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Mai mult sprijin întăririi și 
dezvoltării industriei locale

Avintul oamenilor muncii in cinstea zilei de 23 August
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An de an ca urmare a preocupării par
tidului și guvernului față de îmbunătățirea 
aprovizionării oamenilor muncii de la 
orașe și sate cu produse de larg oonsum, 
industria locală din țara noastră ia un a- 
vîrit tot mai mare, constru-indu-se noi în
treprinderi industriale, menite să pună 
în valoare imensele resurse locale, pe care 
ie posedă economia națională a țării.

Un exemplu grăitor în această privință, 
îl prezintă și industria locală din raionul 
Hunedoara, care în ultimul timp cunoaște 
o largă dezvoltare. Astfel, pentru prelu
crarea produselor de lapte și carne prove
nite din cote și achiziții, au fost date în 
exploatare în anul 1953, 2 fabrici ; una în 
orașul Hunedoara pentru mezeluri și afu- 
mături, iar alta de produse lactate în 
orașul Simeria. In cadrul întreprinderii 
raionale de industrie locală „Mie Pintilie” 
Hunedoara, a luat ființă pe lângă ramu
rile existente, un atelier de tîmplărie, un 
centru de preparare a fructelor și legu
melor, etc., care contribuie la valorifica
rea imenselor bogății ce se găsesc în ra
ion.

Experiența și practica anilor trecuți, au 
arătat că, de felul cum sfaturile populare 
se preocupă de buna aprovizionare a a- 
cestor ramuri din industria locală eu ma
teriile prime necesare, de mobilizarea tu
turor posibilităților existente pentru dez
voltarea industriei locale, depinde în cea 
mai mare măsură creșterea producției bu
nurilor de larg consum, care să complec- 
teze pe cele din fondul centralizat.

Dacă în trecut, întreprinderea raională 
de industrie locală Hunedoara, a reușit 
să-și îndeplinească planul producției glo
bale, și să dea chiar cu 24,72 la sută mai 
multă producție marfă peste sarcinile de 
plan, în acest an nivelul, producției este 
cu mult mai scăzut, neatingînd nici cifra 
de plan. Faptul că pe trimestrul I al a- 
nului 1954, întreprinderea „Ilie Pintilie” 
nu și-a realizat planul producției glo
bale, decît în proporție de 93,S3 la sută, 
iar cel al producției marfă cu 96,94 la 
sută, dovedește că în centrul activității 
conducerii acestei întreprinderi, nu există 
o preocupare în acest scop, dovedește că. 
comitetul executiv al sfatului popular ra
ional. cit și cel orășenesc, desconsideră în 
mod nepermis însemnătatea pe care o are 
industria locală, pentru îmbunătățirea ni
velului de trai al celor ce muncesc.

In raionul Hunedoara există mari re
surse locale, care puse în valoare prin in
termediul industriei locale, ar aduce o 
contribuție de seamă la satisfacerea ne
voilor mereu crescânde ale oamenilor 
muncii din localitate, cu produsele de 
care au nevoie, însă acestea zac nefolosite, 
pe motiv că „nu sînt brațe de muncă su
ficiente”. Nu este de mirare deci că în luna 
iunie, planul în industria alimentară n-a 
fost îndeplinit decît în procent de 86 la 
sută. în ramura materialelor de construc
ții abia 4 la sută, etc. Totala lipsă de in
teres de care a dat dovadă conducerea în
treprinderii „Ilie Pintilie” (director Vrîn- 
cuț Ioan) a dus pînă acolo, incit din pla
nul industriei metalurgice pe luna iunie, 
să nu se realizeze complet, iar atelierul 
mecanic pentru reparații, care este prevă
zut a fi înființat în cadrul acestei ramuri, 
nu s-a construit nici în momentul de față 
și aceasta din cauză că, conducerea aș
teaptă totul din planul de investiții, fără 
a exista o strînsă colaborare între indus
tria locală și întreprinderile republicane.

Lipsurile manifestate în domeniul in
dustriei locale din raionul nostru, scot și 
mai puternic în relief munca birocratică 
și formală a conducerii întreprinderii „Ilie 
Pintilie”, a sfatului popular raional și a 
celui orășenesc, sub ochii cărora capacita-

(Continuare în pag. 3-a)

Toi mai muli minereu peste sarcinile de plan
Avântul întrecerii socialiste, care crește 

zi de zi la minele de fier Teliuc, dove
dește pe deplin că. minerii sînt hotărîți 
să-și depășească angajamentele luate în 
cinstea zilei de 23 August. In acest scop, 
comitetul de întreprindere a mobilizat 
minerii fruntași în întrecerea socialistă și 
tehnicienii, pentru a da ajutor efectiv 
echipelor rămase în urmă. Din 10 în 10 
zile comitetul de întreprindere ține con
sfătuiri cu comitetele de secții și condu
cerea minei, în cadrul cărora se anali
zează cum sânt îndeplinite sarcinile de 
producție și se fac propuneri concrete pen
tru înlăturarea l>a timp a anumitor ne-

Prtnfre primii la
Țăranii muncitori din întovărășirea 

„6 Martie” din comuna rtapolt, -au început 
zilele trecute bătălia pentru strângerea 
recoltei la timp și fără pierderi. Griul lor 
este frumos șl curat, ca semn al bun-?! în
grijiri pe care l-au dat-o.

Pentru a-I sprijinii în campania de re
coltare, Stațiunea de mașini și tractoare 
din Orăștie, a trimis la timp întovărăși
ților o secerătoare mecanică, cu care au 
secerat numai în prima zi peste 4 ha., con-

In ultimul timp, razele soarelui au re
vărsat cu dărnicie căldura peste ogoare. 
Fără zăbavă, țăranii muncitori au început 
strânsul păioaselor. Tulpinele zvelte ale 
orzului, cu Spicele pîrguite, se prevăleau 
sub tăiușul lamelor de oțel ale secerăto- 
rilor și coaselor.

Ca de obicei, primii care au ieșit la se
ceriș în raionul nostru, au fost întovărăiși- 
ții și țăranii muncitori cu gospodării indi
viduale din comuna Cristur. Șl pentru a fi 
mereu în frunte, tot primii au început și 
treierișul.

■A

...Pe tovarășul Neagu Vaier secretarul 
sfatului popular al comunei Cristur, l-am 
găsit la telefon. Aștepta legătura cu Hu
nedoara. La salutul nostru, ne-a ras;, uns 
printr-o înclinare a capului, deoarece la 
celălalt capăt al firului se prezentase ci
neva.

— Alo. alo! sfatul raional?... Uf! Atîta 
a apucat să zică și pentru că legătura fu
sese întreruptă, s-a întors către noi, schi
țând un gest de descurajare momentană. 

In foto: Aspect de pe arie

reguli, care împiedică bunul mers al pro
cesului de producție.

Aceste măsuri s-au dovedit a fi efi
cace, deoarece de la începutul lunii iulie 
și pînă în prezent, s-a înregistrat o creș
tere simțitoare a producției de minereu, 
remarcîndu-se totodată și o îmbunătățire 
a calității lui. Contribuții în această pri
vință, are brigada de tineret condusă de 
Andrei Nicolae, care extrage în fiecare zi 
cu 60 la sută mai mult minereu față de 
sarcinile de plan.

De asemenea, echipele conduse de mine
rii Simian Buda, Modîlcă Samoilă, Modîl- 
că Ioachim și multe altele, își depășesc 
sarcinile de producție în medie cu 15-40%.

seceratul grîului
tinuînd munca cu elan sporit și în zilele 
următoare.

Printre fruntașii muncii de strângere a 
recoltei, se găsesc întovărășiții ; Jurji Io
sif, Lăscău Ioan, Branea Toma, Danciu 
Beniamin, Costa Maria și alții. De ase
menea și țăranii muncitori cu gospodării 
individuale din aceeași comună, au ieșit 
la seceratul grâului. Dintre ei, primii care 
au pornit această luptă sînt: Suciu loan, 
Lup Savina, Trif Nicolae și Fio rea Avram.

BOZERO SOFIA

<Ț)vinui zi de ft'eiet'iș
— Lasă asta tovarășe secretar, nu fi 

necăjit — l-am îndemnat noi — mai bine 
spune-ne cum stați cu secerișul. Știam că 
aveți oameni harnici în comună și vorba 
ceea...

— Hm, cu secerișul? a zîmbit el, fără 
să lase receptorul de la ureche. Poate 
vreți să știți cum stăm cu treierișul? Și 
în același timp., alo, da, Cristurul! Da 
frate! Exact! Azi dimineață la orele 6 au 
început treierișul. Dar nu astp vreau să 
spun. Peste cîteva ore întovărășiții — și 
primii individuali vor veni cu cotele de 
orz. Da... da. Noroc bun, noroc. închise 
receptorul și se întoarse din nou către 
noi.

— Ei, acum dacă vreți să vedeți, haideți 
cu mine la arie. Este aici aproape. Tre
cem numai linia ferată și am ajuns.

Zumzetul specific al batozei, care la 
intervale aproape egale creștea în inten
sitate, ne-a întîmpinat în dreptul liniei 
ferate.

— Auziți cum merge? Se bucura tovară
șul Neagu. Asta înseamnă că merge din 
plin!

Sector fruntaș pe u?ină
La uzina „Victoria” Călan, în cadrul unei 

consfătuiri de producție pe uzină, s-a fă
cut bilanțul realizărilor, pe primul semes
tru s-a și analizat felul cum sînt înde
plinite angajamentele luate in cinstea zi
lei de 23 August. Din bilanțul făcut, a 
reieșit că sectorul transporturi, care de 
la începutul anului este purtătorul .dra
pelului de producție al întreprinderii, a 
obținut și pe luna iunie cele mai frumoase 
rezultate, fiind declarat fruntaș pe uzină. 
După punctajul stabilit, sectorul trans
porturi a realizat în medie 5,7 puncte pe 
zi, avînd o economie de 682 ore față de 
procesul tehnologic, reducînd în același 
timp la zero cheltuielile de locație. La ob
ținerea acestor realizări, o contribuție da 
seamă revine brigăzii de tineret „Vasiîa 
Boaită”, care aplicînd în mod just metoda 
sovietică Mamedov, a fost declarată frun
tașă pe uzină.

De remarcat este faptul, că și pe lima 
iulie, mecanicii depășesc norma in medie 
60 la sută, manevranții cu 66 ia sută și 
fochiștli cu 42 la sută. Printre aceștia se 
numără: mecanicul fruntaș al întrecerii 
socialiste Bibarț loan, manevranții Păsă- 
rel Gheorghe, Neagu Smarandache și alții.

HUMEI, EMERIC

Ne-am apropiat de batoză. O parte din 
întovărășiți terminaseră treieratul, iar a- 
cum era la rînd țăranul muncitor cu gos
podărie individuală Ghilea Iosif. Din vîr- 
ful carului încărcat, el arunca ritmic sno
pii grei pe platforma batozei, iar soția 
lui Rozalia, după ce le tăia legăturile, îi 
punea cu repeziciune la îndemâna coșa
rului.

Rînd pe rând, prin fața batozei care în
ghițea fără răgaz snopii cu rod bogat tre
ceau carele întovărășiților și țăranilor cu 
gospodării individuale din Cristur. Cîțiva 
copii zburdau voioși în jurul carelor ce 
își așteptau rândul. Din cînd în cînd, ei 
veneau llîngă părinții lor, care strângeau 
paiele de pe arie și Ie dădeau o mină de 
ajutor

In jurul cîntarului, unde din primele 
boabe oamenii cîntăreau cota ce se ou- 
venea statului, domnea o veselie deose
bită. Secretarul sfatului popular comunal, 
decerna stegulețele de fruntaș în campania 
de vară. întovărășiților și țăranilor mun
citori cu gospodării individuale, care s-a<u 
distins în muncă. Printre aceștia se gă
sesc : Peter Ioan, Furca Balaj, Szentes 
Ioan Ghilea Iosif, Kalemen Gavril și 
alții.

— Dați-i zor, dați-i zor ! îi grăbea pre
ședintele întovărășirii pe cei de la cîntar. 
Să nu ne sufle alții d? sub nas. chitanța 
nr. 1.

— Fii pe pace tovarășe președinte — 
interveni întovărășitul Cașler Alexandru. 
Chitanța nr. 1 pe raion și poate chiar pe 
regiune, o aducem la noi în comună. Iacă, 
într-o oră sîntem cu cota la Hunedoara. 
Ce zici Ghilea ?

— Ce să mai zic ! — răspunde cel în
trebat. Hai să pornim la drum. Și vâ
rând că și noi ne pregătim de plecare, ne 
întinse mina strigindu-ne: Ne întîlnim 
la baza de recepție din Hunedoara, to
varășe...!

Cînd trecurăm din nou prin sat, obser
varăm cu deosebită surprindere că, ste
gulețele triunghiulare, care cu o jumătate 
de oră în urmă fuseseră decernate, fîl- 
făiau deja pe porțile fruntașilor din Cris
tur.



Ne scriu corespondenții voluntari
★ ★

Pe șantierul noului oraș muncitoresc

FOILETON

E ora 7 dimineața. Constructorii noului 
oraș muncitoresc din Hunedoara, și-au în
ceput activitatea. Echipele de zidari și-au 
luat locul pe schelele blocurilor în plină 
construcție. Macaralele turn, macaralele 
pionier, benzile transportoare, pompele so
vietice cu presiune pentru transportarea 
mortarului sus pe schele și stațiile de ciu- 
ruire a nisipului, sînt puse în funcție. Pe 
acest șantier munca este complet mecani
zată, fapt ce dă posibilitate constructori
lor să execute lucrări de bună calitate, 
intr-un timp scurt. Astfel, s-a ajuns ca 
un bloc cu 27 de apartamente ;ă se ter
mine în 35 de zile. întrecerea socialistă 
pe care brigăzile complexe o desfășoară

Mai multe bunuri de larg consum
Muncitorii de la turnătoria „Patria” din 

secția producătoare de bunuri de larg 
consum, se străduiesc să sporească produc
ția sobelor de gătit.

In perioada de la 1-14 iulie, planul pe 
sortimente la fabricarea sobelor de gă
tit. a fost întrecut cu 2,65 Ia sută.

Cele mai frumoase realizări în sporirea 
produselor de larg consum, au fost obți
nute de echipa condusă de tovarășul Pană

Un nou magazin universal
Pentru Duna aprovizionare a țăranilor 

muncitori cu cele necesare, a fost deschis 
de curînd in comuna Streisîngeorgiu, un 
magazin Universal. Peste trei vagoane de 
mărfuri diferite au fost aduse în acest ma
gazin Țăranii muncitori, atît din comuna 
Streisîngeorgiu, cît și din satele Chitid, 
Boșorod. Silvaș de jos, Vîldele și încă vreo

Gospodinele, crescătoare a viermilor de mătase
La începutul primăverii, unele din ță

rancele muncitoare din comuna Băcia, s-au 
angajat să crească viermi de mătase. Pînă 
atunci, ele nu s-au ocupat cu o asemenea 
muncă și nici nu cunoșteau avantajele de 
pe urma ei. Abia acum cînd au început 
să predea gogoșile de mătase D.C.A.-ului, 
obsearvă că această muncă, în afara fap
tului că este frumoasă, este și bine răs
plătită. De pildă, tovarășa Zudor Ghizela. 
prin îngrijirea pe care a dat-o viermilor 
de mătase, a realizat gogoși de calitate 
foarte bună, pe care le-a predat D.C.A.-u

în cinstea zilei de 23 August, a făcut ca și 
acest timp de înălțare a blocurilor să fie 
redus.

Datorită mecanizării procesului de pro
ducție, brigada complexă condusă de con
structorul Ioan Olteanu, a reușit să ter
mine blocul nr. 41, care cuprinde 27 apar
tamente, în 27 de zile. Ca recompensă 
pentru reducerea timpului de construire 
sub cel planificat, brigada a fost pre
miată cu suma de 4.884 lei. Rezultate ase
mănătoare a obținut și brigada complexă 
condusă de tovarășul Craus Toma, care a 
terminat blocul nr. 40 în 28 de zile, fiind 
premiată cu suma de 3.000 lei.

RĂZMERIȚA aurel

Mihai, care a montat cu 75 la sută mai 
multe sobe. Echipe fruntașe sînt și cele 
conduse de turnătorii Dobrater Iosif; Radu 
Gheorghe și brigada U.T.M.-istă condusă 
de tînărul Nagy Ludovic, care in fiecare 
zi realizează la turnarea pieselor pentru 
mașinile de gătit, o depășire a normei de 
50 la sută.

SUCIU NICOLAE

12 sate, se pot aproviziona de la acest ma
gazin cu cele necesare.

Cu ocazia inaugurării magazinului uni
versal, țăranii muncitorii și-au manifestat 
o deosebită dragoste și recunoștință față 
de partidul și guvernul nostru, care le 
crează pe zi ce trece, condiții de viață din 
ce în ce mai bune.

CRASCA IOSIF

lui, obținînd chitanța nr. 1, iar pentru 
munca depusă,, a mai primit 7 metri stam
bă. 4 metri zefir, 1 kilogram ață și 217 
lei premiu. La fel au muncit și tovirășele 
Cozac Stela și Moldovan Maria, care au 
predat printre primele gogoșile, primind 
cele cuvenite. In comparație cu cantitatea 
mică de viermi de mătase pe care au în
grijit-o în acest an. alături de aceste fe
mei muncitoare, multe altele s-au anga
jat ca în viitor să sporească cu mult a- 
eeastă producție.

COZAC SOFIA

Darnic in promisiuni
Toată lumea știe că nu-i lucru ușor să 

fii președinte. Și mai ales președintele sfa
tului popular al comunei Rapolt, cum a 
avut ghinionul să fie tovarășul Ciocan 
Ioan. Cîte griji pe cap, cîte greutăți are 
de întîmpinat un asemenea președinte ! 
Sarcini mari și cîte și mai cîte... Dar ve
deți, toate astea n-au însemnat pentru to
varășul Ciocan o povară de neînlăturat. El 
este un om dintr-o bucată. S-a obișnuit 
cu toate și le dă uitării, fără să le pună 
la inimă. Și are o inimă largă, largă în- 
cît ar încăpea în ea și cele 3 hectare de 
pămînt din raza comunei care au rămas 
neînsămînțate în anul acesta. In plus de 
asta este și foarte curtenitor. Cade de a- 
cord cu toate. N-ar fi în stare să con
trazică pe cineva sau să refuze ce i se 
cere.

Uite de exemplu cu puțin timp în urmă 
vine la dînsul un activist raional.

— Tovarășe președinte ați luat măsuri 
pentru amenajarea ariei ?

— Pentru arie ? Da, sigur ! luat... luat.
— Materialul necesar l-ați pregătit?
— Pregătit ! Totul. Absolut totul.
— Atunci hai să vedem și noi.
— Unde ? Cum ? A nu. asta nu se poate.

E c-am departe
— Ce anume ?
— Păi să vedeți... uitați... materialul 

lemnos e pregătit în... pădure. Vopseaua 
e la Simeria și...

Si uite așa erau pregătite toate mate
rialele prin • diferite părți. Numai la Ra
polt nu

Altă dată tovarășul președinte fusese a- 
nunțat cu 3 zile înainte că la Batiz, se or
ganizează o serbare în cinstea fruntașilor 
în muncile agricole. Echipa artistică a 
căminul cultural din Rapolt, care obți
nuse succese frumoase la faza raională a 
concursului, fusese invitată să-și dea și ea 
contribuția.

— Da, da, trebuie. Cum să nu. Avem 
o echipă Se mîndrea președintele — doar 
vorba ceia, eu personal m-am ocupat de 
ea Numai să le spun ceva băieților și... 
gata

In ziua respectivă cel care îl anunțase, 
vine din nou la dînsul.

— Cum stăm tovarășe președinte ?
— Cine ? noi ? bine mulțam de întrebare.
— Ați aranjat ou echipa, putem merge?

și... zgîrcit în fapte
— ?!... echipa ? sigur frate s-a făcut... 

am vorbit cu directorul, am vorbit cu oa
menii. Știți am pus problema așa poli
tic, de le-a mers oamenilor direct la ini
mă. Așa sînt eu. Fac tot ce mi se spune.

Intr-adevăr a făcut omul. Promisiuni. 
Așa e el darnic in promisiuni și zgîrcit 
în fapte. Atîtea promisiuni că in ultima 
oră a fost nevoie ca alții să mobilizeze e- 
chipa, care nu știa absolut nume.

In sfîrșit pe lîngă toate acestea tova
rășul președinte și-a cîștigat și o njare 
popularitate. Da, da. popularitate. Are el 
metodele lui pentru a o cîștiga. Să vedeți 
numai una

Intr-o zi îi cheamă pe săteni la muncă 
voluntară. Oamenii au venit. După termi
narea muncii tovarășul președinte a ți
nut morțiș să le facă cinste. Deci a cum
părat (din fondurile sfatului) 5 kgr. de 
țuică. Cu un kgr. i-a cinstit pe oameni, 
iar cu restul pe... dînsul. Asta știți dece? 
Pentru că din fire este anii... alcoolic. Un 
dușman de moarte al băuturilor. Le urăște 
din adîncul inimii. Tocmai de aceea, ori 
de cîte ori are ocazia (care de altfel se 
ivește foarte des) îi ferește pe alții de 
băuturi și rămâne dînsul in fața lor, opu- 
nîndu-le o dîrză rezistență pî':ă cînd le 
face să dispară.

Ei, dar ce contează toate acestea Prin
cipalul este că țăranii muncitori din Ra
polt apreaciază ..mult” munca președin
telui.

Dacă nu ar fi fost Ciocan președinte — 
zic ei — nu aceasta ar fi fost situația în 
Rapolt. Da, da, nu ar fi rămas trifoiul 
nestrîns de pe cîmp. Camera de oaspeți 
a sfatului nu ar fi fost transformată în 
bucătărie de vară, sertarele birourilor nu 
ar fi fost deschise, cu toate actele și ștam
pila sfatului la discreția „curioșilor”, (to
varășul președinte nu le încuia niciodată) 
și nici fostul moșier din Rapolt Erdely 
care în trecut a exploatat fără milă pe ță
ranii muncitori nu ar fi fost angajatul 
sfatului, pe motivul că „se pricepe la 
toate”. Și cîte lucruri de acest fel r>u ar 
fi existat în Rapolt dacă Ciocan nu ar fi 
fost președinte. Multe s-ar fi schimbat.

Noi însă credem că se va mai putea 
schimba și acum. Doar timpul r.-a intrat 
în sac și nici Ciocanu nu e bătut încuie...

S. OLTEANU

S F A T__ A G R [COI

Polenizarea suplimentară artificială la porumb
Polenizarea suplimentară artificială este 

una din metodele agrotehnice sovietice 
înaintate

Sporul de producție la porumb prin a- 
plicarea acestei metode ajunge la 500— 
700 kg la ha.

Știuleții obținuți în urma polenizării ar
tificiale sînt bine îmbrăcați de boabe, să
nătoși și de calitate superioară. S-a cons
tatat că, ogoarele ce se însămînțează cu 
aceste boabe dau o recoltă mărită.

Porumbul este o plantă cu polenizare 
încrucișată, polenul (praful galben) de pe 
moțul porumbului fiind dus pe mătasea 
știuleților de vînt. Dar dacă în timpul cînd 
apare mătasea nu este vînt sau vin ploile, 
polenizarea naturală este împiedicată, flo
rile femeiești se trec fără a fi fecundate. 
De asemenea dacă timpul este uscpt și 
călduros, moțul apare cu mult înaintea 
mătasei, iar cînd apare mătasea, moțul 
este scuturat de polen și fecundarea nu 
se mai face sau se face în parte. De a- 
ceea dacă ne-am uita la o grămadă de 
știuleți vom vedea printre ei știuleți cu 
boabe rare sau neacoperiți cu boabe la 
vîrf.

De obicei, după 2-3 zile de la apariția 
panicblului (moțul) apar și florile femeiești 
(mătasea). Sînt unele soiuri la care, în 
mod normal, mătasa iese la 5-6 zile după 
ce a apărut moțul. In anii secetoși, apa
riția mătasei poate întîrzia eu 10-20 zile, 
în timp ce scuturatul polenului. în mod 
normal durează 5-6 zile.

Ca rezultat al acestor diferențe intre 

apariția florilor bărbătești (moțul) și a ce
lor femeiești (mătasea), multe flori din 
știuleți nu sînt fecundate și nu leagă.

Aceste neajunsuri pot fi înlăturate cu 
o mică oboseală din partea cultivatorilor, 
prin aplicarea polenizării artificale. Omul 
intervine și scutură cît mai mult polen 
(praf galben) de pe florile bărbătești pe 
mătasea apărută.

Polenizarea suplimentară este o lucrare 
simplă, care se reduce la culegerea pole
nului și scuturarea Iui pe mătasea apărută.

Pentru ca polenizarea artificială să reu
șească trebuie să ținem seamă de cîteva 
reguli:

— polenul trebuie să fie bine copt, se 
recoltează atunci cînd cade ușor dacă scu
turăm moțul .

— culegerea polenului să nu se facă de- 
cît între orele 7-9 dimineața, adică după 
ce se ridică rouă și timpul e liniștit.

— polenizarea se va face la ora 10, de
oarece pe călduri mari grăunții de polen 
își pierd puterea lor de viață.

— polenul trebuie folosit în aceeași zi; 
nu se va ține polenul de pe o zi pe alta, 
căci își pierde puterea.

— strîngerea polenului se va face de 
la cît mai multe plante

— polenizarea suplimentară artificială 
trebuie să se facă în momentul cel mai 
potrivit și anume : cînd mătasea știuleți
lor a apărut pe 50 la sută din plante.

Pentru ea polenizarea să se facă și în 
mod natural, strîngerea polenului se face 

din două in două rînduri, iar pe rînd din 
3 în 3 plante.

Culegrea se face în căldări, săculețe de 
hîrtie sau aparate speciale. Aparatul este 
foarte simplu, făcut din carton gros sau 
tablă subțire. Are forma unei pîlnii, cu 
diametrul mare de 30-40 cm. iar diame
trul mic de 4-5 cm., înălțimea pîlniei este 
de 45-50 cm. înăuntru are 2 site din tifon 
sau din mătase Una este mai mare și se 
fixează la distanța de 20 cm. de la gura 
mare a aparatului și alta mai mică ce se 
fixează chiar în apropierea gurei mici a 
pîlniei.

Sita mare are rolul de a opri părțile 
ce se rup din florile bărbătești în timpul 
scuturatului, iar prin cea mai mică se 
cerne polenul pe mătasea porumbului. 
Gura mică a pîlniei se astupă cu un dop 
în timpul cînd recoltăm polenul. Pentru 
ca să-1 putem mînui mai cu ușurință, a- 
paratul este prevăzut cu un miner.

Strîngerea polenului cu acest aparat se 
face de un om care merge prin lanul de 
porumb. Aparatul se ține cu gura în 
sus. Se apleacă încet moțul porumbului 
și se introduce în aparat, unde e scuturat 
de cîteva ori. Polenul se scutură în apa
rat și trece prin prima sită unde se opresc 
părțile care s-au rupt din floare la scutu
rare. Omul trece la altă plantă pînă strînge 
polenul necesar. De la 30-40 plante de po
rumb se poate strînge polen pentru a se 
poleniza 150 plante.

Imediat ce s-a strîns polenul, se face 
polenizarea. Se scoate mai întîi dopul de la 
gura mică a aparatului și cu multă grijă 
se scutură, prin oiocănituri ușoare în pe
reții vasului, un mic nor de polen, care 
să cadă pe toate firele mătasei de po
rumb. Pentru a nu cădea .cantități mari de 

polen, pilnia se ține puțin aplecată.
Polenul cules în căldărușe sau pungi de 

hîrtie se golește în sticle legate la gît cu 
tifon, prin care se scutură polenul pe 
mătasea porumbului.

Polenul se mai poate aplica ca un tam
pon de vată sau de blăniță.

Polenizarea se face odată cu recoltarea 
polenului. Este bine să aplicăm poleniza
rea artificială întîi la plantele la care nu 
s-a recoltat polenul și apoi să se recolteze 
polenul de pe aceste plante ; în felul a- 
cesta se înlătură autopolenizarea (fecun
darea cu polen propriu sau de pe aceeași 
plantă).

Polenizarea se face odată pe două rîn
duri. Pentru faptul că nu toți știuleții a- 
jung la maturitate, este bine să se facă 
polenizarea artificială cel puțin de trei ori 
în perioada înfloritului, la 5-7 zile, iar 
pentru a ne asigura cu polen un timp 
mai îndelungat se va semăna cu 10-15 zile 
mai tîrziu benzi de porumb de același soi, 
care vor ocupa suprafața de 10-20 la sută 
din lan. Plantele din aceste benzi vor a- 
vea o înflorire mai întîrziată decît porum
bul din lan. De la ele se va recolta polen 
timp mai îndelungat.

Pentru a poleniza un hectar de porumb 
avem nevoie de 4 zile lucrătoare.

Ziua de lucru a cultivatorului folosită 
pentru aplicarea acestei lucrări, va fi răs
plătită cu 150 kg. porumb boabe, care vîn- 
dute numai cu un leu kg. i-ar aduce un 
cîștig de 150 lei pe zi.

In cazul Cînd nu avem suficiente brațe 
de muncă, se recomandă să se treacă cu 
funia peste moțuri pentru a scutura și 
răspîndi polenul în lan. Operația se face 
de doi oameni pe timp liniștit, fără vînt.

(Agerpres).



Tribuna agifaforu'ui Deschiderea unei noi

Agitatorii din Sînfandrei
desfășoară o muncă de agitafie operativă

Sarcina principală a agitației politice de 
masa constă în a lămuri temeinic maselor 
populare politica partidului și perspecti
vele luminoase de viitor, pe care ea le 
deschide oamenilor muncii de la oraișe și 
sate.

Urmărind aplicarea hotărîrilor partidu
lui și guvernului cu privire la campania 
agricolă de vară, comitetul raional de 
partid din Hunedoara acordă o atenție tot 
mai mare muncii politice, în rândurile oa
menilor muncii de la sate, se preocupă de 
îndrumarea organizațiilor de partid, ca 
acestea să pună în centrul muncii de agi
tație, lămurirea politicii partidului și mo
bilizarea țăranilor muncitori, la traduce
rea în viață a hotăririlor partidului și gu
vernului.

Ca urmare, organizațiile de bază de la 
sate au îmbunătățit instruirea agitatorilor. 
In multe sate aceasta se face săptămânal. 
Astfel, în satul Sântandrei, organizația de 
bază, în urma îndrumărilor primite din 
partea comitetului raional de partid, des
fășoară o muncă intensă instruind cu re
gularitate agitatorii. In adunările agita
torilor care se țin în fiecare sîmbătă 
seara în sediul organizației, membrii birou
lui au făcut expuneri cu privire la cele 
mai însemnate evenimente interne și ex
terne, despre sarcinile aciuale ale parti
dului, în special despre importanța strân
gerii la timp a recoltei și organizării tre- 
iertșului. despre metodele pe care trebuie 
să le folosească agitatorii în munca lor 
etc. Organizația de bază a luat măsuri 
încă din timp ca, agitatorii să studieze 
cu atenție atît Hotărârea partidului și gu
vernului cu privire la campania agricolă 
de vară, cît și cele mai importante pro
bleme internaționale.

Numeroși agitatori desfășoară o muncă 
temeinică peciru a explica colectiviștilor, 
întovărășiților precum și tuturor țăranilor 
muncitori cu gospodării mici și mijlocii, 
importanța pe care o prezintă strângerea 
la timp a recoltei și fără pierderi, în dez
voltarea economică a țării și ridicarea ni
velului de trai ai oamenilor muncii.

La G.A.C. sânt numeroși agitatori, care 
în munoa de la om la om, înfățișează per
spectivele luminoase care se deschid gos
podăriei prin îndeplinirea planului de se
ceriș șl treieriș, ajută pe membrii acestei 
unități socialiste să înțeleagă — în lumina 
acestor perspective — însemnătatea mun
cii, pe care fiecare o depune zi de zi la 
locul său de muncă.

Agitatorii contribuie la lupta împotriva 
indisciplinei în muncă, pentru dezvoltarea

(Urmare din pag. l-a)

tea de producție a mașinilor și a utilaju
lui existent, funcționează în unele ramuri 
parțial. De pildă, în timp ce în orașul Hu
nedoara se resimte de mult lipsa apei ga
zoase, fabrica de sifoane care este în bună 
stare de funcționare, lucrează sub capa
citate pe motivul că nu sînt sticle sufi
ciente , cuptorul de ars var de la Nandru 
nu lucrează zale întregi, iar exploatarea 
forestieră de la Valea Roatei comuna Peș- 
tiș, funcționează după gustul responsabi
lului Voina Gheorghe. In general, toate 
exploatările forestiere din cadrul raionu
lui Hunedoara merg anevoios și aceasta 
din cauză că, tehnicianul de la întreprin
derea „Ilie Pintilie” tovarășul Buda 
Gheorghe, execută un control de mântu
ială, manifestînd o atitudine indiferentă 
față de sarcinile ce-i stau în față.

Lipsa de îndrumare și control din par
tea secției gospodăriei comunale și a in
dustriei locale a sfatului popular raional 
(șef Salamon Adalbert) a dus pînă acolo, 
încât moara „7 Noiembrie” din comuna 
Rapolt să nu funcționeze nici o zi în a- 
cest an, din cauza motorului care stă stri

atitudinii socialiste în munca gospodăriei. 
Agitatorul Rucsan Nicolae nu și-a precu
pețit timpul pentru a sta de vorbă cu to
varășa Artean Marița, colectivistă, care 
înainte avea obiceiul să muncească de 
mântuială, lipsind de multe ori de la mun
că, a-i arăta cit de greșilă este atitudinea 
ei. El i-a povestit despre vremurile de îna
inte, despre lupta fără abnegație a comu
niștilor și a tuturor țăranilor muncitori, 
pentru înfăptuirea gospodăriei agricole co
lective. în care astăzi toți membrii deopo
trivă trebuie să depună un efort înzecit, 
că numai astfel vor putea obține ceea ce 
vor toți colectiviștii — o recoltă care să 
întreacă cu mult recolta colora care mun
cesc individual pămîntul. După această 
convorbire cu agitatorul, tovarășa Artean 
Marița și-a dat seama că munca conștiin
cioasă trebuie să caracterizeze pe toți co
lectiviștii. Astfel, ea nu a mai lipsit ne
motivat de la lucru, a început să mun
cească de dimineață și pînă seara alături 
de ceilalți colectiviști. Orice muncă în
credințată în cadrul gospodăriei o du
cea cu multă rîvnă la bun sfirșit. Datorită 
acestor fapte, în scurt timp, a devenit 
fruntașă în muncă. Astăzi Artean M. este 
și ea o agitatoare de nădejde, pe care or
ganizația de bază poate să se bazeze ori
când.

Agitatorii vorbesc despre grija perma
nentă a partidului pentru satisfacerea ce
rințelor oamenilor muncii, pentru crește
rea necontenită a nivelului lor de trai. Ară- 
tînd cît de mult s-a schimbat în bine viața 
țăranilor colectiviști și întovărășiți, agita
toarea Alexandru Ioana a folosit exemple 
din viața satului, în special din G.A.C., 
unde pe lingă faptul că se aplică princi
piul socialist de retribuire după cantita
tea și calitatea muncii, se aplică și 
cele mai avansate metode de muncă a lu
crării pămîntului. Ea a dat de exemplu pe 
colectivistul Andreșel Stelian, care mun
cind cu rîvnă cu familia sa a fost răs
plătit din belșug, ducînd astăzi o viață fe
ricită, lipsită de grija zilei de mîine. An
dreșel Stelian este unul dintre colectiviștii " 
care și în anul acesta se afiă între frun
tașii gospodăriei și depune tot efortul pen
tru ca strîngerea recoltei și treierișul să 
se facă în condițiile cele mai bune.

Agitatorul Tetea Solomon pune un ac
cent deosebit în convorbirile cu țăranii 
muncitori asupra explicării mersului poli
ticii internaționale, despre mișcarea mon
dială a luptei pentru pace, vorbind tot
odată despre contradicțiile tot mai ascu
țite care există între țările din blocul a- 
gresiv al Atlanticului. Agitatorii din acest 

Mai mult sprijin întăririi și dezvoltării industriei locale
cat și in prezent in atelierele C.F.R. Sime- 
ria. De condamnat este și faptul că, în 
planul de investiții al întreprinderii „Ilie 
Pintilie”, există 624.000 lei pentru termi
narea fabricii de ghiață din Hunedoara, 
fabrică care este începută încă din anul 
1952 și care nici astăzi nu este terminată. 
Deci și în această privință nu există o 
strânsă colaborare între industria locală 
și întreprinderile republicane din locali
tate, deoarece dacă ar fi existat, această 
problemă atît de importantă, ar fi fost re
zolvată cu multă ușurință.

In perioada actuală, cînd se duce o luptă 
neobosită pentru continua ridicare a nive
lului de viață a întregului popor munci
tor, este necesar ca unor astfel de ati
tudini. de a lăsa lucrurile să meargă de la 
sine, să Iii se pună capăt. Comitetul execu
tiv al sfatului popular raional Hunedoara, 
are datoria de a trece în cel mai scurt 
timp la analizarea activității întreprinde
rii raionale de industrie locală „Ilie Pin
tilie”. să ajute și să îndrume această în
treprindere în mod concret, nu prin a- 
drese și circulari, sau din „fuga calului”, 
așa cum s-a făcut pînă în prezent. Trebuie, 

sat scriu articole la gazeta de perete, or
ganizează convorbiri, citesc și comentează 
in gru.p articolele din ziare, etc.

Recent, agitatorul Crișan I. a explicat în 
fața microfonului stației de radiofie'are, 
țăranilor muncitori din sat, subjugarea re
publicii Guatemala de dușmanii cei mai 
înverșunați ai păcii. El a arătat că for
țele agresive în spatele cărora se ascunde 
politica americană „de pe poziții de forță” 
încearcă cu disperare să se extindă și a- 
supra altor țări. în care oamenii muncii 
se mai bucură de unele libertăți demo
cratice.

Explicînd oamenilor diferite probleme, 
agitatorul are datoria să asculte cu aten
ție și ce spun oamenii, să plece urechea la 
cerințele și sezisările lor și să lupte pen
tru realizarea acestora,'numai astfel mun
ca agitatorului, poate fi încununată de 
succes. In felul acesta procedează mulți 
agitatori din satul Sîntandrei. Așa agita
torul Murar Ioan (Georgescu) fiind sezi- 
sat de țăranii muncitori din cadrul înto
vărășirii, despre unele lipsuri în funcțio
narea căminului cultural și a stației de 
radioficare, a atras atenția colectivelor de 
conducere ale acestor focare de cultură și 
s-a preocupat de aceste probleme, pînă 
cînd au fost luate măsuri de îndreptare;

Mai sînt însă și agitatori, care nu 
dau încă atenția cuvenită cerințelor și sezi- 
sărilor venite de jos, nu aduc la cunoș
tința organelor în drept, închipuindu-și în 
mod greșit că aceasta nu-i firesc. Această 
atitudine dăunează legăturii dintre partid 
și oămenii muncii și ea se datorește fap
tului că însăși organizația de bază a dat 
dovadă în nenumărate rinduii de lipsă 
de grijă față de nevoile și sezisările ță
ranilor muncitori, needucînd pe agitatori în 
acest sens.

In activitatea agitatorilor din satul Sînt
andrei, persistă încă și alte lipsuri. De 
pildă, uneori, din cauza nivelului scăzut 
la care se face instruirea agitatorilor, a- 
ceștia nu lămuresc destul de temeinic po
litica partidului și guvernului, mulți din
tre ei fiind lipsiți de operativitate și ini
țiativă, desfășoară încă o agitație prac- 
ticistă unilaterală.

Sarcina organizației de bază este de a 
îndruma și controla permane.it, în mod 
concret și profund munca de agitație, de 
a acorda agitatorilor un ajutor multilate
ral, în așa fel, în cît ei să îmbogățească 
necontenit conținuiul agitației, să folosea
scă agitația ca o armă puternică de mobi
lizare a țăranilor muncitori la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid.

de asemenea, atrași în această muncă toți 
deputății sfaturilor populare, toți acei care 
sînt dornici să contribuie prin propunerile 
lor la întărirea industriei locale, pe baza 
descoperirii imenselor resurse locale, care 
se găsesc în mari cantități în raionul 
nostru.

Pentru ca într-adevăr industria locală 
să facă o cotitură în activitatea sa și să 
ia un avînt și mai mare, comitetul execu
tiv al. sfatului popular raional și cel oră
șenesc, trebuie să se preocupe mai în
deaproape de întărirea colaborării între 
întreprinderile republicane, astfel în cît 
marile cantități de var și dolomită să fie 
folosite din cadrul raionului și nu trans
portate din alte raioane sau regiunii.

Organizațiile de partid și organele de 
stat, care răspund direct de bunul mers al 
industriei locale, au sarcina să intensifice 
munca de îndrumare și control în ceea ce 
privește valorificarea resurselor locale 
existente, să tragă aspru la răspundere pe 
acei care încă nesocotesc însemnătatea pe 
care o are industria locală, ca factor de 
seamă în ridicarea necontenită a nivelului 
de trai ai oamenilor muncii de la orașe și 
sate. ■ < ,

tabere de pionieri
In ziua de 11 iulie a..c., în cadrul Școlii 

medii de 10 ani din orașul muncitoresc, a 
fost inaugurată tabăra de vară a pionieri
lor din orașul Hunedoara.

încă dis-de-dimineață, pionierii s-au a- 
dunat în curtea școlii, pentru a sărbătorii 
inaugurarea taberei lor. La ora 9 dimi
neață, în curtea școlii, zeci de stegulețe 
purtate de pionierii fruntași la învățătură, 
fluturau în aer, în așteptarea deschide, iii 

. festvității. In euvîntui de deschidere, ac
tiviști ai comitetelor raionale P.M.R. și 
U.T.M., precum și ai organizațiilor de 
masă, au arătat avantajele create de re
gimul de democrație populară copiilor pa- 
menilor muncii și le-au urat o petrecere 
cît mai plăcută a vacanței. Sărbătoarea 
purtătorilor cravatelor roșii, a ținut până 
seara țiîrziu, cînd a fost aprins focul de ta
bără, în jurul căruia au avut loc jocuri 
pionierești.

— O-----

Succesele turnătorilor
Continuând cu succes întrecerea pornită 

în cinstea zilei de 23 August, muncitorii 
din secția turnătoria de oțel a Combina
tului metalurgic „Gh. Gheorghiu-Dej” din 
Hunedoara obțin rezultate tot mai fru
moase în producție.

De pildă, brigada de turnători din care 
face parte și turnătorul Arimie Simion, or- 
ganizîndu-și bine munca a reușit să exe
cute în perioada 1-13 iulie cu 87 la sută 
mai multe lucrări peste prevederile nor
mei. Rezultate asemănătoare au înregistrat 
și turnătorii din brigăzile conduse de to
varășii De-hel Petru și Inel Romolus. 
Membrii acestor brigăzi au fabricat în 
primele 13 zile ale lunii iulie cu 81 și res
pectiv 84 la sută mai multe piese necesare 
pentru furnalul 3. Tot în această perioadă 
echipele conduse de tovarășii Melțer Fran- 
cisc și Stanca Codreanu au obținut la tur
narea și curățirea pieselor de oțel nece
sare agregatelor din combinat, depășire de 
normă care variază între 60 și 65 la suită, 
controlul tehnic apreciind în acelaș timp 
calitatea bună a acestor produse.

OȚOIU ADRIAN 
corespondent voluntar

Alegerea comisiei de femei
Zilele trecute, a avut loc în sala cămi

nului cultural din comuna Hășdat adu
narea femeilor pentru alegerea noii co
misii de pe lingă sfatul popular comunal.

In fața celor peste treizeci de delegate, 
secretarul sfatului popular comunal Lupu 
Viorel, a arătat contribuția adusă de co
misia de femei la mobilizarea țăranilor 
din raza comunei, pentru participarea la 
acțiunile și lucrările de interes obștesc. 
Trecând la alegerea noii comisii de femei, 
delegatele din satul Hășdat, Nădăștia su
perioară și Nădăștia Inferioară, au ales 
cu încredere pe cele mai active și devo
tate femei, care au dovedit pricepere și 
inițiativă în acțiunile întreprinse de sfa
tul popular.

Astfel, a fost aleasă — încredințîndu-i- 
se munca de responsabilă a comisiei — 
tovarășa Galfi Etelca din partea întovără
șirii agricole „7 Noiembrie”, Peto Lenuța 
din Hășdat, Pop Lucreț.ia, Staciu Erji din 
Nădăștia Inferioară și Irlea Clara, Stăn- 
culea Clara, Lazarin Claudia din Nădăștia 
Superioară.

Ca răspuns pentru consolidarea încre-. 
derii acordate de masa de femei, pentru 
a face parte din această comisie și a con
duce activitatea femeilor din raza comu
nei Hășdat, tovarășele : Galfi Etelca, Irlea 
Clara, deputata Stănescu și altele, și-au 
luat frumoase angajamente de a fi în 
fruntea tuturor acțiunilor, să mobilizeze 
toate femeile din comună pentru execu
tarea la timp și în bune condițiuni a lu
crărilor diin campania de recoltare, des- 
miriștit și treieriș, pentru ca, comuna Hăș
dat să devină fruntașă pe raion.

LUP IOSIF 
corespondent voluntar

permane.it


NOTE ȘI COMENTARII EXTERNE

Nemulțumiri în Olanda fajă de politica americană
După cum relatează presa olandeză, la 

Haga sînt urmărite cu neliniște toate 
noile manevre ale diplomației americane, 
care caută să obțină prin orice mijloace 
reînvierea militarismului german. Cauza 
acestei neliniști o constituie faptul că 
toate aceste manevre americane lovesc în 
interesele vitale ale poporului olandez.

Neliniștea cercurilor largi ale opiniei 
publice din Olanda a fost provocată re
cent de planul elaborat de senatorul ame
rican Richardson, potrivit căruia . patru 
țări (Germania occidentală, Belgia, Olanda 
și Luxemburg), care au ratificat tratatul 
cu privire la „comunitatea defensivă eu
ropeană”, trebuie să se unească „în ca
drul programului apărării colective”. Acest 
plan reprezintă una din numeroasele va
riante care au apărut la Washington în 
legătură cu fatpul că pe zi ce trece sânt 
tot mai slăbe șansele de ratificare a tra
tatului de la Paris cu privire la „comuni
tatea defensivă europeană” de către par
lamentele Franței și Italiei. In aceste con
diții, S.U.A. s-au hotărît să lanseze în ca

Conferința reprezenianțiloa organelor legiuitoare 
și a unor activiști pe tărîm social din America Latină

BUENOS AIRES (Agerpres). — TASS 
transmite :

După cum anunță ziarul chilian „El 
Siglo”, între 8 și 11 iulie a avut loc la 
Santiago prima conferință a reprezentan
ților organelor legiuitoare și a unofactl- 
viști de seamă pe tărîm social din țările 
Americii Latine. Această conferință a fost 
convocată din inițiativa unui grup de 
membri ai Congresului din Chile. La lu

In Statele Unite, rasiștii folosesc nu nu
mai linșajul, .incendierile și bombele îm
potriva populației „de culoare”. Ei utili
zează pe scară largă, și cinematograful. 
„Conținutul de idei al filmelor Hollywoo
dului este determinat de scopurile impe
rialismului american — scrie cunoscutul 
dramaturg și scenarist american D. G. 
Lawson. Propaganda războiului și cotro
pirilor, superioritatea albilor, asuprirea 
popoarelor coloniale, caracterizează de 
multă vreme producția Hollywoodului”.

Primul film pătruns de spirit rasist a 
fost turnat încă în anul 1898 atunci cînd 

■capitalismul american a inaugurat — prin 
războiul împotriva Spaniei — perioada 
războaielor imperialiste pentru reîmpărți
rea lumii. Este vorba de filmul de scurt 
metraj „Smulgând drapelul spaniol”. In 
anul 1908, la doi ani după proclamarea, 
de către Hayes, secretarul de stat al SUA, 
a politicii „porților deschise”, prin care se 
urmărea jefuirea Chinei, au fost produse 
filme pătrunse de ură față de poporul 
chinez: „Măcelul boxerilor din Pekin”, 
„Scene de stradă în Pekin”. In aceste fil
me, lupta populației Chinei împotriva ten
dințelor acaparatoare ale imperialiștilor 
era prezentată drept „pericolul galben 
pentru civilizația albă”

Dat fiind însă creșterea unității dintre 
albi și negri în lupta împotriva exploa
tării, monopoliștii au hotărît să abată 
populația neagră a S.U.A. de la lupta 
comună a oamenilor muncii și au folosit 
cinematograful ca unul din cele mai efi
ciente mijloace de înfăptuire a acestei 
„noi” orientări. In filmele americane au 
început să apară negri „simpatici”, plini 
de respect și smerenie față de stăpânii lor 
albi, gata să jertfească totul, pînă și viața; 
de dragul lor. Printre asemenea filme se 
numără „De dragul stăpânului” (1S11), 
„Datoria" (1912), „Zilele robiei” (1913). In 
toate aceste filme domina o singură idee 
— supunerea robului negru și osîndirea 
oricărei încercări de lichidare a robiei.

Pregătindu-se pentru intrarea în primul 
război mondial, imperialismul american 
a intensificat prelucrarea ideologică a ma
selor. In 1915, Griffith a produs filmul 
„Nașterea unei națiuni”, care a entuzias
mat pe președintele Wilson. Filmul pros
lăvea ideea robiei și înjosea la fiecare 
pas poporul negru. In acest film, negrii 
nu mai erau slugi credincioase ci „sălba
tici” și „bestii”. 

litate de balon de încercare această va
riantă mai atenuată a „armatei europene” 
cu participarea numai a Germaniei occi
dentale și a țărilor Beneluxului.

Diplomația americană a comis o gre
șeală gravă în aprecierea situației poli
tice din țările sus-menționale. Propune
rea senatorului Richardson, inspirată vă
dit de Departamentul de Stat al S.U.A.. a 
stârnit o furtună de proteste din partea 
celor mai diferite cercuri ale vieții publice 
din Olanda, Belgia și Luxemburg. Acea
stă propunere a întâmpinat o împotriviră 
deosebit de puternică în Olanda.

In legătură cu planul Richardson, și în 
parlamentul olandez au răsunat critici 
vehemente la adresa politicii externe ame
ricane. Reprezentanți ai diferitelor frac
țiuni s-au pronunțat cu hotărîre împotriva 
propunerii de a se crea o „comunitate de
fensivă” din țările Beneluxului și Germa
nia occidentală.

Atitudinea net negativă a partidelor bur
gheze față de noua variantă a „armatei 

crările conferinței au participat senatori, 
membri ai camerelor deputaților și repre
zentanți de seamă ai vieții publice din 
Chile, Argentina, Brazilia, Paraguay, Uru
guay, Guatemala, Columbia. Nicaragua, 
Peru. Venezuela, Salvador, Costa-Rica și 
din alte țări ale Americii Latine.

Conferința a fost convocată pentru dis
cutarea situației ce s-a creat în Guate
mala, precum și a problemelor economice

Hollywoodul — arma a rasiștilor
Cînd S.U.A. au intrat in primul război 

mondial, stăpîmi Hollywoodului au schim
bat din nou tactica. Ei au început să 
bată pe umăr pe negri care alcătuiau un 
însemnat contigent în rândurile forțelor 
armate americane. Chiar Griffith a fost 
nevoit să arate în filmul său — „Marea 
dragoste” — un erou alb sărutând un ne
gru căzut în luptă. Dar războiul odată ter
minat, același Griffith a regizat filmul „O 
noapte dramatică” (1922). în care își bă- 
tea joc din nou de negri. Intre anii 1924— 
1930, au apărut numeroase asemenea fil
me, inclusiv seria „comediilor” pline de 
dușmănie împotriva negrilor. de felul 
„Damei melancolice”.

In timpul celui de al doilea război mon
dial, la Hollywood a început să se vor
bească chiar despre „egalitatea” dintre albi 
și cei de culoare. Aceasta, din motive si
milare celor din perioada corespunzătoare 
primului război mondial. Au fost produse

Linșarea unui negru în S.V.A.

europene” a determinat și poziția adoptată 
de guvernul olandez. Staf, ministrul apă
rării al Olandei, a declarat că guvernul 
Olandei nu intenționează să participe la 
„comunitatea” propusă.

Lovindu-se și de împotrivirea Belgiei 
și Luxemburgului, Washingtonul a bătut 
în retragere. De aceea, la Washington s-a 
anunțat că planul Richardson „nu afec
tează țările Beneluxului”.

Toate acestea sînt semnificative în ce 
privește situația politică care s-a creat 
astăzi în Olanda. Nu numai forțele progre
siste, ci și o parte însemnată a cercurilor 
burgheze din această țară urmăresc cu 
suspiciune creseîndă eforturile diploma
ției americane îndreptate spre reînvierea 
Wehrmachtului agresiv german. Politica 

. S.U.A., care nu ține seamă de experiența 
istorică a popoarelor vest-europene, care 
ignorează interesele lor vitale, se lovește 
în Olanda de o împotrivire mereu cres
eîndă.

(Text prescurtat după un articol 
apărut în „Izvestia”).

și politice ale țărilor latino-amerioane. 
Conferința s-a desfășurat sub semnul 
luptei împotriva amestecului imperialiști
lor americani în treburile interne ale 
acestor țări.

Participanții la conferință au înfierat 
cu hotărîre intervenția americană în Gua
temala și au demascat pe agresori; ei au 
declarat că nu recunosc junta militară din 
Guatemala drept noul 'guvern al țării.

filme ca „Negrul soldat” (1944), „Negrul 
marinar” (1945) ș.a. Dar după război bu- 
sinessmenii cinematografiei au revenit, cu 
și mai multă patimă, la „Linia generală” 
a Wall-Street-ului. Negrii au fost din nou 
nevoiți să se strîmbe in oglinda diformă 
a Hollywoodului.

Dar negrii nu sînt unicul obiect al te- 
roarei rasiștilor de la Hollywood. Indie
nii, locuitorii de baștină ai Americii de 
Nord, sînt și ei treeuțit în categoria oa
menilor „de mina a doua”. In filmele 
„Viva Villa” (1934) și „Viva Sapata” (1952) 
Hollywoodul ponegrește forțele elibera
toare ale poporului mexican. Incepînd din 
anul 1932. în SU.A. apar filme al căror 
erou principal este un oarecare Fu Man- 
ciu („Masca lui Fu Man-ciu”, „întoarce
rea lui Fu Man-ciu”). Acest „chinez” le
gendar, înarmat cu ultimele cuceriri ale 
științei și tehnicii, amenință „civilizația 
albă”. Filmele „Uhlani bengalezi” (1934) 
„Gunga Din” ș.a. sînt pătrunse de dis
preț și ură față de poporul indian. Au 
fost produse de asemenea numeroase fil
me provocatoare îndreptate împotriva po
poarelor rus, ucrainean, cehoslovac, etc.

Hollywoodul participă activ la „războiul 
rece”, el răspîndește psihoza atomică, a- 
țîță ura față de alte popoare. Anul trecut, 
studiourile „Columbia” au turnat filmul 
„Răscoala sălbaticilor”. In acest film este 
vorba despre niște albi care vor să go
nească pe locuitorii unei insule pentru a 
întreprinde operațiuni secrete cu bombe 
atomice. Băștinașii rezistă cu disperare. 
După o luptă „eroică”, căpetenia albilor, 
aventurierul Jungle Jim. care acționează 
la indicațiile unui oarecare maior Walsh, 
„înfăptuiește cu succes experiența”. „Săl
baticii”, îngenunchiază în fața aitomiști- 
lor, „Civilizația” triumfă. Anul acesta. Ho
llywoodul a reușit să creeze aproape 30 
de filme rasiste, printre care „Furtună 
deasupra văilor”, „Chondo” etc.

Așa dar, din primele zile ale existenței 
sale, Hollywoodul cultivă rasismul, ca 
unul dintre mijloacele propagandei răz
boiului, tinde să submineze mișcarea de 
eliberare a popoarelor asuprite. Traducînd 
în fapt această orientare, Hollywoodul se 
adaptează situațiilor date, sporind sau re- 
ducînd intensitatea furiilor sale rasiste. 
Dar orientarea rămâne mereu aceeași: 
Hollywoodul apără, justifică și face re
clamă linșajului

(Din „Veac Nou”)

Întrevederea 
dintre V. M. Molotov 

și Cin En-lai
GENEVA (Agerpres). — TASS
La 12 iulie, V. M. Molotov, prim vice

președinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S, 
a avut o convorbire îndelungată cu Ciu 
En-lai. premierul Consiliului Administra
tiv de Stat și ministrul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze, care s-a înapoiat 
la Geneva pentru a participa la confe
rința miniștrilor Afacerilor Externe.

Convorbiri între
V. M, Molotov și A. Eden

GENEVA (Agerpres). — TASS
La 12 iulie, V. M. Molotov, ministrul 

Afacerilor Externe al U.R.S.S., a avut o 
convorbire la sediul delegației sovietice 
cu A. Eden, ministrul Afacerilor Externe 
al Marii Britanii, care s-a înapoiat la 
Geneva pentru a participa la conferința 
miniștrilor Afacerilor Externe.

GENEVA (Agerpres). — La 13 iulie, 
V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a avut o convorbire cu 
A. Eden, ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii.

V. M. Molotov a primit 
pe Krișhna Menon

GENEVA (Agerpres). — La 13 iulie, 
V. M. Molotov, ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., a primit pe Krișhna 
Menon, militant social din India. Convor
birea dintre V. M. Molotov și Krișhna 
Menon s-a referit la probleme legate de 
conferința de la Geneva.

A. Eden l-a vizitat 
pe Ciu En-lai

GENEVA (Agerpres). — La 13 iulie, 
Anthony Eden, șeful delegației engleze, 
l-a vizitat pe Ciu En-lai, șeful delegației 
Republicii Populare Chineze. întrevede
rea a durat 30 minute.

Mendes-France l-a vizitat 
pe Ciu En-lai

GENEVA (Agerpres). — La 13 iulie, 
Pierre Mendes-France, președintele Con
siliului de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al Franței, l-a vizitat pe Ciu 
En-lai, premierul Consiliului Administra
tiv de Stat și ministrul Afacerilor Ex- 

t terne al R. P. Chineze. întrevederea a 
durat o oră și 15 minute.

Schimb de vederi 
între Fam Van Dong 

și Mendes-France
GENEVA (Agerpres). — La 13 iulie, 

a avut loc la Geneva a doua întrevedere 
dintre Fam Van Dong, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
și Mendes-France, premierul și ministrul 
Afacerilor Externe al Franței.

Cei doi miniștri au avut un schimb de 
vederi în legătură cu restabilirea păcii 
în Indochina. Discuțiile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

PE SCURT

* Potrivit agenției France Presse, De
partamentul de stat a anunțat marți 
seara că Ștatele Unite au recunoscut noul 
guvern din Guatemala, condus de Cas
tillo Armas, conducătorul mercenarilor 
subvenționați și înarmați de americani.

• După cum se anunță din Washing
ton, comisia pentru Afacerile Externe a 
Camerei Reprezentanților din S. U. A. a 
adoptat o rezoluție prin care se pronunță 
împotriva restabilirii drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite.


