de peste 6000 
de lei.

Și befoniștii au studiat căile 
prin care pot face economii. Au 
început astfel să reducă timpul 
de preparare și turnare a betoa- 
nelor prin folosirea unei raționa
lizări propusă de utemistul Ion 
Popescu.

Și astfel, după adunarea gene
rală U.T.M. despre care am vor
bit, în fiecare zi am studiat și 
am căutat noi căi de realizare a 
economiilor. La executarea zidă
riei exterioare, muncitorii con
structori, folosind înlocuitori de 
cărămidă de 3 și 6 bucăți, au 
contribuit la creșterea productivi
tății muncii astfel încît timpul de 
lucru a fost redus cu aproape 10 
zile, iar economiile au crescut la 
peste 2.500 de lei.

Dacă adunăm cifra economiilor 
obținute pînă azi — deoarece a-

cerea continuă și acum, în peri- 
c-sda firwsării, pînă la predarea 
biocu’uî care va avea loc ia data 
de 1 iunie, în loc ce IShxrie a.c_ 
— ajungem la concluzia că cei 
cere 20.000—22.000 de lei eco
nomisiți, contribuie numai, pînă 
în prezent, la reducerea prețului 
de cost pe fiecare apartament 
cu circa 600 de

Acest început 
în primul rînd, 
partid, care ne-a , , _
drumaf în permanență, ne-a sfă
tuit.

lei.
bun îl datorăm, 
organizafiei de 
ajutat, ne-a în-

DAN CUCU 
maistru-constructor 

la întreprinderea nr.
Construcții

din cadrul T.R.C. Ploiești

1

Tn primul trimestru 
al anului curent, sec
ția finisaj a întreprin
derii „Dacia” din Ca
pitală și-a îndeplinit 
sarcinile de plan în 
proporție de 100,6 la 
sută. în lunile aprilie 
și mai însă, planul nu 
se îndeplinește în 
mod ritmic.

în realizarea planu
lui secția întîmpina 
unele greutăți : țesă
turile crude și semi
fabricatele pe care le 
primește nu sînf întot
deauna de calitate 
corespunzătoare, sau 
sosesc cu întîrziere. 
Unele din acestea sînt 
realizate chiar în țesă-

foria fabricii. Secția 
este dotată cu utilaje 
dintre cele mai mo
derne. Calificarea ti
nerilor muncitori nu 
este însă la nivelul 
cerințelor. In secție 
sînf peste 150 de ti
neri calificați, dar pen
tru aceștia nu s-au 
organiza] forme adec
vate de 
calificării 
le. Mai 
asemenea, cazuri cînd 
unii tineri lipsesc 
nemotivat sau nu 
respectă procesul teh
nologic. De pildă, 
Paul Predescu de la 
vopsitorie 
durata de

ridicare a 
profesiona- 

sînt de

nu respectă 
fierbere.

Organizația 
a luat măsuri 
îmbunătățirea 
tinerilor. Trebuie însă 
să se 
Este 
discută 
U.T.M. 
dau produse de cali
tate necorespunzătoa
re.
Secția are numeroși 
tineri fruntași: Ion An
drei, Dragomir Ena- 
che, Elena Simion ș.a. 
Experiența lor trebuie 
larg popularizată. în 
acest fel, munca tine
retului se va îmbună
tăți simțitor.

facă mai mult, 
bine că se 

în grupele 
cu ținerii care

L. P.

ir.

am fă- 
armarea 

„scări de

Se pregătesc taberele de vară
pentru pionieri și școlari

în localitățile Sinaia, Ștefești, 
Drajna, Bușteni, Breaza, Poiana-^ 
Țapului și altele din regiunea\ 
Ploiești se pregătesc taberele 
unde își vor petrece vacanța de 
vară peste 35.000 de elevi și 
pionieri din diferite regiuni ale ' 
țării.

în prezent, la localurile tabe
relor se fac ultimele reparații și I 
renovări, se completează mobi
lierul, se amenajează terenuri 
sportive și spații verzi.

în pitoreștile localități din re
giunea Crișana 
de asemenea, 
pentru pionieri și școlari. La Nu- 
ced și în stațiunea climaterică

se amenajează, 
tabere de vară

„Moneasa" clădirile amenajate 
din timp au fost dotate cu mo
bilier și lenjerie 
tru școlarii care 
aici vacanța de 
taberele au fost 
nuri de sport și 
vor desfășura manifestări i 
rale și sportive.

Anul acesta, în taberele de 
vară, în excursii și drumeții își 

, vor petrece vacanța aproape 
100.000 de pionieri și elevi din 
orașele și satele regiunii Crișana 
— număr de două ori mai mare 
decît în anul trecut.

necesare pen- 
își vor petrece 
vară. în toate 
amenajate tere- 
săli în care se 

cultu-

(Agerpres)

O nouă linie tehnologică
de fabricare a stîlpilor de beton
De curînd la întreprinderea 

de prefabricate „Progresul" 
din Capitală a fost pusă în 
funcțiune o nouă linie tehno
logică de fabricare a stîlpilor 
din beton precomprimat pen
tru rețelele de transport a 
energiei electrice. Noua linie, 
proiectată și fabricată în țară, 
produce 60 de stîlpi în 24 de 
ore.

Paralel cu aceasta, celelalte

linii tehnologice existente în 
fabrică au fost dotate cu dis
pozitive de mecanizare ca : 
buncăre de turnare, vibratoa
re, poduri rulante de mare ca
pacitate etc. Aceasta a permis 
profilarea liniilor tehnologice 
pe tipuri de produse și redu
cerea considerabilă a timpului 
de fabricație.

(Agerpres)

Fruntași în întrecere Cărbune peste plan

Îndeplinirea și depășirea planului de producție, însemnate 
economii de materiale, lucrări de foarte bună calitate 
— iată numai cîteva din realizările muncitorilor construc

tori ai lotului „Rolan“ de la șantierul nr. 1 Săvinești. Comu
nistul Tier Ștefan a reușit ca în primele luni ale anului să 
îndeplinească planul de producție în proporție de 107 la sută. 
El a mai obținut și economii de materiale în valoare de 2.452 de 
lei efectuind în același timp lucrări de o calitate ireproșabilă. 
3.290 de Iei economii, lucrări de calitate și depășirea planului de 
producție in proporție de 118 la sută, acestea sînt meritele 
tovarășilor Nicolae Ostache, dulgher, Vasile Andrei, mozaicar, 
Mihai Nacu, sudor electric, Nicolae Gotca, lăcătuș și Emil 
Pavel, zugrav. Ei au fost desemnați fruntași în întrecerea 
socialistă.

CORNEL MODOI
Corespondent voluntar

La exploatările Trustului miner 
„Ardealul", întrecerea socialistă 
are ca obiectiv realizarea tuturor 
sarcinilor de plan și continua ri
dicare a calității cărbunelui. Prin 
buna organizare a locurilor de 
muncă, prin răspîndirea metodelor 
avansate de lucru și a tehnicii noi, 
prin introducerea în procesul de 
extracție a unor utilaje noi, de 
înaltă productivitate. în această 
Jună s-au înregistrat însemnate 
succese în Întrecerea socialistă. De 
pildă, s-au extras peste 162 de 
tone lignit și peste 60 de tone 
cărbune brun peste prevederile 
planului.

R. VIORICA

Zilele acestea, la Fabrica de 
'Conserve „Avintul" din Oradea 
a avut Ioc o adunare festivi. 
Cu acest prilej a fost înminati 
întreprinderii diploma de 
fruntașă pe țară*’ pe anul 1961 
în mișcarea de inovații, acorda
tă de Ministerul Industriei Ali
mentare și G.C.S. Anul trecut, 

■ Ia Fabrica „Avîntul” s-au înre- 
, zistrat 106 propuneri de ino
vații — majoritatea aplicate îc 
procesul de producție. Prin 

I aplicarea diferitelor inovații și 
raționalizări colectivul de muncă 
al acestei fabrici a realizat anul 
trecut economii de 740.000 de 
lei

V. CLONDA

Studenți de la Institutul agronomic din Timișoara pe teren la o 
oră de topografie.

Foto : N. STELORIAN

Virila conducătorilor de partid și de stat
la expoziția

• Marți la amiază tovarășii 
I Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
I Gheorghe Maurer, Chivu Stoi
ca, Alexandru Bîrlădeanu, 
membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri au vizitat expoziția 
industrială a R. S. Ceho
slovace.

Conducătorii de partid și de 
stat au fost salutați la sosire 
de ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Jăroslav 
Sykora, de membri ai Amba
sadei, precum și de Vâclav 
Bok, directorul expoziției. Pio
nieri cehoslovaci au oferit bu
chete de flori tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Specialiștii cehoslovaci au

Facultatea de 
construcții din Ti
mișoara. în 
de lectură, 
bliotecă. în 
de cursuri 
laboratoare 

nește o activitate febrilă. La 
gazeta de perete se vorbește 
despre sarcinile studenților in 
vederea pregătirii sesiunii de 
examene, despre faptul că nu
mărul studenților cu pregătire 
bună și foarte bună trebuie 
să devină predominant. Pe 
pereți, lozinci mobilizatoare : 
„Nici un moment pierdut, nici 
o amînare pentru mai tîrziu, 
toți studenții bine pregătiți la 
toate examenele". La panoul 
de onoare facem cunoștință cu 
studenți fruntași ca Ion Păt-

sălile 
la bi- 
sălile 
și în 
dom-

industrială a U.S. Cehoslovace
prezentat exponatele și au dat 
explicații în timpul vizitei.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și ceilalți conducători 
de partid și de stat s-au în
treținut într-o atmosferă prie-

tenească cu reprezentanții 
R. S. Cehoslovace, făcînd ’apre
cieri elogioase cu privire la 
produsele expuse.

In actualitate
In regiunea Argeș cele mai 

multe echipe de teatru de 
amatori sînt apreciate pentru 
activitatea lor cultural-educa- 
tivă în sprijinul educației co
lectiviștilor. O asemenea echi
pă este și cea din comuna 
Buzoiești.

Directorul căminului cultu
ral, utemistul Gheorghe Con
stantine seu, este și un pasionat 
artist amator. a urmat

La împăduriri

Printre acțiunile de muncă 
patriotică organizate de 
Comitetul raional U.T.M. 

Slatina, un rol <le frunte l-a ocu
pat acțiunea de întreținere și 
refacere a patrimoniului fores
tier.

Mobilizați la această acțiune, 
tinerii din raion au împădurit 
o suprafață de aproape 30 hec
tare. Numai în ultimele 
zile, la un singur șantier 
punctul Grădiște, au fost plan
tați peste 6.000 puieți. 
evidențiat tineri din comuna Va
lea Mare, de la Întreprinderea 
industrială Oltul. Centrul școlar 
agricol Strehaia etc.

(Agarpres)

timp de doi ani cursurile 
Școlii populare de artă din Pi
tești, a pus în scenă și a ju
cat multe piese prezentate la 
căminul din Buzoiești.

Nu de mult conducerea că
minului a hotărît, pe bună 
dreptate, ca echipa de teatru 
să se prezinte la Festivalul 
bienal „I. L. Caragiale" cu o 
piesă legată 
care se pun 
gospodăriilor 
se face că 
comunală, artiștii amatori 
din Buzoiești au interpre
tat piesa „Las* că vine Nuță“, 
piesă care pledează pentru 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic. In prezent tinerii artiști 
amatori din Buzoiești pregă
tesc piesa „Baba Dochia și bri
gadierul”.

A. CROITORU

de sarcinile 
astăzi în fața 
colective. Așa 

Ul faza inter, 
artiștii

au

r o r 11
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caș, Ilie Bîcă, Elisabeta Szabo, 
Augustin Walter, Zoe Pop ș.a. 
„Urmați exemplul lor !“ — 
este îndemnul adresat tuturor 
studenților facultății.

Organizația U.T.M. și aso
ciația studenților din facultate 
au luat încă de la începutul 
semestrului o serie de măsuri 
în vederea creșterii contribu
ției lor la pregătirea sesiunii 
de examene. Printre altele, la 
începutul semestrului a fost 
organizată o consfătuire a 
corpului didactic și a studen
ților fruntași cu delegații de 
întreprinderi și cu părinții 
studenților delăsători în mun
ca profesională, 
adunările U.T.M. 
în consfătuirile

Totodată, în 
de an cît și 
profesionale

CONSTRUCTORI
SC EXAMEN

cie grupă a fost analizat nio
dul cum se pregătesc studen
ții pentru fiecare oră de se
minar și de laborator, au fost 
prezentate pe larg metodele 
de muncă ale studenților frun
tași. Au avut loc discuții cu 
studenții rămași în urmă la 
învățătură, acordîndu-li-se a- 
jutorul necesar.

Corpul didactic organizează 
consultații individuale și co
lective unde sînt revăzute ca
pitole întregi, punîndu-se ac
centul pe rezolvarea proble
melor practice. Consultațiile 
organizate pentru studenții 
din anii mai mici și-au dovedit 
eficiența, mai ales cu ocazia 
recentelor lucrări de control. 
Au fost, de asemenea, organi
zate seminarii suplimentare

cu diferite grupe de studenți 
la : rezistența materialelor, fi
zică etc., unde se repetă mate
ria în mod sistematic în ve
derea examenelor.

Studenții anilor IV și V lu
crează în aceste zile la proiec
tele pe care le vor preda și 
susține în curînd.

...La noul laborator de con
strucții metalice am făcut cu
noștință cu studenții anului V. 
în sala de proiecte, aplecați 
asupra planșelor, ei urmăreau 
fiecare linie cu compasul și 
rigla de calcul. Tovarășul a- 
sistent Ion Cadar trece pe 
lîngă fiecare din ei, le dă ulti
mele explicații.

Edificii noi și moderne, po
duri de beton armat, silozuri, 
magazii de cereale capătă con-

două 
din

GHEORGHE ARICIU 
corespondent voluntar

S-au

tururi in proiectele lor, 
vor sluji mai tîrziu ca modele 
în practică.

Aici l-am întîlnit și pe Ion 
Pătcos, student fruntaș din 
anul V care a luat pînă 
acum numai note de 10 și 9. 
El e președintele consiliului 
asociației studenților de la Fa
cultatea de construcții. Aici, în 
laboratorul modern, comunis
tul Ion Pătcos, fiul unui țăran 
colectivist din raionul Sa- 
lonta, își îmbogățește cunoș
tințele pentru a deveni un 
specialist de nădejde. Acum se 
pregătește pentru examenul de 
stat, pentru întîlnirea cu pro
ducția pe șantierele țării.

ION MEDOIA 
student

Conducta de apă, 
de Aramă, Craiova, 
lucrările pe care 
Trustul 6 construcții 
Aspect dinfr-o zi 

muncă.

Isverna-Baia 
este una din 

le execută 
din Craiova, 

obișnuită de

Foto: AGERPRES



In cuvîntul rostit 
la Consfătuirea pe 
țară a țăranilor 
colectiviști și în 
Raportul prezen
tat la recenta se
siune extraordina

ră a Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a arătat cit este de 
important ca în acest an, nu
meroase gospodării agricole de 
stat și colective să obțină pe 
mari suprafețe o producție de 
5.000 de kg porumb-boabe la 
hectar în cultură neirigată.

Dacă în 1962 gospodăriile 
colective și de stat ar realiza 
o producție medie de 5.000 de 
kg porumb-boabe la hectar de 
pe cele 600.000 de hectare, 
s-ar obține numai pe aceste 
suprafețe o producție de 
3.000.0000 de tone, ceea ce 
echivalează aproape cu jumă
tate din producția globală de 
porumb pe întreaga suprafață 
cultivată cu această plantă în 
1962 (față de media realizată 
în anul 1961). Avînd în vedere 
cît de mare importanță pre
zintă sarcina de a obține 5.000 
de kg porumb-boabe la hectar, 
trebuie să acordăm o aten

ție deosebită acestor loturi 
unde s-au aplicat pînă în 
prezent o serie de mă
suri la cel mai înalt nivel 
agrotehnic. în etapa actuală, 
prășitul porumbului se face 
deja în majoritatea regiunilor. 
Putem să afirmăm cu toată 
convingerea că soarta celor 
5.000 de kg porumb-boabe la 
hectar se hotărășete în această

Densitatea optimă - 
condiție importantă

perioadă, ea depinde de fie
care muncitor care execută 
prășitul și răritul porumbului, 
fiindcă acum se definitivează 
densitatea plantelor pe fiecare 
hectar. Cu privire la densita
tea optimă, institutul a făcut 
recomandări pentru fiecare 
zonă, în funcție de condițiile 
pedoclimatice, de hibridul cui- 

tivat și de măsurile agroteh
nice aplicate. In această pri
măvară, din precipitațiile că
zute, s-a acumulat o bună 
rezervă de apă, care consti
tuie o garanție sigură pentru 
o recoltă bogată. Această pre
țioasă rezervă de umiditate va 
putea fi folosită în mod ra
țional numai dacă vom asigura

Ing. Nicotae Șarpe 
director adjunct științific 

la Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 

Fundulea-București 

densitatea optimă și dacă vom 
prăși la timp.

Cum po3te fi realizată den

sitatea optimă? In toate re
giunile din țară, pentru toate 
loturile destinate „porumbului 
5.000“ va trebui să realizăm 
în medie 40.000 de plante în zo
nele unde s-au însămînțat hi
brizi dubli tardivi cu creștere 
viguroasă și 50.000 de plante 
la hectar pe loturile unde 
s-au însămînțat hibrizi semi- 
tardivi sau precoci. Pentru a 

realiza densitatea optimă, ră
ritul porumbului să se facă 
separat de prășit, de o echipă 
instruită în mod special. Fie
care muncitor va avea un băț 
lung de 1 m ca să poată lăsa 
cu precizie 4 sau 5 plante la 
metru liniar — în funcție de 
densitatea planificată — în 
vederea realizării densității de 

40.000 sau 50.000 de plante la 
hectar în cazul că semănatul 
s-a făcut la 100 de centimetri în
tre rînduri. Pe loturile însă- 
mînțate la 80 de centimetri 
intre rînduri, pe fiecare metru 
liniar se vor lăsa 3, respectiv 
4 plante.

Buruienile constituie cel mai 
mare dușman al porumbului, 
consumînd mari cantități de 
apă și de substanțe hrănitoa
re din sol. Distrugerea lor to
tală se poate face numai prin 
prașile mecanice și manuale 
repetate. Pe aceste loturi este 
nevoie să aplicăm patru pra
șile mecanice între rînduri și 
patru sau cinci prașile ma
nuale pe rînd, dacă terenul 
este mult înburuienat.

Organizațiile U.T.M. din 
gospodăriile agricole de stat 
și colective, prin mobilizarea 
tuturor forțelor tineretului în 
acțiunea de rărit și prășit — 
lucrări care hotărăsc acum 
soarta recoltei — pot aduce o 
importantă contribuție la ob
ținerea celor 5.000 de kg 
porumb-boabe la hectar.

Tractoarele au ajuns la marginea tarlalei. Cuțitele cultivatoarelor afinează pămînful dintre ultimele 
rînduri de porumb. Colectiviștii din comuna Gruiu, raionul Oltenifa, au terminat prima prașilă la 

porumb. Foto ; I. CUCU

2«er de P. NAZAWE

Continuăm 
o tradiție bună

UN PRIN BENEFICIAR:
Or. Eftimie Pâlâmaru

o noi, în părțile 
I (i Recașului, cultura 

porumbului are o 
JctU 1 | tradiție bună. Ca 

dovadă, cred că e 
"•"11 I sufident să amin

tesc numai faptul 
că noi am obținut anul trecut, 
pe întreaga suprafață cultivată 
as porumb în gospodărie, o pro
ducție medie de aproape 4.000 
de kg de boabe la hectar.

Acum am repartizat acestei 
culturi 774 de hectare și, stu
diind bine condițiile pe care le 
arse, am hotărît ca de pe 560 
de hectare să obținem 5.000 de 
kg de porumb-boabe la hectar. 
Asta înseamnă că numai de pe 
aceste 560 de ha vom obține 
7M de tone de porumb-boabe. 
Toloiază insă, trebuie să arătăm 
ci st-tn propus ca și de pe 
restul suprafeței icsissiațate cu 
ponank ai aipaew • produc
ție ini, adică XJM de kg de 
boabe ia a>rrfie la bertar.

gospodăria noastră, o- 
•esuenea producții as foarte 
mare importanță. Datorită lor 
seas putea spori cantitatea de

Cu migală 
de grădinar

Anul acesta, gospodăria a- 
grieolă colectivă din co
muna Cioroiași, raionul 

Bâilești, a însămînțat cu po
rumb 1.000 de hectare. Pe mai 
bine de jumătate din această 
suprafață, colectiviștii și-au 
propus să obțină 5.000 de kg 
de porumb boabe la hectar în 
condiții de neirigare. Pentru a 
realiza acest obiectiv, ei mun
cesc cu însuflețire la întreți
nerea culturilor. Toate brigă
zile sînt pe cîmp, la prășit, 
împreună cu tînărul ingi. 
ner agronom Ilie Boagiu, 
venit de curînd în gos
podărie, colectiviștii au hotărît 
ca odată cu prașila I să aplice 
mraniță la rădăcina fiecărei 
plante. Pe fiecare hectar vor 
fi împrăștiate cîte 5000 de kg 
de mraniță.

N. COTIGĂ

0 prașilă în plus ? 

E rentabil!

■ nul trecut, cisd 
m-au ales ca defe

rea pe țară a ță
ranilor colectiviști, 
membra gospodă
riei noastre colec

tive ..Drum Nou" din comuna 
Plopu, raionul Fâurei, mi-au 
spus :

— Să spui acolo, tovarâșe 
inginer, că noi ne angajăm 
să obținem în 1962 de pe 
toată suprafața de 800 de 
hectare o producție de 5.500 
de kg porumb-boabe la hectar 
în cultură neirigatâ.

Am avut cinstea să iau eu- 
vîntul de la tribuna consfătui
rii și să transmit acest anga
jament pe care ni l-am luat 
în fața conducerii partidului 
nostru. Și iată-ne acum tre- 
cînd de la cuvint la fapte.

deptim angajaseetuL Am »- 
cuinulat o expener.tâ bună. 
Anul trecut, de ptioă, sm 
res zaț de pe .ztresupra- 
fa^e£teS4M de kg boabe ia 
rwt»r dec*-. Spre rnai
mulL Baza este asigurată : o- 
zor de toamnă U 30—32 de 
centimetri, întreținut curat și 
afinat prin lucrări efectuate 
in primăvara aceasta; însă- 
mintatul la fimp cu semințe 
de mare productivitate fi — 
lucru deosebi de important 
— planificarea amănunțită a 
tuturor lucrărilor pe care le 
vom efectua de acum înainte. 
De întreaga producție răspund, 
în prunul rtnd, eu. ca specia
list Am insă o mulțime de 
ajutoare de nădejde : brigadie
rii, șefii de echipe. întreaga 
masă a colectiviștilor; fiecare 
se simte răspunzător pentru 
..porumbul 5.000“ (în cazul 
noștri — 5.500).

Iată-ne, deci, pe toți la lu
cru. Prin grija organizației 
de partid, a consiliului de 
conducere, prin contribuția or
ganizației de bază U.T.M_ 
participarea la muncă a co
lectiviștilor este de sută la 
sută.

După 4-5 zile de la însâmin- 
țare am grăpat toată supra
fața. Cînd porumbul a ajuns 
să aibă 3-4 frunze, mecaniza
torii de la S.M.T. Ianca au

efectuat o lucrare cu sapa ro
iau vă. La scurtă vreme după 
aceea am început prima pra- 
filă mecanică. Terenul e cu- 
rat, neted ca în palmă, afinat. 
In această etapă ne găsim a- 
rum. Curînd vom lucra din 
nou cu sapa rotativă pentru 
ca să păstrăm rezerva de apă 
din sol și să menținem tere
nul curat, fără buruieni. Va 
urma cea de-a doua prașilă 
mecanică. Cu această ocazie 
vom face și răritul. Ne-am 
gindit să confecționăm pentru 
fiecare echipă cît mai multe 
bețe cu lungime de un metru, 
crestate la 30 cm, pentru ca 
să asigurăm (cu ocazia răritu- 
lui) densitatea optimă nu nu
mai la hectar, ci la fiecare 
metru pătrat, fapt deosebit de 
important pentru dezvoltarea 
viguroasă a plantelor. Mai de
parte, lucrările se vor desfă
șura astfel: încă două prași
le mecanice completate de tot 
atîtea prașile manuale. La 
‘.impui potrivit, după înspica- 
re. vom face polenizarea su
plimentară artificială trecînd 
cu funia peste lan (așa am 
procedat și anul trecut și toți 
șuuleții recoltați au fost plini 
de boabe). Prașilele le vom 
efectua la adîncimi diferite, 
ținînd seama de stadiul de 
dezvoltare a plantelor : prima 
mai în adîncime și celelalte 
mai la suprafață.

în rezumat, activitatea noa
stră pentru realizarea produc
ției de porumb planificate cu
prinde (în etapele următoare): 
încă trei prașile mecanice (la 
cea de a doua vom face și ră
ritul), completate de tot atîtea 
prașile manuale și polenizarea 
artificială suplimentară.

Din cele ce am spus pînă 
acum rezultă că vom efectua 
cîteva lucrări în plus față de 
ceea ce se obișnuiește, adică 
o lucrare cu sapa rotativă, o 
prașilă mecanică și poleniza
rea suplimentară. Am făcut un 
calcul din care rezultă că pen
tru întreaga suprafață vom 
depăși cheltuielile cu aproxi
mativ 3.000 de lei. Este, oare, 
aceasta o cheltuială de prisosr 
este un lux ? Dacă ținem sea
ma că numai prașila „în plus- 
ne va aduce un spor de a- 
proximativ 200 kg de boabe la 
hectar (fără să mai ținem 
seama de polenizarea supli
mentară) rezultă că la întrea
ga suprafață, sporul de recol
tă va fi de circa 16 vagoane 
de boabe. Adică 192.000 de 
unități nutritive cu care pu
tem obține peste 42.000 de kg 
de came de porc.

E rentabil !
inginer agronom 

NICOLAE MUNTEANU 
G.A.C. „Drum nou“ din 
comuna Plopu, regiunea 

Galați

porumb contractată cu statul. 
De asemenea, putem asigura în 
sectorul zootehnic o hrană con
sistentă animalelor. Avem un 
sector zootehnic dezvoltat: 570 
de vite cornute, dintre care 216 
vaci cu lapte; 1.400 de porci; 
1560 de oi. Vom crește, de ase
menea, în acest an, 12.000 de 
păsări. Producțiile mari de po
rumb ne vor ajuta să obținem și 
producții mari de lapte și, în- 
deosebi, de carne. De pildă, nu- 
mai din sporul de producție pe 
care îl vom obține de pe cele 
560 de ha cu „porumb 5.000”, 
față de 3.300 de kg la hectar pe 
restul suprafeței, am putea în
grașă peste 2.000 de porci pînă 
la greutatea de 120 de kg sau 
am putea obține peste 260.000 
de kg de carne de pasăre.

Se înțelege deci, de ce dam 
o atenție așa de mare culturilor 
de ponuib. luind măsurile ne- 
retort penzrn cn toate lucrările 
pe cere le recomandă agroteh- 
mce si fie făcute întocmai fi la 
timp. Astfel, um dintre primele 
lucrări pe care am ficut-o pe 
întreaga suprafață însămînțatâ 
cu porumb a fost încă din 
timpul răsăririi plantelor — cul
tivarea cu sapa rotativă. Sfă- 
rîmînd crusta care se formase 
din cauza ploilor am ajutat ră
sărirea porumbului, au fost dis
truse buruienile și am oprit eva
porarea apei din sol. Acum, 
plantele au două-trei frunze ?» 
astfel am putut trece la prima 
prașilă. Știm cît de importantă 
este o prașilă, care pentru o cul
tură de porumb, așa cum se spu
ne, valorează cît o ploaie bună. 
De aceea, împreună cu tovară
șul inginer agronom al gospodă
riei colective am hotărît, ținînd 
seama de condițiile de aici și de 
posibilitățile noastre, să dăm po
rumbului patru prașile manuale 
și trei prașile mecanice. Pe te
renul de unde vrem să obținem 
5.000 de kilograme de boabe la 
hectar în condiții de neirigare 
vom da cinci prașile mecanice 
și patru prașile manuale.

O mare atenție dăm în acesl 
timp asigurării densității cores
punzătoare la hectar. Brigadierii, 
șefii de echipă fi colectiviștii au 
fost instruiți în mod special de 
tovarășul inginer în acest sens. 
Exista pe la noi o zicală : „Rarul 
umple earuP. Dar cărțile, agro
tehnica ne arată că. în condi
țiile noastre, o densitate da 
40.000 de plante la hectar... 
umple carul.

Organizația de bază U.T.M. 
din gospodărie ne ajută mult la 
mobilizarea tuturor tinerilor la 
lucru, la efectuarea lucrărilor de 
calitate. Cu tineri colectivifti 
ca loan Cișmaf, Matei Gunevaț, 
Juliana Vințâ, Ștefan Fekete fi 
alții ca ei, care n-au lipsit nici
odată de la lucru și fac numai 
lucrări de bună calitate, colecti
va noastră se mîndrefte.

IO AN PETER 
președintele G.A.C. din 

comuna Recaș, regiunea Banat

feful secției „Alimentație și tehnologia nutrețurilor" din 
I.C.Z.

sigurarea bazei fu
rajere, a necesaru
lui de furaje de 
bună calitate, este 
o condiție deosebit 
de importantă pen
tru dezvoltarea șep-

de vită, de 
Socotind că 
nutritive se 
carne porc și din circa 4 unități 
nutritive — 1 kg carne pasăre, 
înseamnă că producția de carne 
de porc se ridică la aproximativ 
384,000 de tone, iar cea de carne 
de pasăre Ja 432.000 de tone.

Cantitățile de carne arătate 
mai sus, valorificate pe bază de 
contract cu unitățile comerciale 
ale statului, ar putea aduce gos
podăriilor colective venituri de 
mai multe miliarde de lei, fapt 
care, firește, are o importanță 
deosebită pentru consolidarea 
lor economică, pentru creșterea 
valorii zilei-muncă. De exemplu, 
dacă o gospodărie colectivă ca 
o suprafață

lapte, lină, ouă etc. 
din circa 4,5 unități 
poate obține 1 kg

de

telului. Ea trebuie să se facă 
mai întîi prin sporirea produc
ției la ha, apoi prin extinderea 
suprafețelor cultivate cu plante 
furajere bogate în proteină cum 
sînt : lucerna, trifoiul, sparceta, 
mazărea, soia etc. proportionate 
în așa fel îneît să dea posibili
tatea hrănirii îndestulătoare ți 
rationale a animalelor cu rații 
echilibrate, bogate în substanțe 
nutritive.

După cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ia Ra
portai preieatat 
la receata se- 
sume extraordi
nară a Marii A- 
dunării Naționa
le, in multe 
G.A.C. și G-A.S. 
din diferite re
giuni ale țării 
s-au obținut 
deja de pe în
treaga suprafață 
cultivată cu po
rumb producții de 5.000 kg de 
boabe la ha. Aceste realizări do
vedesc rezerve nebănuite de 
creștere a producției la ha și, în 
special, la porumbul boabe și 
porumbul pentru însilozat, fura
je de bază care intră în propor
ție mare în compoziția rațiilor 
pentru animale, contribuind ast
fel la sporirea producției de 
carne, lapte, ouă, lînă etc.

Anul trecut, 931 de gospodării 
colective au obținut o produc
ție medie de 2.600 de kg porumb 
la ha. Dacă facem un caicul eco- 
nomic cu privire Ia producția de 
carne ce s-ar putea obține din 
diferența de producție la ha de 
la 2.600 de kg ia 5.000 de kg 
de pe cele 600.000 de ha. reies 
următoarele : la diferența de 
2.400 de kg boabe la ha se poa
te obține de pe suprafața de 
de 600.000 de ha o cantitate de 
1.400.000 de tone porumb boabe, 
ceea ce este egal cu 1.728.000 
de unități nutritive. Dacă 
această cantitate de porumb ar 
fi folosită în hrana porcinelor 
și a păsărilor, a vacilor și oilor, 
(intrînd în compoziția rației a- 
cestora în proporție de 55—75 
la sută din valoarea ei nutritivă, 
restul rației fiind completată cu 
nutrețuri bogate în proteine) se 
pot obține mari cantități de car
ne de porc și de pasăre, de carne

1.50Q-2.000 de ha 
de teren arabil 
ar cultiva numai 
100 de ha cu 
porumb pentru 
producția de 
5.000 kg de boa
be la hectar ar 
realiza față de 
media amintită 
(2.600 de kg) un 
plus de 240.000 
kg de boabe. Pe 

putea obține 64,000 
de porc, sau 72.000

baza lor, s-ar 
kg de carne . .
kg carne de pasăre care, valori
ficată prin unitățile comerciale 
ale statului, ar aquce gospodăriei 
însemnate venituri bănești.

Prin obținerea jde pe suprafețe 
cît mai mari a cjelor 5.000 de kg 
porumb boabe laț hectar, sarcina 
trasată de cel de al treilea Con
gres al partidului, privind pro
ducția de porumb, pentru anul 
1965, s-ar îndeplini mai devreme 
și ar putea fi mult depășită. Spo
rirea producției de carne ar asi
gura livrarea cantităților prevă
zute la fondul de stat și s-ar 
putea depăși producția marfă a 
gospodăriilor colective.

Din exemplele arătate se poate 
constata că prin aplicarea meto
delor științifice, agrotehnice și 
zootehnice și prin generalizarea 
experienței înaintate în produc
ția vegetală și animală se pot 
obține producții mari de nutre
țuri la ha și, în special, de po
rumb care, folosit rațional în 
hrana animalelor, va duce Ia 
obținerea unor producții mari 
de carne, lapte, lînă etc., contri
buind în felul acesta la ridica
rea nivelului de trai al oameni
lor muncii, la sporirea venituri
lor colectiviștilor, la întărirea 
economică organizatorică a gos
podăriilor colective.

Cititi aceste broșuri

La gospodăria colectivă din Drăgoești, raionul 
Urziceni, am văzut lucruri care m-au bucurat. Co
lectiviștii porniseră la o mare ofensivă împotriva 
buruienilor.

> * La gospodăria colectivă din Micăsasa, conducerea colectivei n-a orga
nizat executarea corectă a tuturor lucrărilor necesare pentru „porumbul 
5000" și întîrzie lucrările de prășit, în timp ce la vecinii lor din satul 
Țapu, lucrările sini bine și la timp executate.

Cine va cîștiga în întrecerea aceasta?

jesene : MIHAI-CARANFIL

BURUIENILE t

— Soro, eu cred că cu greu vom mai ieși Ia 
supraiață.

Apoi, i-am văzut pe colectiviștii din Teslui, ra
ionul Slatina, îngrășînd suplimentar porumbul cu 
mraniță pusă la cuib.

Ariciul:

— De ce punefi mraniță cu pumnul ?
— Ca sa culegem porumb cu carul.

Recent, in Editura Agrosil
vică a apărut broșura intitu
lată „CUM PUTEM OBȚINE 
5.000 KILOGRAME DE PO
RUMB-BOABE LA HECTAR 
ÎN CULTURA NEIRIGATĂ**. 
Așa cum se poate vedea și din 
titlu, broșura prezintă cele 
mai înaintate reguli agroteh
nice în privința culturii po
rumbului : pregătirea terenu
lui în vederea însămînțărilor, 
epoca optimă de însămînțări, 
densitatea și lucrările de între
ținere, combaterea bolilor și a 
dăunătorilor etc.

Scrisă pe înțelesul tuturor, 
broșura poate fi de folos 
celor care lucrează în pre
zent pe ogoarele gospodă

riilor colective la întreținerea 
culturilor de porumb, pentru 
obținerea unor producții îm
belșugate.

O altă broșură apărută de 
curînd în Editura Politică se 
intitulează „PENTRU O PRO
DUCȚIE SPORITĂ DE CERE- 
ALE“. în afară de regulile 
științifice de cultivare a po
rumbului și întreținerea lui, 
broșura prezintă pe larg și lu
crările recomandate de știință 
pentru alte cereale : griul, or
zul, secara, meiul, sorgul etc. 
Astfel, cei care citesc această 
broșură pot învăța și aplica 
în practică cele mai bune me
tode de lucru.

P. G.



Participare entuziastă
ia munca patriotică

particip 
muncă 

inițiază
— Sînt mîndru că 

la toate acțiunile de 
patriotică pe care le 
organizația noastră U.T.M. — 
a spus unul din tinerii de la 
sectorul I turnătorie, în adu
narea generală deschisă. Și 
desigur a spus-o din toată 
Inima. E într-adevăr o mîn-' 
drie să muncești pentru ca 
uzina ta să fie mai mare și 
mai frumoasă, aleile să fie 
împodobite cu cît mai multe 
flori, sau să poți spune: la 
amenajarea parcului acesta, 
în care vă odihniți și vă sim
țiți bine, am lucrat și eu.

Acțiunile de 
tică organizate 
manifestări de 
de hărnicie și 
tineretului. La 
au participat toți utemiștii U- 
zinelor „Semănătoarea*, ma
rea majoritate a tineretului. 
Numai în cadrul uzinei am e- 
fectuat peste 7.800 de ore de 
muriră. Astfel, am sprijinit 
lucrările de ridicare a unei 
noi hale, am amenajat un 
parc de circa 600 m.p., o alee 
și am strîns o cantitate de 
359 de tone metale vechi pe 
care le-am predat oțelăriilor.

Cum am organizat munca 
tineretului la aceste acțiuni ?

Fără îndoială că și la noi, 
ca și în alte uzine și fabrici, 
există multe lucruri care pot 
fi făcute prin munca patrioti
că a tineretului. Toate sînt la 
fel de importante. îndrumați

de comitetul de partid, am 
căutat însă să stabilim precis 
cele mai importante 
spre 
tăm 
rea
a noii hale, unde 
fectuat peste 3.000 de ore de 
mupcă, au lucrat îndeosebi 
brigăzile de la montaj princi
pal, matrițerie, și mecanicul 
șef, care sînt mai legate de a- 
ceasta. Iar noua alee, care

care să 
atenția, 

lucrărilor

ne 
La 
de

obiective 
îndrep- 

sprijini- 
ridicare 

s-au e-

Toate aceste rezultate au 
fost apreciate așa cum se cu
venea și au fost popularizate 
în cadrul uzinei noastre.

Astfel, gazeta de uzină — 
„Semănătoarea” — a scris des
pre harnica brigadă a tineri
lor de la turnătorie, condusă 
de maistrul turnător Varlaam 
Bucurescu și despre brigada 
lui Otto Vasilescu, iar alți 
tineri ca Pavel Nestor, matri- 
țer, Ion Nichita de la montaj

muncă patrio- 
de noi au fost 
viu entuziasm, 
patriotism ale 
aceste acțiuni

Din experiența unei organizații LLT.M 
in mobilizarea tinerilor 

la muncă patriotică

traversează uzina, a fost ame
najată de brigada sectorului 
administrativ formată în mare 
parte din tinere.

Biroul organizației U.T.M. 
din secția respectivă a stat de 
vorbă cu fiecare tînăr, explicit - 
du-i importanța realizării a- 
cestor obiective, iar tinerii 
cunoscîndu-se între ei din pro
cesul muncii au plecat împre
ună la 
formînd, 
colective 
întrecere 
muncit cu 
ziasm. știind că ceea ce fac 
este în folosul lor, al tuturora.

acțiunile patriotice, 
în cadrul brigăzilor, 
care s-au chemat Ia 

între ele. Ei au 
dragoste $i entu-

general au fost popularizați 
la stația de amplificare și 
gazetele de perete. Numeroși 
tineri au fost evidențiați cu 
ocazia analizelor făcute la 
terminarea unui obiectiv, 
cînd brigada și-a încetat ac
tivitatea sau a fost organi
zată pentru o nouă acțiune.

Pentru a-1 face pe tineri să 
simtă mai mult că munca lor 
este apreciată și prețuită, 110 
tineri au fost invitați la spec
tacole de teatru.

In cadrul uzinei a fost 
organizată, de asemenea, vizio
narea cîtorva filme pentru 
tineret

Peste 480 de tineri die la 
Uzinele „Semănătoarea" au 
primit în acest an insigna de 
brigadier al muncii patriotice. 
La decernarea acestor dis
tincții s-a ținut seama nu nu
mai de orele de muncă efec
tuate ci și de activitatea tînă- 
rului în brigadă, de felul cum 
a muncit, de întreaga sa com
portare.

Aceste metode de mobili
zare a tinerelului la acțiu
nile de folos obștesc din uzi
nă, și din afara uzinei, popu
larizarea celor evidențiați, pre
cum și stimularea lor prin 
mijloacele care ne-au stat lai 
îndemînă, au avut și o pro
nunțată latură educativă. Ele 
au legat mai mult pe tineri 
de uzina lor. In hala nouă, în1 
parcul pe care l-au amenajat, 
în piesele ce sînt scoase din 
metalele vechi predate de ei 
turnătoriei, tinerii văd o păr
ticică a muncii lor. Iar în 
viitor vom căuta să găsim și 
alte forme prin care să stimu
lăm munca tineretului nostru. 
Astfel, vom căuta să organi
zăm, în cinstea tinerilor frun
tași la munca patriotică, reu
niuni tovărășești, excursii, 
programe ale brigăzilor ar
tistice care să scoată în evi
dență succesele obținute.

GRIGORE ȘTEFĂNESCU 
secretar al comitetului UTM 

de la Uzinele ^Semănătoarea" 
— București -----•----- Fabrica de cimertf „București". 

In secția cuptoare a fabricii.

Foto: AGERPRES
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IZ®' 5 •
Pe scurt

@ Echipa de iotbal A. S. Mo
naco va susține prjmul joc în Ca
pitală mîine pe stadionul „23 Av
gust". Oaspeții vor întîlni pe frun
tașa clasamentului — Dinamo 
București. Jocul începe la ora 17. 
Duminică, A. S. Monaco joacă cu 
Petrolul Ploiești.

• Echipele participante la tur
neul final al celui de-al 7-lea cam
pionat mondial de fotbal continuă 
sâ sosească in ChiLe. După re
prezentativele Elveției, R. F. Ger
mane, Argentinei, R. P. Ungare, 
Italiei și Braziliei, luni seara a , 
aterizat pe aeroportul „Los Cerii- • 
los” din Santiago, avionul care . 
aducea echipa Angliei.

Echipa R. P. Bulgaria s-a oprit ' 
la Buenos Aires și a efectuat un | 
antrenament pe terenul clubului • 
Boc a Juniors. In drum spre Chile . 
se află și reprezentativa U.R-S.S. 
Fotbaliștii sovietici au făcut un j 
scurt popas la San Jose (Costa , 
Rica). Aici ei au susținut un meci | 
de antrenament cu formația 
prissa pe care au intrecut-o 
b—2 (3—O).

runu nc •
ii con- 

drumurile 
spre 
In

Si-
cu

can-
?ah,

• La Curacao, In turneul 
âidaților la titlul mondial de 
s-au jucat partidele din runda a 
12-a. Filip l-a învins pe Tal, Koi- 
cinoi, cu albele, a pierdut la 
Fisher, în timp ce partidele Ko- 
res—Gheller și Petrosian—Benko 
s-au terminat remiză.

Fisher a cîștigat partida între
ruptă cu Tal in runda a 11-a.

Clasamentul duDă 12 runde : 1. 
Gheller (U.R S.S ț 7,5 puncte s 
2-4 Petrosian. Keres, Korcinoi 
(U.R.S.S.) 7 puncte; 5. Fisher
(S.U.A.ț 6,5 puncte; 6. Benko 
(S.C.A.ț 5,5 puncte ; 7. Filip fR. S. 
Cehoslovacă) 4 puncte; 8. Tal 
(U.R.S.S.ț 3,5 puncte.
• Runda a 10-a a turneului in

ternational feminin de șah de la 
Suhumi nu a produs schimbări în 
clasament. Pe primul loc conti
nuă să fie Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 8,5 puncte, urmată de 
Alexandra Nicolau (R.P.R.) 
puncte.

liniari* lw ,M —’ *ua,i 
jj! tfe w* i» agendele

l°r turistice eon- 
IWvBv- realizc'.ă

sau in perspectivă, 
o excursie în ora

șul de la poalele Timpei-Srcșor. 
Și este și firesc să fie ere pen
tru ci Brașovul, as vechile sale 
monumente istorice, cu 
tele realizări din < 
strucției socialiste,
și cărările ce urcă 
munți, îmbie pe turist, 
semnările făcute despre o ex
cursie turistici la Brașoa, de un 
tinăr de la Uzinele Mai”
Ploiești, de un colectivist de 
lingi București, ori de un pio
nier, cere in vacanță a partici
pat la o drumeșie prin țari, ar 
putea arăta cam așa :
—eoborit în strărechiul ți 

totuși noul oraș Brașov — mare 
obiectiv industrial al tarii noa
stre și centru turistic. La gara 
ne-a așteptat autocarul agenției 
locale O.N.T. iar în autocar, 
urarea amabilă a ghidului.

-— Bine ați venit în orașul 
nostru, oaspeți turiști. îngădui- 
ți-ne să vi-l prezentăm...

Ghidul e o femeie cu fața se
nină și priviri zîmbitoare, prie
tenești. Se numește Ionescu Va
leria și este organizator de tu
rism la agenția O.N.T. Brașov. 
In tovărășia ei am vizitat orașul: 
noul cartier ,Steagul roșu” și 
complexul școlar, frumosul car
tier „Tractorul”, monumentele 
istorice Biserica Neagră, Muzeul 
cetății Brașov, apoi am urcat în 
Poiană, în minunata Poia- 
năBrașov. De-a 
gului traseu ne-a 
caldă a ghidului, 
imaginația noastră 
zentîndu-ne clocotul muncii pen
tru construirea vieții noi și dez
vălui ndu-ne frumuseți ale naturii 
nebănuite de noi,

Noi am luat însă drept exem
plu o excursie reușită, desfășu-

rată la iaălțimea țelurilor pen
tru care se dezvoltă turismul în 
țara noeslri, evidențiind un caz 
care, din zicate, este aici nere- 
prezenlatir pentru Brașov. Pri
mirea turiștilor, ca și organiza
rea excursiilor colective de către 
agen- a O.N.T. și comisia re- 
gioncli de turism, se face încă 
destul de defectuos, cu lipsuri 
cart nemulțumesc pe cei ce rin 
in excursie și pe oamenii mun
cii brașoveni dornici să viziteze 
țara. Ele sînt legate în mare 
mesuri de asigurarea transportu
lui.

dia cursă, necurițate, iar altele 
cu geamuri sparte, uși stricate 
și c.:e defecte care le fac nefo- 
lozibile. Iar punctualitatea șoje- 
rilor acestor autovehicule este 
discutabilă, de multe ori corn- 
prom.țind întreaga acțiune. 
Ața, de pildă, ca intim plat CU 
excursia organizată de 
ca de scule Rîșnov, .
e~cnția O.N.T. Brașov, pentru 
vizitarea Hidrocentralei 
Lenin” de la Bicaz. Plecarea a 
fost fixată pentru ora 6 dimi
neața, dar mașina I.R.T.A. nu 
s-a prezentat decît la ora 8. Era

F abri- 
prin

,V. I.

Cum ii primim
••

pe oaspeții turiști

minunata
lungul între- 
însoțit vocea 
reînviind în 
istoria, pre-

Agenția O.N.T. ,,Carpăți” din 
Brașov posedă patru autocare, 
două cu cîte 47 de locuri,, iar 
două cu cîte 34 și un autocamion 
de munte cu care se face deo- 
bicei „urcarea” la Poiană. Dar 
față de cerințele impuse de 
marea afluență de turiști la Bra
șov acestea sînt mult prea pu
ține, de aceea în majoritatea ca
zurilor, agenția O.N.T. folosește 
autobuzele I.R.T.A. pentru 
transportul turiștilor în oraș și 
pentru organizarea excursiilor în 
alte localități. Și aceasta ar fi 
un fapt pozitiv. Numai că așa 
cum le oferă I.R.T.A. și cum 
le primește agenția O.N.T., a- 
ceste autobuze nu corespund 
scopului. La comandă, autobu
zul este anunțat cu o capa
citate de 37 de locuri iar în 
realitate el nu are decît 30 sau 
chiar mai puțin. Ele sînt pre
date agenției, unele la ieșirea

Hotelul turistic din Poiana Brașov

o mașină cu două geamuri spar
te și ușile defecte.

Excursioniștii au ajuns cu ea 
la Brașov, de unde au refuzat 
să plece mai departe în aseme- 
nea condiții. După discuții a- 
prinse între O.N.T. și I.R.T.A. 
s-a pus la dispoziție altă mașină 
care „avea toate geamurile”. Și 
excursioniștii au plecat. Dar pe 
drum mașina a avut 7 pene, 
după care în apropiere de Bicaz 
ea s-a oprit, ne mai putînd fi 
reparată. După alte discuții a- 
prinse, I.R.T.A. a trimis o altă 
mașină care să remorcheze pe 
cea stricată.

Și același lucru s-a întîmplat 
(doar cu o diferență de o pană 
sau două) cu excursia de studii 
făcută de Școala serală nr. 2 
Brașov. Există și alte cazuri.

Timp destul de prețios pierd 
turiștii la Brașov și din alte mo
tive. în gară, ei nu sînt aștep
tați întotdeauna de delegații a- 
genției O.N.T., mai ales atunci 
cînd sînt grupuri mai mici. Sin
gurul mijloc de informare pe 
care îl găsesc este întrebarea de 
la „om la om”. Nu numai că nu 
există un birou de îndrumare tu-

ristică, dar nu sînt nici 
(uri care să îndrume spre 
ția O.N.T. sau, pe turiștii 
nu prin O.N.T. spre obiectivele 
turistice ale orașului Brașov. 
Nici în oraș nu sînt indicatoare 
turistice, decît la poalele Tîm- 
pei și la începutul urcușului 
spre Poiană.

în ce privește mijloacele 
propagandă turistică, ele nu 
folosite suficient.

Brașovul este un oraș cu tra
diție în acest domeniu și totuși, 
spre deosebire de alte orașe ca : 
București, Constanța, Cluj etc. 
el nu are un ghid turistic tipă- 
rit, și nici măcar un pliant care 
să înfățișeze obiectivele ce pot 
fi vizitate. Această problemă este 
discutată de cîțiva ani și dacă 
nu a fost rezolvată încă, vina 
este nu numai a filialei Brașov, 
ci și a Sectorului de propagandă 
din cadrul Oficiului Național de 
Turism „Carpați”-București.

în general, nu se poate spune 
că, comisia regională de turism 
nu activează. Ea a creat o largă 
rețea de colaboratori turistici, 
în întreprinderi și instituții, ti
neri care iubesc acest sport, 
cum sînt: Caius Măgureanu de 
la „Metroni”, Ion Mercan și Du
mitru Gozis de la „Steagul roșu”, 
Gustav Waissortal de la „Rul
mentul” etc. Cu aceștia se (in 
săptămînal cursuri de pregătire, 
în care se prezintă traseele 
turistice și se discută problemele 
legate de organizarea excursiilor. 
Mulți colaboratori turistici din 
întreprinderi au ajuns să poată 
face față cu cinste sarcinii de 
a conduce turiști prin oraș, în 
calitate de ghizi. Dar aceasta 
nu-i suficient. înlăturarea defi
ciențelor care există încă în 
munca de organizare a activită
ții turistice este o sarcină ime
diată și de răspundere nu numai 
a agenției locale O.N.T. ci și a 
comisiei regionale de turism. A- 
ceste foruri sînt datoare să 
asigure turiștilor posibilități de
pline pentru vizitarea orașului 
cu împrejurimile sale, precum și 
pentru organizarea în bune con
diții a excursiilor făcute de oa
menii muncii brașoveni.

anun- 
agen.- 
veni ți

de 
sînt

VIOREL TONCEANU

Campionatele internaționale de tir
G Incepînd de astăzi, timp de 

5 zile pe poligonul de la Tunari 
din apropierea Capitalei se vor 
desfășura întrecerile campionate
lor internaționale de tir ale R. P. 
Romîne. Concursurile sînt aștep
tate cu deosebit interes de ama-

torii de sport dat fiind că la star
tul întrecerilor sînt prezenți o 
serie de țintași valoroși din 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. D. Ger
mană, R. P. Polonă, R. P. Romînă 
și alte țări.

Marți 22 mai a.e., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență protocolară 
pe ambasadorul extraordinar

și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare, Bela Ne- 
mety, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din Republica 
Populară Romînă.

Sesiuni ale sfaturilor

Teatrele se pregătesc în vederea 
comemorării lui I. L. Caragiale

Teatrele din țara noastră fac 
pregătiri în vederea comemorării 
unei jumătăți de veac de la 
moartea marelui dramaturg I. L. 
Caragiale.

Jn București, Teatrul Național, 
care poartă numele clasicului 
nostru, organizează între 2 și 9 
iunie o „Săptămînă Caragiale". 
In cadrul acestei săptămîni vor 
fi prezentate, în sala Comedia, 
spectacole cu piesele: „O scri
soare pierdută”, „Năpasta”, „O 
noapte furtunoasă”, „Conu Leo
nida fafă cu reaefiunea ”, „D-ale 
carnavalului”. Cu aceste piese, 
colectivul primei noastre scene 
va întreprinde în continuare, pînă 
la sfîrsitul lunii iunie, un turneu 
în țară.

La Teatrul de Comedie se află

în repetiție piesa „Domnul Cara
giale față cu reaefiunea”, de 
Mircea Ștefănescu, piesă care se 
referă la monstruosul proces in
tentat lui Caragiale de calomnia
torul Caion.

Colectivul Teatrului „C. Noftara" 
pregătește un spectacol intitulat 
„Amicii lui Nenea lancu — 24 
de întîlniri, unele cu haz altele 
amare”, parafrază caragialeană 
de Ion Dămian.

Artiștii Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra” vor cinsti memoria lui 
Caragiale prezentind un medalion 
care va cuprinde o conferință, 
schițe dramatizate și lecturi din 
opera marelui scriitor.

Cu același prilej, repertoriul 
Teatrului muncitoresc C.F.R. se 
îmbogățește cu piesa „Conu Leo-

onida față cu reaefiunea" și cu 
serie de schițe dramatizate.

Și alte teatre din țară au in
clus în repertoriu lucrări din ope
ra lui Caragiale pe care nu le-au 
jucat încă. Așa, de pildă, drama 
„Năpasta" se va juca în pre
mieră la teatrele din Timișoara 
și Petroșeni, binecunoscuta come
die „O scrisoare pierdută” se 
joacă la Teatrul din Galați, iar 
„D-ale carnavalului” la Constan
ța. Celelalte teatre vor da spec
tacole cu piesele marelui drama
turg pe care le au în repertoriul 
permanent, organizând totodată 
conferințe, simpozioane, sau dra
matizări după momentele și schi
țele lui Caragiale.

(Agerpres)

populare
luat sfîrșit lucră- 

sfatului popular 
București și au 

sfaturilor

Marți au 
rile sesiunii 
al regiunii 
început sesiunile 
populare ale regiunilor Olte
nia, Suceava, Argeș, Crișana 
și Maramureș.

La sesiuni participă, în afa
ră de deputați și numeroși in
vitați — activiști de partid și 
de stat, 
agricole regionale, 
de G.A.S. și S.M.T., președinți 
de gospodării colective, spe
cialiști din agricultură. Parti- 
cipanții dezbat, pe baza do
cumentelor de partid și de 
stat, ale recentei sesiuni 
extraordinare a Marii Adu
nări Naționale, sarcinile ac

membrii consiliilor 
directori

regionale
tuale și de perspectivă pe 
care partidul le pune în fața 
agriculturii.

în cadrul sesiunilor au fost 
aduse la cunoștința participan- 
ților deciziile comitetelor exe
cutive ale sfaturilor populare 
cu privire la constituirea 
consiliilor agricole regionale.

Deputății au aprobat planuri 
de măsuri pentru sporirea 
producției agricole și consoli
darea economico-organizatori- 
că a unităților agricole socia
liste din regiunile respective.

în zilele următoare vor avea 
loc sesiunile sfaturilor popu
lare din celelalte regiuni ale 
țării.

(Agerprțs)

Plenara Consiliului Național 
al Femeilor din R. P. R

în zilele < 
a avut loc 
Național 
R.P.R.

Plenara 1 
rea pentru

de 21 și 22 mai a.c. 
plenara Consiliului 
al Femeilor din

a hotărît convoca- 
i zilele de 14—16

iunie 
nale 
ordinea ..... _r
și proiectul raportului Con
siliului Național i al Fe
meilor care va fi prezentat la 
conferință.

1962 a Conferinței Națio- 
a Femeilor, a aprobat 

de zi a conferinței

I N F O R MÂȚII
peste 2.000

dinfr-un dans euMoment

temă interpretat de un grup 

d© dansatori ai Ansamblului 

,,N. Bălcescu" din Craiova.Doamna Hartini Sukarno, 
soția președintelui Indoneziei, 
însoțită de grupul de persona
lități indoneziene printre care 
Iscandar, vice-mareșal al Ae
rului, ministrul Comunicației 
Aeriene, care ne vizitează 
țara, a plecat marți dimineața 
cu avionul la Constanța. Oas
peții indonezieni au vizitat 
muzeul arheologic din Con
stanța și stațiunile de pe lito
ral — Mamaia și Eforie.

Seara, oaspeții s-au înapoiat 
în Capitală.

★
Continuîndu-și turneul în 

țara noastră, membrii Ansam
blului de stat de dansuri popu
lare al Uniunii Sovietice, con
dus de Igor Moiseev, artist al 
poporului al U.R.S.S., au fost 
primiți cu căldură da oame- 
nii muncii din regiunea Do- 
brogea. La spectacolul prezen
tat marți seara în Sala Spor
turilor din orașul Constanța

au participat 
spectatori.

f ★In cadrul turneului pe care 
11 întreprinde în țara noastră, 
cvartetul „Avramov" din R.P. 
Bulgaria, laureat al Premiului 
„Dimitrov", a dat marți seara 
un recital la Craiova.

★
Marți a sosit în 

formația muzicală 
„Los tres Gallos’’, 
din Jose Martinez, Jorje Loyo 
și Jesus Duenas, acest trio vo
cal-instrumental a oferit bucu • 
reștenilor în aceeași seară pri
mul concert de cîntece mexi
cane în Sala Palatului R. P. 
Romîne.

După cele cinci spectacole 
în Capitală, „Los 
își vor 
orașele
Cluj, . ____ __ ,___
Hunedoara, Sibiu.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a ministrului Belgiei 

în R. P. Romînă
Capitală 

mexicană 
Alcătuită

continua 
Ploiești, 

Oradea,

tres Gallos” 
turneul în 
Constanța, 

Arad, Deva,

La 20 mai a sosit la Bucu
rești domnul Honore Cambier, 
trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al Belgiei în 
Republica Populară Romînă.

La sosire, domnul Honore 
Cambier a fost 
Gheorghe Lues, 
protocolului din
Afacerilor Externe.

salutat de 
directorul 
Ministerul

(Agerpres)
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„Cadoul^ postului

ostul utemist de control de 
ia sectorul III este consi
derat cel mai activ din 

cadrul exploatării miniere Vul
can. Și pe bună dreptate. Ini
țiativele de îngrijire a utilajelor, 
de recuperare a materialelor și 
de protecție a muncii propuse 
de postul utemist de control au 
fost apreciate de colectivul de 
conducere al minei și de munci
tori. In numeroasele raiduri efec
tuate s-a constatat că angrena
jele de la multe crațăre nu erau 
unse, că în unele abataje nu se 
recupera lanțul rămas de la scur
tarea transportorului cu raclete și 
că unii mineri neglijenți îngro- 
pau în cărbune capetele de la 
pulverizatoarele de apă pentru 
combaterea prafului, periclitînd 
astfel sănătatea tovarășilor de 
muncă.

Ar fi multe de spus despre 
acțiunile întreprinse. După fie
care raid apărea o nouă ediție

utemist
de control

a gazetei „Reflectorul”, se ți
neau consfătuiri cu minerii Ia 
care era invitată și conducerea 
sectorului.

Accentul a fost pus însă în
totdeauna pe calitatea cărbune
lui. Următoarea întîmplare ni se 
pare semnificativă. Șeful de gru
pă Ștefan Gantz era fruntaș pen
tru cantitățile de cărbune 6cos, 
dar nu acorda atenția cuvenită 
calității. în raidurile efectuate, 
postul utemist de control a con
statat aeest lucru și i-a atras 
atenția. A fost criticat dar nu 
s-a îndreptat. Atunci, membrii 
postului, format din minerul 
Alex. Moldovan, electricianul 
loan Zasin, lăcătușul Nica Che- 
troiu, ajutorul de miner Con
stantin Popescu și maistrul mi
ner Mircea Băltătescu 8-au sfă
tuit și, cu aprobarea conducerii 
minei, au botărît ca îndemniza* 
ția lunară de cărbune a tov.

Ștefan Gantz să-i fie repartizată 
din cărbunele scos chiar de 
grupa sa.

La terminarea șutului. cînd sa 
apropia de casă, de departe mi
nerul a observat grămada da 
cărbune din fața porții și s-a 
bucurat. Bucuria însă i-a fost 
scurtă, cînd a văzut ce cărbune 
primise. Mînios a început să care 
cărbunele pînă a dat de tăblița 
de lemn cu următoarea inscrip
ție. „Cadou. Cărbune de ealitate 
superioară oferit de brigada tov. 
Ștefan Gantz. Postul utemist de 
control”.

De atunci, brigada lui Ștefan 
Gantz dă numai cărbune de ca
litate.

PARDOȘ IOAN 
secretar al comitetului U.T.M. 

de la mina Vulcan
CRAC IOSIF

electrician

în mijlocul

, embrii formajii- 
!\/l lor artistice ale

de 
din Calafat 
toții 
școală.
aceea
mâți să prezinte un 
program artistic în 
fața colectiviștilor din 
comuna Seaca de 
Cimp.

Programul a începui

colectiviștilor
clasei a X-a E 

la Liceul mixt 
erau cu 

prezenți la 
In dumineca 

erau progra-

eu recitări și cintece 
populare legate de 
viața nouă a satului. In 
continuare, a fost in
terpretată de elevi co
media „Baba Dochia 
și brigadierul", Co
lectiviștii au răsplătit 
cu vii aplauze pro
gramul susținut.

După spectacol, ele
vii au discutat cu ti
nerii colectiviști, s-au 
interesat de realizările

gospodăriei colective) 
au povestit despre 
felul cum se pregătesc 
«i la școală. Seara, 
colectiviștii și elevii 
s-au despărțit cu greu. 
Colectivul
X-a E va 
și în alte 
semenea

clasei a 
mai susține 
comune a- 
spectacole.

L. MlNDROIU 
profesor

Răspuns la întrebarea:

„ce sa fiu ?“

Peste cîteva săptămîni, 
elevii clasei a Xl-a de 
la Școala medie din Do- 

rohoi se vor îndrepta spre 
profesiile pe care și le-au ales, 
încă de multă vreme și-au 
pus și ei, ca toți tinerii de 
vîrsta lor, întrebarea „Ce să 
fiu ?“ sau „Care meserie e mai 
frumoasă ?“. Conducerea școlii 
a sprijinit comitetul U.T.M. în 
organizarea unor acțiuni care 
să-i ajute pe elevi 
profesiunii.

în acest scop, 
ganizate întîlniri 
agronomi, medici ____
zootehniști care au vorbit ele
vilor despre frumusețea mese

în alegerea

au fost or- 
cu ingineri 
veterinari.

riei lor, despre necesitatea ca 
tinerii să îmbrățișeze aceste 
profesii

Asemenea întîlniri, precum 
și vizitele făcute la gospodă
riile de stat și colective din 
raion, i-au făcut pe elevi să 
înțeleagă necesitatea de a 
munci în acest domeniu. Ast
fel, elevi fruntași la învăță
tură ca: Angela Bostan, H. 
Horovitz, Valentin Ciomirtan, 
Viorica Grigore, Dumitru Cos- 
tea și alții au hotărît să ur
meze cursurile unor institute 
și școli agricole.

S. BARATZ 
elev



UE PESTE
HOTAR»
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GENEVA 22 (Agerpres). — 
La 22 mai, după o întreru
pere îndelungată, s-a întrunit 
din nou Comitetul pentru mă
surile care contribuie ia des
tinderea încordării internațio
nale, creat de Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare. în 
ședință, Comitetul a luat în 
discuție ordinea de zi a lu
crărilor sale viitoare.

La dezbateri au luat cuvîn- 
tul reprezetanții 
U.R.S.S., Italiei, 
Suediei, Cehoslovaciei, Indiei 
și Canadei.

Delegatul american a insis
tat din nou ca Comitetul să 
examineze „de urgență" pro
bleme ca „micșorarea posibi
lității izbucnirii războiului ca 
urmare a unui atac prin sur
prindere, a unei greșeli sau 
a unei defecțiuni în sistemul 
de telecomunicații", „încetarea 
producției de materiale fisio
nabile în scopuri de război" 
și „folosirea Cosmosului nu
mai în scopuri pașnice". Dar 
în spatele acestor formulări 
se face de fapt încercarea de 
a limita discuțiile la măsurile 
de control, ceea ce desigur, 
nu poate servi ca bază pentru 
un acord.

Reprezentantul sovietic V-A. 
Zorin a expus poziția Uniunii 
Sovietice in ce privește lucră
rile viitoare ale Comitetului.

Delegația U.R.S.S. a propus 
Comitetului să examineze in 
primul rînd următoarele trei 
probleme :

A. Cu privire la măsurile 
împotriva diseminării în con
tinuare a armei nucleare.

B. Cu privire la crearea de 
zone denuclearizate in diferite 
regiuni ale lumii și

C. Cu privire la încheierea 
unui pact de neagresiune intre 
țările N.A.T.O. și țările Tra
tatului de la Varșovia.

Printre problemele pe care 
delegația sovietică consideră 
necesar să le examineze cu 
prioritate, a continuat el, se 
află și problema creării in în
treaga lume a unor zone in 
care să nu existe arme nu
cleare și termonucleare, ceea 
ce ar împiedica extinderea in 
continuare a acestei arme de 
nimicire în masă.

Crearea de zone denucleari
zate nu pune în primejdie 
securitatea niciunui stat și ca 
urmare a înfăptuirii acestei 
măsuri nimeni nu ar căpăta 
vreun avantaj militar și. in 
acest caz, raportul de forțe- 
militare existent în lume nu 
ar fi tulburat.

V. A. Zorin a relevat că. 
după cît se pare, în prezent 
nu s-au copt încă condițiile 
pentru lichidarea grupărilor 
militare opuse, pentru lichida
rea alianțelor militare exis
tente. Este necesar un mod 
mai realist de abordare a pro
blemei lichidării actualei în
cordări internaționale și înlă
turării influenței negative pe 
care o are asupra vieții in
ternaționale însăși existența 
grupărilor militare opuse.

Călăuzindu-se tocmai de 
acest țel, guvernul sovietic a 
propus încheierea unui pact 
de neagresiune între alianțele 
existente în prezent — 
N.A.T.O. și Tratatul de la 
Varșovia. Delegația consideră 
că examinarea de către Co
mitet a acestor probleme tre
buie să ducă la adoptarea unor 
hotărîri pozitive. Asemenea 
hotărîri ar avea o mare in-

S. U. A., 
Romîniei,

fluență asupra actualei situații 
internaționale și ar contribui 
la îndeplinirea cu succes de 
către Comitet a sarcinii prin
cipale care stă în fața noastră 
și anume pregătirea tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală.

Delegatul Italiei care a luat 
apoi cuvîntul, a sprijinit întru 
totul propunerile americane și 
a încercat să-i convingă pe 
membrii Comitetului că pu
terile occidentale și-ar fi de
monstrat „bunăvoința" atunci 
cînd au consimțit să riicr-rte 
în Comitet problema interzice
rii propagandei de război.

Delegatul Indiei a subLniat 
că reprezentanții țărilor neu
tre, ca și delegația sovietică, 
sînt gata să pună pe primul 
plan problema măsurilor îm
potriva extinderii in continua
re a armei nucleare.

★
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Reprezentantul R P. Romine, 
George Maeovescu. a declarat 
că în dezbaterile sale Comi
tetul ar trebui să se conducă 
după ideea : să se examineze 
măsurile apte pentru » fi i- 
dopute și deci susceptibile de 
rezolvare

Prestigiul Comitetului no- 
stru depinde de importanța și 
nuinarul problemelor rezol
vate, de realismul și efica
citate soluțiilor la care s-a 
ajuns și nu de faptul că o a- 
numitâ problemă figurează pe 
o listă de prioritate sau pe 
alta.

In lamina acestui criteria 
esențial, a spus el. cred că ai 
fi înțelept să examinăm acum 
problema privind ..măsurile 
pentru împiedicarea unei mai 
largi răspindiri a armelor nu
cleare’.

Considerăm, a spus in con
tinuare reprezentantul R. P. 
Romîne, că încheierea unui 
acord prin care puterile nu
cleare s-ar angaja să nu 
transmită arme nucleare al
tor țări care nu le posedă. în 
timp ce aceste țâri s-ar an
gaja la rîndul lor să nu 
ducă asemenea arme, să nu le

in U» R. V S

al tineretului

Vizita lui Modibo licita

Palmiro Togliatti despre problemele

politică din Italia
de tine-

Confederației oamenilor 
Federației

MEXIC: Pregătiri 
în vederea 
Festivalului 

mondial

Festival mondial al tineretului 
și studenților pentru pace și 
prietenie care va avea loc la 
Helsinki. Recent, aici a avut 
loc sesiunea „Adunării națio
nale executive’’ la care a fost 
aprobat raportul de activitate 
al comisiei provizorii de pre
gătire a festivalului și a fost 
ales Comitetul național al ce
lui de-al 8-lea Festival al tine
retului și studenților. Din acest 
comitet fac parte reprezen
tanți ai organizației 
ret, 
muncii din Mexic, 
naționale a studenților de la 
institutele de învățămînt supe
rior tehnic. Confederației tine
retului mex'can și ai altor or
ganizații care reunesc 400.000 
ce tineri și tinere din fără. A- 
dunarea a aprobat, de aseme- 
nee, planul de activitate al 
acestui comitet.

Vizita iui 
luri Gagarin 

in japonia
'Agerpres). — TASS 

Asoc ația Japon-a»
TCK O 22 

‘-ari-i re : ____ _ „ .
UJLS3-” a orgardzaț în seara de 
21 ma. o mare recepție în cinstea 
pikKulun cosmonaut sovietic luri 
Gagar.n. aflat în Japonia 
viz-tă de prietenie.

La recepi:e au participat pes*e 
200 de persoane, printre care 
activiști oe tănm obștesc fi oa
meni pe' ici de vază, deputați în 
pariament, reprezentanți ai cercu
rilor de afaceri, oameni de ști
ință și cuffură, ziariști japonezi și 
Străin:.

La sfirșitu] primei zile a vizitei 
safe în Japonia, maiorul Gagarin 
a avut o înfîln re cu reprezentan
ță presei, radioului și televiziunii. 
Cei peste 100 de corespondenți 
care au participat la conferința de 
presă au pus cosmonautului sovie
tic numeroase întrebări.

intr-o

Intr-una din sălile Expoziției republicane de la Kiev consacrata 
împlinirii a 40 de ani de la întemeierea organizației de pionieri 

„V. I. Lenin”.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 22 mal, 
Modibo Keita, șeful statului și 
președintele guvernului Repu
blicii Mali, care a sosit la 21 
mai la Moscova, a făcut o vi
zită la Kremlin lui Nikita 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

ROMA 22 (Agerpres). — La 
Milano și-a încheiat lucrările 
conferința organizației regio
nale din Lombardia a Parti
dului Comunist Italian.

La conferință a rostit o_ cu- 
vîntare Palmiro Togliatti, 
secretar general al Partidului 
Comunist Italian, care s-a re
ferit la problemele clasei 
muncitoare din Italia și în 
special din Lombardia și la 
situația politică actuală din 
țară.

Mișcările greviste din Spania
capătă tot mai mult un caracter politic

MADRID 22 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de pre- 

relevînd intensificarea 
ale 

spanioli 
întreaga 

aceste

să, 
acțiunilor revendicative 
oamenilor 
care au 
țară, subliniază 
mișcări capătă tot mai mult 
un caracter politic. Agenția 
France Presse relatează că 
cinci mișcări politice spaniole 
au publicat un manifest în 
care cheamă toate categoriile 
sociale ale țării să realizeze 
unitatea de acțiune și să-și 
înmulțească manifestațiile de 
protest In comunicatul dat 
presei de aceste organizații 
politice după ce este exprima-

muncii 
cuprins 

că

•—e or nucleare ale S.U.A. și pentru încheierea unui acord 
• a e organizației ,,Glasul femeilor canadiene” în fața clă- 
Par amentului Canadian.

tă solidaritatea cu muncitorii 
spanioli în lupta împotriva 
„condițiilor sociale nedrepte44 
se arată că este nevoie de o 
maturizare și mai mare a cla
sei muncitoare spaniole pen
tru a atrage de partea ei și 
alte categorii sociale.

Agenția France Presse re
latează, de asemenea, că de
mocrații creștini spanioli de 
stînga au anunțat, într-un 
comunicat remis presei, că 
au încheiat o alianță „hotă- 
rîtă și cinstită44 cu Partidul 
Socialist Muncitoresc 
Spania, precum și cu 
organizații politice și 
cale democratice pentru a se 
„realiza politica socială și 
economică care se impune 
în prezent în Spania44.

Agenția France Presse in
formează că greviștii spanioli 
au respins provocarea la 
care s-a dedat secretarul ge
neral al Sindicatelor falan- 
giste, Jose Solis Ruiz, care, 
în timpul călătoriei efectuate 
la Oviedo, amenința că nici 
un miner arestat de poliție 
nu va fi pus în libertate atît

din 
alte 

sindi-

timp cît toți greviștii nu-și vor 
relua lucrul. In ciuda acestor 
amenințări, oamenii muncii 
din întreaga Spanie continuă 
lupta. In Catalonia, sublinia
ză agenția France Presse, are 
loc o intensificare a mișcări
lor greviste. La Barcelona, 
cu toate că luni dimineața 
toți muncitorii s-au prezentat 
la locul de muncă, o oră mai 
tîrziu ei au încetat din nou 
lucrul. în regiunea Bilbao, 
contrar celor afirmate de au
torități, continuă să fie în 
grevă peste 20.000 de oameni 
ai muncii. în provincia Ovi
edo, numărul greviștilor se 
ridică la 35.000.

Speriate de intensificarea 
acțiunilor greviste, autorită
țile franchiste se dedau cu 
tot mai multă brutalitate la 
acțiuni antimuncitorești. A- 
genția France Presse arată că 
poliția a încercat să perche
ziționeze sediul central al Ac
țiunii catolice din Bercelona 
pentru a confisca manifeste 
difuzate de organizația Tine
rii muncitori catolici. Mem
brii acestei organizații s-au 
opus polițiștilor.

S. Hrușciov ș! 
loc o convorbiră

Intre N. 
Keita a avut 
prietenească.

Modibo Keita a făcut, de a- 
semenea, o vizită președinte
lui Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Leonid Brej- 
nev>

„Situația clasei muncitoare 
din Italia, a spus Togliatti, 
este grea, dificultățile apasă 
în special pe umerii muncito
rilor, țăranilor, argaților, mi
cilor proprietari de pămînt și 
ai păturilor de mijloc ale 
populației". Togliatti a spus 
că „presiunile și lupta ma
selor au pus la ordinea zi
lei anumite sarcini pentru re
zolvarea cărora comuniștii au 
luptat mulți ani și continuă 
să lupte (naționalizarea unor 
ramuri ale economiei, 
darea dijmei, crearea 
sistem de autoconducere 
gională)“. „De aceea, salutăm 
cu satisfacție faptul că nu 
numai socialiștii, ci și alte 
forțe politice recunosc necesi
tatea rezolvării acestor sar
cini44. Trebuie trasă concluzia 
că dacă puținul pe care l-am 
obținut constituie un rezultat 
al luptei maselor, înseamnă 
că trebuie să dezvoltăm și pe 
viitor această luptă, trebuie 
să mobilizăm poporul la 
luptă pentru rezolvarea sarci
nilor ce se află la ordinea 
zilei. Și dacă toate aceste re
vendicări formulate vor fi sa
tisfăcute de către guvernul 
de centru-stînga, va fi bine“.

Togliatti a subliniat nece
sitatea de a se lupta pentru 
ca guvernul, care deocamdată 
nu a adus nimic nou în do
meniul politicii externe și in
terne, să ia măsuri concrete.

In încheiere, Togliatti a 
declarat : „Partidul nostru 
are rădăcini adînci în popor 
și noi chemăm la unitate a- 
cele forțe care doresc într-a- 
devăr să obțină cuceriri de
mocratice autentice. Să ela
borăm măsuri care pot fi ac
ceptate, să formulăm revendi
cări în scopul lichidării pu
terii monopolurilor și al 
schimbării componenței blo
cului aflat în prezent la pu
tere".

PE SCURT | PE SCURT

lichi- 
unui 

! re-

ALMA AȚA. — La 22 mai s-a 
deschis in capitala R.S.S. Kazahe 
o expoziție rominească de fotogra
fii artistice. Expoziția conține 80 
de lucrări reflectînd viața, munca 
ți condițiile de trai ale oamenilor 
muncii din R. P. Romînă.

DJAKARTA. — La 21 mai a 
avut loc ceremonia punerii pie
trei fundamentale a uzinei meta- 
talurgice moderne ce se va con
strui în orașul Cilegon, situat la 
extremitatea vestică a insulei 
lava. Această uzină metalurgică 
este prima din istoria Republicii 
Indonezia și din întreaga istorie a 
poporului indonezian. Uzina se 
va construi cu ajutorul economic 
și tehnic al Uniunii Sovietice. 
Ea va produce anual 100.000 de 
tone nșetal.

QUITO. — Țăranii din Ecuador 
intensifica lupta pentru pămînt. 
Potrivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, peste 100 de familii de ță
rani din provincia Azuay au ocu
pat ferma „Santa Rita" și au ce
rut ca pămîntul să fie dat coope
rativei țărănești. Împotriva țărani
lor au fost trimise trupe.

MOSCOVA. — La 22 mai, ia 
Moscova s-a deschis cel de-al 
5-lea congres unional al Asociației 
voluntare pentru sprijinirea arma
tei, aviației și Hotei (D.O.S.A.A.F.). 
La lucrările congresului iau parte 
mareșalii Malinovski, Rokossovski, 
Budionnîi, amiralul flotei — Gorș- 
kov.

Alexandr Șelepin, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a dat citire me
sajului de salut adresat congresu-

lui de către Comitetul 
P.C.U.S.

Central al

Hotărîrea 
de a sus-

In regiunile eliberate
ale Laosului

prinse de trupele generalului No- 
savan, în ultima perioadă împo
triva detașamentelor Pafef-Lao și 
ale guvernului în regiunile 
Tha, Mahatsei, 
cipă avioane

Van-Vieng, 
americane...

Nam-
parti-

Cercuri largi ale opiniei publice 
internaționale se pronunță

a 9 *s

Reproducem. cu unele 
prescurtări, din revista „Za 
rMbejom-. notele de călăto
rie ale lui A. Filippov care 
a vizitat recent regiunile 
Laosului controlate de for
țele patriotice

pentru dezarmare
ESKILSTUNA — 22 (Ager- 

pres). — Comitetul internațional 
de pregătire a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală 
și pace, în urma unor ședințe 
care au durat două zile fi la 
care au participat reprezentanții 
a 40 de țări, a dat publicității 
următorul comunicat : Comitetul 
de pregătire a Congresului mon
dial pentru dezarmare generală 
și pace (va avea loe la Moscova 
în zilele de 9—14 iulie 1962) s-a 
întrunit la Eskilstuna (Suedia) 
între 19 și 20 mai 1962. Cu acest 
prilej a avut loe un larg schimb 
de păreri cu privire la mijloace
le necesare în vederea asigurării 
întîlnirii reprezentanților a dife
rite convingeri, care, la chema
rea Consiliului Mondial al Păcii, 
au acceptat să-și asume răspun-

ăerea pentru organixarea eon- 
cresului. Conținutul tchimbului 
de păreri. precum fi scrisorile 
primite de Comitetul de pregă
tire doredeae eâ cercurile largi 
ale opiniei publice suit pent» 
încheierea unui acord cu privire 
la deaannare.

Comitetul a acordat o deosebi
ți atenție organizării unor 
dexbateri serioase fi aprofundate 
asupra tuturor laturilor proble
mei dezarmării. Aceate dezbateri 
vor trebui să aibă loc in cadrai 
comisiilor de lacra ți na la șe
dințele eu caracter mii larg. La 
următoarea sa ședință, care <a 
avea loc în silele de 6 ți 7 iu
lie la Moscova, 
elabora definitiv 
planul de lacra

Comitetol 
ordinea de zi fi 
al congresului.

frontului, pe 
de guvernul

teritoriul 
Savanna

tace incursiuni, îi ajută 
•Cfrv pe rebeli.

Nu trece zi ca spațiul aerian 
a. -eg --lor eliberate să nu fie 
îacăicat de avioanele americane .* 
aafitare și de transport.

- prmele zile, după încetarea 
focadut, patrioții din Laos, călăuzin- 
c_-se ce interesele păcii, au re- 
aunfat la adoptarea unor măsuri 
hotările pentru a pune capăt aces
tor incursiuni. Comandamentul a- 
■ericeeo-vietnamez devenea însă 
zi ce zi tot mai impertinent. Au 
:».e_ * dese cazurile cînd avioane 
- -are americane au început să 
protejeze, cu focul armelor, lan-
i ?i ~-.zez- ce d:versioniști. în. 

Valea Ulcioarelor, în raioanele 
Van-Vieng, Luang Prabang, Savan- 
naket s-au înregistrat primele vic
time în rîndurile populației paș- 
r. ce, care a avut de suferit de pe 
urma focului de arme și a bom- 
oarda^emelor efectuate din aer.

V»

Partizanii din Irianul de vest au eliberat

DJAKARTA 22 (Agerpres). 
— TASS transmite: După 
cum a transmis agenția Anta- 
ra, partizanii care luptă pen
tru eliberarea Irianului de 
vest de sub jugul colonial 
olandez, după lupte îndîrjite 
cu soldații infanteriei marine

a Olandei, au ocupat în dimi
neața zilei de 21 mai primul 
oraș — Teminabuan, situat în 
peninsula Vogelkop, la sud- 
est de orașul Sorong. Popu
lația locală a întîmpinat cu 
căldură și bucurie pe elibera
tori.

— Am auzit o discuțre in limbi 
cngtazț inlerccpftfă !• radio — 
corfinuâ ofrțeru de navigație. Cei 
ce jos au rugat să se execute cu 
mai multă precizie lansarea încăr
căturilor. Dintr-un avion ei au fost 
mustrați pentru aceasta : cică, în
cercați singuri să faceți aceasta...

De noi s-a aproiat un colabo
rator al cancelariei primului mi
nistru, care se întorcea în Valea 
Ulcioarelor venind din Rangoon, și 
a început și el să privească în jos.

— Recent, ei au lansat aici pa- 
rașutiști — a spus el. — De alt
fel, nici nu-i de mirare. Aviația a- 
mericană, la fel ca și înaintea ar-

oafe au o limită. 
Consiliul Militar Na
țional, a dat ordin să 
se tragă în avioa
nele care încălcau 
spațiul aerian al re
giunilor eliberate, 

timp, în Laosul
de sud a fost doborît primul 
avion. Printre sfărîmături — ca
davrele aviatorilor și „consilie
rilor” americani. In apropiere de 
Xien-Kuang — o regiune din in
teriorul teritoriului controlat de 
guvernul legal — artileria antiae
riană a patrioților a barat calea 
unui bombardier care a .încercat 
să atace o coloană de autovehi
cule. Pilofii acestui bombardier 
erau aviatori militari americani.

Patriofii din Laos dispun 
fapte convingătoare că la acțiu
nile piraterești participă activ 
luntari” — aviatori militari 
Vietnamul de sud, Tailanda, 
viatori ai clicii ciankaișiste, 
dau un ajutor activ clicii lui 
Oum-Nosavan.

Incursiunile se fac de pe ba
zele militare din Vietnamul de sud 
și Tailanda. Aerodromul tai- 
landez Udon a devenit princi
pala bază militară de transbor- 
dare a S.E.A.T.O. In apropiere de 
el, în școli speciale, sub condu
cerea instructorilor americani, sînt 
instruiți grupuri de diversioniști, 
lansați apoi de aviația americană 
departe în regiunile eliberate.

In ulitma perioadă, Statele Unite 
ale Americii, care se pronunță în 
vorbe pentru pace în Laos, și-au 
schimbat tactica. Comandamentul 
americano-vietnamez a dat ordin 
sa fie șterse semnele distinctive. 
Avioanele de vînătoare de tipul 
„AT-b” sînt vopsite în culoare în
chisă. Îndeplinind sarcinile coman
damentului. S.E.A.T.O., aceste a- 
vioane zboară de-a lungul frontie
relor Republicii Democrate Viet
nam, efectuează zboruri pe traseul 
urmat de avioanele Aeroflotului, 
cu ajutorul cărora se înfăptuiește 
acordarea de ajutor economic 
Laosului. Acum cîtva timp, avioane 
militare de naționalitate neinden- 
tificată au atacat pe un traseu in
ternațional avioane civile sovie
tice, care transportau produse ali
mentare în Valea Ulcioarelor.

Scurt timp după sosirea în Va
lea Ulcioarelor am făcut o vizită 
la statul major al Consiliului Mili
tar Național. In mica cămăruță se 
auzea bătaia mașinilor de scris. 
Un colonel al trupelor guverna
mentale dicta o notă informativă 
adresată comisiei internaționale de 
control, referitoare la noile încăl
cări ale acordului de încetare a 
focului de către o unitate militară 
sud-vietnameză. Văzîndu-he, el 
ne-a invitat să luăm loc, și con
tinuă să dicteze :

— La operațiile de luptă, între-

care 
Boun

zdrun- 
drumuri 

într-un

ulte zile de 
cinături pe 
de munte 
„GAZ” și iată-ne la
Sam-Neua — leagă
nul și patria mișcării 
Pafef-Lao. Am ajuns 

sărbătorii primăverii 
sărbătorită în fie- 

lui aprilie, 
budist în-

mente. In magazine — ele sînt 
deschise chiar în zilele de sărbă
toare — se găsesc suficiente arti
cole de producție locală precum 
și mărfuri primite sub formă de 
ajutor economic din țările prie
tene. Prețurile tuturor mărfurilor 
sînt stabile. Funcționează școlile, 
într-o ordine exemplară sînt menți
nute templurile și pagodele. Pre
tutindeni se vede amprenta grijii 
și ordinei.

BUENOS AIRES. -— 
guvernului argentinean 
penda Congresul și de a dizolva 
partidele politice a stîrnit un pu
ternic val de proteste in întreaga 
țară. Comitetul național al parti
dului Uniunea civică radicală in
transigentă a dat publicității o 
declarație în care consideră aceste 
hotărîri drept „un atac deliberat 
împotriva drepturilor civile demo
cratice". Comitetul național al 
partidului Uniunea civică radicală 
a poporului a anunțat hotărîrea de 
a convoca congresul național al 
partidului pentru a discuta contra- 
măsurile pe care intenționează să 
le adopte.

care an la mijlocul 
cînd, după calendarul 
cepe noul ian.

O așezare mică pe 
înalt, împodobită cu ghirlande de 
flori, arcuri de triumf acoperite de 
verdeață. In aer răsuna vuietul 
tam-tam-urilor, chitarelor națio
nale, clarinetelor din bambus. Pe 
stradă oamenii dansau, executînd 
mișcările ritmice ale dansului lao
țian „lam-vong”. Toată lumea pe 
care o vedeai, era udă din cap 
pîna în picioare. Potrivit unei 
vechi tradiții acești oameni trebuie 
să se împroște reciproc cu apă 
— aceasta simbolizînd o urare de 
sănătate și fericire, expresia dinei 
profunde considerații.

Sam-Neua constituie un exem
plu convingător al faptului că pe 
teritoriile eliberate domnește o 
ordine și un calm excepțional, 
că viața este normală. Sam-Neua 
este bine aprovizionată cu ali-

un platou

s-a întors imediat în capitală. 
Chiar în primele zile, împreună 
cu un numeros grup de bonzi, el 
s-a exprimat în favoarea lui Kong 
Le și în favoarea forțelor patrio
tice. Iar cînd forțele patriotice au 
părăsit Vientiane el a plecat 
împreună cu acestea.

In prezent, după cum am aflat, 
majoritatea covîrșitoare a bonzi
lor din Laos, inclusiv acei care 
trăiesc pe teritoriul ocupat de 
rebeli, critică vehement politica 
grupului Boun Oum-Nosavan și 
sprijină activ Neo Lao Haksat.

m vizitat templul 
In Peng. La intrare 
ne-a întîmpinat bon
zul (preotul) — bine 
legat, un om între 
două vîrste, în 
haine galbene. Nu

mele lui este U Pan. Ne invită să 
vizităm templul, iar apoi stă cu 
plăcere de vorbă cu noi.

Nu poți să nu vorbești despre 
el. Intr-adevăr, este un om extrem 
de interesant. U. Pan și-a făcut 
studiile teologice în India, a 
frecventat colegiul din Bihar, a 
studiat filozofia budistă.

Aflăm că după întoarcerea sa 
din India, el a început să țină 
slujbe într-un templu din Vienti
ane. Predicile sale despre pace, 
despre dragostea față de om, 
condamnarea de către el a corup
ției, unul din principalele păcate 
ale funcționarilor din Vientiane, 
nu erau pe placul autorităților. 
Pentru a se debarasa de el, au
toritățile l-au mutat la Luang- 
Prabang. Aici el a aflat despre 
lovitura de stat din Vientiane și

Prințul Sufanuvong înmînînd distincții unor luptători din trupele 
Patet Lao

otrivit tradiției, în- 
tr-una din serile a- 
nului nou se organi
zează sărbătoarea 
lampioanelor. Fie
care familie, după 
gustul ei, confec

ționează un lamgjon ; toată lumea 
lucrează la el și odată cu lăsarea 
serii, în ziua stabilită, iese în 
stradă. Astăzi această tradiție de 
multe secole se remarcă prin noi 
particularități, a căpătat un nou 
conținut

Oamenii se pregătesc cu mult 
timp înainte în vederea sărbătorii 
tradiționale a lampioanelor. Aceste 
lampioane sînt confecționate de 
elevi, de oameni în vîrstă. Și, 
desigur, pînă în momentul înce
perii sărbătorii, oamenii căutau să 
nu dea în vileag secretul lor, deși 
acest lucru era practic imposibil.

lată că a sosit ora mult aștep
tată. Deasupra templului „In-Peng" 
a apărut o mică lanternă care 
marca începutul sărbătorii. Au 
început să sune tobele. După scurt 
timp am fost martorii unei proce
siuni gălăgioase care trecea în
cet pe stradă. Deasupra capete
lor, ca într-un basm fantastic, 
pluteau lampione multicolore. 
Din depărtare era greu să distingi 
forma lor.

lată că procesiunea sărbăto
rească s-a apropiat. Am remar
cat că oamenii duceau în mîini 
lampioane avînd forma sateliților, 
rachetelor și a avioanelor. Pe 
ele, cu litere rusești, era înscris 
cuvîntul „U.R.S.S.”, erau lipite 
fotografii tăiate din reviste și 
ziare ale lui luri Gagarin și Ger
man Titov. Pe un lampion uriaș, 
avînd forma unei bile uriașe se 
aflau inscripțiile : „Pace și prie
tenie", „Trăiască Laos-ul neutru 
independent” I Aceste cuvinte au 
fost scandate, din cînd în cînd, în 
cor de participanfii acestei pro
cesiuni cu torțe.
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