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Proletari clin toate țările, uniți-vă !

//V CINSTEA ZILEI si PUGUST te li cînteia
BE 23 MESI “«X

4 962]

Fruntași
în întrecere

Reparațiile de cea mai bună ca
litate pe care le iace utemistul 
GHEORGHE PASĂRE, de la sec
torul sculerie al Uzinelor „Semă
nătoarea'' din Capitală i-au adus 
aprecierea colectivului șl titlul de 
lruntaș.

învingătorii
adîncurilor

* «

plimeritire brigadaPe dealul „Seninului" de la 
Țintea, într-un loc însorit, a 
poposit brigada de foraj a co
munistului Marin lorga. Aci 
avea să fie amplasată sonda 
care ca și celelalte semene ale 
sale avea să primească o ci
fră — 217 — adăugîndu-i și 
numele „Seninul“ de la cel al 
dealului pe care se afla.

Încă de la început sondorii 
s-au angajat să termine de 
forat sonda cu trei zile mai 
devreme. Și lucrul a început. 
Fiecare membru al brigăzii se 
străduiește să manevreze cu 
pricepere sculele, materialele, 
mașinile. Întregul colectiv 
pare un singur om. Entuzias
mul cu care s-a lucrat a fă
cut ca timpul planificat să 
rămînă în urmă față de cel 
realizat. Intîi cu o oră, cu 
2-3-4, cu o săptămână. A fost 
pusă în funcție apoi turbina. 
După săparea a 200 de metri, 
adîncurile au început să se 
împotrivească sapei. Sondorii 
au dat de straturi tari de 
gresie și sare. Timpul a în
ceput. din nou să crească, să 
se apropie de cel planificat. 
Terenul se împotrivea cu în
dărătnicie.

—Nu poți ști întotdeauna cu 
precizie, spuneau specialiștii 
geologi, ce roci zac în adinci- 
me. Probabil că sonda va în- 
tîrzia peste timpul planificat 
de foraj cu 8-10 zile.

_  Dar cu angajamentul 
nostru cum rămâne ? * și-au 
spus membrii brigăzii. Să în- 
tîrziem ? Nu, asta nu se poate. 
Trebuie să-i dăm zor. Nici un 
minut pierdut. Și în consfătui
rea brigăzii fiecare a venit cu 
propuneri privind mai buna 
organizare a muncii. Au vor
bit atunci sondorii Constantin 
Samoilă, Marin Gurăvale, 
podarul Ion Simian, mecani
cul Ion Preda. Lucrul a în
ceput cu mai multă însufleți
re. Forajul trebuia terminat 
în timp. Sub conducerea pri
cepută a comunistului Marin 
lorga, tinerii au perforat ro
cile de cremene, gresie și sare 
ale adîncurilor. Victoria a fost 
âștigată. La talpa sondei s-a 
ajuns cu 7 zile mai devreme 
de cit prevedea planul și cu 4 
zile mai devreme decît anga
jamentul luat. Dar nu numai 
atît. In loc de cheltuieli su-

li !
DOADEȘ EUGENIA 

noscută ca una dintre tinerele 
muncitoare care lucrează atent,
străduindu-se să dea confecțiilor 
pe care le produce sectorul con
fecții al Fabricii de confecții și 
tricotaje din București, un aspect 
frumos și o calitate superioară.

lucru de 
se stră- 
ROMAN 
cusut a 
„Partiza- 
unul din-

Economii de materiale, 
bună calitate, iată ce 
duiește să facă utemistul 
EFT1MIE, de la secția 
Fabricii de încălțăminte 
nul'' din Bacău. El este
tre fruntașii iabricii în întrecerea 
pornită în cinstea sărbătorii eli
berării.

Unul dintre fruntașii puțin obiș- 
nuiți este utemistul GHEORGHE 
COCA. El e ofițer mecanic 111 pe 
vasul Transilvania. In cinstea zi
lei de 23 August, el a iost pro
pus pentru panoul de onoare al 
vasului, asta, se înțelege, pentru 
munca lui deosebit de sîrguin- 
cioasă.

Execută 
arături 

îa vreme 
și de bună 

calitate
Gospodăriile agricole colective 

deservite de S.M.T. Cela, regiu
nea Crișana, au terminat arătu
rile de vară. Organizarea mun
cii în două schimburi la peste 
60 la sută din numărul tractoa
relor și folosirea rațională a ca
pacității de lucru a acestora au 
permis executarea arăturilor la 
vreme și de bună calitate. O 
dată cu această lucrare, gospo
dăriile colective au aplicat sub 
brazdă 60 000 de tone de gunoi 
de grajd.

Arăturile se apropie de sfâr
șit și în gospodăriile colective 
din raza stațiunilor de mașini și 
tractoare Săcueni, Chișineu Criș 
și Ghiorac.

Piuă acum, în raioanele Criș, 
Oradea și Margbita au fost exe
cutate arături pe 60-75 la sută 
diu suprafețele planificate.

(Agerpres)
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_ - realizat 
economii- de dnațerlale chimi
ce și piese A schimb în va
loare de 173 OtyT lei. Sonda a 
fost trecută apoi și de specia
liști în acte și rapoarte cu 
denumirea pe care i-au dat-o 
membrii brigăzii — Sonda 217 
„Seninul" din sectorul Liliești 
la care au adăugat: cu re
zultate excepționale. Brigada 
a fost dată ca exemplu. Mun
ca sondorilor conduși de Ma
rin lorga e cunoscută azi de 
petroliștii întregii schele. Ea 
însă nu e singura. Alte 30 de 
brigăzi de petroliști din Va
lea Prahovei au terminat în 
cinstea zilei de 23 August de 
forat înainte de termen

a

■ ■ • ’ ‘ ----- tot
atîtea sonde, contribuind din 
plin la îndeplinirea planului 
de foraj pe 3 luni cu 20 de 
zile înainte de termen. In a- 
ceastă perioadă s-au forat pes
te plan 12 000 de metri și 
s-au economisit peste plan mai 
mult de 2100 000 de lei. La 
aceste rezultate se mai a- 
daugă unul la fel de însem
nat — s-a extins forajul cit 
turbina la peste 40 la sută 
din totalul metrilor forați, față 
de 36 la sută cit prevedea 
sarcina de plan.

I. TEOHARIDE
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Participând la întrecerea so
cialistă, colectivul de muncă 
al stației C.F.R. Gheorghieni 
a îndeplinit în bune _ condiții 
sarcinile de plan ce-i reve
neau. în ultimele trei luni la 
indicatorul de plan „staționa
rea vagoanelor la încărcare- 
descărcare“, timpul a fost re
dus cu 0,3 ore pe vagon ; s-au 
expediat peste plan 1 639 tone 
și s-au descărcat peste plan

901 vagoane. Făcînd bilanțul 
succeselor totale, a reieșit că 
sarcinile de plan pentru pe
rioada respectivă au fost de
pășite cu peste 30 la sută.

Evidențiindu-se pe regiona
la feroviară Brașov stația noa
stră a fost distinsă cu di
ploma de onoare.

PETRE RACOVIȚEANU 
impegat de mișcare

Realizările minerilor
Exploatarea minieră Lonea ocupă locul II în întrecerea cu celelalte 

Harnicii mineri închină succesulexploatări miniere din Valea Jiului. .. ... ...
obținut, marii sărbători care se apropie.Jn, primele 7 luni m au extras 
peste plan din adîncurile i 
prima' decadă a !_/. ~'Z

Un accent deosebit s-a acordat creșterii 
semestru minerii au 
post iar în iulie cu 
de cost pe tona' de cărbune a fost 
astfel 372 000 lei.

S-au evidențiat brigăzile conduse 
mion Petric, Nicolae Burdea, Aurel 
Crefu.

abatajelor 10 038 tone de cărbune, iar în 
lunii august încă 1 264 de tone.

' ■ ’ i randamentului. în primul
lucrat cu un randament de 1,153 tone cărbune pe 
1,222 tone cărbune pe post. Ca urmare, prețul 

redus cu 1,12 L. --------------------

Ah îndeplinit planul
La schela petrolieră Jicleni lu

crează peste 650 de tineri. An- 
trenafi în întrecerea socialistă ei 
au contribuit activ la îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan pe 
luna iulie. Organizația U.T.M., 
sub conducerea organizației de 
partid, se ocupă cu grijă 
de îndrumarea tinerilor la ac
țiunea de ridicare a calificării 
lor profesionale. Generalizarea 
experienței înaintate a făcut ca 
numărul fruntașilor să crească con
tinuu. Astfel, din cei 650 de ti
neri, cîți lucrează în schelă, 325 
sînt fruntași în produefie. Printre 
aceștia se numără și Toma Voicu- 
lescu, loan Pulbere, loan Vulpe, 
Constantin Sfranciog de la secția 
a V-a extracție.

Cu vedere

Telefoto TASS

în pag. a IV-aa

InsBimîri

Nu știu dacă ați remarcat, dar 
prima întrebare ce și-o pun oa
menii care se întîlnesc pe litoral 
este aceasta :

•— Stai In cameră cu vedere Ia 
mare ?

Așa cum e și firesc, datorită 
specificului construcțiilor, răspun
surile nu pot ii atirmative în pro
porție de sută la sută șl atunci 
intervin celelalte variante ale ve
derii: spre Siut-Ghiol, spre Te- 
chirghlol sau spre șoseaua națio
nală.

Acum clteva zile, in frumoa
sa stațiune de lingă Constanța, 
am auzit un răspuns care, sincer 
să vă spun, m-a emoțional.

— Am cameră cu vedere la... 
Mamaia.

Și, Intr-adevăr, vederea la Ma
maia este splendidă: în fată se 
deschide o panoramă pe care 
acum 3—4 ani o credeam de do
meniul unui viitor mult mai în
depărtat ; te plimbi pe faleză și 
nu te saturi admirînd ceea ce 
vezi i adresezi din inimă un gînd

lei economisindu'se

de comuniștii 
Berindei, loan

Ștefan Toacă, Si'
Solovan, Gheorghe

CONSTANTIN BĂBUȚA
muncitor

Peste 200 de modele noi
SATU MARE (de 

la corespondentul nos
tru). Așa cum este și 
firesc acum în preaj
ma zilei de 23 Au
gust muncitorii Fa
bricii de confecții 
„Mondiala“ din Satu 
Mare își fac bilanțul

succeselor obținute, 
își intensifică efortu
rile pentru a le de
păși. Concretizate, 
iată rezultatele: In 
ultimele două luni au 
fost create peste 200 
de modele. Printre 
creatori sînt și Szo-

Consumuri specifice
reduse

BACĂU (de la co
respondentul nostru).

In ultima perioadă 
98 la sută din produ
sele realizate la sec
ția cusut a Fabricii 
„Partizanul“ din Ba
cău sînt de calita
tea I. La acest succes 
au contribuit nume
roși tineri printre 
care Aurica Ștefano- 
vici, Ortansa Filip, 
Dumitru Galeriu și 
alții.

în secția de croit, 
alături de calitate, un

obiectiv principal în 
întrecere îl constituie 
economiile. Realizînd 
din aceeași cantitate 
de materie primă mai 
multe produse, croi
torii în piele contri
buie din plin la re
ducerea prețului de 
cost. Lucrînd cu spi
rit gospodăresc, bri
gada de stanțori a e- 
conomisit în ultima 
lună 18 116 dm. p. 
piele iar brigada con
dusă de Nicu Vasile, 
33 500 dm. p. piele.

Zoy Ștefan, Ecaterina 
Sado, Ieremuș Ludo
vic; în primele 7 
luni ale anului s-au 
introdus în fabricație 
400 modele printre 
care taioare și balon- 
zaide pentru femei, 
haine pentru c". 
sacouri sport pentru 
bărbați.

O atenție deosebi
tă s-a acordat extin
derii metodelor avan
sate de lucru. Astăzi 
peste 2 200 de mun
citori aplică metode 
care le permit să lu
creze cu randament 
sporit. Peste 500 de 
muncitori au fost de
clarați fruntași în 
producție.

Succesele obținute 
de întregul colectiv, 
au permis fabricii 
numai în primul 
mestru al anului 
realizeze un spor 
producție valoric 
8 052 000 lei 
1 040 000 lei econo
mii la prețul de cost.

copii,

„Frafii cosmici" Andrian Nikolaev și Pavel Popovici s-au înfîlnit 
imediat după sosirea pe Pămînt, cu localnici din regiunea Karagan
da, care au venit să-i felicite pentru încheierea cu succes a strălu

citului lor raid cosmic.

o Ecoul internațional 
al epocalei realizări 
sovietice în cucerirea 
Cosmosului.

TELEGRAMA

©
lut

Telegrame de sa- 
din întreaga lume

Noi amănunte dupăO

aterizarea cu succes a 
fraților cosmici"

ȘERBAN DUMITRU 
corespondent

du, regiunea București se lucrează intens la recol
tarea si însilozarea porumbului furajer

Foto: AGERPRES

Excelenței sale DR. SUKARNO
Președinte și prim-ministru al Republicii Indonezia

Djakarta

în numele poporului romîn, al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, al Consiliului de Miniștri și al nostru 
personal transmitem Excelenței Voastre, guvernului și poporului 
indonezian cele mai cordiale felicitări și urări de noi succese 
cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a Zilei Independenței 
Republicii Indonezia.

Ne exprimăm ferma convingere că relațiile prietenești din
tre țările noastre vor continua să se dezvolte în folosul ambelor 
noastre popoare, în interesul păcii și colaborării internaționale.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Române

Plecarea delegației Uniunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. Romînă la lucrările 

Congresului IL I. S.

bun și mulțumiri celor care au 
așternut în biroul de proiectări 
planurile, celor care au ridicat a- 
ceste minunate monumente arhi
tectonice, celor care au pavat 
faleza cu piatră colorată, dîndu-i 
seara în luminile lămpilor cu 
neon o minunată strălucire.

Mamaia, luată în întregimea el, 
poate fi concentrată într-o for
mulă cu următoarele componente: 
gust fantezie 4- multă, multă 
grijă față de om.

'Așadar, cunoscutul meu locuia 
într-o cameră cu vedere la Ma
maia. 11 urmăream în fiecare 
după-amiază cum privea din bal
con cu ochi de îndrăgostit peisa
jul din jur, stațiunea. Îmi mărtu
risea că s-ar bucura să vadă toată 
această frumusețe redată pe pe
liculă. Cineaștii noștri i-au ghicit 
parcă gîndurile și au plasat ac
țiunea noului film „Vacanță la 
mare'' în Mamaia, care va consti
tui, în culori și pe ecran lat, fun
dalul unei comedii muzicale. De 
dimineața plnă seara tlrziu, ve
derea la Mamaia se completează 
cu vizionarea scenelor filmate 
chiar pe plajă. Prin difuzoare se 
aud indicațiile regizorului Andrei 
Călărașu, macaraua pe care se 
află operatorul E. Feher face miș
cări iscusite, iar pe nisipul fier
binte, sub privirile uimite ale ce
lor veniți la odihnă, își iace a- 
patiția un grup de tineri lmbră- 
cați In costume de... schi.

Așa cum se întîmplă de 
mal multe ori în comedie, 
povestea a pornit de la 
curcătură : un ansamblu de
artiști amatori este premiat, pen
tru succesele obținute, cu o va
canță la munte, care se transior- 
mă însă datorită greșirii trenului 
într-o vacanță la Marea Neagră, 
o vacanță cu peripeții, căutări de 
soliste pentru orchestra organiza
tă Ia cererea O.N.T.-uIui, etc. etc. 
Viitorii spectatori se vor lntllni 
cu lurie Darie, Zighi Munte, 'Au
rel Glurumia, Haralambie Boroș 
și cu trei tinere soliste care vor 
cînta noi melodii de muzică u- 
șoară.

Așadar, este un iilm realizat de 
tineret.

De altiel, întîlnirea a fost adec
vată tinereții hotelurilor, cinema
tografului, restaurantelor (în care 
de la ora 11 se 
rele pentru a nu 
veniți la odihnă) 
tinereții frumoasei
litoral, unde cunoscutul meu lo
cuiește intr-o cameră despre care 
spune cu mîndrie justificată :

— E cu vedere Ia... Mamaia.

cele 
toată 

o în
tineri

a oricare mare șan
tier, Oneștiul e țara 
însăși sintetizată în 
miniatură. Dacă în- 
tîlneșfi oameni care 
au descins aici de 
pe băncile școlii

și au rămas, crescînd odată cu 
construcțiile industriale ori cu 
etajele blocurilor, există și oa
meni care au trecut prin multe 
șantiere. Dacă există frotușeni și 
băcăoani, afli și tineri dm toate 
unghiurile țării. Și parcă viața 
lor aici întruchipează toate mul
tiplele prefaceri de la 23 August 
încoace, lată'l pe fierar-betonistul 
Grigore llian, șef de brigadă în 
Șantierul II Sodă. A venit aici din 
Alba lulia. Iși șterge de cămașa al
bastră palmele mari, bătătorite, 
te învăluie cu privirea vie, pă
trunzătoare, încrețește puțin frun
tea înaltă, arsă de soare și-fi în
tinde o mînă tovărășească, grea 
de putere. A lucrat la Casa Scìn
teli, la Reșița, la Călimănești, la 
Hunedoara. Iar din 1959 lucrează 
la Onești. Cîți ani are î Treizeci 
și ceva. Treizeci de ani și cît ma
terial a prelucrat și l_a așezat în 
coiraje, să facă din beton și fier 
zidiri mai tari ca acelea pregătite

de meșterii lui lancu de Hune
doara, cînd i-au construit castelul. 
Cei doisprezece oameni din bri
gada lui llian sînt, în majoritate, 
din Hunedoara. Acum lucrează la 
sectorul acefilenei, la turnul de 
răcire, la castelul de apă, la hala 
compresoarelor.

Grigore llian știe să 
în sufletul oamenilor, 
leagă și să-i ajute. Se 
mereu cu tovară
șii lui : și la lo
cul de muncă, și 
la grupulsocial 
unde locuiește, 
și în excursiile 
pe care le orga
nizează. E sfătos 
și-i piace să cin- 
te melodii transil
vănene, ca aca
să :

Eusuioc floare cătafă, 
Hei iubito de-mi arată 
Unde ne iubeam odată...

de Dumitru Âlmaș

pătrundă 
să-i înțe- 
sfătuiește

___ ’ '. La 
început a fost porcar, la un chia- 
buran din Heneg, lîngă Alba lu- 
lia. Pe urmă a muncit la un un
chi, o muncă 
zori în amurg 
la secerat, la

fența de cînd avea zece ani.

istovitoare, din 
; la arat, la grăpat, 
cărat la pădure.

8

Dragostea pe care șeful 
brigadă fierar 
gore llian o 
pornește din 
insondabile. 
ființa și viata

de
Gri-

lui
— befonisful 
arată ortacilor 

adîncuri aproape
Pornește din însăși 
lui. Iși câștigă exis-

ci doar hrană, cîte
... . scroabă de opincă 
cu seamă, o făgăduială 
_Ii dea un iugăr de 

pămînt pentru casă. Oamenii zi~ 
ceau : „Măi, Grigorifă, vezi că 
unchiu-tu îi șarlatan, o să-i slu
gărești de pomană toată viața“. 
Cînd a început să-i spună un
chiului adevărul, acesta l a alun-

Nu'i da salar, 
o rufă, ori o 
și, mai L- . 
vagă c-o să-i

Azi dimineață a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se 
ningrad delegația 
care va participa la 
Congresului Uniunii 
ționale a Studenților

spre Le- 
U.A.S.R. 
lucrările 
Interna-

ce va

avea loc între 18—27 august 
a.c.

Delegația este condusă de 
tovarășul Ștefan Bîrlea, se
cretar al C.C. al U.T.M., pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R.

Zahăr din noua recoltă
Fabricile de zahăr din Chi- 

tila, Timișoara și Giurgiu au 
început prelucrarea sfeclei din 
noua recoltă. Pe măsura ma
turizării sfeclei, vor începe să 
lucreze și celelalte fabrici din 
țară.

în vederea desfășurării 
condiții bune a procesului 
producție, în fabrici au fost 
făcute din timp reparațiile ne
cesare și s-a asigurat aprovi
zionarea cu piese de schimb și 
materiale. Pentru îmbunătăți
rea calității produselor au 
fost introduse procedee mo
derne de purificare a zemuri- 
lor și a siropurilor rezultate 
din prelucrarea sfeclei.

în 
de

închid diiuzoa- 
deranja pe cei 
într-un cuvînt, 
stațiuni de pe

(Agerpres)
Alexandru staro

în barăcile 
împrietenit

gat. A intrat ucenic la un fierar 
de forjă. A sfat la căminul de 
ucenici. In '48, patronul a dat foc 
atelierului, ca să nu-l naționali
zeze. Trei luni a umblat fără rost. 
Pe urmă s-a dus cu alji tineri bri
gadieri la Bumbești-Livezeni.

— Am plecat acolo atras ca de 
un magnet,, povestește llian. Mun
ceam cu o bucurie pe care n-o 
mai simțisem niciodată. Acolo am 

fost primit în rin- 
durile Uniunii Ti' 
retului Muncitor. 
Aveam șapte
sprezece ani cînd 
s-a terminat trea
ba pe Valea Jiu
lui și m-am dus 
la Hunedoara. 
Lucram la des
cărcatul vagoa
nelor. Dormeam 

lîngă castel. M-am 
llea Constantin și 

Oricît era de

de
cu

cu Graur Petre.
greu, fot nu m-am lăsat și-am fă
cut școala profesionala. Am înce
put să lucrez și în șut. Era tare 
anevoie; mai ales schimburile 
de noapte. Am trecut apoi la un 
atelier mecanic. Lucram cu tra-

gere de inimă. I'a plăcut și mai
strului Zaharia Mihăișteanu. M-a 
întrebat intr-o zi : „N'ai vrea să 
te faci fierarbefonist ?“. Așa am 
ajuns în meseria asta. Așa am 
ajuns să-mi fie dragi construcțiile 
mari, șantierele...

Poate biografia lui Grigore llian 
e un roman. Poate-i o viață obiș
nuită de om al șantierelor noastre, 
o viafă de comunist. El povestește 
totul la modul cel mai firesc, mal 
modest, mai uman. Parcă zice : 
„Ăsta sînt 1“.

Tresare din gînduri și zîmbeșfe. 
Aprinde o țigară și-mi povestește 
despre sofie, despre munca ei 
de bibliotecară, despre copilașul 
de 8 luni, care-i zîmbeșfe cu 
bucurie cînd îl vede intrînd în 
casă, despre excursiile făcute prin 
fără, la Suceava, Roman, Vatra 
Dornei...

La plecare îți sfrînge mîna cu 
putere. Simți această putere spre 
tine ca un fluid. E puterea lui ne
măsurată de om care construiește 
în numele fericirii, o putere sim
plă, dăruind frumusețe și măreție 
palatelor industriale, care se 
înalță spre cer.
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Tot mai mulți dintre cititorii noștri de la sate ne cer 
nele ziarului, metodele folosite de cei ce au obținut an de 

și animale. Din scrisorile trimise redacției, se desprinde
cercetări
a gospo-

raionăle

să popularizăm, prin coloa- 
an producții mari vegetale 
interesul viu pe care ace

știa îl manifestă față de cele mai noi rezultate obținute de institutele de
agricole și față de experiența înaintată a gospodăriilor agricole de stat și 
dăriilor colective fruntașe.

Ca răspuns la aceste cerințe, ziarul nos tru, în colaborare cu comitete
U.T.M. din diferite regiuni ale țării, a început organizarea unui ciclu de consfătuiri.
La aceste consfătuiri participă specialiști din stațiunile experimentale agricole, pre
ședinți de G.A.C., ingineri din G.A.S., fruntași ai recoltelor bogate, secretari ai comi
tetelor comunale U.T.M., secretari ai orga nizațiilor de bază U.T.M. din G.A.C.

Prima consfătuire din acest ciclu a avut loc zilele trecute la Stațiunea experimen-
tală agricolă Dobrogea. In 
porumb.

dezbatere: căile obținerii unor producții mari de griu și

dată după desprimăvărare am făcut o 
lucrare cu sapa rotativă sau 
stelată, după caz, pentru 
crustei. Densitatea la metrul 
soiuri (după ieșirea din iarnă, 
martie) a fost următoarea :
520—550 de plante : Bezostaia 590—620 
de plante ; San Pastore 640—680 de 
plante. întreaga cultură fiind curată de

cu grapa 
spargerea 
pătrat, pe 
prin luna 
Triumph

ÎNSEMNĂRI DE LA CONSFĂTUIREA 
TINERETULUI" ÎN COLABORARE CU

is-de-dimineață, porțile sta
țiunii experimentale Dobro
gea s-'m deschis larg. Oas
peții — tineri din toate col
turile raionului Medgidia — 
s-au strîns rînd pe rînd în 
sala spațioasă, pregătită a-

nume pentru această consfătuire. Discu
țiile, schimburile de păreri în legătură 
cu tema anunțată din vreme, se înfiripă 
repede; fiecare are de spus ceva, fie
care vrea să cunoască experiența dobîn- 
dită de ceilalți. Cină ia cuvîntul utemis- 
tul VILI OPREA — șeful secției Poarta 
Albă a gospodăriei agricole de stat Mur- 
fatlar (care este în același timp și se
cretarul organizației de bază U.T.M. din 
secție) în sală se face liniște depli
nă. Vorbitorul, referindu-se, la cultura 
griului, arată căile prin care lucrătorii 
din această secție au reușit să obțină 
anul acesta o producție de 3 531 kg grîu 
la hectar.

buruieni, pînă la recoltare nu s-a mai 
executat nici o lucrare de întreținere.

Recoltarea a durat în total 10 zile. 
Am urmărit cu atentie stadiul de vege
tație al fiecărui soi în parte, și am reu
șit să facem această lucrare în timpul 
optim, la coacerea deplină (am recoltat 
cu combina) evitând astfel pierderile 
prin scuturare.

A fost un an secetos. Precipitațiile au 
fost puține (206 milimetri la metrul pă
trat, adică mult sub media normală) și 
neuniform repartizate. Totuși, împotriva 
secetei am avut o armă puternică — 
agrotehnica. Aplicarea ei a stat perma
nent în centrul atenției tinerilor noștri 
mecanizatori,- care au pregătit cu migală 
de adevărati grădinari recolta amintită.

în condițiile campaniilor agricole, cen
trul muncii politice desfășurate de or
ganizația de bază U.T.M. din secție s-a 
mutat în cîmp. în cadrul grupelor 
U.T.M. din brigăzile de mecanizatori. A- 
jutați de comuniști, organizatorii grupelor 
U.T.M. au pus cu regularitate în dis
cuție necesitatea efectuării unor lucrări 
de un înalt nivel agrotehnic, respecta
rea disciplinei socialiste de producție, 
întrajutorarea. S-a născut astfel iniția
tiva organizării unui autocontrol rigu
ros al tuturor lucrărilor efectuate. Fie
care tractorist a avut cu el, la arături, 
o linie gradată, un „brazdometru”. cu 
care verifica periodic adîncimea brazdei.

O altă inițiativă valoroasă pornită în 
urma unor discuții purtate în cadrul 
grupelor U.T.M. a fost aceea a organi
zării

„Agrotehnica
mama

recoltelor mari“
Cu toată seceta care a bîntuit si la 

noi — și-a început Vili Oprea cuvîn
tul — am reușit să obținem în anul 
acesta o producție de 3 531 de kilogra
me de grîu la hectar. Nu-i un fapt în
tâmplător si izolat, ci este o dovadă în 
plus că împotriva secetei arma cea mai 

eficace este agrotehnica, că aceasta este 
mama recoltelor mari. Prin grija or
ganizației de partid și a conducerii sec
ției s-a dat o deosebită atenție respec
tării tuturor regulilor agrotehnice. Din 
cele ce urmează, vă veți da seama 
de acest adevăr. Am avut de însămînțat cu 
grîu o suprafață de 500 de hectare. De la 
început ne-am gîndit la toti factorii care 
vor contribui la obținerea unor produc
ții mari și. pe rînd. ne-am ocupat cu 
atentie de fiecare în parte. Mai întîi 
am tînut seama de cele mai bune plante 
premergătoare. Am ales 211 hectare 
după borceag, 114 hectare în porum- 
biște. iar pe 175 de hectare am pus 
grîu după grîu. Știind din proprie ex
periență că arăturile făcute la timp si 
la adîncimea corespunzătoare influen
țează în mod deosebit producția, le-am 
acordat toată atenția. Astfel, îndată după 
recoltarea borceagului (anul trecut, bi
neînțeles) am arat întreaga suprafață 
între 25 iunie și începutul lunii iulie, 
între 5 și 20 iulie, imediat după ce am 
strîns recolta de grîu, am arat miriștile. 
La începutul lunii octombrie am făcut 
arăturile pe suprafețele eliberate de co
cenii - de porumb. Arăturile au fost fă
cute la adîncimea de 35—40 de centi
metri cu plug cu scormonitor, în agre
gat cu grapa stelată. Sub brazdă au fost 
încorporate cîte 500—600 de kilograme 
de superfosfat la hectar. Pînă la însă
mîntare, terenul a fost menținut curat 
de buruieni și afinat prin două lucrări 
de discuire și grăpare. Cu 1—2 zile 
înainte de însămîntare am mai lucrat 
odată cu discuitorul la adîncimea de 10-12 
cm, creînd astfel un bun pat germina
tiv. Pentru a asigura o sămîntă de ca
litate, cu o greutate absolută mare, am 
selectat grîul de două bri. La prima 
vedere pare o cheltuială inutilă, dar ea 
este răsplătită din plin prin sporul de 
recoltă obținut. Semănatul l-am făcut 
între 1—18 octombrie, prelungirea fiind 
cauzată de terenurile ocupate de po- 
rumbiște. Suprafața de grîu însămîn- 
tată după porumb am tăvăiugit-o. de
oarece 
tă. Ca
444 de 
tare și

Răsărirea în toamnă a fost uniformă 
la toate soiurile. în luna februarie, cînd 
pămîntul era înghețat, am aplicat pe 
întreaga suprafață cîte 100 de kilogra
me de azotat de amoniu la hectar. în-

arătura era proaspătă, neașeza- 
soiuri am folosit Triumph pe 
hectare, Bezostaia pe 35 de hec- 
San Pastore pe 21 de hectare.

Interes viu, afenfie deosebită. Tot ce se spune aici este foarte interesant

unor schimburi prelungite într-o 
perioadă din luna februarie. 
De unde s-a ivit această ne
cesitate ? îngrășămintele chi
mice puteau fi administrate 
numai atunci cînd terenul era 
înghețat. înghețul însă dura 
puțin și pe moină nu se mai 
putea lucra. A pornit astfel o 
adevărată întrecere cu timpul 
din care învingători au ieșit 
mecanizatorii. Aceeași luptă 
pentru scurtarea timpului da 
lucru s-a desfășurat și la re
coltat.

Și astfel, cu oameni pri- 
cepuți.. stăpîni pe agrotehnică, 
am reușit să obținem produc
ția de 3 531 de kilograme de 
grîu la hectar. Acum, pe ace
leași baze pregătim recolta a- 
nului viitor.

Bine documentată, bogată in 
exemple, expunerea a stirnit 
interesul tuturor participanți- 
lor la consfătuire. Și tot cu 
aceeași atenție ei au ascultat 
cuvîntul tovarășului OPREA 
NEAGU, președintele gospodă
riei colective din Satu-Nou, 
care a vorbit despre:

Dobrogea.
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„Și acum, iată imporfanjc' deosebită a îngrășămintelor asupra producțiilor de grîu“ — le
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——' . o Hiyic^auiiiiidwr asupra proaucpiior ae griu — ie
spune participantilor la consfătuire tovarășul Petre Tomoroga, directorul Stafiunii experi

mentale Dobrogea.
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ca la carie“
Si noi am obținut producții 

cum nici măcar nu îndrăzneam 
săm pe vremea cînd eram de 
dumneavoastră — le spune președintele 
tinerilor participanti la consfătuire. La 
grîu. de pildă, am scos în anul acesta 
în medie peste 2100 de kilograme la 
hectar. Dar nu asupra grîului vreau să 
insist acum, ci asupra porumbului.

Anul trecut, de pe cele 350 de hectare 
cultivate cu porumb am obținut o pro
ducție medie de peste 4 200 de kilogra
me de boabe la hectar.

bune, 
să vi- 
vîrsta

180 de hectare

au fost irigate, iar restul neirigate. La 
irigat producția medie obținută a fost 
de 5 350 kg de boabe la hectar, iar la 
neirigat de 3100 kg boabe la hectar. 
Terenul nostru nu este uniform. O parte 
este cernoziom castaniu, fertil. Altă 
parte însă este bălan de stepă — mai 
sărac, mai neproductiv. Precipitațiile 
sînt specifice stepei dobrogene — pu
ține și neuniform repartizate. Expe
riența mai multor ani ne-a demonstrat 
însă că, cu ajutorul agrotehnicii înain
tate, putem învinge aceste neajunsuri, 
în legătură cu aceasta am să vă dau 
destule dovezi în cele ce urmează.

în vara anului 1960, după păioase, și 
în toamnă după prăsitoare am arat în
treaga suprafață la adîncimea de 28—30 
de centimetri. Pe o suprafață de 65 de 
hectare am împrăștiat 1 300 de tone de 
gunoi de grajd, care a fost băgat sub 
brazdă odată cu arătura adîncă. Pe alte 
150 de hectare am aplicat în primăvara

Recomandările Stațiunii experimentale 
Dobrogea cu privire la:

rea- 
stau 
oca- 
însă

în condițiile regiunii Dobrogea, pla
nul de dezvoltare a agriculturii preve
de ca pînă în 1965 gospodăriile agricole 
de stat să realizeze o producție medie 
de 2 300 kg de grîu la hectar, iar gos
podăriile colective 1800 kg la hectar.

Există toate posibilitățile pentru 
lizarea acestor producții. Dovadă 
rezultatele despre care am aflat cu 
zia acestei consfătuiri. Este necesar
să ținem seama de o serie întreagă de 
factori. Pe baza rezultatelor experien
țelor făcute, stațiunea noastră vă reco
mandă :

ALEGEREA PLANTEI PREMERGĂ
TOARE. Cercetările și practica au sta
bilit că producția de grîu este în mare 
măsură influențată de planta premergă
toare. Cele mai bune premergătoare 
pentru grîu s-au dovedit a fi mazărea, 
borceagul de toamnă și primăvară, fa
solea, porumbul siloz precum și porum
bul boabe, atunci cînd se recoltează la 
timp și se aplică măsuri agrotehnice 
corespunzătoare.

în porumbiștile ce se însămîntează 
grîu, trebuie să se cultive hibrizi dubli 
mai timpurii, iar lucrările de întreține
re să fie făcute la timp și de calitate.

Nu se recomandă în condițiile noastre 
secetoase însămîntarea griului după 
plante care secătuiesc solul în apă cum 
sînt: sorgul, ovăzul (în ani secetoși floa
rea soarelui), precum și după el însuși 
dacă este pericol de zabrus.

LUCRĂRILE DE PREGĂTIREA 
LULUI au o mare însemnătate în 
ditiile stepei dobrogene în sporirea 
ductiei. Grîul semănat în arătură 1 
mărunțită, cu umiditate suficientă, 
sare repede și uniform, realizîndu-se o 
densitate normală de plante.

Rezultatele obținute la Stațiunea ex
perimentală Dobrogea pe o perioadă de 
cinci ani și confirmate de producție au 
demonstrat importanta arăturilor adînci 
de vară în sporirea producției de grîu. 
Sporurile realizate pe terenurile arate 
vara au fost cuprinse între 350—650 de 
kilograme la hectar și ele au fost obți
nute datorită proviziei mai mari de apă 
ce se acumulează în sol și prin fertili
zarea mai bună a solului, care este de
terminată de intensificarea proceselor 
microbiologice.

După plantele ce eliberează terenul 
devreme, trebuie executată fără întâr
ziere arătura adîncă de 28—30 de cm 
în agregat cu grapa stelată, folosind și 
scormonitoarele pentru o afînare în pro
funzime a arăturii. Practica a dovedit 
că arînd terenul fără întîrziere, după 
recoltarea plantei premergătoare, se 
face o lucrare de bună calitate, fără 
bolovani și cu randament sporit al mij
loacelor de lucru.

SO- 
con- 
pro- 
bine 

. ră-

Arătura adîncă pentru semănăturile 
de toamnă trebuie executată diferențiat, 
în funcție de tipul de sol și umiditatea 
existentă. Pe terenurile în pantă, arătu
rile se vor face pe curbele de nivel cu 
plugul reversibil prin alternarea adîn- 
cimii de la o brazdă la alta.

Acolo unde arătura iese bolovănoasă, 
se va renunța la această lucrare ur- 
mînd să se aplice o lucrare cu grapa 
cu discuri în două sensuri la adîncimea 
de 10—12 cm, iar imediat ce umiditatea 
solului permite, se va trece de urgentă 
Ia executarea arăturilor adînci.

Rezultatele experimentale, precum și 
practica unităților agricole socialiste, 
arată că pentru grîul de toamnă ce se 
însămîntează după porumb, trebuie să 
se execute o arătură la adîncimea de 
25—30 cm în funcție de timpul de re
coltare și de umiditatea solului. Pentru 
o mai bună mărunțire a brazdelor și 
așezarea terenului, concomitent cu ară
tura trebuie folosită grapa stelată și tă
vălugul.

ÎNGRĂȘĂMINTELE. Grîul este o 
plantă care răsplătește prin sporuri 
mari de producție aplicarea îngrășă
mintelor organice și minerale. Eficienta 
maximă a îngrășămintelor este atunci 
cînd se aplică diferențiat, ținîndu-se 
seama de fertilitatea naturală a solului, 
planta premergătoare și soiul 
Rezultate bune se obțin prin 
trarea gunoiului de grajd în 
20—30 de tone la hectar care
punct de vedere organizatoric este apli
cat cu precădere porumbului. Rezulta
tele obținute la stațiunea experimentală 
Dobrogea pe o perioadă de 3 ani, arată 
că grîul de toamnă semănat după po
rumb care a fost gunoit își sporește 
producția cu 450—600 de kg la hectar. 
De aceea se recomandă ca porumbiștile 
gunoite să fie destinate griului de 
toamnă.

Cercetările stațiunii noastre, verificate 
în condiții de producție, arată că do
zele optime de îngrășăminte chimice 
pentru grîul de toamnă sînt cuprinse 
între 200—400 de kg superfosfat și 
100—200 de kg azotat de amoniu la 
hectar.

ALEGEREA SOIURILOR. Un mijloc 
important de sporire a producției la 
grîu îl constituie soiul. Stațiunea expe
rimentală Dobrogea a încercat din anul 
1956 la G.A.S. Costache Burcă, Moșneni 
și Cobadin soiul nr. 301, iar din anul 
1959 soiul Triumph. în ultimii 2 ani 
s-au încercat alături de aceste soiuri și 
Bezostaia, Scorospelka, Beloțercovscaia 
și San Pastore. Pe baza rezultatelor ob
ținute au fost larg generalizate în pro
ducție soiurile Triumph și nr. 301, iar 
pe suprafețe mal mici celelalte soiuri.

cultivat, 
adminis- 
doze de 
însă din

CULTURA GRIULUI
Ținînd seama de condițiile agroteh

nice ce se îmbunătățesc an de an, pre
cum și de gradul țpalt al mecanizării 
grîului și de anumite însușiri valoroase 
ce le prezintă, se recomandă extinderea 
în Dobrogea a soiului Triumph în pro
porție de 70 la sută, a soiului nr. 301 
în proporție de 20 la sută, iar a soiului 
Bezostaia pe 10 la sută din suprafața 
ocupată cu grîu în regiune.

SEMĂNATUL la timp constituie una 
din măsurile agrotehnice importante în 
lupta pentru obținerea unor recolte bo
gate în partea noastră de stepă, carac
terizată prin toamne uscate și ierni fri
guroase, lipsite de zăpadă. De aceea 
epoca de semănat trebuie aleasă cu

ca plantele sămultă chibzuință pentru 
poată intra bine înfrățite si înrădăci
nate în iarnă.

Rezultatele obținute la Stațiunea ex
perimentală Dobrogea, confirmate de 
practica agricolă din regiune, arată că 
soiurile de grîu cultivate în Dobrogea 
au epoca optimă de însămîntare cuprin
să între 1—20 octombrie, perioadă ce 
coincide cu realizarea unei temperaturi 
de 12—15°C si cu începutul precipita
țiilor de toamnă, cînd plantele răsar re
pede si uniform, cresc normal și acu
mulează în nodul de înfrățire cantități 
însemnate de rezervă necesare pentru 
iernare.

Iată cum se cpmportă diferite soiuri 
de grîu însămînțate în două epoci :

e / uoiul.
Producția in kg ta hectar

Diferența> . 
in kg/haEpoca Ia

1O OCT
Epoca aii-a

40 NOV

TRIUMPH 4300. 3160 -114'0
Nr 501 3.695 2.450 -1.245

SCOROSPELKA 5.790 1560 -2.230
BEZOSTAIA 4030 2.110 -1.920

SAN PASTORE 3.975
«..v, . _

2.575 . -1.400

Rezultă că prin întîrzierea semănatu
lui pînă la 10 noiembrie s-a obținut scă
derea producției cu valori cuprinse între 
1 140—2 230 de kg la hectar. Se poate 
constata că soiurile nr. 301 si Triumph 
rezistă mai bine la însămîntarea tîrzie, 
în timp ce soiurile Bezostaia, Scoros- 
pelka, San Pastore își diminuează pro-

ductia cu aproape 50 la sută. De aceea 
se recomandă ca în cadrul epocii optime 
să se asigure în primul rînd însămînta
rea acestor din urmă soiuri, lăsînd a se 
însămînța mai la urmă soiul nr. 301.

DENSITATEA OPTIMĂ DE PLANTE 
de grîu variază în raport cu fertilita
tea solului, soiul cultivat si epoca de

care se face primăvara este 
Această lucrare trebuie însă 
mod diferențiat, în funcție de 
vegetație a culturii. Nu se re- 
în regiunea noastră lucrarea

însămîntare. Din cercetările noastre și 
din rezultatele obținute în practică de 
numeroase unități agricole socialiste re
zultă că la soiurile Triumph și Bezostaia 
trebuie să se asigure o densitate de 
500—600 boabe germinabile la m2.

La soiul nr. 301 se va asigura, în 
funcție de zona în care e însămînțat, 
o densitate de 400—500 boabe germina
bile la m2. Soiului San Pastore, care 
înfrățește mai puțin și este slab rezis
tent la ger, trebuie să i se asigure 600— 
700 boabe germinabiie la m2. Pe mă
sura depășirii epocii optime de însămîn
tare se va mări în mod corespunzător 
densitatea de boabe la m2 cu 10—15 
la sută.

Adîncimea de semănat la grîu depin
de de natura soiului și umiditatea din 
sol. Pe solurile noastre ușoare grîul tre
buie semănat mai adînc și anume la 
8 cm.

LUCRĂRILE DE ÎNGRIJIRE LA 
GRÎU. După semănat, pentru condițiile 
noastre secetoase se recomandă tăvălu- 
gitul. O lucrare de cea mai mare im
portantă 
grăpatul. 
făcută în 
starea de 
comandă
cu grapa cu colți, deoarece provoacă 
pierderi însemnate de plante, micșorînd 
densitatea' atât prin desrădăcinarea ce 
are loc, cît și prin afînarea prea mare 
a terenului. Rezultatele experimentale, 
confirmate cu prisosință de practica 
noastră agricolă arată că lucrarea cea 
mai indicată este cu grapa stelată.

TĂVĂLUGIREA grîului de toamnă 
primăvara este absolut necesară acolo 
unde a suferit din cauza desrădăcinării. 
O lucrare importantă mai ales în lanu
rile ieșite slăbite din iarnă, este apli
carea îngrășămintelor organice și mine
rale pe fază de vegetație. Se recomandă 
administrarea a 5 000 kilograme mra- 
niță sau 100—200 kg de azotat de amo
niu la hectar, care trebuie împrăștiat 
primăvara cît mai timpuriu, pe îngheț.

PLIVITUL la grîu este o lucrare nea
părat necesară atunci cînd în lan au 
crescut buruieni sau plante străine cul
turii respective. Trebuie să se plivească 
cu precădere loturile de grîu și orz de 
toamnă destinate producerii de sămîntă 
pentru a se asigura o puritate cît mai 
mare a culturii.

Aplicînd în practică măsurile agro
tehnice în mod diferențiat, vom spori 
continuu producția de grîu. contribuind 
astfel la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor stabilite prin Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres al Partidului Mun
citoresc Romîn.
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anului 1961 cîte 200 de kilograme de 
superfosfat la hectar. Cînd în sol tem
peratura s-a menținut timp de 3—4 zile 
Ia 8 grade, am început însămînțatul. Ca 
sămîntă am folosit hibridul dublu 409, 
generația întîi. Semănatul l-am făcut cu 
semănătoarea 2 S.P.C. 2, bob și bob, 
asigurînd o densitate la răsărire de 
60 000—70 000 de plante la hectar. La 
cîteva zile după însămîntare am grăpat 
întreaga suprafață cu grapa reglabilă, 
de-a curmezișul rîndurilor. Cînd plan
tele au ajuns să aibă 2—3 frunze am 
efectuat o lucrare cu sapa rotativă. în 
continuare am efectuat patru prașile 
mecanice completate cu trei prașile ma
nuale pe rînd, la intervale de 15—18 
zile între fiecare prasilă. La prima pra- 
șilă manuală s-a făcut și răritul plan
telor pe rînd, asigurîndu-se la terenul 
neirigat 25 000—30 000 de plante la hec
tar, iar la cel irigat cîte 45 000—55 000 
de plante la hectar.

Irigatul pe cele 180 de hectare l-am 
făcut în perioada înfloritului și în pe
rioada formării bobului.

Prin toate aceste lucrări am reușit să 
realizăm cele 4 200 de kilograme de 
boabe la hectar. Nu-i o producție prea 
mare, mai ales dacă ținem seama^ că o 
parte din suprafață a fost irigată. To
tuși, pentru condițiile noastre de sol și 
de climă ea a constituit un salt impor
tant.

Un sprijin prețios în obținerea aces
tor producții l-am avut din partea^ or
ganizației de bază U.T.M. Condusă de 
organizația de partid, organizația de 
bază U.T.M. s-a preocupat permanent 
de mobilizarea tuturor tinerilor la mun
că în fiecare zi. de ridicarea calificării 
lor profesionale, de respectarea discipli
nei socialiste de producție, de respec
tarea de către fiecare tînăr a tuturor 
normelor cu privire la calitatea lucră
rilor. Pe această bază au reușit tinerii 
să aducă contribuția lor deplină la acti
vitatea desfășurată de toți colectiviștii 
noștri. O inițiativă a organizației de 
bază U.T.M. pe care organizația de 
partid și consiliul de conducere au a- 
preciat-o mult a fost aceea a mobilizării 
întregului tineret la transportarea și 
împrăștierea pe cîmp într-un timp scurt 
a îngrășămintelor naturale și chimice. 
Apoi, în perioada de vîrf a întreținerii 
culturilor, organizațiile U.T.M. din bri
găzile de cîmp s-au preocupat ca nici 
un tînăr să nu lipsească de la muncă 
și să efectueze numai lucrări de bună 
calitate.

în acest an la cultura porumbului am 
pus aceeași temelie solidă. în plus, în- 
vățînd din greșelile anului trecut, pe 
terenurile irigate am împrăștiat canti
tăți sporite de îngrășăminte și am efec
tuat și cea de a cincea prașilă, 
cu prășitoarea trasă de cai. în felul 
acesta, deși de la data de 2 mai n-a 
mai căzut nici un strop de ploaie, po
rumbul nostru — atît cel irigat cît și

CULTURA T0RUMEU1.O
Grija pentru obținerea unor producții 

mari de porumb începe cu ALEGEREA 
TERENULUI. Cele mai potrivite sînt 
solurile adînci, situate pe văi, pe ceai- 
ruri, în locurile joase. Acestea au o 
mare capacitate de menținere a apei si 
sînt bogate în substanțe nutritive.

în rotație, porumbul ia locul păioase- 
lor și leguminoaselor. în condițiile 
agriculturii mecanizate și chimizate, 
poate fi cultivat si porumb după po
rumb, fără ca acest fapt să influențeze 
negativ recolta. O producție de 5 000 
de kilograme de porumb boabe la hec
tar extrage din pămînt o cantitate de 
125 de kilograme de azot. 75 de kg de 
fosfor, 140 de kilograme de potasiu. A- 
ceste substanțe hrănitoare pot fi redate 
solului dacă, odată cu arătura, bă
găm sub brazdă cîte 25 de tone de gu
noi de grajd, bine fermentat, la hectar.

Cercetările efectuate la stațiunea 
noastră au dovedit că prin aplicarea 
unei doze de 20—25 de tone de îngră
șăminte la hectar odată cu arătura 
adîncă se obține un spor de producție 

Produc f/d de porumb Producția de grîu

kg/Hd spor kg/Hs spor

20 25 cm 5.660 - 2.940 . . .-. . . . . .J
30'35™ 6330 670 3.210 300

1 40*45cm • 6.800 1ț40 3280 370

cel neirigat — se prezintă frumos. Spe
răm să obținem o recoltă bună.

Dorind să prezinte participanților la 
consfătuire un tablou mai larg al mun
cii desfășurate de organizația de bază 
U.T.M. din G.A.C. din satul Siminoc 
pentru antrenarea tinerilor colectiviști 
la obținerea unor producții mari, CON
STANTIN VLĂDOI — secretarul comi
tetului comunal U.T.M. din Basarabi, 
s-a referit în cuvîntul său la :

Acțiuni 
și inifiative 

aie tineretului
Anul trecut, gospodăria noastră colec

tivă a obținut producții mari la toate 
culturile. Printre altele — -2 240 kg de 
floarea-soarelui și 4 987 de porumb boa
be Ia hectar în cultură neirigată. Desi
gur că acesta a fost rezultatul aplicării 
unui complex de metode agrotehnice. 
Consiliul de conducere al gospodăriei, 
cu sprijinul organizației de partid, a 
stabilit din timp un plan de măsuri a 
cărui îndeplinire urma să ducă la obți
nerea producțiilor amintite. S-a ținut 

de 550—600 de kilograme de boabe la 
hectar. Deci, a doua condiție pentru ob
ținerea unor recolte mari o constituie 
APLICAREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR. 
Experiențele noastre au demonstrat că 
folosirea superfosfatului si a azotatului 
de amoniu aduce, de asemenea, sporuri 
mari de producție. încorporînd în sol 
cîte 250 kg de azotat de amoniu și 300 
kg de superfosfat la hectar odată cu 
arătura adîncă de vară sau de toamnă, 
am obținut un spor de recoltă de 600 
de kilograme de boabe la hectar.

ARĂTURA ADÎNCĂ (de vară, după 
premergătoarele care părăsesc devreme 
terenul și de toamnă după cele ce se 
recoltează tîrziu) constituie, de aseme
nea, unul din factorii de bază în spo
rirea producției de porumb. Epoca în 
care este executată arătura, precum și 
adîncimea ei influențează nu numai 
producția de porumb pe care o vom 
obține, ci și pe cea de grîu (care ur
mează după porumb în rotația cultu
rilor) așa cum rezultă din tabelul de 
mai jos : 

seama atunci de participarea la muncă 
a fiecărui colectivist, deci și a celor 69 
de utemiști și tineri colectiviști. Se în
țelege că îi revenea comitetului U.T.M. 
pe gospodărie datoria să se ocupe cu 
toată grija de mobilizarea întregului 
tineret la muncă, la toate lucrările, de 
felul în care tinerii respectă disciplina 
socialistă de producție, de îndrumarea 
lor spre cele mai importante sectoare

In drum prin diverse sectoare ale stațiunii 

de muncă, de îmbogățirea cunoștințelor 
lor agrotehnice.

Cum a procedat comitetul organizației 
de bază U.T.M. pe gospodărie ? Mai întîi, 
în toamna anului 1960 a luat măsura ca 
în cadrul adunărilor generale deschise 
ale organizațiilor U.T.M. din brigăzile 
de cîmp să se aducă la cunoștința tine
rilor planurile de producție ale brigăzii, 
să se repartizeze sarcini precise fiecă
rui tînăr. Cu acest prilej, tinerii și-au 
luat angajamente, totalizarea lor repre- 
zentînd angajamentul luat de organiza
ția U.T.M. pe brigadă.

Tot atunci, comitetul organizației de 
bază U.T.M. pe gospodărie a cerut con
siliului de conducere să încredințeze ti
neretului sarcina transportării și îm- 
prăștierii pe cîmp a întregii cantități de 
îngrășăminte (1 600 de tone de gunoi de 
grajd și 66 de tone de superfosfat), ac
țiune care a fost dusă la bun sfîrșit.

în condiții de producție, la Stațiunea 
experimentală Dobrogea s-a obținut un 
spor de 671 kg de porumb boabe la 
hectar pe solurile care s-au arat la 
28—30 de centimetri fată de cele arate 
la 20—25 cm.

Deci, acum cînd pregătim recoltele 
anului viitor și în cazul nostru recolta 
de porumb, este necesar să executăm 
pe toate suprafețele arături adînci (în 
funcție de natura solului) cu care oca
zie să băgăm sub brazdă îngrășămin- 
tele naturale.

Arătura adîncă mărește stratul arabil 
și capacitatea solului de reținere a apei.

Primăvara, pînă la semănat terenul se 
menține curat de buruieni și afinat prin 
lucrări succesive cu grapa. înaintea se
mănatului (cu o zi) se pregătește patul 
germinativ printr-o grăpare cu grapa 
cu discuri la adîncimea de 10—12 cm.

ALEGEREA SEMINȚEI ȘI SEMĂNA
TUL influențează, de asemenea, în mod 
deosebit producția pe care o vom obți
ne. Pentru regiunea noastră, cei mai 
productivi s-au dovedit în culturile noas

tre experimentale și în cultura 
mare a multor gospodării co
lective și de stat hibrizii du
bli 300, 302, 311 și 409 (cei 
doi din urmă pentru culturile 
irigate).

Semănatul trebuie făcut a- 
tunci cînd solul are tempera
tura de 8 grade și timpul este 
spre încălzire. Odată cu se
mănatul trebuie să avem grijă 
să asigurăm DENSITATEA 
OPTIMĂ de plante la hectar. 
Este greșită părerea că dacă 
semeni rar culegi mai mult, 
într-adevăr la o densitate de 
20 000 de plante la hectar ob
ținem un știulete mai mare, 
cu o greutate (a boabelor) de 
220 de grame ; dar producția 
la hectar este de numai 4 000 
de kg boabe. în cazul cînd a- 
vem 40 000 de plante la hec
tar, greutatea boabelor unui 
știulete este de 150 de grame, 
dar producția la hectar este 
cu 2 000 de kilograme de boa
be mai mare decît în primul 
caz.

Pentru condițiile noastre de 
climă și de sol și pentru hibri
zii pe care-i folosim, densita

Se apropia iama. începea învățămîn- 
tul agrotehnic. Era bine ca, pentru îm
bogățirea cunoștințelor profesionale, cît 
mai mulți tineri să fie înscriși la aceas
tă formă de învățămînt. Se părea însă 
că nu este posibil. Cea mai mare parte 
a tinerilor noștri erau înscriși și frec
ventau cursurile serale ale claselor a 
cincea, a șasea și a șaptea. Inițiativa a 
pornit într-o adunare generală a unei 
organizații U.T.M. pe brigadă : „Să pro
punem conducerii gospodăriei și tovară
șului inginer să țină cursurile agroteh
nice dimineața, înainte de începerea lu
crului". Această propunere, prezentată 
consiliului de conducere de către comi
tetul U.T.M., a fost acceptată. Și astfel 
38 de tineri au putut să urmeze cursu
rile ambelor școli.

în primăvară deci, cînd au început 
muncile în cîmp, fiecare tînăr colecti
vist știa precis ce are de făcut și cu

noștea cum trebuie să muncească. Unii 
au fost repartizați să lucreze pe semă
nători, alții la transportul semințelor. La 
lucrările de întreținere n-a lipsit nimeni 
și ne-a bucurat faptul că brigadierii, 
oameni destul de exigenți, n-au respins 
nici o lucrare la recepție.

Considerăm că acesta este rodul mun
cii politice desfășurate de organizațiile 
U.T.M. pe brigăzi, este rodul dezbate
rilor interesante din cadrul adunărilor 
generale deschise, la care întotdeauna 
au fost invitați să participe tovarăși din 
biroul organizației de partid, din consi
liul de conducere al gospodăriei, briga
dieri.

Experiența anului trecut nea fost de 
un real folos. Și în anul acesta, parti
ciparea la muncă a tinerilor noștri co
lectiviști a fost de sută la sută, ei con
tribuind astfel la exeAitarea la timp a 
tuturor lucrărilor. Și dacă porumbul 

tea recomandată este de 30 000 de 
plante recoltabile la hectar la culturile 
neirigate și • 55 000—60000 de plante la 
culturile irigate.

La 4—5 zile după semănat se reco
mandă să se efectueze o lucrare cu 
grapa pentru a sparge crusta și a ușura 
răsărirea plantelor. După rărire este 
necesar să fie urmărită cu deosebită 
atenție cultura, pentru ca în cazul în 
Care apar dăunători să se poată începe 
neîntîrziat combaterea lor cu Hexatox, 
Duplitox sau Aldrin.

De aici înainte un rol deosebit îl au 
LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE. Ați 
aflat aici, la această consfătuire, ce im
portantă au avut ele pentru colectiviștii 
din Siminoc. Efectuînd în timpul optim 
4 prașile mecanice complectate cu 3 ma
nuale ei au reușit să obțină anul trecut 
o producție de aproape 5 000 kg de po
rumb boabe la hectar, iar în anul aces
ta, cu toate că n-a plouat de patru luni, 
porumbul lor promite o recoltă bună.

Experiența dobîndită de ei este în 
concordantă cu rezultatele cercetărilor 
noastre. Iată pentru ce recomandăm să 
se facă cel puțin 3—4 prașile mecanice 
printre rînduri, completate cu 3 prașile 
manuale pe rînd.

în ceea ce privește cultura porum
bului irigat, care se extinde, referitor 
la rezultatele obținute de colectiviștii 
din Satu Nou (5 350 de kilograme de 
boabe la hectar) considerăm că acestea 
sînt sub posibilități. Se pot obține cu 
ușurință 8 000—10 000 de kilograme de 
boabe la hectar. Pentru aceasta este ne
cesar să se facă arătura mai adîncă, cu 
plugul cu scormonitor, să se aplice în
grășăminte naturale și chimice în can
titate dublă față de condițiile de neiri- 
gare, iar udatul să se facă în perioa
dele optime, adică: prima apă să se 
dea atunci cînd porumbul are înălțimea 
de 80—100 de cm. a doua cînd începe 
să apară paniculul si a treia cînd se 
formează bobul.

Respectînd aceste reguli care au fost 
verificate în practica gospodăriilor co
lective fruntașe, vom crea toate condi
țiile pentru obținerea unor producții 
mari de porumb boabe chiar și în anii 
secetoși. 

nostru, cu toate că de patru luni n-a 
plouat deloc, se prezintă frumos și pro
mite o recoltă bună, aceasta se dato- 
rește într-o măsură și aportului tinere
tului.

Referatele, bogate în fapte, în exem
ple, au prilejuit o vie participare la 
discuții. Fiecare intervenție a fost as
cultată cu mult interes, a fost comen
tată. Vă prezentăm, pe scurt, cîteva: 

Sublinieri
din discuții

• TOMA RĂCEALĂ — președintele 
G.A.C. din comuna Valul lui Traian : 
„Si noi am obținut o producție mare de 
grîu — 2 272 de kg la hectar. Porum
bul promite să dea o recoltă bună. S-au 
dat 4 prașile mecanice completate cu 
3 manuale. Toate lucrările le-am făcut 
la timp. La aceasta o contribuție im
portantă au adus-o tinerii noștri care, 
mobilizați de organizația de bază 
U.T.M., au fost prezenti tot timpul la 
lucru.

Consider interesantă expunerea tova
rășului Vili Oprea. în anul acesta am 
ales și noi plante bune premergătoare 
pentru grîu: borceagul, o lucernieră 
veche pe care o desțelenim și porum
bul. Așa ne-au sfătuit tovarășii de la 
stațiunea experimentală, care ne dau 
îndrumări de mare folos.

• ING. TRAIAN BĂDESCU — secre
tarul comitetului comunal U.T.M. din 
comuna Tortomanu: „Producțiile des
pre care s-a vorbit aici nu sînt întîm- 
plătoare. Ele sînt rodul aplicării agro
tehnicii avansate și al participării tu
turor colectiviștilor la muncă. în gos
podăria colectivă din comuna noastră, 
tinerii respectă programul de muncă. A- 
cesta este rezultatul muncii politice desfă
șurate de organizația de bază U.T.M., sub 
conducerea organizației de partid. Este 
rodul adunărilor generale bine organi
zate, al învățămîntului politic legat de 
activitatea tinerilor, al muncii cultural- 
educative. Va trebui însă să urmăm 
exemplul tovarășilor de la Siminoc și 
să acordăm mai mare atenție antrenă
rii tinerilor la învătămîntul agrozooteh
nic, deoarece unii dintre ei mai fac lu
crări de calitate slabă.

• ENACHE STERE — secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din G.A.C. 
M. Kogălniceanu : „Dacă în anul trecut 
unii tineri lipseau nemotivat de la lu
cru, anul acesta toți cei 380 die tineri 
colectiviști sînt prezenti în cele mai im
portante sectoare de producție. Aceasta 
pentru că adunările generale s-au ținut 
cu regularitate, fiecare tînăr a primit 
sarcini concrete de îndeplinirea cărora 
răspundea în fața gospodăriei colective 
și a organizației U.T.M. ; pentru că pos
tul utemist de control și-a făcut mai 
bine datoria, sesizînd la timp abaterile 
și popularizînd experiența bună. De 
exemplu, numai în timpul lucrărilor de 
întreținere a culturilor postul utemist de 
control a organizat 4 raiduri. Pe baza 
constatărilor făcute cu aceste ocazii or
ganizația de bază U.T.M. a putut lua 
operativ măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii tinerilor, pentru generalizarea 
inițiativelor bune.

• Participanții la discuții au subli
niat în cuvîntul lor necesitatea genera
lizării inițiativei de a fi invitați ingi
neri agronomi la adunările generale des
chise dinaintea fiecărei campanii agri
cole, cu care prilej aceștia să prezinte 
tinerilor calendarul muncilor agricole 
din etapa respectivă, dînd explicații mai 
amănunțite asupra celor mai importante 
lucrării

★
Apreciind ca deosebit de valoros acest 

schimb de experiență și subliniind me
todele bune folosite de multe din gos
podăriile colective din regiune, tovară
șul inginer PETRE TOMOROGA — di
rectorul stațiunii agricole experimentale 
și inginer OVIDIU BUNESCU — cerce
tător principal, au prezentat participan
ților la consfătuire recomandările Stațiu
nii experimentale Dobrogea cu privire 
la cultura griului și la cultura porum
bului.

P articipanți
J t * a

consfătuire

șeful
VILI OPREA, 

secției Poarta Albă 
Murfatlar 

(secreterul organizatei de bază U.T.M. ;
din sec(ie)

CONSTANTIN VLADOI, 
secretarul comitetului U.T.M. din comuna 

Basarabi

CABUL IZET,
secretarul comitetului U.T.M. din comuna 

M. Kogălniceanu

La sfîrșit, participanții la consfătuire au făcut o vizită 
prin stațiune, urmărind cîteva laturi ale activității cerce
tătorilor de aici. Noutățile științifice întîlnite la fiecare 
pas le-au stîrnit un viu interes. Și atunci s-a născut o pro
punere. Prin grija comitetului regional de partid, este sta
bilită o strînsă colaborare între stațiunea experimentală 
Dobrogea și numeroase gospodării agricole de stat și co
lective. „Să folosim această posibilitate — au spus secre
tarii comitetelor comunale și ai organizațiilor de bază 
U.T.M. participanți la consfătuire. Să păstrăm o legătură 
permanentă cu stațiunea prin vizite reciproce“".

Comitetul raional U.T.M. a adoptat această propunere. 
In zilele acestea toate organizațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective din raion vor face propuneri con
siliilor de conducere ale G.A.C. cu privire la organizarea 
de vizite la stațiunea de cercetări la care să participe un 
număr mare de tineri, care vor urmări — în funcție de 
locul lor de muncă — activitatea desfășurată de cercetă
torii de aici cu privire la culturile de cîmp, la zootehnie, 
pomicultură, viticultură, legumicultură. Tot cu acest pri
lej, vor fi propuse vizite ale cercetătorilor în gospodăriile 
colective, unde aceștia vor face demonstrații practice și 
vor ține expuneri la adunările generale deschise ale orga
nizațiilor de bază U.T.M.

Comitetul raional U.T.M., sub conducerea comitetului 
raional de partid, va ajuta organizațiile de bază U.T.M. 
la buna desfășurare a acestei acțiuni.

Se deschide astfel încă o cale directă de însușire a 
științei agricole de către tineret.
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„Cursa Scinteti“
Cozma—noul purtător al tricoului galben

BACĂU (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Caravana cicliști a pârtiei- 
panților la cea de a XV-a edi
ție a „Cursei Scînteii" a avut 
de luptat și în cea de a doua 
etapă cu un adversar dificil: 
căldura unui august fierbinte. 
Gălățenii, care au ținut în nu
măr mare să asiste în jurul 
orei 13,30 la startul celei de 
a doua etape: Galați-Bacău, 
le-au urat cicliștilor drum bun, 
succese în această interesantă 
întrecere sportivă.

De la Galați, plutonul s-a 
arătat oarecum timorat de 
căldură, evoluînd compact, în
cercând arareori o tentativă de 
evadare. In apropiere de Te
cuci însă, unde avea să aibă 
loc primul sprint al etapei, 
plutonul a început să se agi
te. S-au desprins cicliștii Coz
ma și Bădără. Ei au alergat 
împreună doar cîțiva kilome
tri, fiind ajunși de Baciu, 
Ziegler și de tînărul Ghera, de
butant în „Cursa Scînteii“. 
Conlucrînd perfect încă de la 
început, cei 5 fugari aveau sa
și mărească cu fiecare kilo
metru avansul. Sprintul de la 
Tecuci, cîștigat de Gheorghe 
Bădără, n-a reușit să agite 
decit pentru foarte scurtă vre
me plutonul în care se afla 
și Gabriel Moiceanu. Atenția 
exagerată față de purtătorul 
tricoului galben a făcut ca 
chiar și o seamă de cicliști cu 
pri enții directe la cucerirea 
titlului celei de a XV-a ediții 
a „Cursei Scînteii“ să se „liniș
tească“, să nu pornească în 
urmărirea evadaților care 
treptat cucereau avans din ce 
în ce mai mare. Așa se face 
că la Adjud, fugarii conduși 
excelent de către cunoscutul 
rutier Ion Cozma aveau un a- 
vans de 11 minute. Eva
dații, deși nu puteau constata 
în ce măsură plutonul încear
că să-i ajungă, au alergat 
foarte bine, reușind adeseori 
să înregistreze o viteză remar
cabilă pentru întrecerile de 
fond — 45 km/h. Interesant

de remarcat că printre fu
gari, alături de Cozma, evo
luau Baciu, Ziegler, Bădără — 
un tînăr cu reale pers
pective pentru a deveni 
sprinterul nr. 1 al ace
stei întreceri. Dincolo de 
Adjud, pe parcursul a 20 de 
km, ei au reușit să se distan
țeze de pluton cu încă 5 mi
nute. Astfel, apare evident 
faptul că Gabriel Moiceanu va 
pierde tricoul galben. Aceasta, 
cu atît mai mult cu cit el n-a 
pornit la timpul oportun în 
urmărirea celor 5 fugari. In 
această etapă, ca în multe alte 
întreceri, Gabriel Moiceanu a 
fost atent secondat de Șerban 
și Constantin Dumitrescu și 
alți cicliști fruntași. La orice 
încercare de evadare ei au 
ripostat, fiind însă din păcate 
complet liniștiți la evadarea 
celor 5 și neîncercînd ajun
gerea lor și integrarea lor în 
pluton. In apropierea orașului 
Bacău, unde a avut loc finalul 
etapei a doua, distanța dintre 
fugari și pluton este cronome
trată la 14 minute. In rîndurile 
cicliștilor fruntași, în cea de 
a doua etapă deosebit de re
marcabil a evoluat tînărul 
ciclist Ghera. El dă dovadă de 
o excepțională voință și dîr- 
zenie, situîndu-se pe același 
plan în întrecere alături de 
cicliști consacrați cum sînt 
Cozma și Baciu.

In orașul Bacău au sosit în 
ordine : Cozma (4hl8’13'’), Ba
ciu, Ziegler, Bădără și Ghera, 
în același timp cu învingăto
rul etapei. Marele avans cuce
rit în această etapă de primii 
cinci cicliști au determinat în 
favoarea lor și primele locuri 
în clasamentul general după 
două etape. Astfel, pe primul 
loc se situează Ion Cozma cu 
10h55'47” ; Baciu, la 48 secun
de diferență, și tînărul ciclist 
Ghera, la 50 de secunde. Ga
briel Moiceanu, purtătorul tri
coului galben după prima eta
pă, se află acum pe locul 6. 
Mîine are loc etapa Bacău- 
Piatra Neamț-Bacău.

V. RANGA

Cu prilejul Zilei Independenței 
Republicii Indonezia

Cu prilejul celei de-a 17-a 
aniversări a Zilei Independen
ței Republicii Indonezia, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă 
de felicitări dr. Subandrio, al 
doilea locțiitor al ministrului 
prim și ministrul afacerilor 
externe al Republicii Indo
nezia.

★
Cu prilejul celei de-a 17-a ani

versări a Zilei Independenței Re
publicii Indonezia, Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu stră
inătatea în colaborare cu Liga ro- 
mină de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa au organizat 
joi seara, în grădina Casei uni
versitarilor, a seară culturală in
doneziana.

Au participat Al. Buican, vice*

președinte al I.R.R.C.S., general co. 
Ionel în rezervă D. Dămăceanu, 
vicepreședinte al Ligii romîne de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de știință, artă și cul
tură, studenți indonezieni care în
vață în țara noastră.

Au fost de față Sukrisno, amba
sadorul Indoneziei la București și 
membri ai Ambasadei, precum și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Cei prezenți au vizionat filme 
documentare despre Indonezia, 
precum și o expoziție de fotografii 
înfățișînd aspecte din munca și 
viața poporului indonezian. Un 
grup de studenți indonezieni au 
prezentat un frumos program de 
muzică populară,

(Agerpres)

Succesul zborului celor două nave cosmice sovietice

/IADMIRAJIA ÎNTREGII LUMI
Telegrame 
de salut 

din întreaga 
lume

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Pe adresa Comitetului Central 
al P.C.U.S., a Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
a guvernului sovietic au sosit 
numeroase telegrame de salut 
din partea conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor so
cialiste, din partea partidelor 
comuniste și muncitorești din 
numeroase țări, precum și din 
partea unor șiefi de state și gu
verne din lumea întreagă cu 
prilejul lansării și aterizării 
cu succes în Uniunea Sovie
tică a celor două nave cosmice 
Ia bordul cărora se aflau 
cosmonauții eroi Andrian Ni
kolaev și Pavel Popovici.

In telegramele de salut se 
transmit felicitări pentru epo
cala realizare a științei și teh
nicii sovietice care constituie 
o nouă victorie strălucită pusă 
în slujba păcii și a progresului 
omenirii.

S. U. A.
NEW YORK 16 (Agerpres).— 

Corespondentul agenției TASS, 
H. Freeman, scrie : încheierea 
cu succes a zborurilor istorico 
ale cosmonauților sovietici A. G. 
Nikolaev și P. R. Popovici a 
stîrnit senzație în Statele Unite.

Presa americană, referindu-se 
la aterizarea navelor cosmice, 
recunoaște că zborurile Iui 
A. G. Nikolaev și P. R. Popovici 
demonstrează în mod clar că 
Uniunea Sovietică a depășit cu 
mult Statele Unite în domeniul 
studierii și cuceririi Cosmosului.

Corespondentul agenției Uni- 
ted Press Internațional, Coren-

gold, transmite din Moscova că 
zborurile navelor cosmice sovie
tice „au zdruncinat speranțele 
americane în cucerirea primului 
loc în întrecerea cu rușii pentru 
aselenizare”. „Președintele Ken
nedy a spus, scrie corespondent 
tul, că fapta de eroism a sovie
ticilor situează în mod cert 
Rusia înaintea Statelor Unite în 
această comparație, iar oameni 
de știință americani au declarat 
că Statele Unite vor putea rea
liza acest succes nu mai curînd 
de anul 1964, dacă în general 
vor fi în stare să facă acest 
lucru”.

Cunoscutul fizician Edward 
Teller, în ciuda sentimentelor 
sale antisovietice, a declarat că 
această victorie a științei și teh
nicii sovietice confirmă că cei 
mai buni oameni de știință din 
lume nu sînt astăzi în Statele 
Unite ci în Uniunea Sovietică.

NEW YORK 16 (Agerpres). - 
TASS transmite: Cunoscutul om de 
afaceri și fruntaș pe tărîm obștesc 
american, laureat al Premiului In
ternational Lenin, Cyrus Eaton, în- 
tr-o convorbire prin telefon cu un 
corespondent TASS a salutat zbo
rurile încununate de succes ale 
Iu; A. G. Nikolaev și P. R. Po
povici în jurul Pămîntului ca un 
mare triumf a| Uniunii Sovietice și 
al întregii omeniri.

Anglia
LONDRA 16 (Agerpres). — 

„Nu m-aș mira dacă în vii
toarele 12 luni aș afla că un 
cosmonaut sovietic a zburat în 
jurul Lunii și s-a înapoiat pe 
Pămînt", a declarat cunoscu
tul om de știință englez prof. 
Bernard Lovell, directorul Ob
servatorului „Jodrell Bank", 
într-o convorbire cu un cores
pondent al agenției Press As
sociation.

„Cred, a subliniat el, că 
rușii au demonstrat că au a- 
juns atît de departe în teh-

nica rachetelor, îneît perspec
tiva Americii de a-i ajunge 
din urmă în acest domeniu în 
viitorii zece ani este acum în
depărtată. Dezvoltarea tehni
cii științifice americane se 
desfășoară cu extremă încor
dare, cu toate acestea însă 
succesele sale în sensul lichi
dării rămînerii în urmă sînt 
foarte mici".

Japonia
TOKIO 16 (Agerpres).—TASS 

transmite : Zborul încununat de 
succes al navelor cosmice sovie
tice a arătat limpede că in Uni
unea Sovietică se dezvoltă rapid 
și cu succes studiile pentru cu
cerirea Cosmosului, se spune in 
declarația secretarului general 
al Cabinetului de Miniștri al 
Japoniei, Kurogane, dală publi
cității la 15 august la Tokio cu 
prilejul faptei de eroism a cos
monauților sovietici A. Nikolaev 
și P. Popovici. Ne exprimăm tot 
respectul față de poporul sovie
tic.

Turcia
ISTANBUL 16 (Agerpres).— 

TASS transmite: Felicitînd 
poporul sovietic cu prilejul 
remarcabilei victorii cosmice, 
cunoscutul scriitor turc, Aziz 
Nesin, a spus : „Ca om mă 
mîndresc că în prezent în Cos
mos se înfăptuiesc zboruri în 
grup. Sînt fericit de uriașul 
succes al cosmonauților sovie
tici“.

Zborul fără precedent al 
navelor cosmice sovietice de
termină numeroase persoane 
din Turcia să mediteze asupra 
acestor realizări ale științei și 
tehnicii sovietice. „Priviți, 
scrie ziarul „Cumhuriyet”, 
unde sînt ei și unde sîntem 
noi... Noi sîntem abia un fel 
de observatori ai acestei în
treceri. în secolul cînd în 
Cosmos se creează trambulina 
pentru saltul spre Lună noi 
am rămas la politica înve
chită a fostului imperiu oto
man”.

Vizita unei 
delegații 

de tineri romîni 
în Uniunea 

Sovietică
KIEV (prin telefon de Ia 

trimisul nostru special). De 
mai muite zile se află în 
Uniunea Sovietică o parte 
a delegației tineretuiui din 
Republica Populară Romî
nă care a participat la Fe
stivalul Mondial al Tinere
tului și Studenților de la 
Helsinki, formată din An
samblul de cîntece și dan
suri al U.T.M., precum și 
soliști de muzică ușoară și 
populară. Delegații au vizi
tat pînă în prezent orașele 
Leningrad, Novgorod, Ka- 
linin, Moscova, Tuia, Orei, 
Kursk, Belgorod, Harkov 
și Kiev. Pretutindeni, dele
gația noastră a fost întîm- 
pinată cu căldură frățea
scă și bucurie. In numeroa
se orașe au fost organizate 
mitinguri ale prieteniei so- 
vieto-romîne, la care au 
participat mii de oameni. 
Ansamblul artistic de cîn
tece și dansuri al U.T.M. a 
prezentat mai multe spec
tacole care s-au bucurat de 
mult succes.

C. ROMAN

Perspectiva... Desen de : Gh. BUȚU

Ce am văzut
cu gemenii

mpreuna 
cosmici

La Varșovia :

S-au încheiat lucrările

H
ltima zi a lucră
rilor Adunării or
ganizațiilor mem
bre ale F.M.T.D, 
a purtat, ca și

I întreaga dezba
tere tinerească de 

la Varșovia, aceeași pecete a 
hotărîrii generației tinere de 
a-și dedica toate forțele luptei 
pentru o pace trainică, împo
triva celor ce amenință liniș
tea omenirii. Tinerețea lumii, 
care iubește cu ardoare pa
cea și strădania constructivă, 
își cunoaște drumul de luptă.

Dimineața, lucrările Adună
rii F.M.T.D. au 
fost conduse 
de tovarășul 
Virgil Trofin, 
prim-secretar al 
C.C. al U.T.M.

La tribună 
au continuat să urce nu
meroși vorbitori. Din nou 
am ascultat impresionante 
relatări ale năzuințelor de 
pace ale tinerilor din diferite 
țări. Un tînăr din încercatul 
Congo a evocat tragedia po
porului său, a amintit figu
ra luminoasă a marelui patriot 
Lumumba și a încheiat, opti
mist, exprimîndu-și convinge
rea că va veni ziua cînd surî- 
sul va lumina chipul trist al 
Congoului. Cu interes a fost 
ascultată cuvîntarea unui re
prezentant al tineretului din 
S.U.A., participant la Adunare 
ca observator. Tînărul ameri
can a amintit persecuțiile la 
care sînt supuși în S.U.A. de
mocrații sinceri, dar în același 
timp a arătat că în ciuda tu
turor dificultăților crește lupta 
pentru pace a tineretului ame
rican. Ia cuvîntul un tînăr din 
Porto Rico. Cuvîntarea sa în
fățișează solilor generației ti
nere imaginea vieții unui po
por ce trăiește în robia colo
nială și care aspiră la liber
tate.

Șirul vorbitorilor continuă. 
Printre ei se află reprezen
tanți ai tineretului din Congo 
(Brazaville), Islanda, precum 
și din alte țări.

O scurtă pauză și, imediat 
după-amiază, a început ședin

Do ia trimisul special 

al „Scînteii tineretuiui"

ța consacrată adoptării docu
mentelor finale. Reprezentan
ții organizațiilor de tineret 
din peste 100 de țări, prezenți 
la Varșovia, au adoptat în una
nimitate o rezoluție generală 
care aprobă linia politică și 
activitatea de pînă acum a 
F.M.T.D. și stabilește sarcini
le sale de viitor. Chemarea pa 
care această rezoluție o adre
sează tineretului lumii de a-și 
uni- eforturile în lupta pentru 
pace și un viitor mai bun q 
îndelung aclamată. Participam, 
ții la Adunare au adoptat și 

rezoluții pri
vind soluționa
rea pașnică a 
problemei ger
mane, situația 
din Spania, 
Portugalia,Grei 

cia, Africa de Sud, Con* 
go, Zanzibar, Camerun, An
gola etc. O rezoluție salută 
cucerirea independenței de 
către eroicul popor algerian. 
De fiecare dată, aplauze pu
ternice și ovații au subliniat 
momentul aprobării rezoluții
lor.

In continuare, au fost alese 
organele conducătoare ale Fe
derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat. Uniunea Tinere
tului Muncitor din R.P.R. a 
fost realeasă membră în Co
mitetul Executiv ai F.M.T.D. 
Reprezentantul tineretului ro. 
mîn, tovarășul Stanciu Bră- 
tescu, membru ai C.C. al 
U.T.M., a fost ales Ca mem
bru al Biroului F.M.T.D. și se
cretar al F.M.T.D.

După o săptămînă da 
rodnică activitate, Adunarea 
F.M.T.D. și-a încheiat lucrări
le. Ea a reprezentat o nouă 
contribuție pe care tineretul 
democrat al lumii o aduce la 
lupta pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice, pentru 
dezarmare generală și totală, 
împotriva colonialismului, pen
tru făurirea unui viitor feri
cit tinerei generații.

EUGENIU OBREA

Varșovia, 16 august 1962

Sărbătoarea
poporului indonezian■■Bl

oporul indonezian 
sărbătorește astăzi 
împlinirea a 17 ani 
de la proclamarea 
Republicii Indonezia, 
unul din marile state 
ale Asiei.

INFOR
în grădina de vară de pe 

strada Batiște din Capitală a 
avut loc joi seara un simpo
zion consacrat lansării în Cos
mos și aterizării cu succes a 
navelor „Vostok-3“ și „Vos- 
tok-4“, avînd la bord pe piloții 
cosmonauti sovietici Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici.

La simpozion a luat cuvîntul 
prof. univ. Călin Popovici, di
rector adjunct al Observatoru
lui astronomic din București, 
care a vorbit despre impor
tanța zborului în comun efec
tuat de cei doi cosmonauti în 
pregătirea viitoarelor zboruri 
spre Lună.

★
în grădina de vară a Casei 

prieteniei romîno-sovietice din 
București a avut loc o întîl- 
nire între un grup de turiști 
sovietici, format din activiști 
ai Asociației de prietenie so- 
vieto-romîne care ne vizitează 
țara, și oameni ai muncii din 
Capitală.

în numele Consiliului oră
șenesc A.R.L.U.S. București și 
al oamenilor muncii din Ca
pitală, prof. univ. Valeriu No- 
vacu, membru corespondent

M A T I I
al Academiei R. P. Romîne, a 
salutat pe oaspeți, urîndu-le 
bun venit în tara noastră.

Luînd cuvîntul V. Pavlov, 
secretar responsabil al Asocia
ției de prietenie sovieto-romî- 
ne a înfățișat aspecte din acti
vitatea asociației.

Cei prezenți la întîlnire au 
făcut o caldă primire oaspe
ților sovietici.

★
Joi dimineața, Dinh Van 

Duc, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam în R. P. 
Romînă, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Patriei, cu prilejul prezentării 
scrisorilor de acreditare.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, ai Ministe
rului Forțelor Armate și ai 
Sfatului Popular al Capitalei.

★
Joi secra, la Circul de Sfat din 

Capifală, artiștii ansamblului Circu
lui din Guandum au prezentat un 
nou spectacol în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră.

(Agerpres)

MOSCOVĂ 16 (Agerpres). — 
Corespondentul special al agenției 
TASS, Alexandr Romanov, trans
mite următorul reportaj din re
giunea aterizării navelor cosmice 
„Vostok-3" și Vostok-4".

Prima zi de odihnă pe Pămînt 
a cosmonauților Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici s-a desfășurat 
in „condiții destul de grele". Ei 
au trebuit să țină piept asaltului 
ziariștilor, fotoreporterilor, cores
pondenților posturilor de radio 
care le-au pus sute și sute de în
trebări. Operatorii au luat imagini 
pentru filmul consacrat zborului 
istoric in grup al navelor cosmice 
sovietice. Dar Nikolaev și Popovici 
sînt neobosiți. Ei sînt într-o dispo
ziție excelentă.

Ziua încheierii istoricei călăto
rii se apropie de sflrșit. Este

timpul ca piloții cosmonauți să se 
retragă pentru a se odihni. Me
dicii, care inițial au trecut cu ve
derea unele „abateri" de la re
gimul prescris pentru după ateri
zare au devenit spre . seară de 
neînduplecat. Este necesar un exa
men medical amănunțit.

După clteva ore de la exame
nul medical ne întllnim din nou 
cu medicii. „Minunat, minunat, 
spune unul din ei. Cordul cosmo- 
nouților iuncționează admirabil, 
tensiunea și respirația sînt exce
lente". Medicul care a făcut primul 
examen medical chiar pe locul a- 
terizării, a declarat : „Am fost 
uimit de sîngele rece de care a 
dat dovadă Andrian Nikolaev. El 
arăta foarte bine, și zîmbea. Era 
atît de liniștit ca și cum nici 
n-ar fi călătorit în Cosmos. Are o 
sănătate excelentă".

de Radu
Așadar, Andrian Nikolaev și 

Pavel Popovici au sosit cu bine 
pe Pămînt.

Odată cu ei, am coborît, de 
acolo, toți. Căci împreună cu ei, 
am urcat, acolo, toți.,, Să nu no 
înșelăm asupra a ceea ce a fost 
mai adine, mai substanțial, mai 
nou, în sentimentul atît de 
complex, atît de necunoscut, pe 
care l-am resimțit în timpul a- 
cestor memorabile patru zile... 
Senzația, conștiința nelămurită 
dar puternică, de a fi acolo, de 
a ne fi înălțat acolo... Aceasta 
e trăsătura cea mai extraordina
ră și cea mai caracteristică a a- 
cestor uriașe, eroice fapte săvîr- 
șite de oamenii sovietici : ei le

A apărut :
„Probleme ale păcii și socialismului“

nr. 8 (48) pe anul 1962
Acest număr al revistei cuprinde 

articolele : ..Clasa muncitoare des
chide Spaniei calea spre liber
tate" de Santiago Carrillo ; „Parti
dul Comunist din Sudan In luptă 
pentru dezvoltarea independentă 
și democratică a țării" de Ibrahim 
Mustafa ; „Partidul Comunist din 
Irak si problema kurdă" de 
Djabbar Aii •, „Integrarea" capita
lului monopolist și clasa munci
toare" de Alexandr Mitih „Despre 
unele condiții necesare pentru 
transformarea partidelor comuniste 
în partide de masă" de Sergio 
Cvalo; „Faliții moralei" de Con
stantin lonescu-Gulian; „Victime
le molohului capitalist" de Ed- 
vard Arab-Ogli.

Cu privire la unele probleme 
actuale revista publică comenta
riile „Pentru ca tunurile să nu 
înceapă să tragă..."- de G. 'Arm-

strong și „Se prăbușesc pilonii co
lonialismului" de O. Brown.

Rubrica „în partidele comuniste 
și muncitorești" conține numeroa
se materiale informative cu pri
vire la activitatea unor partida 
frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" 
sînt publicate in continuare ma
teriale ale discuției pe tema „Ro
lul femeii In societatea contem
porană" și materiale ale unei dis
cuții noi pe tema „Anticomunis
mul — dușman al omenirii".

Rubrica „Cărți și reviste" cu
prinde recenzia lui Lajos Janossy 
la o carte a atomistului amerisan 
E. Teller.

Rubrica „Scrisori, note" cu
prinde notele „în legătură cu con
gresul social-democraților ger
mani" de Fritz Meyer.

Revista publică noi materiale 
la rubrica „împotriva represiuni
lor și persecutării democraților".

MOSCOVA. — Intre pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Nikita 
Hrușciov, și președintele gu
vernului Republicii Mali, Mo- 
dibo Keita, a avut loc un 
schimb de telegrame prin le
gătură radio directă care s-a 
deschis la 15 august între Mos
cova și Bamako.

DJAKARTA. — La 14 au
gust, Ambasada R. P. Romîne 
din Djakarta a oferit o gală 
de filme romînești pentru zia
riștii indonezieni și lucrătorii 
radiodifuziunii indoneziene.

NEW YORK. — Corespon
dentul de la Cape Canaveral 
al agenției U.P.I. relatează că 
din cauza unor defecțiuni teh
nice oamenii de știință ame
ricani au fost nevoiți să ami
ne lansarea unei nave cosmice 
„Mariner 2“, în direcția plane
tei Venus. Lansarea acestei 
nave, avînd o greutate de 447 
livre, era proiectată pentru 20 
august. In cercurile bine in
formate s-a anunțat însă că 
din pricina unor defecțiuni în
registrate la racheta „Atlas 
Agena“ oamenii de știință au 
fost nevoiți să amîne această 
lansare. Corespondentul anun
ță că noua dată a lansării nu 
a fost încă fixată.

CAIRO. — După cum trans

mite agenția MEN, la 16 au
gust Consiliul Ligii țărilor a- 
rabe a hotărît în unanimitate 
să primească Algeria în Liga 
țărilor arabe. Algeria a deve
nit al 13-lea stat membru al 
ligii.

LONDRA. — La 16 august 
a sosit la Londra compozito
rul sovietic Dmitri Șostakovici. 
El va fi oaspetele de onoare ai 
Festivalului artelor de ia E- 
dinburg care se deschide la 
19 august.

BUENOS AIRES. — Potri
vit relatărilor corespondentu
lui din Buenos Aires al agen
ției Reuter, criza politică re
deschisă în Argentina prin de
misia ministrului armatei și 
ministrului de interne conti
nuă în timp cc se intensifică 
tensiunea dintre noii coman
danți ai armatei și subordo
nații lor.

BONN. — La șantierul na
val din Hamburg a fost lan
sat în vuetul sirenelor un nou 
contratorpilor destinat Bun- 
deswehrului vest-german. Po
trivit datelor agenției DPA, 
deplasamentul acestui contra, 
torpilor este de 2 850 de tone.

PNOM PENH. — In cadrul 
conferinței de presă care a

avut Ioc la 14 august, șeful 
statului Cambodgia — prințul 
Norodom Sianuk, a vorbit 
despre noua provocare gravă 
săvîrșită de Tailanda împotri
va Cambodgiei. La 12 august, 
ora 13,00, un detașament de 
trupe taiiandeze a pătruns pe 
teritoriul Khmerului și a ata
cat un post militar situat la o 
mare distanță de templu.

ACCRA. — La 14 august 
președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah a rostit o cuvîntare 
radiodifuzată. Referindu-se la 
lucrările celui de-al Xl-Iea 
congres al Partidului popular 
ai convenției, care s-a înche
iat recent și a adoptat un nou 
program ai partidului, Nkru
mah a declarat că guvernul 
pregătește un plan septenal de 
dezvoltare a țării. O deosebită 
atenție va fi acordată electri
ficării întregii țări. Ghana ur
mează să devină o țară indus
trială și agrară, care va pro
duce în mari cantități mărfu
rile de care țara are nevoie.

CANBERRA — La 15 au
gust, la Canbera a luat sfîrșit 
marșul partizanilor păcii din 
Australia, care a durat peste 
o săptămînă.

Popescu
săvîrșesc împreună cu noi toți, 
ne fac pe toți să participăm la 
ele, ne fac loc în opera și în 
universul lor unic, ni le oferă, 
ni le dăruiesc. Nu sînt fapte ale 
unor eroi supra-umani, aceste 
fapte de geniu și eroism su
prauman sînt fapte omenești, ale 
tuturor oamenilor...

Așadar, am fost acolo, am 
săvîrșit fantastica circumnaviga- 
ție cosmică, împreună cu Niko
laev și Popovici !

Dovadă că am observat ceva, 
ceva care de aci, de pe pămînt, 
nu se poate percepe cu ochiul, 
ci numai cu mintea..,.

Am observat că, Ia înălțimea 
aceea, legile opticii morale nu 
mai coincid cu legile opticii fi
zice, ci operează exact invers. 
Cum anume ? Iată : Himalaia se 
vede ca un mușuroi de furnici, 
dar închisorile în care zac luptă
torii pentru libertate din S.U.A. 
și Spania, din Angola și Grecia, 
din Congo au dimensiunile gi
gantice ale unor munți, New 
.York-ul cu cei zece milioane 
de locuitori ai săi, abia pare o 
stropitură de cerneală pe un 
continent de un pogon, dar si
nuciderea unui șomer e de o vi
zibilitate ucigătoare.

Dar Omul ? Omul cum se vede 
de acolo ?

Cu Omul se întîmplă ceva și 
mai curios. El se vede cînd uriaș, 
monumental, magnific, cînd mă
runt, reptilin, mizerabil. După 
cum făptuiește, după năzuința 
sa, după comportările sale... Vă
zut de acolo, ceea ce e urît, 
ceea ce e rău, ceea ce e strîmb 
și vechi în lume apare absolut 
insuportabil și inadmisibil, ca o 
pată pe frumusețea, limpezimea 
și strălucirea Omului,

Dacă am ajuns acolo — și 
am ajuns pentru că unei mari 
părți de omenire i s-a dat po
sibilitatea de a deveni adevă
rată umanitate — nu se poate 
să nu ai puternic sentimentul 
înălțător al urii față de vechi : 
exploatare, colonialism, răz
boaie...

Cînd ne-am ridicat atît r|e sus, 
veghea noastră asupra păcii și 
progresului umanității trebuie să 
cîștigc tării noi.

Iată ce am văzut de acolo, 
cu ochi sovietici, cu ochi comu
niști, cu ochi umani — ochii 
eroilor care s-au întors ieri di
mineață printre noi.

Timp de peste trei secole, colo
nialiștii au împiedicat dezvoltarea 
unei vechi și înfloritoare civiliza
ții, au ruinat Indonezia, au împins 
poporul ei în mizerie.

Scuturînd — după o luptă grea 
și plină de sacrificii — jugul de 
veacuri al colonialismului, poporul 
indonezian a pășit pe calea con
solidării independentei najionale, 
a lichidării nefastei moșteniri ră
mase în via|a economică și so
cială de pe urme dominației im
perialiste, pe calea dezvoltării 
culturii și economiei sale națio
nale.

In eforturile sale îndreptate 
spre lichidarea rămășițelor domi
nației coloniale, spre crearea 
unei industrii, spre ridicarea nive
lului de frai, poporul indonezian 
se bucură de sprijinul dezinteresat 
al țărilor lagărului socialist. In 
Indonezia se construiesc numeroa
se obiective industriale cu aju
torul U.R.S.S. și a| altor țări so
cialiste.

Pe plan extern, Republica In
donezia promovează o politică 
de pace, independentă, o poli
tică de colaborare internațională, 
care se bucură de prețuirea tu
turor popoarelor. După cum se 
știe, ea se numără printre iniția
toarele conferinței afro-asiafice de 
la Bandung, sprijinind activ prin-
cipiile coexistentei pașnice, con
tribuind la menținerea păcii și 
stabilității în Asia, la îmbunătăți-
rea situației internaționala în an-

samblu. Republica Indonezia spri
jină propunerile U.R.S.S. și ale ce
lorlalte țări socialiste pentru înfăp- 
tuirea dezarmării generaie și to
tale, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioase.

Intre R. P. Romînă și Republica 
Indonezia s-au stabilit și se dez
voltă continuu relații de colabo
rare multilaterală pe baza egali
tății în drepturi și a avantajului 
reciproc. Poporul nostru, care a 
urmărit cu caldă simpatie și soli
daritate lupta grea a poporului 
indonezian pentru eliberarea pa
triei, se bucură sincer de reali
zările pe care le dobîndeșfe Re
publica Indonezia.

O contribujie de 
tărirea legăturilor 
dintre cele două

seamă la în
de prietenie 
popoare ale

noastre au constituit-o vizitele în
fara noastră ale președintelui In
doneziei, dr. Sukarno. Cu prilejul 
acestor vizite, conducătorii de 
stat romîni și indonezieni au a- 
juns la concluzia că există noi 
perspective de lărgire și adîn- 
cire a colaborării multilaterale 
romîno-indoneziene. In iunie 1961 
a fost încheiat între cele două 
tari un Protocol privind dezvol
tarea în continuare a colaborării 
economice și tehnice și intensifi
carea comerfului între R. P. Ro
mînă și Indonezia în interesul 
ambelor țări.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Indoneziei, tineretul romîn, ală
turi de întregul nostru popor, 
transmite poporului, tineretului in
donezian cele mai calde urări de 
succes în lupta pentru consoli
darea independentei patriei sale, 
pentru dezvoltarea continuă a e- 
conomiei, pentru o viafă mai 
bună, pentru triumful cauzei păcii 
în lumea întreagă.

Acord privitor la transferarea 
Irianului de vest către Indonezia

NAȚIUNILE UNITE, NEW YORK 
16 (Agerpres).—După cum trans
mit agențiile de presă, tratativele 
dintre reprezentanții Indoneziei și 
Olandei, în vederea reglementării 
problemei Irianului de vest desfă
șurate sub auspiciile O.N.U., s-au 
încheiat prin semnarea unui acord 
care prevede transferarea către 
Indonezia a suveranității asupra 
Irianului de vest Ia o dată apro
piată după 1 mai 1963.

Acordul prevede că Indonezia 
și Olanda vor depune împreună 
în cadrul apropiatei sesiuni a A- 
dunării Generale a O.N.U. un 
proiect de rezoluție, prin care A- 
dunarea ia act și aprobă acordul 
intervenit. După adoptarea proiec
tului de rezoluție. Olanda va 
transfera administrația Irianului 
de vest unei „autorități executive 
provizorii a Națiunilor Unite" care 
va funcționa sub conducerea unui 
administrator desemnat de secre
tarul general provizoriu al O.N.U. 
de comun acord cu Olanda și In
donezia.

Forțele armate olandeze vor fi 
repatriate cît mai rapid cu putință 
și locul lor va fi luat de o forță 
a O.N.U. Totodată O.N.U. va pro-

ceda la înlocuirea înalților func
ționari olandezi cu funcționari 
local1 și indonezieni. Această pri
mă fază se va termina pînă la 1 
mai 1963, după care administrația 
Irianului de vest urmează să fie 
încredințată Indoneziei, iar for
țele O.N.U. vor fi înlocuite de 
forțe indoneziene.

După transferul suveranității 
Irianului de vest asupra Indone
ziei se va organiza un plebiscit, 
prin care populația băștinașă se 
va pronunța definitiv asupra viito
rului soartei sale, plebiscit care 
nu trebuie să aibă loc mai tîrziu 
de sfîrșitul anului 1969.

Intr-o anexă la acord se pre
vede că ostilitățile din Irianul de 
vest între trupele olandeze și vo
luntarii indonezieni vor lua sfîr
șit sîmbătă 18 august Ia miezul 
nopții.

Luînd cuvîntul, Subandrio, mi
nistrul afacerilor externe al Indo
neziei, a declarat că acordul re
prezintă un eveniment național de 
cea mai mare importanță prin 
care unitatea Indoneziei a foit 
restabilită.
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