
Ritmicitatea
condiție de baza 

în realizarea
planului

rintre colectivele 
întreprinderilor 

care au obținut 
în primele 10 luni 
ale anului rezul
tate bune în pro
ducție se află și

cel al Uzinei de pompe de 
injecții Sinaia. Aici, planul 
producției globale și cel al 
producției marfă a fost reali
zat lună de lună, înregistrîn- 
du-se în 9 luni, prin reduce
rea prețului de cost, 474 000 
lei economii suplimentare și 
1 233 000 lei beneficii peste 
plan.

Dacă întrebi muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei 
cum au reușit să obțină a- 
ceste succese, cea mai mare 
parte din ei îți vor răspun
de : în primul rînd prin în
deplinirea ritmică a planului 
de producție. Această apre
ciere corespunide adevărului. 
Ritmicitatea producției exer
cită o mare influență asupra 
îndeplinirii în bune condiții 
a indicilor de plan. Ea ara
tă totodată gradul de organi
zare a muncii, precum și fe-

Iul cum se desfășoară proce
sul de producție.

Ce s-a făcut în acest sens 
în uzină ? Pentru producția 
anului 1962 s-au luat din vre
me măsuri, de la sfîrșitul 
anului 1961. S-a trecut astfel 
la o mai bună organizare a 
procesului de producție și la 
repartizarea sarcinilor pe fie-

Din experiența 
Uzinei de pompe 
de injecții-Sinaia

care secție, atelier, linie de 
fabricație și muncitor. Un ac
cent deosebit s-a pus pe cu
noașterea planului de către 
fiecare muncitor. Consfătui
rile de producție au fost fo
losite mai bine în acest scop, 
în cadrul grupelor sindicale, 
muncitorii cunoșteau sarcinile 
ce le reveneau și în funcție de 
acestea își stabileau în între
cerea socialistă angajamente 
reale, mobilizatoare. Faptul

Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
Muncitor
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Sărbătoarea celor de 18 ani

Organ Central al Uniunii Tineretului

stabilit ca urmă- 
realizărilor să se

cinleia GHEORGHE MA- 
îngrijitor de vaci ;

ION — șef de 
Colectiviștii îi pri- 
respect și-i laudă.

Pentru că ei fac
care

că s-a 
rirea 
facă zilnic și să fie eviden
țiate în graficul de producție 
pe fiecare muncitor, a dat po
sibilitatea ca în permanență 
să se cunoască atît realizările 
cît și rămînerile în urmă în 
cutare sau cutare sector. în 
funcție de acestea, operativ, se 
luau și cele mai potrivite mă
suri care să asigure îndeplini
rea cu succes a sarcinilor de 
plan.

Conducerea uzinei, îndru
mată de comitetul de partid, 
a cuprins în planul său o 
serie de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care să asigure un 
flux continuu procesului de 
producție. în cadrul acestor 
acțiuni un loc însemnat l-au 
ocupat măsurile care trebuiau 
să asigure decalajul corespun
zător între secțiile calde, pre
lucrătoare și montaj. S-a sta
bilit, de exemplu, ca la

Ing. CONSTANTIN NEAGOE 
VASILE DINULESCU

(Continuare in pag. a Ul-a)

Cîțiva țineai colectiviști de 
la G.A.C. Vasilafi, raionul 
Oltenița : DUMITRACHE
MARIN •— brigadier zoo
tehnic; ȘERBAN VASILE — 
șeful brigăzii a l-a de 
cîmp ; 
RIN — 
ȘERBAN 
echipă, 
vesc cu 
De ce î 
parte dintre aceia 
muncesc în așa fel, încît, 
munca lor să fie cît 
de folos gospodăriei, 
altfel, nu degeaba

spune fruntași.

H. Rohan

invita- 
U.T.M. 
tineri

18 ani 
cuvint®

oameni
bucură de cea mâi 

prețuire și respect și 
să ie semeni. Tu snui

sfatului popu- 
vorbif despre 

minunate de

SPRE OJEIĂRII
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Mmm mu
in fier vechi și fontă se naște oțelul I lată de ce ofelarii 
numesc fierul vechi „pîinea" cuptoarelor. Colectarea și 
expedierea către centrele siderurgice a unei 
sporite de metale vechi este o sarcină importantă, 
îndatorire patriotică pentru fiecare organizație U.T.M., 
pentru fiecare tînăr. Mai mult fier vechi, înseamnă mai 
mult oțel, mai multe mașini. Din 1 000 de kg de fier vechi 

se obține oțel din care se poate produce fier beton pentru două apar
tamente, oțelul necesar pentru 500 de cuțite de pluguri, sau 
primă din care se pot fabrica 80 de biciclete sau 100 butelii de

Printre principalele preocupări ale organizațiilor U.T.M. se 
mobilizarea tineretului la acțiunea de colectare și expediere a 
vechi. în unele întreprinderi se organizează „zile” și „săptămîni ale 
colectării fierului vechi". Organizațiile U.T.M. din școli și facultăți, din 
instituții, din gospodării de stat și colective mobilizează un număr spo
rit de tineri la colectarea fierului vechi.

în perioada 6—11 noiembrie, și îndeosebi în ultimele 3 zile ale 
săptămînii trecute, în numeroase regiuni din țară : Banat, Brașov, Cluj, 
Suceava, Ploiești și în Capitală acțiunea de colectare a fierului vechi 
a cunoscut o mare amploare. Utilaje casate, piese scoase din uz, deșeuri, 
au fost strînse cu grijă și predate I.C.M.-ului pentru a fi trimise oțe- 
lăriilor patriei.

Peste 73 000 de tineri din aceste regiuni au muncit cu entuziasm, 
au inițiat întreceri reușind să colecteze în această perioadă 6 120 tone 
de fier vechi, cantitate din care se pot fabrica 9 locomotive sau 100 
de tractoare, sau 100 de strunguri.

în regiunea Banat, 32 247 de tineri au colectat 1 312 tone (1045 
tone predate la I.C.M. pînă la 12 noiembrie a.c.) S-au evidențiat în 
mod deosebit : constructorii de vagoane de la Arad care au strîns 67 
de tone ; tinerii din organizația de bază U.T.M. utilaj mecanic a Com
binatului siderurgic Reșița care au colectat 45 de tone, colectiviștii din 
G.A.C. Alioș, raionul Lipova — 3 tone și elevii de la Școala medie nr. 2 
Caransebeș cu 20 de tone.

17 000 de tineri din orașele Brașov, Sibiu și Mediaș au trimis oțe- 
tăriilor prin I.C.M. 718 tone de (ier vechi, în vreme ce în Capitală s-au 
adunat de către tineri 1 008 tone.

în unele orașe, tinerii și-au depășit angajamentele luate. Așa, de 
exemplu, tinerii din Ploiești s-au angajat să colecteze în perioada res
pectivă 1 000 tone de fier vechi și au strîns 1 123 tone. Trebuie spus că 
rezultatele cele mai bune au fost obținute de tinerii din regiunea 
Ploiești, care au strîns în total 1 876 tone de fier vechi.

Rezultate bune au obținut și tinerii din Onești, care au trimis oțe- 
tăriilor 170 de tone de metale vechi.

în regiunile Bacău, Brașov, Cluj rezultatele obținute sînt însă sub po
sibilități. Organizațiile U.T.A4. trebuie să acorde mai multă atenție mo
bilizării tineretului, să existe mai multă operativitate în expedierea fie
rului vechi. în regiunea Bacău, de exemplu, pînă în ziua de 12 noiem
brie nici cele 678 de tone colectate nu au fost predate in întregime 
I.C.M.-ului.

Rezultatele obținute în perioada 6—11 noiembrie dovedesc puterea 
de mobilizare a organizațiilor U.T.M., entuziasmul tineretului. Experiența 
dobîndită în organizarea acestor acțiuni de masă trebuie folosită și pe 
mai departe. Colectarea fierului vechi trebuie să fie o acțiune la care 
să contribuie fiecare tînăr. Colectînd cantități sporite de fier vechi, 
tinerii contribuie la creșterea producției de metal, la dezvoltarea in
dustriei noastre siderurgice.

cantități
o

materie 
aragaz, 
află și 
fierului

La 
înfrumusețarea 

orașului
Cu cîteva zile în urmă, în sala 

mare de festivități a casei de cul
tură a tineretului din raionul 16 
Februarie s-au întîlnit, la 
fia Comitetului raional 
Lenin, cîteva sute de 
care împlinesc anul acesta 
— vîrsta majoratului. In 
pline de căldură, tovarășul N. Pro- 
dea, președintele 
Iar raional, le-a 
condițiile minunate de via|ă, 
muncă și învățătură asigurate crin 
grija partidului tinerilor din în
treaga țară, despre noile drepturi 
și noile lor îndatoriri față de so
cietatea noastră socialistă. Apoi, 
actori cunoscuți printre cațe Fory 
Eterle au recitat versuri Înflăcă
rate despre patrie. O orchejtră de 
muzică ușoară i-a chemat pe tineri 
la dans. Ei înșiși au cîntat frumoase 
melodii tinerești. Programul s-a în
cheiat cu ..valsul celor de 18 ani“.

★
Ți-ai scuturat odată umerii 

și ți-au căzut fulgii de aur ai 
adolescenței. La 18 ani ai aripi 
puternice pentru zboruri înalte 
și ai vrea să uimești lumea cu 
faptele tale. Te simți in stare 
să apuci pămîntul de capetele 
axei, ca pe un ulcior de toarte, 
și să bei din el apa mărilor și 
oceanelor, ba chiar să-l prinzi 
între două degete ca pe un 
măr și să muști zdravăn din 
el. Apoi îți asculți, firește, rîsul 
în Cosmos. Și într-adevăr, pe 
cinstea mea, noaptea, dinții 
tăi strălucesc ca stelele.

Poate că e meritul firii 
umane că înzestrează fiecare 
generație cu ' această nelimi
tată, enormă încredere în pu
terile ei, cu visuri și elanuri. 
Să simți că ești în stare de 
orice, să speri, să vrei să în
tinzi brațele spre ceva. Mai 
puțin simplu e să știi spre ce 
anume, să știi ce vrei, pe ce 
drum să mergi pentru a des
prinde din noianul de che
mări și tentații ceea ce folo
sește societății, poporului, să 
știi pentru ce urmează să te

cheltuiești. Dacă ÎS ani este 
vîrsta elanurilor și visurilor, 
nu e mai puțin și vîrsta între
bărilor. Omul nu visează în a- 
fara societății. Deschizi ochii 
într-o anumită lume și alegi 
din ea ce ți se pare mai bun. 
din asta îți faci scopul vieții, 
iți alegi modelele de 
care se 
înaltă 
dorești 
firesc: comuniștii. I-ai găsit 
in această viață, la locul lor 
istoric. Socotește-te fericit. Cei 
18 ani ai tăi sînt și cei 18 ani 
ai noii noastre societăți care 
îți dă răspunsurile cele mai 
clare la. întrebările tale. Pînă 
la sfîrșitul vieții tu vei avea 
totdeauna aceaași vîrsta cu E- 
liberarea. In acest singur 
cuvînt, intrat definitiv în 
istoria țării cu înțelesul de eli
berare esențială, de eliberare 
a întregului popor muncitor de 
o orînduire ostilă lui, sînt cu
prinse toate răspunsurile de 
care ai nevoie.

Probabil cei maturi, simt 
nevoia să le spună celor tineri:

Aproape 15 000 de cetățeni 
din orașul Bîflad au partici
pat anul acesta la diferite lu
crări de interes obștesc. Ei au 
contribuit Ia extinderea parcu
rilor „Al. Vlahuță“ și „Proda- 
na", amenajînd alei, plantînd 
pomi și flori și împădurind su
prafețe însemnate. în preajma 
noilor blocuri de locuințe au 
amenajat zone verzi și pelu
ze-cu flori. Numai pe șoseaua 
din apropierea complexului 
școlar au fost plantați 15 000 
de pomi.

Valoarea economiilor înscri
se în bugetul Sfatului popular 
al orașului Bîrlad, în primele 
zece luni ale anului, datorită 
participării cetățenilor la lu
crări de folos obștesc, este de 
circa 1 200 000 lei.

(Agerpres)

Foto* I. CUCU

2.000.000 fl€ vizitatori intr-o luna

vizita-
Foto : N. STELORIAN

deosebit mani- (Agerpres)
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Studenți în laboratorul de chi
mie organică de .la Universi
tatea:' Al. I. Cuie" din lași.

LA PAVILIONUL

Gh. Tudorică, 
i-a înmînat și 

cado-

Și ei eu 18 ani — Eugen Popescu, lăcătuș |a Uzina „Vulcan", Florica Angelescu, 

pedagogică și Marin Neacșu, elev la școala profesională de pe lîngă Uzina „Vulcan".
(Continuare în pag. a IlI-a)

prof. univ. Valeriu BologaNU
ho

(Continuare în pag. a Ul-a)

o respect, 
mai com-

Ei cred că ajungînd 
au devenit oameni 
iar sfaturile, draga
le știrbesc personali- 
independența. Eu nu

a împlinit 
și și-a ho- 
trebuie să

de 
ti- 
un 
la

Două milioane de 
vizitatori au indicat 
marți dimineață ce
lulele fotoelectrice 
ale celui de-al 4-lea 
Pavilion de mostre. 
Vizitatorul, a cărei 
intrare a marcat a- 
cest număr jubiliar, 
a fost mecanicul agri
col Ion Tudor Păuna, 
care își face în pre
zent stagiul militar. 
El a fost felicitat de 
directorul .pavilionu-

lui, 
care 
tradiționalele 
uri.

în această zi s-a 
sărbătorit totodată și 
împlinirea a o lună 
de la deschiderea pa
vilionului. Faptul că 
de la inaugurarea lui 
s-a marcat la fiecare 
două săptămîni cîte 
un milion de
tori oglindește inte
resul

festat de populație 
pentru această formă 
de consultare asu
pra produselor care 
se vor găsi în maga
zine în anul viitor. 
Succesul de care se 
bucură Pavilionul de 
mostre este ilustrat 
și de sutele de mii de 
propuneri făcute de 
cetățeni. Aceste su
gestii și observații 
formulate în cele a- 
proximativ 180 000 de 
chestionare comple-

tate pînă acum, în 
cărțile de impresii 
sau transmise în dis
cuții delegațiilor fa
bricilor, reprezintă o 
îndrumare prețioasă 
pentru organele co
merțului și ale in
dustriei, care stabi
lesc în prezent chiar 
la pavilion produsele 
care se vor desface 
în magazine 
cursul anului 1962.

ri
i
Uf ‘

„Asaltul înălțimilor
(Pe bulevardul 1 Mai din 

Capitală se ridică noi blocuri 
din panouri prefabricate)

Foto : AGERPRES

fâ
rit

mi face mare plă
cere să stau de 
vorbă cu studenții 
și în afara orelor 
de curs, și despre 
alte probleme de- 
cît cele din spe

cialitatea pe care o predau. 
Ori de cîte ori am prilejul, 
le dau un sfat, le adresez un 
îndemn. Uneori se mai găsesc 
și studenți care socotesc a- 
ceste sfaturi și îndemnuri ci
căleală și dădăceală băbească. 
Sînt încă foarte tineri și mai 
greșesc, 
studenți 
maturi, 
doamne, 
tatea și
mă supăr, ci mă înarmez cu 
mai multă răbdare pentru a 
le explica ce înseamnă să a- 
daugi la personalitatea ta de 
om de 20 de ani, experiența 
omului de 50 de ani, a profe
sorului care a crescut pînă la 
tine cîteva sute de tineri. Mi-e 
tare dragă această personali-

tate în formare și 
dorind-o să fie cît 
pletă, mai profundă, mai ci
zelată.

Tînărul care 
vîrsta studenției 
tărît profesiunea
meargă pe propriile-i picioare. 
Numai că nu întotdeauna tî
nărul acesta știe ce înmănun- 
chiază acest cuvînt: persona
litate. El socotește lucruri în- 
tîmplătoare, uneori dăunătoa
re, făcînd parte din persona
litatea lui. Tînărul meu prie
ten, trebuie să pleci puțin 
urechea la cuvintele noastre 
spuse cu greutate, experien
ței anilor de viață, de muncă, 
de învățătură.

Omul se naște cu această 
personalitate? Nici vorbă. Nu 
luați de bun cuvintele unor 
mame sau tați iubitori care-și 
laudă copiii lor de 2-3 ani

pentru că, chipurile, ar avea 
personalitate. Nu, personali
tatea nu se naște, se clădește. 
Se clădește așa cum clădește 
constructorul o casă, după un 
plan bine stabilit, cu un ma
terial solid. Materialul de 
construcție sînt cunoștințele. 
Cunoștințe de specialitate, din 
profesiunea aleasă, și trainice 
cunoștințe politice și ideolo
gice, căci orice ai fi — medic, 
inginer, profesor, busola cea 
mai sigură, care îți călăuzește 
munca, viața este învățătura 
cea mai înaintată — marxism- 
leninismul.

Trăim zile cînd nimic și ni
meni nu ne dă dreptul să fa
cem lucruri de mîntuială. To
tul trebuie făcut trainic, să 
dureze. în toate domeniile de 
activitate ni se cere cea mai 
desăvîrșită calitate. Veți spu
ne : dar noi abia învățăm,

vom măsura calitatea muncii 
noastre atunci cînd vom pro
duce, cînd vom intra în profe
siune. Greșiți. Premizele unei 
munci de calitate se formează 
în anii de pregătire, de acu
mulare a cunoștințelor. Viața 
de astăzi cere atît de mult de 
la noi încît nu ne putem 
permite o clipă de răgaz în 
drumul nostru spre dobîndirea 
unei înalte calificări. Iar pen
tru a dobîndi o asemenea pre
gătire există toate condițiile.

Studenții noștri de acum, în 
covârșitoarea lor majoritate își 
fac datoria. Dar mă întreb 
dacă toți și-o fac la maxi
mum. Cred că unii nu. Pen
tru ce oare în condiții atît 
minunate ce au fost create 
neretului există încă 
număr de studenți care
examene nu sînt integraliști ? 
Cum e cu putință ca să ne în- 
tîlnim încă cu cîțiva codași, 
care în fiecare an au cîte o



Eroul Muncii Socialiste Ion 
Stanciu, președintele gospodă
riei colective din comuna Baba 
Ana, raionul Mizil, ca de obi
cei a dat curs rugăminților 
unui grup de tineri colectiviști, 
și le povestește despre dezvol
tarea în perspectivă a gospo
dăriei colective, despre înflo

rirea satului
Foto : I. CUCU
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în 1962 - 1 573întem dotați cu trac
toare și cu alte ma- 
șini-unelte moderne. 
A crescut an de an 
gradul de mecaniza
re a lucrărilor a-

gricole din raza noastră de acti
vitate. Mecanizatorii noștri au de
venit tot mai stăpîni pe știință, ri- 
Jicîndu-și continuu calificarea pro
fesională. Sub conducerea organi
zației de partid, luptăm pentru a 
smulge pămîntului recolte sporite. 
Firește, au fost ani, ca cel în curs, 
în care n-am avut ploi luni de 
zile în șir. Totuși, agrotehnica su
perioară a lucrărilor a avut un 
cuvînt hotărîtor de spus. Prin 
aplicarea recomandărilor ei, am 
reușit ca de pe cele aproape 
20 000 de hectare ce aparțin ce
lor 11 gospodării colective pe 
care le deservim să obținem pro
ducții mari la principalele culturi.

Iotă o situație a producțiilor 
medii la heclar obținute, în cîțiva 
ani, de gospodăriile colective din 
raza noastră de activitate : Grîu : 
în anul 1958 — 1 118 kg la heclar, 
in 1960 — 1 864 de kg, în 1962— 
2 157 de kg. Porumb-'ooabe : în 
anul 1958 — 2 103 kg la ha, în 
1960 — 3 393 kg, iar în 1962 — 
2 900 de kilograme la hectar. 
Floarea-soarelui : în 1958 — 1 304 
kg la hectar, în 1960 — 1 721 kg

la hectar, iar 
de kg la ha.

Rezultă deci 
fost în continuă 
cepție în acest 
floarea-soarelui, 
luna mai pe la noi n-a căzut o pi
cătură de ploaie. Și totuși pămîn- 
tul a rodit cu mult mai bine de 
cît a cunoscut Dobrogea vreodată.

La baza acestor producții stă

că producfiile au 
creștere. Fac ex- 
an porumbul și 
pentru că din

agrotehnicii. Prilejul cel mai bun 
de a face temeinic acest lucru 
ni-l oferă cursurile de ridicare a 
calificării ce se fin în fiecare iarnă, 
cînd toți specialiștii stațiunii devin 
profesori. Prin întregul program 
de învăjămînt profesional noi ur
mărim să îmbogățim cunoștințele 
mecanizatorilor cu tel ce e nou 
în știință ; cursurile sînt legate di
rect de lucrările pe care le avem

perative de producție, se iau e- 
ventuale măsuri, se dau indicații 
cu privire la calitatea lucrărilor. 
Prin șefii de brigadă ținem o strîn- 
să legătură cu brigăzile de cîmp 
din gospodăriile colective. Intre 
aceste două colective de muncă 
e o permanentă colaborare. De 
exemplu, se însămînfează. Șeful 
de brigadă controlează dacă să- 
mînța are buletin de calitate, dacă

Din experiența S. M. T. Topraisar, regiunea Dobrogea

activitatea rodnică desfășurată de 
mecanizatorii noștri în strînsă co
laborare cu colectiviștii. Desigur, 
noi am căutat ca munca să fie 
bine organizată, să înarmăm pe 
mecanizatori cu cunoașterea pla
nului de producție, a lucrărilor 
ce trebuie făcute în fiecare pe
rioadă. Ordinele de lucru cuprind 
indicații precise : adîncimea arătu
rilor, perioadă optimă de însă- 
mînțări, timpul de recoltat și așa 
mai departe. Dar ordinele de lucru 
nu constituie decît un fel de ghid 
pentru tractoriști. De aceea, noi 
urmărim ca fiecare mecanizator 
să fie nu numai un bun mînuitor 
al mașinilor pe care le are în do
tare, ci și un bun cunoscător al

de făcut în anul ce vine. Fruntașii 
producțiilor mari sînt și ei „pro
fesori". Ei împărtășesc celorlalți 
experiența bună, le explică pe în
delete cum au lucrat, cum au 
obținut producții mari.

Apoi, noi organizăm în fiecare 
campanie un control riguros și 
după un plan bine stabilit în așa 
fel ca cel puțin o dată la trei 
zile, fiecare tovarăș din conduce
rea stațiunii să fie prezent la o 
brigadă. După ce controlăm cum 
funcționează agregatele, împreună 
cu șeful brigăzii, cu președintele 
colectivei și cu inginerul agronom 
cercetăm atent lucrările făcute de 
fiecare mecanizator. Se organi
zează „pe brazdă" consfătuiri o-

a fost tratată, dacă oamenii care 
lucrează pe semănători cunosc 
bine agrotehnica, iar colectiviștii 
urmăresc calitatea lucrărilor efec
tuate de mecanizatori

Organizația U.T.M. din stațiu
ne are în atenția sa ca fiecare fî- 
năr tractorist să respecte indica
țiile primite. Șefii de brigadă, 
utemișfii iau uneori parte la cele 
mai importante adunări ale or
ganizațiilor de bază din gospodă
riile colective și vin cu diferite 
propuneri.

Mare eficacitate au sfaturile 
S.M.T. în care președinții, briga
dierii de cîmp, inginerii agronomi 
fac utile schimburi de păreri, i-au

măsuri de organizare a diferitelor 
etape de lucru.

Noi urmărim prin toate acestea 
să facem numai lucrări de cali
tate, să îndreptăm forțele în acele 
direcții care hotărăsc soarta belșu
gului. Și acest întreg complex de 
măsuri are o țintă precisă : să a- 
jutăm gospodăriile colective din 
raza noastră de activitate să ob
țină producții cît mai mari.

Anul acesta, la majoritatea gos
podăriilor colective în care lu
crăm, producțiile de grîu au fost 
apropiate unele de 
gospodăria colectivă din 
sar s-au obținut 2 560 kg 
la hectar, la cea din 
2 375 kg.

Producția medie de 
nu-i prea mare. Dar 
boabe la hectar obținute în acest 
an seceios reprezintă un progres 
față de recoltele obținute în alți 
ani cu precipitații normale.

In această toamnă am însămîn- 
țat bine și la timp cele 5 600 
hectare cu grîu. Arături de toam
nă am făcut 
cele 18 700 
cate. Avem 
anul ce vine 
fii sporite la

CONSTANTIN PETRICAN 
directorul S.M.T. Topraisar, 

regiunea Dobrogea

altele. La 
Toprai- 

de grîu 
Biruința

porumb
2 900 kg

pe aproape toate 
de hectare planifi- 
convingerea că în 

vom obține produc- 
toate culturile.

HRANIREA TAURINELORPERIOADA DE STABULALE
Cercetările oamenilor de 

știință cît și practica fruntași
lor în creșterea animalelor, 
din stațiunea noastră, au ară
tat rolul covîrșitor pe care-1 
are hrănirea asupra organis
mului animal. De aceea în 
centrul preocupărilor stațiunii 
noastre a fost și este hrănirea 
rațională a taurinelor. Acea
sta a impus asigurarea unei 
baze furajere corespunzătoare 
cu toate condițiile de secetă 
excesive din anul acesta, atît 
din punct de vedere calitativ 
cît și din punct de vedere 
cantitativ.

Astfel s-au strîns fînuri de 
cea mai bună calitate; s-au 
însilozat cantități importante 
de porumb, asigurîndu-se 
10 000 kg. pe cap de vacă fu
rajată ; s-au strîns 
(coceni, paie de ovăz, 
grîu, etc.) chiar peste 
rul stațiunii.

Toate furajele sînt 
vate în punctele unde există 
animale, după necesarul co
respunzător numărului de ani
male.

Aplicînd în practică cele 
mai avansate metode zooteh
nice și respectînd indicațiile 
date de partid, vom reuși în 
perioada care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului 1962 
să realizăm producții de lapte 
din ce în ce mai mari.

Din sortimentele de furaje 
existente, s-au întocmit rații 
în funcție de producția vaci
lor, asigurîndu-se pentru fie
care U.N. cîte 90—100 gr. de 
albumină digestibilă, precum 
și raportul fosfocalcic și caro
tenul necesar. După ce am 
instruit brigadierii și munci
torii din sectorul taurin, în 
ceea ce privește întocmirea 
rațiilor individuale a vacilor 
în funcție de necesarul fiecă
rui animal, s-a trecut la de
terminarea capacităților ma
xime de producție în vederea 
identificării exemplarelor ce
lor mai productive. Astfel, 
rația o mărim treptat peste 
necesarul de hrană corespun
zător producției zilnice, atît 
timp cît vaca răspunde prin 
sporirea producției de lapte, 
în această perioadă de hrăni-

re stimulentă, în stațiunea 
noastră se administrează va
cilor cîte 1—2 unități nutri
tive în plus peste nevoile lor 
reale și cîte 100 gr. albumină 
digestibilă pentru fiecare U.N.

Aplicăm hrănirea stimulen
tă de obicei atît la vacile în 
prima și a doua lună de lac- 
tație cît și la vacile la care 
nu se cunoștea potențialul de 
producție. După ce cunoa
ștem potențialul de producție 
al fiecărei vaci, trecem la

de administrare a furajelor 
din rații are o mare impor
tanță, procedăm astfel: dimi
neața înainte de muls îngri
jitorul de noapte administrea
ză cîte 2—3 kg. de fîn de lu
cerna sau borceag, după muls 
se administrează jumătate din 
rația de concentrate, din care 
nu lipsesc creta furajeră și 
sare de bucătărie, iar după 
aceasta vacile sint adăpate, 
în continuare se administrea
ză 10—15 kg. de tăieței
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Intr-o oră de lucrări practice la Centrul școlar agricol din comuna Dragomireșfi-Vale, regiunea 
BucureștiSfatul specialistului

grosiere 
paie de 
necesa-

conser-

gruparea lor în cadrul loturi
lor pentru a ușura admini
strarea rațiilor. De exemplu 
dacă într-un lot de 12 vaci 
care sînt deservite de un în
grijitor 4 din ele au producție 
de lapte cuprinsă între 26—28 
litri pe zi, ele primesc o rație 
comună. Gruparea vacilor pe 
grupe de producții ușurează 
foarte mult administrarea ra
țiilor 1

Din 
noștri 
și din 
facem, 
de fibroase și suculente în 3 
tainuri, iar cele concentrate 
în 2 tainuri. Deoarece ordinea

furajere individuale, 
practica muncitorilor 
din sectorul taurin ca 

. cercetările pe care le 
, noi administrăm rația

sfeclă, Iar apoi 15 kg. porumb 
siloz. La ora 12 se dau din 
nou 2 kg. de fîn, după care 
vacile se adapă și li se mai 
dau cîte 7—10 kg. de morcovi 
furajeri sau sfeclă furajeră, 
în funcție de disponibilul de 
rădăcinoase. Seara furajăm 
cu 2—3 kg. fîn, apoi restul din 
rația de concentrate și apoi 
se dă apă și se administrează 
cîte 15—20 kg. de porumb si
loz și 10 kg. de sfeclă tocată 
amestecată cu coceni tocați.

în oadrul Stațiunii noastre 
hrănirea taurinelor și în mod 
special a vacilor gestante cu 
2 luni înainte de fătare, o or
ganizăm în așa fel, îneît ra-

țiile să asigure necesarul de 
substanțe hrănitoare pentru 
dezvoltarea fătului, menține
rea vacii în stare de întreține
re bună și pentru pregătirea 
ei în vederea lactației urmă
toare.

Hrănind astfel vacile, noi 
am făcut ca ele să dea pro
ducții din ce în ce mai mari 
de lapte. în anul 1962 am avut 
grupe de mulgători în care 
s-a putut realiza și 17 1, pe 
caD de vacă furajată zilnic cu 
un preț de cost de 0,85 bani.

Avem temeiuri să credem 
că vom întrece în anul acesta 
cu mult producția din anul 
1961.

Toți mulgătorii cunosc pre
țurile tuturor furajelor și luptă 
pentru folosirea celor mai a- 
vansate metode în scopul mă
ririi digestibilitățil furajelor și 
pentru ca prețul de cost al 
laptelui să fie din ce în ce 
mai scăzut.

Hrănind animalele din sec
torul taurin mai bine și mai 
ieftin, noi contribuim cu pro
ducții mereu mai mari la a- 
provizionarea din ce în ce mai 
bună a populației și în același 
timp furnizăm industriei ali
mentare una din materiile pri- 
me de care are nevoie.

ing. GHEORGHE METRICA 
director tehnic 

experimentale
al Stațiunii 
Mărculești

cu inițiativa5

PRIMA ZI DE MUNCA

Echipa de constructori de la 
G.A.C. „1 Mai" din Peregul 
Mare raionul Arad se strădu
iește să termine cît mai ' cu
rînd consfrucjia unui nou grajd 

pentru 100 taurine.
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reședințele Ion Dobocan, sau cum 
îi mai spun colectiviștii, tovarășul 
Fileru, e un om tăcut, ursuz chiar. 
Nu demult se hotărîse construirea 
a două sere trebuitoare gospodă
riei și acum, în drum spre cămi
nul cultural, trage cu coada ochiu

lui minunîndu-se cu cit spor au lucrat cei patru 
colectiviști la ridicarea acestora. „Măcar de-ar 
fi ca ale celor din Fizeșul Gherlei“ - îți spune 
președintele, cu un fel de îndoială dar și cu 
mulțumire.

La căminul cultural, o clădire neobișnuit de 
mare, ridicată în stilul locului și împrejmuită 
cu un zid de tuf vulcanic, difuzorul transmite 
muzică, amplificată direct de pe banda de 
magnetofon. Un anunț scris cu litere de tinar 
anunță: „Cercul naturaliștilor“, iar dedesubt: 
„Drumul spre Cosmos e liber!“ — cu un Semn 
al exclamării cît tot afișul, ca o explozie da 
bucurie.

După președinte, urcă treptele căminului șl 
inginera gospodăriei, tovarășa Iulia Lefter. Cu 
un grup mai mare de oameni sosește Ariton 
Doboș, brigadierul de la grăd.lnărie; apoi un 
grup și mai mari de tineri. Printre ei se află

...Au coborît amîndoi în gara 
Piscu.

El are 23 de
începeau prima lor zi de muncă 
ca ingineri zootehniști ți... 
cheiau prima 
nicie.

...Cu cîteva 
țedinții celor 
din comuna
Galați primiseră cîte o nota te
lefonică în £are
G.A.C. „I. C. Frimu” va primi 
ca inginer zootehnist pe tovară
șa Liliana 
„Unirea” 
zootehnist
Darabantin. Nota primită 
partea consiliului agricol 
conținea următoarelg, 
dări:
„Aveți grijă de ei, sînt 
aătoriți”.

Amîndoi președinții 
mit în sediul gospodăriei agricole 
„Unirea”. Erau de față și alți 
membri ai consiliului de con-

ani. Ea 22. Azi

în-
săptămînă de căs-

zile în urmă, pre- 
două G.A.C.-uri 

Piscu, raionul

se anunța că

Darabantin, G.A.C. 
va primi ca inginer 
pe tovarășul Mihai 

din 
mai 

recoman"

tineri că-

i-au pri-

ducere, colectiviști aflați cu di
ferite treburi pe acolo. I-au în
trebat de sănătate, de cum au 
călătorit, dacă Ie place comuna, 
dacă au copii (tinerii căsătoriți 
au roșit, emoționați). Și în 
timp ce pe masă și-a făcut Ioc 
o carafă pîntecoasă cu un rubi
niu din toamna aceasta, localni
cii cercetau cu atenție oamenii 
care aveau să-i îndrume, să-i a- 
jute să muncească în sectorul 
zootehnie cum scrie Ia carte. 
„Sînt cam tineri. Dar nu-i nimic. 
Așa e bine. Vor crește la noi, 
vor prinde rădăcini în aceste pă- 
mînturi...”

Peste cîteva ore au intrat în- 
tr-o săliță și de acolo într-o ca
meră spațioasă. Un pat, o masă 
și două scaune. S-ar putea spu
ne că-i puțin. Dar este prima lor 
locuință. Și totul li se pare, fără 
exagerare, extraordinar.

A trecut o zi de muncă. O 
zi plină, intensă. Cînd a trecut ? 
Parcă abia ieșise soarele ți iată că

.»♦

NOI FILME DOCUMENTAREDIN VIATA SATULUI
De curînd, Studioul cinema

tografic „Alexandru Sa- 
hia“ a realizat două inte

resante filme documentare 
viața nouă a 
Marea de aur (scenariu 
Pavel Constantinescu ; 
Constantin Teodorescu) 
gospodăria agricolă colectivă din 
comuna Mihail Kogălniceanu, 
una din cele mai mari gospodării 
cerealiere din Dobrogea. Lupta

De curînd, 
tografic

satului
din 

socialist, 
și regia : 
imaginea 
prezintă

colectiviștilor pentru producții a- 
gricole cît mai ridicate — con
stituie conținutul filmului. Car
netul președintelui (scenariu ing. 
Ion Albulescu și Alexandru Sîr- 
bu ; regia : Alexandru Sîrbu ; 
imaginea Miliutin Obradovici) 
prezintă experiența gospodăriei 
agricole colective din Făcăeni, 
raionul Fetești, în planificarea 
și organizarea muncii.

s-a și întunecat. Au trecut pe

cercul initiirulișlilor din Iclod
Simion Cărburean și Viorica Chioreanu, tînăra 
Maria Mv.reșan, colectivistă fruntașă, și prie
tena ei Iuliana Bonțideanu. Alții și alții iau loc 
în băncile căminului cultural, cercul natura
liștilor adunînd aproape tot tineretul și pe mulți 
din cei mai în vîrstă din sat. Expunerea este 
clară, pe înțelesul tuturor. Profesorul de isto
rie loan Chifor, directorul Muzeului raional 
din Gherla, cunoaște pe fiecare din cei aflați 
în sală. A condus timp de șase ani cercul na
turaliștilor și tot de atîta vreme a fost profe
sor la școala de 8 ani din comună. Acum vor
bește celor din cercul naturaliștilor despre lan 
sarea lui „Marte 1“.

Colectiviștii ascultă cu interes. După expu
nere se pun întrebări, se nasc discuții înflăcă
rate.

...Ore de dezbateri științifice în sala cămtnu 
lui cultural din Iclod, unde de atîtea ori s-a 
adunat cercul naturaliștilor. Iată-i acum la în 
ceput de activitate nouă. Ca să se ajungă la 
nivelul acestor discuții s-au ținut multe ex
puneri cu teme felurite. Expunerile ca șl discu
țiile au avut un caracter viu, interesant. Se 
pot număra printre ele serile cu experiențe 
științifice care au dezvăluit taine puțin cuno-

scute de ei. Astfel au preparat cu mijloace de 
laborator hidrogenul și oxigenul; au urmărit 
funcționarea voltmetrului și ohmetrului; au 
descifrat schema de funcționare a unei termo
centrale, au studiat amănunțit experiențele lui 
Miciurin sau la cererea bătrînului și curiosului 
colectivist Nicolae Tatu au construit un apa
rat de radio cu tranzistori. Au făcut și alte 
experiențe, între care cele mai utile s-au do
vedit a fi cele pentru sectorul legumicol al 
colectivei. Hariton Doboș, brigadierul de la 
sectorul legumicol a făcut o experiență intere
santă. Pe o frunză lată de arțar a lipit patru 
litere tăiate din hîrtie. A expus apoi frunza la 
soare un timp, după care a dezlipit literele. A 
arătat președintelui Dobocan frunza de arțar 
spunindu-i: „Asta-i foto sinteza !“. Președin
tele, uimit, a putut citi pe frunza verde de ar
țar un singur cuvînt: „Seră“ — adică, explicat 
mai pe larg: „Ne trebuie nouă, grădinarilor, 
cel puțin 2 sere, pentru plantări timpurii“.

Președintele Ion Dobocan a priceput aluzia 
brigadierului, care se zbatea de la o vreme 
pentru niște sere.

...La cercul naturaliștilor se studiază cărți șt 
broșuri agrozootehnice. Tot la cercul natura-

liștilor, inginera agronom Iulia Lefter și soțul 
ei, inginerul zootehnic Gheorghe Lefter au fă
cut demonstrații cu privire la puterea, de ger
minație a semințelor și observații privind pe
rioadele de dezvoltare ale plantelor; au expli
cat creșterea rațională a vitelor sau folosul 
culturilor legumicole. Buna activitate a cer
cului naturaliștilor a contribuit și ea, fără în
doială, la cei 210 000 lei venituri realizate de 
pe cele 40 de hectare cîte aparțin sectorului le
gumicol, a contribuit la plantarea cu viță de 
vie a 10 hectare (pînă în acest an pe dealurile 
Iclodului nu s-a plantat niciodată vița de vie). 
Trebuie relevată așadar, mai întîi activitatea 
practică a cercului naturaliștilor. Ion Daria a 
ținut o interesantă expunere despre prăsila 
vitelor. Rolul cercului în educația științifică a 
tinerilor se completează prin alegerea unor 
cărți și lecturi adecvate preocupărilor fiecăruia, 
dar mai ales prin așezarea noilor cunoștințe 
pe temelia celor fixate anterior. Poate că ar fi 
bine să se organizeze mai repede casa-labora- 
tor atît -- ----- -------- . ..
liștilor, cît și învățămîntului agrozootehnic în 
general.

de trebuitoare muncii cercului natura-

ROMULUS ZAHARIA

la 
maternitățile de scroafe, la saiva
ne, de la saivane la grajduri, au 
întîrziat apoi Ia construcții.

Și iată seara. Cît de repede a 
trecut vremea ! Și din cele două 
margini alo comunei, cu pași 
grăbiți s-au îndreptat spre casa 
lor. Poate mai grăbită, mai în
gândurată ea. „La urma urmei 
sînt și gospodină. Trebuie să mă 
îngrijesc de toate...” Și se în
dreptă spre cooperativă. De 
cum intră îl văzu pe el. Ținea 
două farfurii în mînă și le pri
vea în zare 6pre stupefacția 
vînzătorului.

— Tovarășe, vrei să vezi dacă 
sînt sparte ?

— Da de unde ? Vreau să văd 
cît sînt de fine. Am să-ți spun 
un secret. Sînt primele noastre 
farfurii.

Acasă. O masă, două scaune, 
doi oameni tineri, aplecați pe
ste două caiete acoperind filele 
albe cu un scris îngrijit.

Era tîrziu, sau era devreme ? 
în orice caz, pînă la ziuă nu 
mai era mult. Stăteau strînși u- 
nul lingă altul, visind. Prima 
lor zi de muncă, prima noapte 
de visuri.

Pentru că șeptelul s-a mărit 
mult, colectiviștii din comuna 
Cindești, raionul Buhuși, au 
prevăzut să construiască anul 
acesta, printre altele trei 
grajduri de vite a cîte 100 de 
capete fiecare, o maternitate 
pentru scroafe și o hală pen
tru 2 000 de păsări, 
reorganizat brigada de 
strucții, în fruntea ei a fost 
numit un tînăr destoinic, bun 
gospodar și priceput meseriaș 
— Simion Culbece.

Lucrul a început încă din 
primele luni ale anului, pen
tru ca să se poată termina to
tul la vreme. La un asemenea 
volum de construcții trebuiau 
insă o mulțime de materiale ; 
printre altele, multă cherestea 
pentru ferestre, uși, acoperiș. 
Statul ne ajută dar noi tre
buie oare să stăm cu mîinile 
încrucișate și să așteptăm să 
ne pice mură in gură ? Știm 
că acum țara toată e un uriaș 
șantier; se construiesc între
prinderi industriale, locuințe, 
școli. E nevoie de mult mate
rial lemnos pe aceste șantiere. 
Dacă privim în 
cu ochi de 
dăm seama 
posibilități 
multe materiale 
Sint și mai ieftine, 
procedat constructorii 
Simion Culbece a propus con
siliului de conducere să ceară 
sprijinul de la S.M.T. Podo- 
leni să ne instaleze un circu
lar. Am primit ajutor. Ni s-a 
trimis un motor pe care un 
mecanic ni l-a instalat și a pus 
la punct circularul. Apoi a 
început tăiatul lemnului din- 
tr-un pîlc de pădure al sfatu
lui popular. La treaba asta au 
ajutat mulți tineri. Circularul 
a avut de lucru zi și noapte. 
Ne-am asigurat astfel mate
rialul lemnos.

Acum toate construcțiile 
noastre sînt aproape gata. 
Animalele proprietate obștea
scă vor intra curînd in noile 
adăposturi.

Pentru întreaga lui activi
tate, pentru buna organizare 
a muncii în brigadă, pentru 
spiritul lui de inițiativă tină- 
rul Simion Culbece a fost pri
mit de curînd în rîndul can- 
didaților de partid.

Cînd s-a 
con-

buni 
că 

să

jurul nostru 
gospodari, ne 
avem destule 
ne procurăm 

pe plan local.
Așa au 

noștri.

TACHE VASILACHE
colectivistP. ISPAS

Petre Anfohi unul dinfre tinerii colectiviști fruntași, prezenți mereu 
acolo unde sînt lucrările cele mai importante de făcut în gospodăria 

colectivă din Romanu, raionul Brăila.

Foto : M. CARANFIL



- • Cu prilejul
lucrărilor Co~ 
mite tulul euro- 
pean de pe lîn- 

AgX ga Federația in- 
ternațională de 
atletism a fost 
stabilit și ca
lendarul inter

național al anului 1963. Tra
diționalul meci dintre echi
pele U.R.S.S. și S.U.A. va avea 
loc la 20 și 21 iulie la Mos
cova. Jocurile Balcanice de at
letism se vor disputa între 13 
și 15 septembrie la Sofia, iar 
la 18 și 19 iulie se va desfă
șura la Helsinki a doua ediție 
a meciului Balcani—Scandi- 
navia. Anul viitor, echipa R.P. 
Romîne va întîlni la 27 și 28 
august la Oslo echipa mascu
lină a Norvegiei, iar la 28 și 
29 septembrie se va disputa 
la București meciul R. P. Ro
mînă—R, D. Germană (bărbați 
și femei). Echipa feminină a 
R.P.R. va întîlni la 20 și 21 
iulie la Praga echipa R. S. 
Cehoslovace. De asemenea, 
este prevăzut în calendar me
ciul R.P.R.—R. P. Bulgaria la 
Sofia, data urmînd să fie de
finitivată.

• Selecționata romînă de 
hochei pe gheață și-a încheiat

Compozitorul
A nu toi

Maria- 
desfășurat 

pre- 
pe anul 
fost a- 

compozitorului romîn 
Concertul 

violoncel și orches- 
Interesant este faptul că 

cadrul acestui concurs 
de

î!

„Muzica este una din como
rile cu care Romînia se poate 
mîndri“. Nicicînd cuvintele mare
lui Enescu n-au fost mai actu
ale, mai pline de semnificații 
decît în zilele noastre, cînd crea
ția muzicală romînească s-a im
pus prin profundul ei conținut, 
prin măiestria ei, departe peste 
hotarele țării.

Presa de ieri no-a adus îm- 
bucurătoarea ve*te că la con" 
cursul do com
poziție muzicală 
dotat cu premiul
Regina 

Jose** 
in Elveția, 
miul 
1962 a 
cordat 
Anatol Vieru pentru 
pentru 
tră. 
în cadrul acestui concurs cîș
tigat de tînărul compozitor 
romîn, au fost prezentate peste 
50 de lucrări ale unui mare nu
măr de creatori din Europa și 
America.

Anatol Vieru se impune în" 
tr-adevăr în muzica romînească 
contemporană drept unul din
tre cei mai talentați tineri crea
tori din țara noastră.

Numele său a devenit cunos
cut iubitorilor muzicii din țara 
noastră în primii ani ce au ur
mat Eliberării. Pe atunci, princi
palele sale lucrări erau nenumă
rate cîntece de masă, dintre 
care multe s-au impus prin con
ținutul lor profund contampo" 
ran, prin caracterul lor tineresc 
și prin melodicitatea lor larg- 
accesibilă. Această preocupare — 
de a crea melodii închinate cu 
precădere formațiilor corale de 
amatori — nu a fost abandonată 
de către Anatol Vieru nici în 
momentul de față, cînd tînărul 
compozitor este stăpîn pe un 
solid meșteșug componistic, do- 
bîndit după îndelungate și se
rioase studii 
vatoarele din 
cova. Ultimul 
scumpă să-mi 
pe versurile poetei Nina Cassian, 
se bucură de o mare popularita
te, înscriindu-se în repertoriul 
permanent al multor formații 
corale.

La Moscova, în clasa eminen
tului compozitor contemporan 
Aram Haciaturian, Vieru și-a 
însușit o înaltă măiestrie com
ponistică, dorința de a căuta 
mereu drumuri noi în artă.

Anatol Vieru a dat pînă în 
prezent muzicii romînești un 
număr apreciabil de lucrări 
printre care cităm: două cvar
tete de coarde, un cvintet pen
tru clarinet și coarde, miniaturi 
pentru pian dedicate copiilor, 
cantata „Anilor lumină", orato
riul „Miorița”, Concertul pen
tru orchestră, Concertul pentru 
flaut și orchestră. Concertul 
pentru violoncel și orchestră.

Procuri 
de tineri creatori

făcute la conser- 
București și Mos- 
său cîntec „Țară 
trăiești“, conceput

? : Foto: N. STELORIAN

(Urmare din pag. I) 

restanță sau rămîn repetenți, 
care la fieeaxe examen mai 
adaugă un 3 sau 6 la alți 5 și 
6 obținuți cu atîta greutate ? 
în fond, aceștia săvîrșesc un 
furt în bunul public. Nu au 
timp îndeajuns, le lipsește în
drumarea ? Hotărît că nu. Or
ganizațiile de tineret au grija 
de a da indicații necesar» 
pentru planificarea studiului, 
profesorii și asistenții, mai 
ales în orele de consultații, 
sînt întotdeauna gata să dea 
îndrumări, să ajute la reme
dierea greșelilor și a lipsurilor 
în activitatea studenților.

Alcătuirea de azi a învăță- 
mîntului nostru superior este 
o clădire adînc chibzuită și 
precis calculată, arhitectonică, 
pedagogică. Cel mai modest 
zidar știe că un bloc nu se 
poate clădi decît pe cel mai 
solid fundament. Pentru stu- 
denți, fundamentul sînt stu
diile de bază pe care ți le 
oferă cei dintîi doi ani de fa
cultate. Nu și le-au însușit la 
vreme, ei nu vor mai avea 
niciodată timpul util pentru 
ca să și le asimileze ulterior 
Cum poate să progreseze stu
dentul din sectorul tehnic da
că nu stăpînește temeinic ma- 
tematicile, fizica, chimia ? Ce 
va face medicinistul cînd tre
ce la studiu clinic dacă nu are 
orientare bună în științele 
naturii, în anatomie, fiziolo

turneul în R. S. Cehoslovacă, 
susținînd o ultimă întîlnire, 
luni seara, în orașul Mlada 
Boleslav cu formația locală 
Spartak. Hocheiștii romîni au 
cîștigat întîlnirea cu scorul de 
5—2 (2—1; 1—1; 2—0).

Din cele 8 meciuri disputate 
în cursul turneului, selecțio
nata romînă a cîștigat 5.

*

După înapoierea în țară, e- 
chipa de hochei pe gheață a 
R. P. Romîne își va continua 
pregătirile în vederea dublei 
întîlniri cu echipa Franței 
(24—25 noiembrie), a meciuri
lor cu Tesla Pardubice 
(28—29 noiembrie) și a tur
neului țărilor dunărene care 
va începe 
Belgrad.

la 7 decembrie la

• Meciul Ra
pid—Crișana fiind 
amînat, programul 
fotbalistic din Ca
pitală a suferit u- 
nele schimbări, 
astfel că vor avea 
loc numai două 

Progresul—Dinamo 
Viitorul—Farul Con-

întîlniri:
Bacău și 
stanța, care se vor disputa în 
cuplaj duminică pe stadionul

Arta lui Vieru cucerește prin 
robustețea ei, prin expresia viri
lă a imaginilor, prin dramatismul 
profund, prin puternica interio
rizare cit și prin perfectul echi
libru și logica arhitectonică, re
zultate firești ale unei autentice 
măiestrii.

Anatol Vieru se inspiră ade
sea din folclor, pe care îl utili
zează, trecîndu-l prin fina fil
trare a sensibilității sale. Din 

acest punct de 
vedere, semnifi
cative ne apar 
oratoriul „Mio
rița** și mai ales 
Concertul pen
tru violoncel și 
orchestră, lu- 

intonațiile popu- 
prelucrate în ample

eriri în care 
lare sînt 
forme simfonice, cu mijloace de 
expresie personale, deosebit de 
pregnante și atrăgătoare.

Din cele mai multe lucrări 
ale lui Vieru emană un robust 
optimism, un sentiment de bună 
dispoziție; discursul muzical 
este realizat prin teme senine, 
armonizate și orchestrate ru 
multă subtilitate și fantezie, 
conturînd cu plasticitate ta
blouri vii, atractive.

Puternic ancorat în realitatea 
contemporană, reflectînd in arta 
sa noua epocă pe care o trăim, 
Anatol Vieru a creat 
în care străbate ca 
conducător, 
stăvilită 
nostru 
nouă.

o muzică 
un motiv 
setea ne- 
poporului 
o viață

luminos, 
de viață, a 
care făurește

DORU POPOLICI
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Un nu hotărît superficialității
gie și fiziopatologie ? Mă în
treb, cine-1 va privi cu încre
dere pe tînărul inginer, profe
sor, medic care se va prezenta 
la locul de muncă cu foaia ma
tricolă împînzită de 5,6 ? Se 
știe doar; acestea sînt notele 
leneșului, smulse prin schim
barea biletului la examen, 
prin repetate cereri de reexa
minare. Eu n-aș admite aceste 
note în carnetul de student. 
Sînt rușinoase.

în anii superiori, studentul 
ajunge la disciplinele funda
mentale ale specialității în 
care va activa în producție. 
Aici, superficialitatea devine 
un dezastru. Nu am căderea 
să intru în detalii în alte 
ramuri ale științei decît în 
medicină. Uneori medicinistul 
care și-a însușit în mod ono
rabil studiile preclinice, ajun- 
gînd în clinici, unde se for
mează viitorul medic, își 
permite să se lase pe tînjeală, 
crezînd că dacă a învățat din 
notițe elementele semiologiei, 
poate să dea examenul cerut. 
Studentul, viitor medic, își 
poate permite să spună că 
astfel se pregătește pentru un 
examen ? Lui i se încredin
țează sănătatea oamenilor și 
sănătatea oamenilor nu poate 
fi apărată cu calcule școlă
rești : asta învăț, asta nu în
văț, peste asta mă uit în trea
căt. Totul, absolut totul tre
buie învățat, studiat profund.

'■:A

Republicii cu începere de 
orele 13.

• în ultimul meci al tur
neului pe care l-a întreprins 
în țara noastră echipa maghia
ră de fotbal Szeged a întîlnit 
marți la Lupeni echipa Mi
nerul. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 5—4 
(0—2).

• Sala sporturilor Floreas- 
ca va găzdui duminică 18 no
iembrie dimineața de la ora 
9 și după-amiază cu începere 
de la ora 16 concursul repu
blican de gimnastică artistică.

r
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• Reprezentativele de bas
chet ale U.R.S.S. și S.U.A. s-au 
întîlnit pentru a treia oară de 
la începutul turneului pe ca- 
re-1 întreprind în America 
baschetbaliștii sovietici. De 
data aceasta, în meciurile des
fășurate la Nashville. ambele 
echipe sovietice au terminat 
învingătoare. La masculin 
U.R.S.S. a învins S.U.A. cu 
68—59 (24—24) în timp ce la 
feminin echipa sovietică a re
purtat cea de-a treia victorie 
în dauna echipei americane, 
cu 51—40.

»
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« • Echipele de
JL tenis de masă

ale R- p- Chi_ neze și-au con- 
tinuat turneul 

/ în Japonia, ju-
cînd la Osaka 

cu două selecționate japone
ze. Jucătorii chinezi au re
purtat victoria cu scorul de 
5—2.

® Primul meci din cadrul 
„Cupei campionilor europeni” 
la handbal feminin s-a dispu
tat la Praga între formația lo
cală C.K.D. și campioana 
Austriei Danubia-Viena. Au 
învins jucătoarele cehoslova
ce cu 9—3 (5—0).

Vizitele delegației
Sovietului Suprem al U.R.S.S.
Marți dimineața delegația 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
în frunte cu G. G. Abramov, 
a vizitat Institutul politehnic 
Timișoara. Apoi, la Casa stu
denților. a avut loc o întîlni
re cu cadre didactice și stu- 
denți.

Delegația a vizitat apoi 
G.A.C. Biled.

în cursul după-amiezii mem
brii delegației au fost oaspeții 
colectivului de muncă al Fa
bricii „Bela Breiner“.

Seara au asistat la un spec
tacol folcloric la Teatrul de 
stat din localitate.

(Agerpres)

Primirea de către vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, 

Gheorghe Gaston Marin, a ministrului Belgiei 
la București

Marți 13 noiembrie, vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mîne, Gheorghe Gaston Ma
rin, a primit în audiență pro-

Belgiei la 
Cambier. 
(Agerpres)
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Anul în care se studiază se
miologia este faza luării con
tactului cu bolnavul; semiolo
gia este alfabetul clinicii. Ai 
fost superficial, nu ți-ai dat 
silința să profiți de orice o- 
cazie ca să asculți, să percu
tezi, să pansezi, să-ți însu
șești metodele de diagnostic, 
de laborator — în toți anii 
care urmează la clinicile de 
specialitate vel fi incapabil de 
a pune un diagnostic și de a 
trage din el concluzia tera
peutică. în felul acesta vrei 
să ajungi medicul care poartă 
răspunderea vieții fiecărui 
bolnav ce ți s-a încredințat 
ție ? O viață de om poa
te fi distrusă fiindcă în 
trecutul său un student în 
medicină, în loc să-și vadă de 
carte, să învețe la stagiu, a 
umblat hai-hui, și-a pierdut 
vremea prețioasă din anii de 
învățătură, și-a permis să 
treacă cu ușurință peste un 
capitol din materie.

Ce sfat îi pot da studentului 
pentru ca să nu cadă în păca
tul superficialității ? în pri
mul rînd, în cea mai dintîi 
zi cînd ai trecut pragul fa
cultății, organizează-ți munca 
punînd greutatea specifică pe 
studiul individual, nu lipsi de 
la cursuri, de la lucrările 
practice. Tot ce ai dobîndit 
acolo, repetă-ți în aceeași sea
ră, cînd impresiile dobîndite 
sint proaspete, completează

<■ .
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Discurs Ia fereastra 
tinereții
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Uzina metalurgică „înfrățirea“ 
din Oradea a produs pînă a- 
cum 465 mașini unelte mai 
mult decît anul trecut, lată-i 
pe muncitorii secției de mon
taj discutînd despre ultimele 
operații de montare ale unui 
nou lot de mașini de găurit.

Foto : AGERPRES

Ritmicitatea - condiție de bază 
in realizarea planului

tocolară de prezentare pe tri
misul extraordinar și ministru 
plenipotențiar al
București, Honoré

(Urmare din pag. I)

fiecare început de lună în ma
gazia de produse finite să 
existe piesele și reperele care 
să asigure ritmicitate la mon
taj încă din primele zile ale 
lunii. A fost îmbunătățită 
tehnologia de fabricație la o 
serie de repere fapt care a 
dus la folosirea mai rațională 
a utilajului și a spațiului de 
producție.

Firește, măsurile aplicate au 
avut un rol însemnat în asigu
rarea ritmicității îndeplinirii 
tuturor indicilor de plan. însă 
la fel de importantă a fost și 
contribuția pe care au adus-o 
muncitorii acestei uzine prin 
respectarea angajamentelor 
stabilite în întrecerea socia
listă.

„Succesele în producție se 
datoresc efortului întregului 
colectiv, la care și-au adus 
contribuția și cei peste 750 de 
tineri cîți lucrează în uzina 
noastră. în urma rezultatelor 
obținute peste 350 de tineri de
țin titlul de fruntaș, cifră care 
reprezintă mai -mult de jumă
tate din numărul tinerilor care 
muncesc în sectoarele direct 
productive.

Punînd în centrul activității 
sale problemele legate de în
deplinirea exemplară a indici
lor de plan, comitetul U.T.M. 
a desfășurat o susținută mun
că politică în vederea cuprin
derii tuturor tinerilor în în
trecerea socialistă pe bază de 
angajamente concrete, mobili
zatoare. în adunări generale 
U.T.M. s-au dezbătut și pro
bleme legate de buna or
ganizare a locului de muncă, 
folosirea deplină a capacită
ții de lucru a mașinilor, înde
plinirea angajamentelor lua
te în întrecere.

într-o vreme, de pildă, sec
torul prelucrător C nu pu

Tinerii strungari Vasile Petro- 
vi|S și Alexandru Szakacs sînt 
deseori văzuti împreună, în 
special, la biblioteca tehnică 
a Uzinei de mașini-unelte „în
frățirea“ din Oradea. Aci, ei 
studiază cărți care-i ajută la 
viitoarele noi propuneri de 

inovații.

totul din lectura manualelor. 
Nu te bizui pe notele luate la 
curs, ele sînt fugare, incom
plete, adesea chiar greșite, 
fiindcă n-ai înțeles bine ce ai 
auzit; întregește-le imediat 
prin lectură, verifică-ți ne
contenit cunoștințele, caută 
neîncetat să adîncești ceea ce 
ai auzit teoretic la curs, prin 
experiența practică. Cînd no
țiunea teoretică se grefează pe 
ceea ce ai văzut aevea, ea 
rămîne definitivă în mintea 
ta și vei ști să o aplici judi
cios. Verifică-te neîncetat : 
oare n-am fost astăzi super
ficial în însușirea cunoștințe
lor mele ? Iar pregătirea pen
tru sfîrșitul anului nu va fi 
un asalt, ci o adîncire sinte
tică a amănuntelor însușite zi 
cu zi. Nu uita că nu mai ești 
elev, ci viitor om de știință, 
că trebuie să treci peste 
treapta de simplă acumulare 
de cunoștințe la cea superioa
ră a elaborării științifice. De 
aceea, nu te mulțumi să rămîi 
pe linia rezistenței minime de 
a învăța pentru examen, ci 
străduiește-te să-ți însușești 

stilul și tehnica cercetării 
științifice creatoare. Cercurile 
de studii îți oferă această po
sibilitate. Nu le ocoli. Nu îți 
poți închipui ce mare este sa
tisfacția cînd te vei prezenta 
cu o mică lucrare proprie, cu 
o modestă notă de originali- 
tato.

Petreci Ia facultate 5 sau 
6 ani. Care să-ți fie locurile 
cele mai dragi? Sînt sigur că 
știi ce o să-ți răspund : sala 
de curs, laboratorul, biblio
teca. Le mai neglijezi uneori ? 
Păcat. Aî atîtea de învățat și 
a lăsa o zi fără să treci pe 
la bibliotecă, sau să te uiți pe 
o carte, să faci o experiență 
în laborator înseamnă să 
pierzi enorm. Fiindcă a doua 
zi ai altceva de învățat, mai 
greu, ceva ce nu poți învăța 
fără să ai o bază de cunoș
tințe anterioare.

In sfîrșit, adu-ți aminte că 
nu ești numai un specialist, ci 
un intelectual care trebuie să 
aibă o solidă cultură ideolo
gică și politică, un vast ori
zont de cultură generală. Fo
losește orice oră liberă pentru 
ca să-ți îmbogățești pregătirea 
ideologică, cultura generală. 
Ești om între oameni. Trebuie 
să înțelegi oamenii în toată 
infinita varietate a manifes
tărilor lor. Numai atunci vei fi 
intr-adevăr un intelectual ade
vărat. Fii lămurit asupra unui 
lucru. Niciodată cultura gene
rală nu poate fi completă, 
pînă la bătrînețe îmbogă- 
țește-ți-o ! Atunci poți să ai 
conștiința împăcată că ești o- 
mul multivalent pe care so
cietatea comunistă — în care 
tu, studentul de azi vei trăi 
din plin s îl cere,
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tea să lucreze ritmic din pri
cina încetinelii cu care se lu
cra la turnătorie. Comitetul
U.T.M. a hotărît să pună în
discuția tinerilor de la tur
nătorie această problemă.
La adunarea generală deschi
să care a avut loc au fost in
vitați să participe și tovarăși 
din conducerea secției, maiștri, 
fruntași în producție.

Discuțiile au fost vii, intere
sante. Ele au scos la iveală că 
în secție mai sînt tineri care 
nu respectă întotdeauna pro
cesul tehnologic, care „uită“ 
să îngrijească sculele și dispo
zitivele cu care lucrează- Nu 
toți tinerii își organizau cum 
trebuie locul de muncă fapt 
pentru care pierdeau timp pre
țios. S-a calculat, de exemplu, 
că formatorul Constantin Du- 
mitrache irosește zilnic pînă la 
20 de minute cu plimbările pe 
care le face umblînd după o 
sculă sau alta. Sînt toate a- 
cestea rezerve în munca noa
stră ? — s-au întrebat atunci 
tinerii.

Desigur, buna organizare a 
muncii, îngrijirea sculelor și ri
nei telor cu care se lucrează, 
respectarea disciplinei tehnolo
gice, constituie toate laolal
tă rezerve în munca fiecă
rui tînăr. Tocmai acest lucru 
a căutat să-1 lămurească tine
rilor adunarea generală de la 
turnătorie. S-a stabilit atunci 
ca muncitorii de aici să apli
ce cu mai multă consecvență 
inițiativa tinerilor de la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu” din 
Capitală. A fost întocmit și un 
plan de măsuri în acest sens.

Au existat însă și cazuri

• Marți s-a înapoiat în Ca- 
pitală venind de la Geneva 
tovarășul Grigore Geamănu, 
care a participat la lucrările 
celei de-a 153-a sesiuni a Con
siliului de Administrație al 
Organizației Internaționale a 
Muncii.

• Zilele acestea s-a terminat cam
pania de recoltare a fructelor de 
pădure. Din pădurile țării s-au 
strins 24 600 tone de smeură, afi
ne, mure, coarne, alune, măceșe, 
mere pădurețe, ciuperci etc. In 
această campanie a fost adunată 
cea mai mare cantitate de fructa 
de pădure Înregistrată în ultimii 
ani. S-au asigurat astfel Industriei

------------•------------

Ziua mărcii poștale 
romînești

La 15 noiembrie, In țara noa
stră se sărbătorește Ziua mărcii 
poștale romînești. Anul acesta ea 
marchează centenarul apariției în 
1862 a primei emisiuni de mărci 
poștale comune pentru întreaga 
Romînie.

Marți la amiază a avut loc la 
sediul Asociației lilateliștilor din 
R.P.R. o conferință de presă, cu 
prilejul căreia au fost expuse 
realizările acestei asociații, largă 
organizație de masă creată în 
urmă cu 4 ani, care recent a eli
berat carnetul de membru cu nr. 
10.000.

La numeroasele expozifii orga
nizate în cadrul filialelor și cercu
rilor filatelice din uzine și institu- 
)ii, se adaugă în ultimul timp 
primele expoziții realizate în 
mediul sătesc, exclusiv cu mij
loace locale, de către filateliștii 
membri ai G.A.C. din comunele 
Peciu Nou — regiunea Banat, 
Călugăreai — regiunea 3ucu- 
rești etc.

Ca și în ceilalți ani, cu acest 
prilej apare o emisiune specială 
formată dinfr-o marcă poștală 
cu o valoare de 55 bani pentru 
poșta aeriană și o vignetă în 
valoare de 45 bani.

(Urmare din pag. I) 

înțelegeți de ce facem noi din 
majoratul vostru o sărbătoare? 
De ce vrem ca voi să țineți 
minte această clipă a vieții ? 
De ce vin orchestrele să vă 
cîhte încă înainte cu multă 
vreme de ziua sărbătorii, ca 
la nunțile tradiționale — cîn
tece la fereastra tinereții voa
stre ? De ce la cumpăna dintre 
un an și altul, ținem să 
oprim clipa în loc și să punem 
peceți pe diplomele care atestă 
majoratul vostru în corul so
lemn al felicitărilor și în cas
cade de aplauze ? De ce ati 
fost invitați aici tineri de 18 
ani dintr-un raion întreg, în
tr-o sală eu fresci ce înfăți
șează personaje în cea mai ca
racteristică mișcare a omului: 
munca, și în cel mai caracte
ristic repaus al acestei mișcări: 
lectura, simbolul manifest al 
culturii ?

De fapt ați fost invitați pen
tru a vă spune în esență un 
singur lucru : aveți drumuri 
larg deschise în față, oameni 
tineri, aveți minunate condiții 
de împlinire, fiți demni de ele. 
Ați căpătat dreptul de a fi nu
miți oameni, iar cei maturi 
sînt datori să vă spună oa
meni, căci nu mai sînteți nici 
copii, nici adolescenți

Ce simți și ce gîndești, 
omule tînăr ? Simți că totul 
ți se cuvine ? Ești om. Ești 

cînd măsurile care se impu
neau a fi luate nu depindeau 
numai de tineri. Atunci, con
ducerea secției, îndrumată de 
organizația de partid, pe baza 
consultării largi cu colectivul 
de aici, a găsit și aplicat o se
rie de soluții tehnice care au 
dus la realizări mai mari în 
producție.

La Uzina de pompe de in
jecții din Sinaia există o bună 
experiență în îndeplinirea rit
mică a planului de producție. 
Aceasta este ilustrată și de 
faptul că fiecare sector de pro
ducție își realizează decadă de 
decadă sarcinile de plan. înde
plinirea ritmică a planului de 
producție a permis colectivului 
ca în primele 10 luni să ob
țină o creștere a productivită
ții muncii cu peste 10 la sută 
față de cea realizată în perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut.

Firește, rezerve pentru con
tinua îmbunătățire a activită
ții tinerilor în producție încă 
mai există. Comitetul U.T.M. 
trebuie să acorde o mai mare 
atenție formelor muncii politi
ce prin care să dezvolte la 
tineri o atitudine înaintată 
față de respectarea riguroasă 
a disciplinei tehnologice, față 
de mai buna organizare a mun
cii și a folosirii depline a ca
pacității mașinilor.

Condiții există din plin 
pentru acest lucru ; totul de
pinde de felul cum comitetul 
U.T.M. din uzină va mobiliza 
întregul tineret și îl va orien
ta spre cele mai principale 
probleme pe care le ridică 
realizarea ritmică a planului 
de producție, condiție de bază 
pentru îndeplinirea tuturor in
dicilor de plan.

alimentare importante cantități de 
materii prime din care se produc 
diferite compoturi, dulcețuri, siro
puri.

• Marți după-amiază s-a 
deschis în sala Consiliului lo
cal al sindicatelor din Capi
tală cea de-a treia expoziție 
bienală de artă plastică a ar
tiștilor amatori — faza orășe
nească.

Expoziția este organizată de 

MUZEUL REGIONAL 
AL BANATULUI

Secțiile de istorie, științe-naturale Ji 
etnografie și de artă ale muzeului j 
conțin colecții bogate și interesante 
privind natura șl istoria Banatului. 5
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mindru și ceri de la piață to. 
tul. Ceri 1 Dreptul la muncă 2 
latâ-l. Garantat de constituție 
care consfințește tot ce-am fă
cut noi pina acum. Fabrica, 
uzina, șantierul, ogoarele co
lectivizate te așteaptă. Tovară
șe Eugen Popescu de la „Vul
can“. ia apropie-te dumneata 
puțin. Te-am cunoscut acum 
«n an la școala profesională. 
Cină ai împlinit 18 ani ? La 
33 octombrie 1362 ? La mulți 
ani! Ești în producție ? Da. 
Ce meserie ai ? Lăcătuș 2 Con
strucții metalice 2 Cînd ai ab
solvit școala? In iulie. Și in 
producție cînd ai intrat ? In 
septembrie. Ai jost primit cu 
căldură, muncitorii mrstnici și 
tineri te-au înconjurat ca pe 
un frate, te ajută să pătrunzi 
tot mai adine in tainele mese
riei, te sfătuiesc. Te șimțl bine 
in marea familie a muncitori
lor, la această înaltă școală <t 
muncii-

Dreptul la fericire ? Iată-l. 
Priviți-vă pe voi înșivă, cîteva 
sute din raionul Lenin, ca să 
vă numim concret din nu știu 
cite alte mii, aici în această 
sală creată anume pentru voi. 
Dreptul la învățătură ? Școala 
medie ? Facultate? Manuale ? 
Profesori ? Timp ? Totul e la 
dispoziția voastră. Dreptul la 
odinnă ? lată-l și pe acesta. 
Dreptul la cultură ? Muzee, 
teatre, expoziții, cinematografe, 
biblioteci, ușile larg înlături 
să intre tinerii oameni.

Ai ÎS ani, visezi să înfăptu- 
iești lucruri mărețe și iată că 
ai toate porțile deschise. Des
pre aceasta iți și vorbește, în 
esență, astă seară, președintele 
sfatului popular raional; ce 
înseamnă să-ți împlinești nă
zuințele ? înseamnă să ai o 
mare dragoste față de muncă, 
de colectiv, să pui in fiecare 
lucru întreaga ta pasiune, să 
înveți necontenit, cu răspun
dere, totdeauna cu fața la ce
rințele vieții noastre noi, să 
te arăți in toate împrejură
rile un tînăr demn de socie
tatea socialistă. Aceasta în
seamnă drepturi dar și înalte 
obligații.

Tînărul Petrescu Gheorghe 
lucrează de asemenea la „Vul
can“. A împlinit și el 18 ani, 
abia de o zi. Dar e in produc
ție de un an de zile. El e 
unul dintre atîția alții care 
Și-a înțeles și drepturile dar 
și îndatoririle. E fruntaș. La 
18 ani e fruntaș in producție. 
E poate un talent la strungăria 
lui și a găsit în viață toate 
condițiile să și-l arate. La ce 
lucțezi, țp.varășe. Petrescu ? La 
o mare varietate .de piese ue 
la strunjitul in oțel ia cei in 
brgnz, de la piese dificile la 
piese și mai dificile și de 
înaltă precizie ? Ce spui, tova
rășe Neacșu Marin ? Dum
neata ești încă elev și tot la 
școala . profesională- La anul. 
Pe vremea asta, vei lucra și 
dumneata in uzină. Și ai să fi 
și dumneata fruntaș. Sigur 7 
Siguranța de sine e un lucru 
bun. Simți deci și cit de mitre 
devine răspunderea dumitale, 
odată-cu majoratul.

Iată de ce vor cei maturi să 
oprească în ziua de cumpănă 
dintre un an și altul clipa în 
loc și să pecetluiască diplo
mele voastre de majorat: 
pentru a pecetlui odată cu asta 
angajamentul vostru de devo
tament pentru cauza înflo
ririi patriei, angajamentul 
față de conștiința proprie că 
veți fi oameni adevărați în 
toate împrejurările de viață, 
în muncă, în dragoste, în prie
tenie, în familie.

Consiliul local al sindicatelor, 
comitetul pentru cultură și 
artă al orașului București și 
Casa Creației Populare.

Expoziția cuprinde 200 de 
lucrări de pictură, sculptură, 
grafică și artă aplicată, cari
catură, afiș, semnate de mun
citori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari din orașul Bucu
rești.

(Agerpres)
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Fapta eroică a unui pilot
sovietic

ilotul sovietic, căpi
tanul Ivan Kunițin, 
s-a aflat 68 de ore 
pe o barcă pneuma
tică în largul mării, 

în timp ce se afla 
intr-o misiune, avio

nul cu reacție pilotat de el s-a 
defectat. Pilotul a încercat să re
dreseze avionul din picaj, însă nu 
a reușit. Avionul se prăbușea ver
tiginos. Cînd Kunițîn și-a dat sea
ma că nu mai poate salva avionul 
a hotărît să sară cu parașuta.

Vîntul a dus parașuta deasupra 
mării. Pilotul nu și-a pierdut însă 
stăpînirea de sine. Cînd pînă la 
suprafața apei rămăseseră doar 
cîțiva metri, el s-a eliberat de le
găturile parașutei și a căzut în 
apă.

Folosind barca pneumatică, le
gată de centură, și care s-a umplut 
în mod automat cu gaz, pilotul a 
continuat 
Lupta nu 
nevoit să 
copterele 
căutarea lui Ivan Kunițîn nu l-au 
putut descoperi din cauza ceței 
dese și a ploii. Aproape trei zile 
și trei nopți el a stat fără hrană 
în apa rece ca gheața. In cele din

să lupte cu valurile, 
era ușoară și el a fost 
vîslească cu brațele. Eli- 
și șalupele trimise în

urmă barca lui 
de valuri spre 
nitîn a ajuns 
pe țărm unde

Kunițin a fost dusă 
o mică insulă. Ku- 
cu mare greutate 

,__ ____  a fost observat de
pe un elicopter. în prezent, Ku- 
nițîn se află sub înarijire și se 
simte bine.

Ravagiile taiiunului pe
insula Guam

a 12 noiembrie, pre
ședintele Kennedy a 
declarat insula Guam 
,, regiune lovită de 
dezastru" ca urmam 
a ravagiilor provoca
te de taifunul „Ka-

ren", care a bîntuit în noaptea 
de sîmbătă spre duminică cu o 
viteză a vîntului de peste 200 kra 
pe oră. Potrivit relatărilor agen
ției France Presse, majoritatea ce
lor 70 000 de locuitori ai insulei, 
dintre care 30 000 de militari și 
familiile lor, au rămas fără locu
ință. O emisiune de radio captat* 
la Honolulu arata că orașul A- 
qana, cea mai populată localitate 
a insulei, a fost distrus in între
gime. Șoselele au devenit imprac
ticabile, iar instalațiile militare a 
mericane au avut mult de suferit. 
Pagubele materiale se cifrează la 
sute de milioane de dolari. După 
cum relevă agenția, guvernatorul 
insulei, Mauel Guerrero, a anunțat 
că „situația se prezintă mult mai 
grav decît după bombardamentul 
american asupra insulei Guam îu 

ocupatăanul 1944, cind ea era 
de japonezi".

Insula Guam, cea mai 
mai populată insula din 
gul Mariane, este situată 
nul Pacific, la 8 000 km vest do 
San Francisco. Avînț o lungime d» 
50 km și o lățime care variază 
Intre 7 iși 15 km, insula aparține 
S.U.A. din anul 
transformată într-o 
aeriană a S.U.A.

mare și 
arhipela- 
în Ocea

1898 și a fost 
bază navală șl

I

Un răspuns usturător

ecent revista mexi
cană „Tempo" a pu
blicat o notă In care 
sublinia următoarele'. 
„Curind după reor
ganizarea pe care 
generalul Franco a

etecluat-o în cabinetul säu, Pablo
Picasso a fost vizitat la reședinja 
sa din Antibes (Fran/a) de un tri
mis al dictatorului spaniol care 
i-a declarat lui Picasso că Franco
a hotărlt să acționeze pentru în
țelegerea dintre toți spaniolii. Cau- 
dillo, a continuat mesagerul dicta
torului, ar dori să Înceapă această 
conciliere cu dumneavoastră, cel 
mai renumit dintre toți refugiata 
politici spanioli. Genialul artist a 
ascultat în tăcere, cu o mină

sumbră. Pe fata sa a Înflorit Insă 
un zimbet cind a auzit din gura 
trimisului că „Caudillo ar dori să-i 
picteze un portret în ulei". Consim- 
titi 1

— Cu mare bucurie, a răspCtns 
Picasso, și îi promit că o să fie 
cea mai bună lucrare a mea. Sa
tisfăcut peste măsura de succesul 
misiunii sale, trimisul lui Franco 
a Întrebat:

— Atunci cu ce să Începem ?
— O, cu un lucru neînsemnat, 

a răspuns pictorul. Aduceti-mi 
capul lui Franco.

O periă-gigant

■
 j n apele arhipelagu-

| lui Sulu în sudul Fi-

I lipinelor, a fost pes-
I cultă o periă-gigant,
| considerată ca cea 
j mai mare din lume.

După cum anunță 
France Presse, președintele societă
ții de cercetări tropicale, S. Le- 
pasana, a declarat că perla este 
ovală, măsurînd 8,89 cm pe 6,35 cm.

Un bilanț îmbucurător 
in sporirea producției

de cereale
Scrisoarea adresată de N. S. Hrușciov 

Prezidiului C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Intr-o scrisoa
re adresată Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S „Cu privire la bilanțul 
din anul acesta la sporirea pro" 
ducției și achizițiilor de cerea
le”, N S. Hrușciov, prim-secre" 
tar al C.C. al P.C.U.S., arată că, 
potrivit calculelor aproximative, 
anul acesta în Uniunea Sovieti
că se vor achiziționa, probabil,
3 450 milioane puduri de cerea" 
le. U.R.S.S. va atinge nivelul 
anului 1958, anul în care s-a 
obținut recolta cea mai îmbel
șugată și s"au realizat achizițiile 
cele mai mari. (Pînă Ia 10 
noiembrie, în țară s-au achizi
ționat 3 432 milioane puduri).

Subliniind 
rezultat bun, 
arată în continuare : 
noi trebuie să trasăm ca o sar
cină de partid și de stat de a 
obține în anul 1963 achiziții de
4 200—4 500 milioane puduri 
de cereale, pentru ca în urmă" 
torii 2—3 ani să sporim pro
ducția de cereale marfă, adică 
vînzarea de cereale către stat la
5 miliarde puduri”.

„Hotărîrile cu privire la reor
ganizarea conducerii agriculturii 
adoptate la Plenara din martie 
a C.C. au jucat un rol important. 
Direcțiile de producție au înce
put să aprofundeze problemele 
economiei colhozurilor și sovho" 
zurilor, să rezolve mai operativ 
problemele urgente ale produc
ției agricole” — declară N. S. 
Hrușciov.

Cu toate că într-o serie de 
mari regiuni agricole au existat 
condiții climaterice aspre, nive
lul producției și al achizițiilor 
de cereale, carne, lapte, lînă, 
ouă a sporit în comparație cu 
anul trecut. Se va achiziționa 
mai puțină sfeclă de zahăr și 
cartofi. Producția și achizițiile 
de bumbac și floarea-soarelui 
vor atinge nivelul anului trecut.

După cum se așteaptă, anul 
acesta în U.R.S.S. se vor pro
duce 9 miliarde puduri de ce
reale, 4,5 milioane tone de 
bumbac, 9,2 milioane tone de 
carne (în greutate de tăiere), 
64,5 milioane tone de lapte, 950 
mii tone de grăsimi animale. 
Anul trecut 8"au produs 8,4 
miliarde puduri de cereale, 4,5

că acesta este un
N. S. Hrușciov 

„Cred că

milioane tone 
milioane tone 
milioane tone 
tone de unt.

N. S. Hrușciov subliniază ne
cesitatea de a se studia mai 
bine „ rezervele și posibilitățile 
colhozurilor și sovhozurilor, 
pentru a introduce cu o mai 
mare perseverență în producție 
realizările științei și practicii 
înaintate”.

Printre posibilitățile impor
tante de sporire a producției, 
N. S. Hrușciov menționează 
necesitatea de a cultiva cu ce
reale 20 milioane 
ocupate în prezent 
sau pîrloage. Prin 
va asigura un spor 
de 1 200 milioane 
cereale.

de bumbac, 8,7 
de carne, 62,6 

de lapte, 894 mii

de hectare 
de ierburi 

aceasta se 
de producție 
puduri

Deschiderea unui zaca-
mînt de gaze în apropiere de 
Orenburg. în fotografie : Son
da de forare nr. 46. în cursul 
acestui an, adîncimea totală a 
sondelor din noul zăcămînt va 

ajunge la 36.000 metri.

Cnvîntarea lui A. I. Mikoian
HAVANA 13 (Agerpres). — 

In seara zilei de 12 noiembrie 
— anunță agenția TASS —, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a făcut o 
vizită la Universitatea din 
Havana.

In numele colectivului Uni
versității, rectorul Juan Ma
nnello a declarat : Astăzi, 
mai mult ca oricînd, reafir
măm profunda noastră în
credere în steagul marxism- 
leninismului. Avem o încre
dere sinceră față de prietena 
TIOCLSlTCL 
și știm 
cu noi 
cercări.

Jose
Federației studenților univer
sitari l-a salutat cu căldură pe 
A. I. Mikoian, declarînd că 
tineretul revoluționar cuban 
își va apăra eroic patria îm
potriva oricăror atentate ale 
imperialismului.

A. I. Mikoian a rostit în 
continuare o cuvîntare, în 
care după ce a mulțumit cor
dial pentru primirea făcută, a 
transmis salutul fierbinte al 
poporului sovietic, al Partidu-

că 
în

Uniunea Sovietică, 
ea va fi totdeauna 
zilele oricăror în-

Rebellon, președintele
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Comunist și guvernuluilui 
sovietic, al lui N. S. Hrușciov.

Au trecut trei ani de cind 
am vizitat Cuba pentru prima 
oară, a spus A. I. Mikoian în 
continuare. Sînt uimit în pri
mul rînd de mărețul spirit de 
luptă care nu se stinge, 
se aprinde tot mai mult.

Mîinile imperialiștilor sînt 
scurte. Sînt de domeniul tre
cutului vremurile în care ei 
făceau ce vroiau. Cauza voa
stră este cauza tuturor oame
nilor sovietici, a tuturor țări
lor socialiste, a tuturor oame
nilor cu vederi progresiste din 
celelalte țări. Cauza revoluției 
cubane 
birui, 
victorii 
puncte 
Se poate spune pe bună drep
tate că cele cinci puncte ale 
lui Fidel Castro reprezintă un 
program al păcii pentru toate 
țările din bazinul Caraibilor. 
De aceea, Uniunea Sovietică 
sprijină acest program.

(Întreaga asistență s-a ridi
cat în picioare și a scandat 
îndelung: „Fidel—Hrușciov, 
sîntern cu voi!“).
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este dreaptă și ea va 
Astăzi steagul acestei 
îl constituie cele cinci 
ale lui Fidel Castro.
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O nouă demonstra|ie a țăranilor belgieni în orașul Ypres împotriva politicii agrare a guvernului 
belgian care-i ruinează pe micii producători agricoli.

M Â MIT Â
U M I

„Măicuța Uni“ — două cuvinte des intîlnite în 
limbajul peonilor (muncitori agricoli pe marile 
latifundii) din America Centrală. Cind rostesc 
aceste vorbe, cei din Costa Rica sau Honduras, 
Salvador sau Nicaragua nu surîd, nici nu-s cu
prinși de un sentiment filial, cald, așa cum poate 
expresia aceasta sugerează; ei le rostesc cu ură, 
pătrunși de revoltă.

Dar cine-i „Mamita Uni“ ? Eroina vreunei 
balade, o mamă îndurerată care și-a pierdut fiul 
în lupta contra asupritorilor ? O bătrînă duioasă 
care-și plînge fiul răpus de boli tropicale pe plan
tațiile de cacao ? Nu, deloc.

In primul rînd nu-i de prin partea locului. Ea 
s-a pripășit în America Centrală la sfîrșitul vea
cului trecut, venind din Nord. Și alții încercaseră 
să se statornicească pe pămînturile roditoare, bo
gate, ce se-ntind din Mexic pină în Columbia : 
canquistadorii spanioli, de pildă. Dar, după cum 
se știe, n-au izbutit. „Mamita Uni“, în schimb, 
și-a fixat aici sălașul. Ea n-a venit înarmată cu 
suliți și săgeți, n-avea nici măcar un dram din 
vitejia conquistadorilor. Avea însă altceva : o cru
zime de cobră, o lăcomie fără seamăn și o perfi
die uriașă. Sate indiene mistuite de flăcări, semă
nături călcate în picioare, băștinașii în lanțuri — 
iată protocolul stabilirii „Măicuții Uni“ în șesu- 
rile Americii Centrale.

De ce alunga „Mamita“ cu bita și pistolul sute 
de mii de negri, creoli și indieni de pe pămîntu
rile lor ? Ce căuta ea pe aceste meleaguri ? Plan
tații de banane. In anul 1870, Lorenzo Backer, că
pitanul unui vas american, adusese din insula 
Jamaica un transport de banane. Intr-un timp
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BELGRAD 13 (Agerpres). — 
(Corespondență specială). în 
cursul dimineții de marți de
legația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Ro
mîne. condusă de acad. prof. 
Ștefan S. Nicolau. a făcut o 
vizită la Skupșcina Populară 

’a Republicii Populare Serbia. 
'Oaspeții romîni s-au întreținut 
cu Iovan Veselinov, președin
tele Skupșcinei Populare 
Republicii Populare Serbia 
alți deputați.

I Apoi membrii delegației 
depus o coroană de flori
Monumentul eroului necunos
cut de pe colina Avala.

La amiază, președintele 
Skupșcinei Populare Federati
ve a R.P.F. Iugoslavia, Petar 
Stambolici, a oferit o masă în 
cinstea delegației parlamenta
re romîne.

După-amiază, membrii dele
gației au vizitat Muzeul Mili
tar din parcul belgrădean _,Ka- 
lemegdan“.

Seara, Iovan Veselinov, pre
ședintele Skupșcinei Populare 
a Republicii Populare Serbia, 
a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților romîni. După aceea, 
delegația a asistat la un spec
tacol dat de ansamblul 
jocuri populare „Kolo”.

de

”• u : Problemele dezarmării
in dezbaterea Comitetului Politic

Intervenția reprezentantului R.P.R.
NEW YORK. — In ședința 

din după-amiaza zilei de 12 
noiembrie a Comitetului Po
litic O.N.U. primul a luat 
cuvîntul MIRCEA MALIȚA, 
șeful delegației R. P. Romî
ne la Sesiunea a XVII-a a 
Adunării Generale O.N.U.

Referindu-se la importanța 
realizării unui acord asupra 
dezarmării generale și totale, 
reprezentantul romîn a arătat 
că în ultimii ani, această idee 
s-a afirmat continuu ca o so
luție radicală în problema 
fundamentală a instaurării u- 
nei păci durabile și a secu
rității internaționale.

Năzuințele omenirii nu sînt 
satisfăcute prin menținerea 
unei păci instabile și a unei 
securități precare, ele nu au 
ca obiectiv realizarea unei 
păci care să fie o pauză între 
două războaie. Rezolvarea ra
dicală și definitivă a proble
mei păcii în lume, este lichi
darea completă a mașinii de 
război a statelor.

Evenimentele recente
Marea Caraibilor n-au făcut 
decît să întărească această 
răspundere. Simțul de răs
pundere și înțelepciune care 
au făcut posibilă evitarea de
zastrului, trebuie să inspire 
eforturile de a elimina o dată 
pentru totdeauna primejdia 
izbucnirii unui conflict termo
nuclear.

Delegația romînă, ca și de
legațiile celorlalte țări socia
liste, consideră că a interzice 
și a distruge armele nucleare, 
a lua măsuri radicale în ve
derea eliminării încă din pri
ma etapă a posibilității de
clanșării unui conflict nuclear, 
constituie primul, cel mai ur
gent și cel mai important o- 
biectiv de atins în cadrul 
procesului de dezarmare.

Caracteristica esențială
proiectului sovietic de tratat 
cu. privire la dezarmarea ge-

din

Congresul P.C. Bulgar
SOFIA 13 (Agerpres). — La 

ședința din dimineața zilei de 
13 noiembrie a celui de-al 
VlII-lea Congres al P.C. Bul
gar a fost adoptată. în unani
mitate rezoluția în care se a- 
rată că cel de-al VlII-lea Con
gres al P.C. Bulgar aprobă în 
unanimitate linia politică și 
activitatea Comitetului Cen
tral pe perioada la oare s-a 
referit raportul.

Delegații au aprobat în una
nimitate directivele celui de-al 
VlII-lea Congres al P.C. Bul
gar cu privire la dezvoltarea 
R. P. Bulgaria în perioada a- 
nilor 1961—1980.

De asemenea, Congresul a 
adoptat în unanimitate Statu
tul P.C. Bulgar.

Cu aceasta, ședința de di
mineață a Congresului a luat 
sfîrșit.

SOFIA 13 (Agerpres). — De
legația Partidului Muncitoresc 
Romîn, condusă de tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru 

---- •-----
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„Marte-1“ 
la aproape

4 milioane km 
de Pămmt

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 12 no
iembrie s-a restabilit legătura 
cu stațiunea automată inter
planetară „Marte-1". Pe baza 
comenzilor transmise de la 
centrul de radiocomunicații 
cosmice la distanțe mari, au 
fost conectate emițătoarele 
de bord, au fost 
te măsurători 
lectoriei și au fost recep
ționate informații teleme
trico. Atunci cînd au fost re
stabilite legăturile, stațiunea 
„Marte-1“ se afla la o distanță 
de aproximativ 3 850 000 km 
de Pămînt. Radiocomunicații- 
le cu stațiunea interplanetară 
„Marte-1“ sînt stabile. Prelu
crarea la centrul de coordona
re și calcul a informațiilor te
lemetrico recepționate a ară
tat că temperatura și presiu
nea în corpul stațiunii inter
planetare „Marte-1" oscilează 
în limitele fixate s

efectua- 
asupra tra-

ni 
lu-

Biroului Politic al C.C. 
P.M.R., care participă la 
crările celui de-al VlII-lea 
Congres al P.C.B., a vizitat 
luni orașul Plevna, Mausoleul 
de la Grivița, Muzeul militar 
istoric din Plevna, Mausoleul 
ostașilor ruși și romîni căzuți 
în lupta de eliberare a po
porului frate bulgar de sub 
jugul otoman.

A fost vizitată apoi G.A.C.M. 
din comuna Gorni Dîbnik. 
Membrii delegației romîne 
s-au interesat aici îndeaproa
pe de culturile vegetale și de 
creșterea animalelor, de orga
nizarea gospodăriei și de pla
nurile ei de viitor.

a

nerală și totală sub un strict 
control internațional, proiect 
căruia Republica Populară Ro- 
mînă îi acordă întregul său 
sprijin, constă tocmai în con
cordanța sa deplină cu aceas
tă cerință fundamentală. Dacă 
puterile occidentale doresc 
realmente realizarea unui 
acord cu privire la dezarma
rea generală și totală, ele au 
acum pe deplin posibilitatea 
să dovedească aceasta. Spre 
regretul nostru, pînă acum re
prezentanții acestor țări au 
evitat o luare de poziție clară 
în această problemă.

Referindu-se la problema 
controlului, Mircea Malița a 
arătat:

Declarîndu-ne pentru con
trolul cel mai eficace asupra 
măsurilor efective de dezar
mare, noi ne-am pronunțat și 
ne pronunțăm contra oricăror 
propuneri tinzînd la instaura
rea controlului armamentelor. 
Un asemenea control nu în
seamnă altceva decît un mij
loc pentru obținerea de infor
mații militare necesare altor 
scopuri decît dezarmării.

Examinarea
Statelor Unite susținută 
celelalte puteri 
duce la concluzia 
puteri urmăresc 
controlului asupra 
telor și forțelor armate de care 
dispun statele.

In încheierea cuvîntării sale 
Mircea Malița, subliniind în
semnătatea instituirii unor 
zone denuclearizate pe conti
nentul european, a arătat că 
Republica Populară Romînă 
continuă să militeze pentru 
încheierea între statele regiu
nii balcanice a unui tratat de 
înțelegere și securitate colec
tivă în vederea transformării 
regiunii Balcanilor într-o zonă 
a păcii, fără arme nucleare și 
baze militare străine.

propunerilor 
de 

occidentale 
că aceste 
instaurarea 
armamen-

SOFIA 13 (Agerpres). — In 
cursul dimineții de marți 13 
noiembrie, delegația Partidu
lui Muncitoresc Romîn, con
dusă de tov. Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., care 
participă la lucrările Congre
sului al VlII-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, a fost pri
mită de Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.B., și 
Dimităr Ganev, 
Biroului 
P.C.B., l .
lui Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria. 
Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

membru al 
i Politic al C.C. al 
președintele Prezidiu-

LONDRA. — La 12 noiem
brie a avut loc la Londra o 
întrunire a reprezentanților 
țărilor membre ale Camerei 
Internaționale de Navigație. 
La această întrunire, la care 
au participat reprezentanți din 
Marea Britanie, S.U.A., Aus
tralia, Belgia, Canada, Dane
marca, Finlanda, Franța, Re
publica Federală Germană, 
Grecia, Italia, Japonia, Olan
da. Noua Zeelandă, Norvegia, 
Spania, Suedia și Elveția a 
fost discutată rezoluția ameri
cană prin care Statele Unite 
cereau tuturor membrilor Ca
merei Internaționale de Navi
gație să nu asigure transpor
tul mărfurilor destinate Cubei. 
Rezoluția americană a fost 
respinsă cu majoritate de vo
turi, fiind susținută numai de 
reprezentantul grec.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite agenția M.T.I., la 12 

j 'W»

noiembrie a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar. Pe ordinea de zi a fi
gurat raportul de activitate al 
Comitetului Central al P.M.S.U., 
propus a fi prezentat < 
greșului al VlII-lea.

NEW YORK — După 
anunță corespondentul 
Miami (statul Florida) al 
genției Associated Press, 
„Concentrarea forțelor mili
tare continuă. La 12 noiem
brie, în sudul Floridei au 
sosit noi trupe americane îm
preună cu tancuri și tunuri 
autopropulsate”.

TEHERAN — După cum a- 
nunță ziarul „Teheran Jour- 
nal” în regiunea orașului 
Tranșehr a apărut un mare 
nor de lăcuste. Norul de lă
custe are o dimensiune de 6 
kilometri lungime și 2 kilo
metri lățime.

Con

cum 
din 
a-

Pentru ce luptă tinerii
comuniști englezi

1- precum și din 
IWlllimm meroase țări

proape 600 de dele
gați și oaspeți din 
toate marile orașe și 
comitate ale Angliei 

i nu- 
_______ țări stră
ine au participat 

recent la cel de al 24-lea Con
gres național al Ligii Tineretu
lui Comunist din Marea Brita- 
nie care a avut loc în sala tea
trului „Poplar Civic” din Lon
dra. Aplauze puternice au răsu
nat în sală atunci cînd secretarul 
comitetului național al Ligii,

1

SCURTA ISTORIE ROMANȚATĂ A W „GRINGO“HULPAV
record, aceste fructe ajunseseră foarte căutate în 
Statele Unite — minunat teren de afaceri, de pro
fituri. „Mamita Uni“ și-a îndreptat atunci atenția 
spre America Centrală și cu concursul guvernului 
de la Washington, avind în spate armata S.U.A., 
a început să „experimenteze" terenuri, să înhame 
la jugul colonial populația băștinașă. Și iat-o ciș- 
tigînd două sute de mii de dolari într-un an, sumă 
fabuloasă pe vremea aceea. Fiindcă pofta vine 
mîncînd, „Mamita Uni“ a început să-și lărgească 
domeniile, să-și întindă tentaculele de caracatiță 
monstruoasă pe grumazul tuturor țărilor din Ame
rica Centrală.

Astăzi „Mamita Uni" e un mare proprietar. 
Ochii ei bătrini, miopi nu pot cuprinde întinsul 
celor două milioane și jumătate hectare de pă- 
mînt. Ea, „Mamita Uni“ deține plantații imense 
de banane, trestie de zahăr, cafea, cacao și ana
nas ; hrăpăreața măicuță a acaparat in ghiarele-i 
veștede căile ferate, liniile de navigație — mari
timă, porturile, băncile, hotelurile, comerțul. Pe 
plantațiile Mamitei trudesc din zori pină-n noapte 
robii „liniero". Liniero taie păduri, aruncă in aer 
stînci — totul cu prețul vieții. Bolile tropicale îi 
atacă pielea ca vitriolul, mlaștinile verzi ii otră
vesc cu duhoarea lor, șerpii veninoși și insectele 
tropicale pot oricînd să-i curme viața. Mamita nu 
alege : copii, bătrîni, femei — toți sînt buni de 
jecmăneală. In schimb, o viață de ocnaș. Robii 
„Mamitei“ mor cu miile, îngrășînd pămîntul plan
tațiilor sale.

„Mamita Uni“, cu o satisfacție ticăloasă, cu rîn- 
jetul banditului nesancționat de legi, înscrie pe 
lista veniturilor ei anuale: 400-500 milioane do
lari profit net.

Dar acest gringo, nesătul, hulpav, nu-și trece 
vremea doar încasînd dolari. Mamita caută să-și 
apere domeniile, privilegiile de regină neîncoro
nată. La Boston, orașul de baștină al Mamitei, 
sînt „aleși“ miniștri, diplomați și președinți de pe

teritoriile bătrînei tirane. Ea țese din umbră com
ploturile, loviturile de stat, răsturnările de guverne 
din țările Americii Centrale, atît de des semnalate 
în presă.

Orice aspirație spre independență manifestată 
de popoarele Americii Centrale provoacă „Ma
mitei“ o furie nestăpînită- Atunci cînd, în Guate
mala patrioții au încercat să înfăptuiască reforma 
agrară, „Mamita Uni“, cu sprijinul oficialităților 
din Washington, a înăbușit cu teroare și gloanțe 
lupta guatemalezilor. O furie turbată a apucat-o 
pe „Mamita“ în urma victoriei luptei de eliberare 
a poporului Cubei. Ea este în fruntea celor care 
nu-și cruță urzelile și banii ca să-i înarmeze pe 
transfugii cubani și să pornească o agresiune îm
potriva Cubei.

Nu știm ce gîndește azi „Mamita Uni“ și ce are 
„e gînd acum. Dar știm cu certitudine că milioa
nele de peoni pe care-i asuprește, milioanele de 
oameni ai muncii din Costa Rica și Honduras, Ni
caragua și Guatemala, luptă mereu mai organizat, 
mai îndîrjit să răstoarne cit mai curind tirania 
odioasei „măicuțe“, să spargă cătușele robiei, să 
fie stăpinii muncii lor. „Mamita“ simte deja pri
mele lovituri. Vor urma altele. „Mamita Uni“ va 
trebui să-și strîngă catrafusele, să facă cale în
toarsă la Boston unde va muri poate de bătrînețe. 
Altfel, dacă se va încăpățina să rămîie pe aceste 
meleaguri, după cum sună o zicală din popor, ea 
„nu va muri de moarte bună“.

Precum v-ați dat probabil seama, „Mamita Uni“ 
nu-i personaj de legendă sau eroină de baladă. 
Este porecla, transformată în jalnic renume, a 
monopolului nord-american „United Fruit Com
pany". Activitatea hulpavului și odiosului gringo 
cu sediul la Boston poate servi drept minunată ilu
strare tezelor atît de zgomotos trîmbițate despre 
„binefacerile“ cu care „bunii vecini“ din Nord îi 
fericesc pe latino-americani.

EM. RUCÄR

John Reid, a anunțat că 
Tineretului Comunist are în 
zent cel mai mare număr 
membri de la terminarea celui 
de al doilea război mondial și 
că, în perioada care a trecut de 
la cel de al 23-lea Congres, 
desfășurat în urmă cu doi ani, 
forțele tinerilor 
crescut 
noastră 
este să 
mărul 
noastre 
timp scurt”.

Cel de al 24-lea Congres al 
Ligii Tineretului Comunist din 
Marea Britanie s-a desfășurat 
sub semnul luptei pentru pace, 
împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în regiunea Mării Carai
bilor, împotriva aderării Angliei 
la „Piața Comună” și pentru re" 
zolvarea grabnică a problemei 
șomajului care a cuprins un 
mare număr de tineri englezi, 
în raportul prezentat Congresu
lui, John Reid a subliniat că 
acțiunile S.U.A. față de Cuba au 
constituit o gravă amenințare 
pentru pacea lumii și că numai 
dorința sinceră de pace, înțe
lepciunea și calmul manifestate 
de guvernul sovietic au preîn" 
tîmpinat un nou incendiu mon
dial. Raportul a supus unei 
aspre critici politica guvernului 
conservator care sprijină în mod 
docil S.U.A. în toate acțiunile 
ei. „Sîntern oare gata — a 
spus J. Reid — să murim în
tr-un război dezlănțuit de S.U.A. 
în interesul imperialismului 
merican ? Guvernul 
răspunde afirmativ la această 
întrebare

Liga 
pre

de

comuniști au 
cu 70 Ia sută. „Sarcina 
— a spus J. Reid — 
sporim și mai mult nu- 
membrilor organizației 
și să~l dublăm într-un

a-
Macmillan

dar milioane de en
glezi sînt de altă părere”

Richard Mabin, delegat 
Bournemouth, a înfățișat acțiu
nile desfășurate de tinerii en
glezi împotriva aderării Angli-

din
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ei la „Piața Comună”, iar Jane 
Mc Kay, secretară a organizației 
Campania pentru pace a tinere
tului din Scoția, a vorbit despre 
demonstrațiile de protest orga
nizate de tinerii scoțieni în 
semn de solidaritate cu Cuba.

De altfel, chiar în zilele des
fășurării Congresului, tineri din 
orașul Glasgow au instalat pi
chete în fața clădirii consulatu
lui S.U.A., iar elevii de la liceul 
Bellahouston au adresat 
consiliului 
protestează 
agresive ale

Un mare
au fost adoptate în încheierea 
lucrărilor congresului. Ele ex
primă protestul față de politica 
guvernului în domeniul învăță- 
mîntului, cer asigurarea de lucru 
pentru tineri și posibilitatea de 
a se califica în producție. Re
prezentanții tineretului comunist 
englez au condamnat remilitari- 
zarea Germaniei occidentale și 
au cerut încheierea tratatului 
de pate cu Germania și trans
formarea Berlinului occidental 
într-un oraș liber demilitarizat. 
Rezoluția în problema „Pieții 
Comune” se pronunță împotriva 
aderărării Angliei la această 
comunitate. Rezoluția politică 
subliniază că trebuie consolida
tă Liga tineretului comunist, 
trebuie intensificată lupta pen
tru pace și pentru un trai mai 
bun

petiții 
municipal în care 
împotriva acțiunilor 
S.U.A.
număr de rezoluții

FRANK ELIOT
Londra, noiembrie 1962

Comandantul aviației lordamene
a cerut azil politic R.A.U.

CAIRO 13 (Agerpres). — * 
După cum transmite agenția 
M.E.N., un avion „De Havil- 
land-106" cu patru motoare, 
de fabricație engleză, aparți- 
nînd forțelor aeriene iordani-

ene, a trecut la 12 noiembrie 
în R.A.U.. La bordul avionului 
se afla generalul Sahl Hamza, 
comandantul forțelor aeriene 
ale Iordaniei, care a cerut azil 
politic R-A.U.


