
Proletari din toate țările, unlțl-vă!

cînteia 
neretului 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria II-a nr. 3435 4 PAGINI — 20 BANI Miercuri 1 iunie 1960

________________________

Excelenței Sale 
Domnului 

ARTURO FRONDIZI 
Președintele

Republicii Argentina
Butnos Aiw

Cu prilejul marii sărbători a 
Republicii Argentina, cea de-a 
150-a aniversări a Revoluției 
pentru independența națională, 
vă rog să primiți, Excelență, 
calde urări pentru progresul și 
prosperitatea poporului argenti
nian prieten și pentru fericirea 
dv. personală.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romine

Potri vește-ți pasul
In ritmul șesenalului !

Excelenței sale
Domnului 

ION GHEORGHE 
MAURER

Angajamente, căutări,
soluții

Ca o ființă înzestrată cu pu
teri uriașe, ciocanul pneumatic 
Izbește bucata de fier înroșit, o 
strivește sub gesturi mari, bruște, 
o rotunjește 
dese șl repezi, gingașe 
dacă n-ai ști că apasă 
cele 600 de kilograme 
Mașina ascultă supusă comenzi
le, maneta s-a făcut 
pumnul fierarului.

Doar cîțiva metri despart, 
secția de fierârie-locomotive 
ia „Griviț-a Roșie*1, locurile 
muncă ale brigăzilor de tineret 
,,Uniree“ șl „Tînăra Gardă*1. 
Sint două colective dintre cele 
mai bune. Tulpina lor e cornut 
nă. Gheorghe Neacșu, șeful bri
găzii de calitate „Unirea” a 
condus-o și pe cealaltă, cu cîți
va ani în urmă, li face plăcere 
acum să se întreacă în muncă 

.cu băieții pe care-i cunoaște 
'atît de bine, încă de cind a in-1 
trat pe poarta atelierelor. Marin 
Gunoi, șeful brigă
zii „Tînăra Gardă” 
este o astfel de 
veche 
Fratele 
lucrează în brigada 
iui Neacșu, Colecti, 
ve'e însăși sint ge
mene.

Incît îdeea între
cerii, firească, a 
prins consistență de 
mult și a devenit o 
practică nealterată 
de obișnuință. La 
Congresului al lll-lea al partidu
lui, eveniment de o covîrșitoare 
însemnătate în viața poporului 
nostru, „Unirea” și „Tînăra Gar
dă" au fost cuprinse de frămîn- 
tarea creatoare. Ce realizăm, îșî 
întreba Neacșu băieții, pe Vic
tor Trandafir, pe Toma R. Ion, 
pe Nae Dumitru, pe ceilalți. în
trebare căreia îi căutau răspuns 
și Gh. Gadea, Gh. Preda, Gh. 
Anghel la sfat cu Marin.

— Pînă |a 20 Iunie ne anga
jam să dam două frîne de loco
motivă peste plan, au propus 
cei de la „Tînăra Gardă*1.
- Și noi vom da două frîne 

de tender și suspensii, nu s-au 
lăsat mai prejos ai lui Neacșu.

Chibzuiala nu s a oprit însă 
aici. Atît „Unirea” cît și „Tînăra 
Gardă” și-au propus ca. în cin
stea Congresului partidului, să 
matrițeze cîteva repere. Neacșu 
sa dus la inginerul Butere.
- Uite, așa și așa, să facem 

o matriță pentru suspensorii 
furcați de la 130-500. (tipul lo
comotivei). Lucrați la liber ies 
capetele prea mari, se pierde 
material la prelucrare. Șî a ară
tat, 
de 
sei 
braț al furcii, iar pe grosime, de 
asemenea, o diferență 
mm. Nu e păcat ? Cu 
rea se reduc și cîteva 
de prelucrare i freză, 
rindea.

A făcut socoteala cu 
Bivolaru. Una peste alta, la cele

ușor sub lovituri
— a' zice» 

i cu toate 
ale sale.

cunoștință, 
sau, Paul,

concret,
18
25

mm., 
mm.,

una cu

tn 
da 
de

cîteva sute de bucăți, rezultă e 
economie de 11.000 lei anuaL

Bun, zis șl făcut Săptămina 
aceasta matrița e gata.

Nu au stat sâ-4 privească pe 
Neccșu nici ce! din „Tînăra 
Gardă*1. Au lucrat șl el o ma
triță la bara furcată. De prima 
dată n-a ieșit exact ce trebuia, 
dar cu ajutorul Inginerului cu 
găsit hiba. Rectificată la scule- 
rie, matrița 
încă moi 
anual la 
lei anual 
liminate.

Pornită 
cerea a prins 
tinerii fierari au început să la 
In cercetare mai sistematic plf 
se șî operații. Gramul, milime
trul, leul economisit ii atrag cu 
forța magnetică. De ce să aibă 
butoanele atîta pierdere de. ma
terial ? De ce să fie tija atît de 
groasă,

;j anunță economii 
însemnate : 14.000 lei 
materiale plu$ 19.200 

— costul operațiilor ••

pe eeest fSgcș, Intre, 
aripi. Gospodari,

Foto : PAVEL POPESCU

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romîne

Tinerii montori Ion Culeear și Ion Kokosi sint fruntașii secției 
montaj la Uzinele „Unirea" din Cluj, latâ-i in fotografie discu- 
tjnd cu maistrul secției despre precizia de montare a mașinilor 

de cardat oumbac.
Foto : N. STELORIAN

Bucurați
In numele poporului ți guver

nului argentinian ți In numele 
meu personal mulțumesc pro
fund pentru amabilele dv. feliei- 
țări și urări pe care ați binevoit 
să irj le transmiteți cu prilejrd 
sărbătorii naționale a țării mele.

ARTURO FRONDIZI
Președintele Națiunii Argentina

Pe malurile 
lacului de acumulare

De Ziua internațională a copilului

Viitorul patriei
In fiecare an, la 1 iunie, 

sărbătorind Ziua interna
țională a copilului, ne des

coperim parcă în fața viitorului. 
Adică In fața măriei sale copi. 
Iul.

O facem nu din vreo obliga
ție, cj din însăși înțelegerea, 
din adinca Înțelegere a sensu
lui vieții.

In legătură cu copilăria, port 
în mina două imagini de mai 
de mult. Amîndouă îmi macină 
în amintire amărăciune și tris
tețe.

Prima, reîmprospătată, re
cent, de un tablou al pictorului 
bulgar Hristo Stancev, întîln t 
în galeria națională din Sofia : 
pe un ogor cu brazde negre, o 
țărancă frîntă de oboseală, își 
alăptează copilul. Chipul i-i 
întunecat mihnit, stors de mun

Dumitru Almaț tă-su, muncitor 1« o fabrici de 
cherestea nu i-a putut dărui ni< 
ciodată, un abecedar...

Am înșirat aceasta nu de dra* 
gul vreunui contrast de efect. 
Ci numai ca să mă eliberez de 
amintirea lor și să-mi dau mat 
limpede seama, pentru mine În
sumi, de măsura pașilor uriași 
făcuți în țara noastră și pe a- 
cest tărîm al îngrijirii copiilor, 
al creșterii și educației lor.

Cunosc mare parte din ceea 
ce a realizat regimul nostru de- 
mocrat.popular pentru mamă și 
copil. Și-mi procură o nespusă 
bucurie să rememoreze măcar cit 
de cît. unele din ele, în această 
ți $ copijjritu.

Azi jșV mamele și copiii noștri 
trăiesc altfel. Copilul e centrul 
atenției generale. Pentru el 
munca de construcții, pentru el 
lupta ca să fie pace în lume. în 
graiul ei sec, dar categoric, sta
tistica spune că. in vreme ce 
in 1938 abia 10.047 de „născuți 
vh“ au fost „asistați în unită
țile de» ocroti re a sănătății*1*, in 
1958 s-au născut cu asistența 
din unitățile de ocrotire a sănă
tății 240.392 copii. In același an 
1938, din cei 10.047 copilași năs- 
cuți in unitățile de ocrotire a 
sănătății, numai 271 erau din 
mediul rural. Două sute șapte
zeci și unul din sute de mii de 
copii născuți în sate, asistați 
doar de vreo baba, folosind scîr- 
na de lup și undelemnul de mir, 
rînced, drept leacuri supreme !

Toate astea, în mai puțin de 
cincisprezece ani s-au schimbat.

In 1958, 159.247 de copii din 
mediul rural au apărut pe lume 
în spitale și case de nașteri, pri
mind o îngrijire științifică, gra
tuită. Așa că nu-i de mirare 
dacă aflăm că mortalitatea in. 
fantilă a scăzut și că zeci Și 
zeci de mii de mlădițe de viață 
nouă, sint salvate în fiecare an 
și ajutate să c/ească.

Și de aici, de la lupta pentru 
viața fericită^ copiilor pornesc 
multe. In primul rînd tot ce-am 
construit pentru mame și pen
tru copii; casele de nașteri» 
creșele, grădinițele de copii, șco
lile, casele de pionieri, taberele 
de vară, teatre și spectacole spe
ciale, revistele, cărțile...

Numai un regim care acordă 
25 la sută din totalul cheltuie
lilor bugetare pentru nevoile so-

(Continuare în pag, 3-a}

Muncind cu sîrguință timp de 
peSte 30 de zile, cele 28 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică ale 
grupului de șantiere baraj de la 
Bicaz au reușit ca la terminarea 
campaniei de împăduriri, să plan, 
teze în zona lacului de acumu
lare pentru consolidarea maluri, 
lor aproape 50.000 puieți.

In această frumoasă acțiune 
s-au remarcat brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din schim
bul ing. Ion Drăghici de la Fa
brica de Betoane, și cele de la 
Șantierul Hidromecanizare con- 
duse de candidatul de partid Va. 
sile Chipăriș și de Mihai Ciu- 
can.

ca grea aproape Inumană. Mal 
încolo, plugul de lemn stă în
fipt în brazdă. Vitele hodinesc 
în jug, plecate în aceeași apă
sătoare oboseală și tristețe. Fe
meia din tabloul lui Stancev 
seamănă, ciudat de mult, cu 
mama mea și cu milioanele 
de femei din țara noastră de-a- 
cum cîteva decenii.

Parcă-o văd: pleca la mun
că, și primăvara și vara și 
toamna, cu droaia de copii după 
dînsa. Unul în brațe, alții de 
mînă. Tn spate traista cu mîn- 
care. In mina cu care strîngea 
copilul |a sîn, ținea și curmeiul 
vacii care venea în urmă. Sapa 
o duceam noi cei mai mărișori. 
Munceam, cu tpții, la „cirtă“ 
în „parte" pe moșia boierului.

...Sînt dintre cei căruia nu-i 
nevo:e să !e spui că a fost o 
vreme cînd mamele nășteau pe 
colțul prispei, acolo unde cădeau 
frînte de trudă și dureri... Am 
văzut asta, cu ochii mei de co
pil, îngrozit că moare mama și 
strigînd după mătușa Maranda, 
moașa satului. N-am simțit, ni
ciodată, 
ori surioară, 
spaima, insuflată 
c-o să murim de foame, 
tru că, la dărabul sărac 
mămăligă de Pe masă, a 
apărut încă un nevinovat 
citant. Iar, odată, cînd 
murit vaca, am auzit-o pe mama 
plîngînd, cu amară părere de 
rău, că n-a murit mai degrabă 
unul dintre copii. Așa, fără 
vacă, o să ne vadă pe toți is- 
tovindu-ne de foame.

A doua imagine, legată tot de 
copilăria de altădată, am cules.o 
fără voie, în vremea primelor 
însăilări gazetărești Am întîl- 
nit, pe o uliță de mahala, un 
copilaș desculț, slăbuț, obosit. 
Numai ochii îi sticleau vioi, se- 
toși să cuprindă lumea. Zicea 
că vine de la școală : ,.De-o 
săptămînă merg la școală...*1 
N-avea nici cărți, nici plăcuță, 
nici caiete. Dar știa o ..poezie** 
despre abecedar. S-a oferit sa 
mi-o spună incintat : „Scumpul 
meu abecedar, tata mi te.a dat 
ca dar**. Primul stih l-am Înțe
les și eu și el. Al doilea era me
morizat mecanic. Pentru d ta*

inutil ? Matrița redă 
producției cam un 
kilogram de 
cată. Să trecem la 
matrița re. Discurile 
la corpul axei se 
lucrează încă prea 
brute. Soluția? Me
tri ța re. Acestea sint 
Inițiative de la „U- 
nirea”. Iar celor 
din brigada „Tînă
ra Gardă” le-a 
det 
și 5 mm. de fier 

adică 
fi cîștigați la barele 

_ ..._,___ la suspensori., Și de 
aici pînă la o matriță nu e drum 
lung.

Brigada condusă de Marin 
Gunoi a dat la 28 mai, prima 
din cele două frîne peste plan 
cu care s-au angajat Brigada 
lui Neacșu c realizat și ea a- 
celași lucru, două zile moi tir- 
ziu. Sculele ambelor brigăzi, 
orinduite atent ca instrumentele 
lingă masa de operație a chi
rurgului așteaptă in liniște mo
mentul cînd va fi nevoie de ele 
pentru a apuca fierul înroșit, a-l 
întoarce, a-l despica, a-l îndoi... 
A crescut și la „Unirea” și ta 
„Tînăra Gardă” calitatea produ
selor. Nici un maistru recepțio
nez nici un strungar sau frezor 
nu a avut să le impute ceva.

întrecerea continuă. Fără ni
mic zgomotos în afara de obiș
nuita bătaie a ciocanului 
pneumatic peste fierul roșu, 

căutări lungi, 
rodnice.

noștri.

aripiPrinde 
întrecerea 
socialistă 

în cinstea 
Congresului 
partidului

apropierea pe rază, 
piesă pot 
cu filet de

bu-

Gardă' 
prin gînd că

10 mm. de întrecere

HOGAȘ I. NISTOR 
normator

cit : în loc 
necesari pie- 

pentru fiecare

de 10 
matrița- 
operații 
trasator,

maistrul

Cuvinte puține, 
soluții eficace, 
maturizat tinerii 
socotesc cită economie vor adu« 
ce intr-un an noile raționalizări. 
Curînd vor vedea și mai depar" 
te, mai îndrăzneț, în zarea șese- 
nalului. Au crescut din aceeași 
tulpină. Merg împreună. Simbos 
lie, Marin și Paul, frații, lucrea
ză în două brigăzi diferite, afla* 
te în întrecere.

întrecerea continuă...

S-cu 
Acum

ȘTEFAN IUREȘ

Pe șantierul noii fabrici de zahăr „Șiretul"
Constructorii de pe 

șantierul noii fabrici 
de zahăr „Șiretul" 
din Bucecea au în
deplinit planul pe 
luna mai în numai 
24 de zile. Pe acest 
șantier întîietatea în

întrecere o dețin
muncitorii din hala 
de fabricație unde
s-a montat aproape 
80 la sută din utilaj. 

Constructorii acor
dă o atenție deose
bită economisirii ma-

terialelor. Valoarea 
materialelor econo
misite în cursul lunii 
mai de constructorii 
din 
ște 
lei.

Bucecea depășe- 
suma de 300.000

(A ger pre.)

• Furnalișlii de la Uzinele 
„Victoria*1 Calan au realizat în 
ultimul timp cei mai înalți im- 
dici de utilizare cunoscuți pînă 
acum la furnalele uzinei.

Astfel, la furnalul tineretu- 
lui s-a dat in medie zilnic, 
de fiecare mc volum util, 
160 kg fonta peste indicele pla
nificat Luna aceasta furnalișfi 
au dat peste plan 2.662 tone de 
fontă. Pe întreaga secție fur
nale, productivitatea muncii a 
crescut cu 27 la sută iațâ de 
plan, iar consumul de cocs pe 
tona de fontă a fost redus cu 
60 kg. A fost, de asemenea, re
dus consumul de șpan Și alte 
materiale, realizîndu-se 
mii la prețul de cost 
în valoare de 62 
tonă de fontă.

cel mai bun mecanic a cuprins"
60 de muncitori, deține tntiieta- 
tea mecanicul Ion Vlădureanu.

lei

econo, 
planificat 

pe fiecare

tractoarede
din Orașul

• La Uzinele 
„Ernst Thhlmann* 
Stalin întrecerea pe profesii se 
bucură de o latgă participare a 
muncitorilor. In prezent peste 
700 de metalurgiști se întrec 
pentru cîștigarea titlului de „cel 
mai bun“ în profesia respectivă.

In sectorul turnătorie titlul 
de „cel mai bun topitor*1 l-a 
cucerit Ion Iovan; Gh. Dumi- 
trache deține titlul de „cel mai 
bun formator**, iar în sectorul 
montaj, unde întrecerea socia
listă pe profesii pentru titlul de

• Pentru a obține cu aceleași 
agregate o producție sporită, 
maiștrii șî inginerii din secția 
acid sulfuric de la Uzinele „Gh. 
Gheorghiu.Dej“ din orașul Baia 
Mare se ocupă în mod organi
zat, la locul de muncă de rid:- 
carea cunoștințelor teoretice și 
practice a cile 5-6 muncitori. 
Inginerul loan Stoianorid. de 
exemplu, i-a ajutat pe tinerii 
Gheorghe Sasu, Ioan Baghiu, 
Spiridon Luca, Dânili Cosma și 
Teodo; Sideraș sâ devină mun
citori cu o pregătire multilate. 
raia, capabili să facă fată deo
potrivă muncii în laborator, cit 
și deservirii sau reparării dife
ritelor instalații. Ca urmare, fn 
perioada de la lansarea chemă
rii la întrecere în cinstea Con
gresului partidului și pînă în 
prezent colectivul de aid a dat 
peste plan, cu aceleași agregate 
și fără cheltuieli de producție 
suplimentare, 370 tone de acid 
sulfuric.

(Agerpres)

Reducerea cu 1,5 |a sută o 
procesului de rebuturi este 
angajamentul pe care și-l 
respectă în întrecere acești 
tineri din brigada de turnă
tori condusă de Masian Mir
cea de la Uzinele ;,7 Noiem- 

brie“ Craiova.

Foto : P. PAVEL

La Institutul de cercetări hortivi ticole $e studiază cultura forțată 
a roșiilor în răsadnițe.

Foto : S. NICULESCU

bucuria unui frățior 
ci mai degrabă 

de cei mari, 
pen- 

de 
mai 
sol î- 
ne-a

PLANURILE PARTIDULUI
PROGRAMUL VIEȚII NOASTRE

Din adunările oamenilor muncii de dezbatere 
a proiectului Directivelor celui de-al III-lea Congres al P. M. R.

Sâ folosim 
din plin 
mașinile

Muncitoarele din tura B, din 
sectoarele filatură și tesătorie ale 
Fabricii „Țesătura** din Iași au 
ocupat toate scaunele și băncile 
din sală. Tovarășul Staul Grin
berg, secretarul organizației de 
partid din filatură citește pro
iectul Directivelor Congresului 
al III-lea al P.M.R. Deși au as. 
cultat proiectul Directivelor Con
gresului la radio, l-au citit în 
ziare, muncitoarele de aici urmă
resc și acum cu același interes 
prevederile dezvoltării econo
miei naționale. încep apoi dez
baterile în care muncitorii și 
tehnicienii aprobă cu căldură 
prevederile proiectului și fac pro
puneri pentru mai buna organi
zare a muncii în vederea înde
plinirii integrale a acestor pre
vederi.

In proiectul Directivelor se 
arată, spune Petru Moldoveanu 
maistru la ringuri, că trebuie să 
dăm și pe viitor o atenție mare

calității produselor noastre, rea- 
Ezării lor la un preț de cost tot 
mzi scăzut Nu pot spune că în 
fabrica noastră nu ani obținut 
și pînă în prezent realizări fru
moase in acest sens. De multe 
ori însă, fusele defecte din fi
latura noastră ne produc neplă. 
ceri serioase. Și am cerut nu 
odată 4.000 de busolete pentru 
a înlocui fusele, A fost făcută 
comanda furnizorului nostru din 
Cugir. Insă nu ne-au fost tri
mise. De ce? Fe lingă faptul 
că ne ajută să îmbunătățim ca
litatea, o busoletă costă cel mult 
75 lei iar un fus nou costa 135 
de lei. Această neînțelegere a 
cerinței noastre de către fabrica 
furnizor nu are nici o justifi
care. Este necesar ca furnizorul 
nost.-u să-și îndeplinească înda
toririle neîntîrziat. Apoi — a 
continuat tov. Petru Moldovea
nu — în fabrica noastră s-a 
creat o adevărată mișcare de 
inovații și raționalizări. Mulți 
tineri și vîrștnici au ide preți
oase Uneori însă ideile lor nu 
pot fi fructificate. Multe idei de 
inovații și raționalizări presu
pun ca anumite piese din metal 
de la mașinile noastre care se 
defectează repede și sînt costi
sitoare, să fie confecționate din

mase plastice. Dar nu avem pe 
lîngă cabinetul tehnic un spe
cialist cu care să ne putem sfă
tui pe loc. Or, la stația „pilot” 
de mase plastice din Iași sînt 
destui asemenea specialiști. Pro
punem ca măcar o zi pe săptă
mînă să vină unul dintre ei 
la cabinetul tehnic al fabricii

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii 
tineretului*1 pentru regiu

nea Iași

(Continuare în pag, 3-a)

Putem realiza 
mai multe 
economii

în sala de festivități a U.C.R. 
este multă animație. Abia a su
nat încetarea schimbului întii 
și peste 200 de muncitori, teh
nicieni și ingineri au venit aici 
să ia parte la dezbaterea pro
iectului de Directive ale Congre
sului al III-lea al partidului.

Rînd pe rînd, în cuvinte simple 
izvorite din inimă participanții 
la adunare își exprimă adinca 
lor recunoștință față de politica 
înțeleaptă a partidului și hotă- 
rirea de a lupta cu toate forțele 
pentru înfăptuirea grandiosului 
program al dezvoltării economice 
a țării. Vorbește acum tînăra 
ingineră Maria Petruț, șefa sec
torului doi.

— Noi, a spus ea, vedem în 
proiectul Directivelor perspecti
vele dezvoltării construcției eco
nomice și culturale a patriei 
noastre în următorii ani, și po
sibilitatea reală de ridicare con
tinuă a nivelului de trai, mate
rial și cultural al fiecăruia din
tre noi. De aceea cind am citit 
aceste documente ne-am între
bat : cum putem sâ contribuim 
la înfăptuirea acestor perspec
tive mărețe? Am început atunci 
să căutăm noi resurse de eco
nomii în sector. Și-am găsit : 
reducerea consumurilor specifice 
la materiile prime și auxiliare, 
sporirea capacității de lucru a 
mașinilor și utilajelor, redu
cerea rebuturilor. Și astfel am 
liotărît ca în cinstea Congresului 
partidului să economisim anul 
acesta peste angajamentul inh 
țial încă 50.000 lei.

Cu hotărî rea și entuziasmul 
caracteristic oamenilor care știu 
pentru cine muncesc, alți și alți 
vorbitori tineri și vîrștnici fac in 
adunare calcule gospodărești, in
dică noi resurse de economii, își 
sporesc angajamentele.

— La începutul acestui an, a 
spus comunistul P. Ungureanu, 
noi muncitorii de la atelierul de 
pinze, ne-am angajat să econo
misim în fiecare lună cite 670 
lei. După ce am citit proiectul 
Directivelor ne-am dat seama că 
noi trebuie și putem să realizăm 
mai multe economii. Intr-o dis
cuție pe care am avut-o nu de 
mult cu toții, am ajuns la con
cluzia că avem posibilitatea să 
obținem mai multe economii. In 
acest sens ne-am propus să gos
podărim cu mai multă grijă 
unele materiale auxiliare cum ar 
fi benzina, sfoara, soluția ele. 
fapt care ne va da posibilitatea 
ca în cinstea Congresului par
tidului să ne dublăm angajamen
tul realizînd lunar economii în 
valoare de 1340 lei.

Alți muncitori care au luat cu- 
vintul s-au referit la necesitatea

I. ANDREI

(Continuare în pag, 3-a)



PENTRU LĂRGIREA
ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI FURAJERE

Proiectul Directivelor celui de al IIMea Congres al P. M. R. 
în dezbaterea oamenilor muncii din agricultura

Furaje însilozaie
cît mai complexe

SUPRAFAȚA CULTIFÂTĂ CU PORUMB SILOZ 
w sterii fiută.-ittMmC

Creșterea numărului de ani
male impune desigur asigurarea 
unei baze furajere corespunză
toare Ne-am orientat deci, așa 
cum era șl firesc spre cultiva- 
rea porumbului siloz plantă 
care prin producția mire pe 
care o dă la hectar, dt și prin 
valoarea sa nutritivă, poate asi
gura o parte însemnată d - 
hrana animalelor gospodăr-ei. 
Anul trecut am insămințat cn 
această plantă o suprafață de 
50 ha. șl am obținut o produc
ție medie de 40.000 kg. masă 
verde la ha Introducerea porum
bului siloz in hrana animalelor, 
în special a taurinelor, ne-a aju
tat să obținem o creștere a pro
ducției de lapte pe cap de \acă 
furajată cu peste 200 I anual 
Cultivarea porumbului siloz s-a 
dovedit astfel o măsură deose. 
bit de rentabilă și, ca urma.-e a 
acestuj fapt, anul acesta, la 
propunerea organizației de par
tid și a conducerii 
adunarea generală 
tilor a hotărit să 
ceastă cultură pe 
ajungîndu-se astfel 
față totală de 100 
siloz de pe care ne-am propus 
să obținem o producție medie 
de circa 45.000 kg. ia ha. Pen
tru realizarea acestei producții 
se cere aplicarea cu strictețe > 
normelor agrotehnice. încă d - 
iarnă pe această suprafață *-a- 
transportat cite 28 tone guno 
de grajd la hectar, lucrare care 
s-a efectuat de către utemișt 
prin muncă voluntară. O aten
ție deosebită am acordat alege
rii soiurilor cele mai productive 
în condițiile noastre Am semă
nat soiurile Visconsin și Var- 
wik, soiuri de mare productivi
tate Am folosit, de asemenea, 
hibridul local rezultat din în
crucișarea ..dintelui de cai** ca 
porumbul roșu ’•oul, hibnd care 
s-a dovedit foarte rezistent ia 
secetă $i foarte productiv. Pen
tru a asigura o recoltare f*^* 
pierderi am însămînțat porum
bul siloz pe parcele de cite 20 
ha-, la interval de cite 5 zile, 
pentru ca porumbul siloz să 
intre treptat în faza de coacere 
lapte-ceară, lucru care ne va 
permite să recoltăm în această 
fază optimă, fără pierderi. în
treaga suprafață de porumb fu
rajer, însilozînd-o chiar în ziua 
recoltării. Ne-am propus să a- 
plicăm porumbului siloz tr« 
prașile în loc de două, ctte am 
efectuat anul trecut, spre a *- 
sigura o dezvoltare viguroasă, 
uniformă a plantelor. Pină în 
prezent am executat în timpul 
optim prașila l-a cu ajutorul 
cultivatorului, țar calitatea po
rumbului siloz valoarea lui nu
tritivă nu depinde numai de ca
litatea și cantitatea masei verzi 
produse ci și de modul în care 
se face însik)2area ei.

Pentru aceasta noi am săpat 
încă de pe acum opt gropi si
loz noi, cu un volum de 120 m, 
cubi fiecare, fapt care ne per
mite să le taluzăm, să le ardem 
și să le desinfectăm în perioa.

potriviți pentru a-

gospodinei, 
a colectiriș- 
extindă a- 

inci 50 ha
la o supra, 
ha porumb

da cea mai ._____ ._____
ceastă operațiune (mai—iulie). 
La fel am procedat și cu gro
pile siloz vechi, pe care pină 
In prezent ie-am desinfectat. 
etaluzat și ars prin contribuția 
vohintară . utemiștilor. Toate 
aceste măsuri ne vor permite 
să asigurăm animalelor gospo
dăriei o hrană suficientă de 
bonă cablate Si la un preț de 
cost scăzut Asta nu înseamnă 
Insă că am făcut total Ne-am 
dat seama de acest lucru, stu
diind prosectn de Directive ale 
celui de-al III-lea Congres al 
P M « in ire se arată : -Po 
ruanăjL și mai ai*, porumba’ 
sitoz. trebeie să devină hi-ajnl 
principal in hrănirea animale
lor*. Desiz^r. porumbul tre
buie să devină prindpalal f>- 
raj Pentru aceasta insă e ne
voit de as g-irire, unor produc
ții sporite la hectar. Odată ca 
extinderea sap-aletelor cnttisate 
ca porumb sitoa tretone dusă 
totodată o topnă serioasă pen
tru șponrez producției ia hec
tar. lată de ce am. ateanștiL 
am Imbră^șat ca tocredere pro. 
punerea orgaaizafW de partid 
dm gnș^odăni noastră de a 
căaU om căi pentru obținerea 
de pro da-ții sporite la porumbal 
siloz, astfel todt suprafața caL 
trvată to prezent ca această 
p’-aată să asigure pe viitor hra
na aam pacaăr mai mare de a- 
■■id. > acest tocru e perfect 
posrto’- Ne vom orienta la pr>- 
■al riad spre folosirea la caL 
tară a aaer seeari de poramb 
dabia autohton, rersteat
la secetă și șăvăs re P ca

hectar, masă mult mai bogată 
în substanțe nutritive și vita
mine In 1961 vom folosi să- 
mînța de hibrizi obținută de 
stațiunea l.C-Z- Rușeții, regiu
nea Galați, hibrizi care au dat 
in condiții de climă și sol ase
mănătoare celor de la noi. pînă 
la 120.000 kilograme de masă 
verde la hectar. Ne preocupă 
de asemenea problema asigură
rii producției de leguminoase 
care să complecteze porumbul 
siloz. în prezent acesta se face 
pe baza finuîui de lucerna, tri. 
foi și mazăre, adică prin folosi
rea finolai de leguminoase. A- 
ceasta presupune însă ocuparea 
cu aceste plante a unor supra
fețe întinse. Tot in cadrul sta
țiune I C.Z Rușețu am văzut 
• metodă mai practică. Porum
ba : siloz se cultivă in amesîec 
eu fasole urcătoare. Prin intro
ducerea acestei culturi noi vom 
putea obține dț pe aceeași su. 
prefață o cantitate de masă ver
de ca 50 la sută mai mare de
al la po-umbcl siloz, in cul
tură simplă, ia un preț de cost 
mai scăzut, deoarece introduce
rea ei na cere nici o lucrare de 
întreținere în p!u«. Pe de altă 
parte numărul unităților nutri
tive Ia kilogramul de masă ver
de este cu mult mai mare iar 
anin>2Îeie găsesc in acest furaj 
aproape toate substanțele nece
sare dezvoltării și producției lor. 
Amil viitor vom introduce acest 

mod de cultivare.

O h

Și

A.

•»]
1 «w

rana ieftină

valoroasa
« furajelor combinate. De 
asemenea, se vor valorifica 
rezidurile industriale bogate în 
proteine, în special făina de 
singe, de came, de oase, fi 
se re extinde folosirea melasei, 
borhoturilor, tarifelor fi frotu- 
riler. precum fi a proteinelor 
sintetice, in furajarea animale-

|OX TO? .AL A

de 463 grame, în timp ce al doi
lea lot a atins 517 grame. Pre
țul de cost al kilogramului de 
spor în greutate zilnică a fost 
la primul lot de 4,79 lei, iar la 
cel de al doilea de numai 1,73 
lei. Iată ce considerabilă scă
dere poate avea prețul de cost.

în primul trimestru al acestui 
an, noi am administrat in hrana 
porcilor și a masculilor taurini 
557 tone de deșeuri industriale, 
care sînt echivalente cu 131,5 
tone unități nutritive, ceea ce a 
dus la economisirea unei canti
tăți de aproximativ 13 vagoane 
de porumb.

S-ar putea ca unii crescători 
de animale si întrebe : ,J)e 
unde luăm aoi toate acestea ?“ . 
Răspunsul este simplu: iu incin
ta, <a p db jurul fie-

Proiectul Directivelor Congre 
de lapte să ajungă kt peste

g-es—_ c- --ec c r.M.R s e.ec-e că in onui 1965 producția
50 de - V fctâ croc 25 de milioane M. în

totala
1959.

Masă verde

„Porumbul, și mai ales porumbul de siloz, trebuie să devină 
furajul principal în hrănirea animalelor.

Pentru a se asigura o cantitate mai mare de furaje se vor 
extinde cuburile duble și intercalate, precum și suprafețele culti
vate cu plante bogate în proteine, ca : lucerna, trifoi, mazăre și 
soia furajeră. Prin iucrări de ameliorare, îngrășare și întreținere, 
producția pășunilor și finețelor naturale trebuie să se mărească 
de la 4.000 kg. masă verde la hectar, cit este astăzi, la cel puțin 
10.000 kg. in 1965.

Se va organiza producția industrială a furajelor combinate. 
De asemenea se vor valorifica reziduurile industriale bogate in 
proteine, în special făina de singe, de carne, de oase și se va 
extinde folosirea melasei, borhoturilor, târițelor și șroturilor, pre
cum și a proteinelor sintetice în furajarea animalelor".

(Din proiectul Directivelor Congresu
lui al lll-loa ol P.M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei naționale 
pe anii 1960-1965 și pentru programul 
economic de perspectivă).

FIECARE PĂȘUNE
CU LOTUL EI SEMINCER

. de
aacâ ia to—M pareuee- 

Ur. snrunla ■r.rr.t., afara. Re- 
zriunie de eb^ar șs de cants ni, 
tos* fierte. ee de asemenea o 
mare mioare nutritivă, un bogat 
conținut de albumine și, in afa
ră de aceasta, sint consumate cu 
mare pofta de animale. Pra
ful alb provenit de la maci- 
niș poate fi consumat atît de 
vaci, cit și de porci, cu aceeași 
plăcere ca și tarifele. Colții de 
malț rămași de la fabricile de 
bere, zara provenită din fabrica
rea untului, șroturile de floarea- 
soarelui, rezidurile de legume 
de la „Aprozar", iată ce se mai 
poate folosi in hrana animale
lor.

In gospodăria noastră se 
folosesc unele din aceste me
tode, cu rezultate bune. La 
începutul anului acesta am sta
bilit pentru îngrășat două loturi 
de purcei abia infărcați. Pur
ceilor din primul lot le-am ad
ministrat numai concentrate cul
tivate. Din hrana celor din al 
doilea lot am redus cantitatea de 
concentrate cultivate și am adău
gat 3 kg. reziduri de abator și
de cantină bine fierte. Rezul
tatul ? Primul lot a atins un 
spor mediu de greutate zilnică

rezistenta la secetă

bimititire* nbsteațitli • kmex 
ixsuietor Reăduri de la can
tine, seruri, resturile de la gră
dinile de zarzavat fi altele se 
găsesc la mai toate unitățile a- 
gricole socialiste. Unitățile din 
jurul orașelor și mai cu seamă 
cele din apropierea marilor cen
tre industriale au posibilități și 
mai mari. De la fabricile de za
hăr pot procura de pildă, 
borhoturi, de la abatoare deșeuri 
animaliere, de la presele de 
ulei șroturi de floarea-soarelui, 
de la cantină reziduri. Toa
te acestea se pot obține cu 
foarte mici cheltuieli. Gospodă
riile de stat sau colective pot 
să stabilească înțelegeri sau con
tracte pe o durată mai mare, 
să-și asigure aceste reziduri fu
rajere pe 
gata.

Trebue 
ceasta un 
resc.

o perioadă

să existe 
bun spirit

îndelun-

pentru a-
gospodă-

RADU FARGAȘ 
inginer zootehnist la G.Â.S. 
Udviniș, regiunea Timișoara

Poate că ar trebui sâ încep 
rîndurile care urmează arătînd 
importanța pe care o au pășu
nile pentru hrănirea animalelor. 
Luerut acesta însă este în ge
neral știut și, mai cu seamă, 
bine verificat in practică. Pășu
nea constituie totodată una din
tre cele mai ieftine surse de 
furaje, lată deci că tocmai din 
aceste considerente pășunea tre
buie întreținută și folosită cit 
n.ai rațional posibil.

Am studiat cu atenție proiec
tul Directivelor celui de al 
III-lea Congres al partidului 
nostru și ir.i-am dat seama cit 
de importante sînt sarcinile în 
privința sporirii producției ani
malelor și a asigurării unei baze 
furajere corespunzătoare pentru 
acestea.

Noi avem, aici în comună, o 
pășune ce se întinde pe aproape 
250 hectare teren și pe care, 
vara, pasc aproape 2.000 de a- 
nimale. Această pășune a fost 
îngrijită destul de bine și pînă 
acum, nu i vorbă, dar văzind 
ce sarcini deosebire pune in fața 
mitră proecti de Directive 
aie Congresului partidului ne-am 
dat seama că trebuie să ne spo
rim serios eforturile pentru ca 
de pe cele 250 ha pășune să ob
ținem o producție de iarbă mai 
mare cu cel puțin 2—3 000 kg. 
la hectar în primii trei-patru 
ani, iar în următorii cu și mai 
mult, urmînd ca în loc de 3— 
4.000 kg, iarbă, cît obținem 
acum de pe un hectar, să obți
nem 10—15.000 kg. In ce con
stau aceste măsuri? Iată, 
vorbi aici despre 
ele, gindindu-mă 
și altora.

In primul rînd 
țarea porțiunilor mai slab pro
ductive ou ierburi de mare pro
ductivitate — dactylis. 
festuca 
barea: 
sămînța 
mința ? 
procurat

voi 
cîteva dintre 

că pot folosi

supraînsămîn-

etc. 
de
Și

lolium, 
Se pune tntre- 
unde procurăm 

cum vom
Pînă acum noi 
sămînța necesară

-1965
000 l

însă-
air;
su

d
masa verdet

Am citit cu deosebită atențe 
proiectul de Directive ale celui 
de-al 111-lea Oongres al P.M.R. 
Obiectivele prevăzute pentru dez
voltarea sectorului zootehnic pun 
în fața noastră, a tuturor lucră
torilor din acest sector, sarcini 
deosebit de importante. Creș
terea numărului de animale cere 
sporirea producție» de hrană, de 
bună calitate, în stare să de
termine creșterea producției lor. 
Orice furaj, oricît de va
loros ar fi el este totuși intr.o 
oarecare măsură ineomplect. 
Din el lipsesc anumite elemente 
strict necesare dezvoltării ani
malelor și producției acestora. 
De aceea, trebuie să ne orien
tăm spre rații complexe, alcă
tuite din mai multe feluri de 
furaje, care la un loc să con
țină toate substanțele nutritive 
necesare. Porumbul siloz, de 
pildă, este un furaj cu o 
mare valoare nutritivă. El 
conține multe glucide, săruri 
minerale etc.. <Ur din el lipsesc 
cu desăvîrșire albumtnoidele 
(proteinele) strict necesare dez
voltării animalelor. Aceste albu- 
minoide se găsesc însă din a- 
bundență în plantele legumi
noase (lucernă. trifoi, borceag, 
mazăre etc.), care însă nu con
țin aproape deloc glucide. Din 
toate acestea li-psesc aproape 
total grăsimile și sărurile mi
nerale, substanțe pe care anî-

malele ie găsesc tic In concen
trate. fie în sarea de bură tine, 
în cretă furajeri, faini de oase, 
de singe etc De aceea, din ra. 
ția zilnică nu trebuie să lip
sească nici una din grupe’.e 
principale de furaje Fentru a 
ilustra eficacitatea rațiilor com. 
filexe voi da două exemple:
a G.A.G. „Grivița “ ’ “

din Vizireni hrana
fost formată exclusiv din fin
și porumb siloz. Cantitatea de 
lină pe cap de oaie a fost nu
mai de 2 kg. La G.A.C. ..I. L 
Caragiale" din Silisiraru. oile 
au fost hrănite cu un siloz corn, 
olex în care au intrat plante bo
gate în glucide (porumbul, ovă
zul), în grăsimi și săruri (floa- 
rea-soarelui). în albuminoitle 
(mazăre furajeră și borceag). 
Oile din aceeași rasă ca și la 
prima gospodărie au dat o pro
ducție 'dublă de l'înă E de la 
sine înțeles de ce pe viitor este 
necesar să extindem cultura po
rumbului siloz în amestecul fa
solei urcătoare, cultură care dă 
un amestec furajer mult mai 
complet decît porumbul în cul
tură simplă.

Dacă în condițiile specifice de 
stepă ale raionului nostru, in
troducerea pe scară largă a po
rumbului siloz, la care se adau- 
gă în proporție de 30 la suta 
fin de lucernă, mazăre furajeră 
sau borceag ,sau a porumbului

Roye- 
oilor a

«kz cu fiwte cr 
ră afltraa.elor o h 
ș» compieU pe 
perioada pâșazati 
penăm încă unele greutăți. In
condiție agriculturi: neraționale 
și neșt "V ce practicata :□ tre
cut în Bărăgan, suprafața pășu
nilor s-a restrins muit Pe rogi 
aceasta oișunie sint staate pe 
terenuri degradate sau supuse 
procesu'ij; de degradare (săratu
rile din lunca Gâlmâțuiului, te
renurile aride, luto-nisipoase din 
sectorul Macoveî, bălțile de pe 
Câlmățui și Buzău, smircunle 
din jurul lacului Batogu etc.). 
Aceste pășuni, pe Ungă Taptul că 
dau o producție scăzuta de ma
să verde la hectar, aceasta se 
:ompune aproape exclusiv din 
graminee. deci oferă o hrană 
;ncompletâ din care lipsesc pro
teinele. Gum se poate remedia 
îceastș situație ?

In primul rînd prin folosirea 
pășunatului timpuriu. Se știe că 
în primele faze a4e dezvoltări’ 
lor, gramineele sînt o hrană 
completă, bogată deopotrivă în 
glucide și proteine. Gospodăria 
agricolă colectivă „Horia, Gloș- 
ca și Grișan“ a folosit anul tre 
cut la indicațiile noastre pășu
natul timpuriu al ovinelor 
pășuni naturale, surse la 
s-au adăugat pășunatul pe 
veiere verzi (orz și secară 
toamnă, lucerniere etc). In

pe 
care 
con-

de 
a-

Paqina tineretului 
tie la sate

țeas:« perioadă, cantitatea de 
pe cap de oaie s-a dublat 

de 1958. iar la înțărcare, 
au cimărit 4n medie 20 kg. 

iață de 10-12 kg. cît au cintărit
ce: din producția anului 1958. 
Pajunatul timpuriu este o meto
dă eîicace de a folosi pășunea în 
perioada maximă a valorii ei 
nutritive. Ea »tă la tndemina tu. 
turor gospodăriilor colective car- 
posedă terenuri scurse.

O altă metodă de transformare 
a pășunilor de graminee în pă
șuni complete este cea experi
mentată de către stațiunea noa
stră in raza solonceacurilor din 
lunca Câlmățuiului. In 1957 noi 
am arat o suprafață de 300 ha. 
solonceac, înierbat, am aplicat 
ingrășăminte naturale și chimice 
(gunoi de grajd, azotat de amo
niu și sulfat de calciu) și după 
aceea am însămînțat pe această 
suprafață un amestec de lucernă, 
trifoi roșu, pir crestat, golomeț 
și ovăzeior, deci un amestec de 
graminee și leguminoase. Vacile 
pășunate oe această suprafață 
ameliorată au dat circa 20 la 
sută mai mult lapte deoit cele 
păscute pe pășuni de graminee. 
Gospodăriile agricole colective 
situate în zona solonceacurilor 
de pe Călmățui pot efectua fără 
cheltuială prea mare această o- 
perațiune de reinsămințare a pă
șunilor slab productive.

O perioadă deosebit de critică 
pentru asigurarea hranei anima
lelor în condiții de stepă este cea 
din lunile iulie septembrie, cind 
vegetația pășunilor de graminee 
stagnează cu desăvîrșire. Deși 
majoritatea gospodăriilor colec
tive au încercat anii trecuți să 
compenseze lipsa pășunilor de

stepă prin pășunatul în baltă, 
rezultatele n-au fost deloc îm
bucurătoare. Producția de lapte 
a vacilor pășunate în baltă in 
perioada julie-septembrie a scă
zut cu 40 la sută în G.A.G. Vi- 
ziru, iar pierderea de lînă la 
oile din G.A.G. „Grivița Roșie* 
Vizireni, ca urmare a alimenta
ției incomplete s-a ridicat la 
peste 100 kg. Practica stațiunii 
noastre a dovedit că această pe
rioadă critică poate fi trecută cu 
succes, creîndu-se pășuni din 
iarbă de sudan și costrei. Pe 
lingă faptul că aceste pășuni 
sînt tot atît de bogate în sub
stanțe nutritive ca și pășunile de 
graminee de talie mică, ele pre
zintă avantajul de a se putea 
dezvolta pe locuri cu totul impro
prii altor culturi (nisipuri zbu
rătoare, terenuri sărăcăcioase, 
aride etc.). Pe viitor, gospodă
riile agricole colective vor trebui 
să acorde o atenție deosebită a- 
cestei culturi. O altă graminee 
de talie mare care poate înlo
cui cu succes pășunea este Bec. 
mania, care semănată pe bălți, 
în locul rogozurilor mai puțin 
hrănitoare poate dezvolta o pro
ducție mare de masă verde.

Acestea ar fi cîteva din o- 
biectivele hrănind raționale a a- 
ni matelor, pe care. în deplini n- 
du-le, crescătorii de animale pot 
duce la o sporire serioasă a pro. 
duselor animaliere.

ing. DUMITRU GEORGESCU 
cercetător principal 

la stațiunea experimentală 
l.C.Z. „Rușeții raionul 

Filimon Sîrbu

masă verde -J

praînsămințărilor prin interme
diul Agrosem-ului sau al secției 
agricole a sfatului popular re
gional, de la loturile semincere 
din Brebeni, Șerbănești sau 
Poboru. O mică parte din acea
stă sămință am obținut-o și 
prin spicuire din finețele natu
rale. Ne-am gindit acuma însă 
să trecem noi, aici, la rezerva
ții speciale din pășunea natu
rală în vederea recoltării de se* 
mințe. Pe aceste rezervații nu 
se va pășuna în timpul verii, 
iar cind spicul ierburilor se va 
coace va fi recoltat în vederea 
obținerii semințelor. Bineînțeles, 
pentru a obține o cantitate cît 
mai mare de semințe de bună 
calitate, acestor rezervații 
buie să li se dea o atenție deo
sebită în ceea ce privește 
grășarea și întreținerea lor.

In afară de aceste rezerve 
naturale, noi ne propunem să 
creăm loturi semincere speciale 
unde vom semăna ierburi in ve
derea obținerii de semințe cu 
care să supraiasămiațăm În
treaga sunraiață de pășune a 
cocnune:. Gredec ci es* bine 
ca asemenea rezervații și loturi 
semincere să se creeze in viitor 
la fiecare pășune din tară 
fiindcă se va obține în fe. 
Iul acesta o sămînță deja 
adaptată la condițiile de cli
mă și sol din regiunea res
pectivă, sămînță care va da re
zultatele cele mai bune atunci 
cind va fi semănata. Asemenea 
rezervații și loturi semincere 
sînt destul de ușor de realizat, 
nu sînt deloc costisitoare, se 
pot face la orice trup de pă
șune.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre pășunat. Pînă în urmă cu 
cîțiva ani noi am pășunat vitele 
de-a valma, peste întreaga pă
șune, ceea ce ducea în mare 
măsură la distrugerea ei. Era 
o folosire nerațională. In ulti
mul timp am trecut însă la pă
șunatul pe parcele, prin delimi
tări naturale: mușuroaie, vi- 
roage etc. Aceasta însă presu
pune o atenție sporită din par
tea paznicului pentru ca vitele 
să nu treacă pe celelalte parcele. 
De aceea, pe viitor, ne-am pro- 
pus să introducem despărțirea 
prin stănoage a parcelelor de 
pășunat și prin garduri elec
trice, care ușurează mult 
îngrijitorilor de animale 
care ar trebui înzestrate 
mult unitățile agricole 
liste.

Pășunînd prin rotație, 
zăm în afară de folosirea la 
maximum a masei de iarbă de 
pe pășune și îngrășarea terenu
lui de pășunat prin gunoiul pro- 
dus de animale. în ceea ce pri
vește îngrășarea pășunilor noi 
nu ne vom opri însă numai la 
atît. Vom Împrăștia în cantități 

Și 
bine 
vom

tre-

în-

munca 
și cu 
și mai 
socia-

reali-

corespunzătoare, primăvara 
toamna, gunoi de grajd 
putrezit1 și, de asemenea, 
folosi îngrășăminte chimice, tos- 
tați, azotati etc.

In felul acesta sîntem siguri 
că producția de masă verde la 
hectarul de pășune va spori, 
odată cu sporirea cantității 
masă verde și producția 
carne și lapte a animalelor 
treținute in timpul verii pe 
ceste pășuni va crește.

MIHAI POPESGU 
tehnician la pășunea model 

din comuna Albota, 
raionul Pitești

Așa cum se arată în proiec
tul Directivelor Congresului 
al lll-leo al P.M.R. producția 
pășunilor șl finețelor naturale 
trebuie să se mărească de 
la 4.000 kg. masă verde Ic 
hectar, cit este in prezent c 
cel puțin 10.000 kg. in 1965.

iar 
de 
de 
in-
a.



DE ZIUA INTERNAȚIONALA A COPILULUI

Unde ești, 
fată desculță?

ca-

De multe ori, cind colind sl'i- 
zile mereu înnoite ale Bucu- 
reștiului, oprindu-mă îndelung, 
dinaintea fiecărei vitrine cu pan
tofi, văd copii, nenumărați co
pii, care își cumpără încăl
țămintea de toate zilele, cea 
care va poposi apoi pe 
lapodul cizmarului, cu flecurile 
tocite de prea multă zbenguială 
pe aleile asfaltate și în scuaru- 
rile noi din Floreasca sau Feren
tari, cu bombeurile strivite de 
prea desele șuturi trase la poar
tă, pe terenurile de sport.

în urmă cu douăzeci și cinci 
de ani, Geo Bogza descope
rea în pagina zecea a unui co
tidian de atunci, următorul anunț 
publicat sub o fotografie :

,Jn ziua de 10 ort. dispărut 
sora mea Maria, etate 13 ani, 
îmbrăcată rochiță roșie, desculță. 
Rog cine știe de ea..."

Remarănd tragicul anunțului 
și valoarea sa de simbol al crun
tei exploatări, el Geo Bogza 
cerea publicarea acestuia în pa
gina întâia, în locul articolului 
de fond, și nu în pagina zecea, 
printre stupidele reclame.

Ziarele noastre, de astăzi, sînt 
pline de vești ce oglindesc alt 
trai, îmbelșugat și liniștit, al 
copiilor. Dacă am căuta, de 
pildă, să aflăm ce face astăzi o 
fată de treisprezece ani ? Iai-o : 
e fotografiată împreună cu to
varășii ei din detașamentul clasei 
a Vl-u din comuna Tițești, raio
nul Pitești. Poartă cravată roșie 
și bluză albă, semn că e pio
nieră și învață bine. Cît despre 
încălțăminte, se înțelege că are, 
trainică, tirguită de la coopera
tivă. Din ceea ce avea fata des
culță, îi lipsește un singur lucru: 
trăsăturile feței, aspre... De altfel, 
a ținut să se fotografieze nu nu
mai cu colegii ei, dar și cu pu- 
ieții pe care tocmai îi plantează. 
Unde ești, biată fată desculță, să 
rîzi și să cînți odată cu pionierii 
noștri :

„Să plantăm pădure nouă 
Dacă vrem la timp să plouă".

Alta: aceiași copii din-

Alternînd cu publicarea știri
lor despre prezentul fericit al 
copiilor noștri, ziarele au adus 
de curind, tn coloanele lor, și 
perspectiva de viitor a țării și a 
micilor ei cetățeni : Proiec
tul Directivelor Congresului al 
111-lea al P.M.R. Unde, unde 
ești, sărmana fată desculță din 
urmă cu douăzeci și cinci de 
ani, să vezi cind vom produce de 
fiecare om 3-4 perechi de încăl
țăminte pe an ? Să nu mai rătă
cești, fugită de-acGtă, din pricina 
mizeriei și suferinței, ci să înveți 
intr-una din cele 15.000 de săli 
de clasă ce se vor construi, să te 
bucuri de noul pian al țării 
care își va spori, în numai cinci 
ani, puterea și bunăstarea.

Fotografiile erei noastre so
cialiste înfățișează alte chipuri de 
copii, sănătoși, zîmbitori, mulțu
miți. Parcurgînd, de astă dată, 
filele albumului grădiniței de co
pii de pe lingă Uzina „Grigore 
Preoteasa", ce găsim ? O foto
grafie din colonia de la Bușteni. 
Alta : aceiași copii la Carnaval. 
Alta : aceiași copii la Pomul de 
iarnă. Alta: aceiași copii din- 
du-se pe tobogan, intr-un solar. 
Și hai să-l urmărim pe,7 unul 
dintre ei, negricios, scund. 
Iată-l pe terasa vilei, la mun
te ; mascat în ursuleț la 
Carnaval ; cu darul în brațe lin
gă Moș Gerilă ; ori jucîndu-se 
plin de voie bună cu ceilalți co
pii. Toate acestea se petreceau 
în urmă cu ani, cind Pleșa Flo
rian era „pensioner" de grădi
niță, Astăzi el este strungar la 
Uzina „Grigore Preoteasa'* și 
elev în clasa a Vlll-a. 
Unde, unde ești fată desculță, 
să-l cunoști pe prietenul meu 
Pleșa Florian, să ai și tu parte, 
pe merit, de o copilărie la fel de 
fericită ca a lui ? Să-i cunoști 
pe copiii din grădinița nouă a 
comunei Cormeniș, unde părinții 
lor au format o gospodărie colec
tivă, să-l cunoști pe pionierul Ion 
Focșa, de la școala Nr. 3 Galați, 
care va deveni poate unul din 
muncitorii viitorului gigant side
rurgic al orașului său natal, să-i 
cunoști pe pionierii unității din 
școala comunei Valcani, regiunea 
Timișoara, care n-au nici o cori- 
jență și nici o medie mai mică 
de „7 .

Și-apoi, împreună cu cei peste 
100.000 de pionieri și școlari, 
acum cînd vine darnica vacanță, 
să mergi intr-o tabără, la mare, 
de pildă.

în urmă cu douăzeci și cinci 
de ani, o fată fugea de-acasă. O 
mina din urmă mizeria, sufe
rința. Semne de recunoaștere : o 

picioarele desculțe, 
ești, fată desculță, 
copilăria pierdută?

MIHAI STOIAN

rochiță și... 
Unde, unde 
să-ți redăm

pfMreu
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• •Viitorul patriei
(Urmare din pag. l-a)

cial-culturale poate realiza, In
tr-un timp record, asemenea per
formanțe Numai intr-o țară so
cialistă asemenea lucru este po
sibil. Și tot ce realizăm noi pen
tru copiii noștri este Încă o do„ 
vadă a superiorității regimului 
socialist

Am văzut zeci de case de na
șteri și de creșe, în regiuni cum 
este Suceava ori Bacău, acolo 
unde acum cincisprezece ani, 
nici măcar cuvîntul ..creșă" nu 
fusese rostit de vreo mamă mun
citoare ori țărancă. Acum, în 
țara noastră, nu se află între
prindere maj mare care să nu 
aibă creșa ei. Statistica arată 
că, in 1958 funcționau 13-085 de 
creșe. Și crescind frumoși și 
voinici, copiii trec la grădiniță, 
in seama educatoarelor. Aici 
face primii pași ai gîndirii și ai 
vieții tn colectiv, învață să ridă 
vieții. Acum cîteva zile mă af
lam pe prispa casei, pe care, 
clnd aveam trei sau patru ani, 
mama mă lăsa adesea singur cu 
cinci boabe de fasole într-o ti
gaie, să mă „joc" și alerga după 
treburi cu alt copil, mai mic in 
brațe. M.a găsit de multe ori 
căzut de pe prispă, leșinat de 
ptins, de spaimă ori de durerea 
loviturilor.

Acum, de pe aceiași prispă, 
am privit cum trecea, pe ulița 
aceluiași sat, educatoarea cu co
pilașii in excursie, la moară. 
Erau îmbrăca ți in hăinuțe colo
rate, veseli, sporovăiau între ei 
și aveau ceva îndrăzneț, uman 
îndrăzneț în privire. Nu mai 
erau semisălbateci ca odraslele 
rurale din „generația mea“

Iar educatoarea din satul meu 
e doar una din cele 10 688 care 
slujesc cu devotament și căldu
ră, în acești ani, grădinițele noa
stre din orașe și sate, grădinițe 
frecventate în 1958—1959 de 
293.257 de copii preșcolari.

Dar în inșlrarea realizărilor 
noastre pentru copii cine se 
poate opri aici ? Iu curind gene
ralizăm pe toată țara învăță- 
mintul de 7 ani Pașii noștri 
spre extinderea culturii sînt tot 
mai hotărîți, mai energici. Am 
fost destulă, prea destulă vre
me țara ce definea tristul re
cord al analfabetismului.

Azi, prin efortul oamenilor 
muncii conduși de partid, n-a 
mai rămas nici un cătun fără 
școală, fără învățător. Cind au 
mai avut copiii noștri gazetele 
și revistele lor ? Azi o editură

Bocanci confecționași 
din materiale durabi
le, rezislenfi și ele
ganți, avînd marca: 
Fabrica de piele 
și încălțăminte 

Rm. Vilcea 
găsiți la orice maga- 

zin din tară

specială se preocupă de cărțile 
pentru copii și tineret. Iar scrii
torii, educatorii, artiștii plastici 
sint permanent și stăruitor soli
citați să colaboreze și si alcă
tuiască pentru copiii de toate 
virstele, cele mai frumoase cărți-

Nu există oraș mare cane să 
nu aibă teatru de păpuși, să nu 
dea zilnic spectacole pentru co. 
pii. Casele pionierilor, cercurile 
tehnice și artistice activează in. 
tens. Școala, ajutată de organi
zația de pionieri, de organiza
ția U.T.M., conduse de partid, 
dă cea mai mare grijă dezvol
tării la copii a trăsăturilor noi 
ale omului societății socialiste : 
devotamentul pentru popor și 
partid, pentruviața noastră nouă, 
dragostea pentru muncă și pen
tru învățătură, pentru cultură, 
pentru știință Și pentru tehnică, 
pentru producție, curajul, since
ritatea, generozitatea.

Iar în vacanță, se deschid ta
berele de copii la munte și la 
mare, umplînd țara cu un zum. 
zet de viață nouă. Copiii se bu. 
cură, încă de mici, de tot ce-i 
minunat in tara asta invătlnd 
să rîvnească a le face ei înșiși, 
cind vor fi mari, încă și mai 
minunate. Și tofi cei care au vă. 
zut sau au auzit povestind cum 
se soresc în fiecare vară, zeci de 
de mii de copii ai oamenilor 
muncii, la Eforie, la Mamaia ori 
la Vasiie Roaită, cum aleargă 
zglobii prin poienele de pe Va. 
lea Timișului ori din Păltiniș, 
toți înțeleg că azi noi, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului, 
facem copiilor noștri o copilărie 
cu adevărat fericită. Facem a- 
ceasta îndeplinind una din cele 
mai firești sarcini către noi în
șine, către viitorul poporului și 
al patriei noastre.

Cea mai bună mărturie * «- 
cestor pregătiri stă proiectul Di
rectivelor Congresului al Mijea 
*1 Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn.

Cei care azi sînt la grădiniță, 
peste 15 ani vor vedea înfăptuit 
tot ce noi ne-am propus acum. 
Vor intra In viată odată cu rea
lizarea deplină a acestor gran
dioase propuneri. Se vor bucura 
de tot ce s.a infăptuif și ei în
șiși, cu sporit elan, vor începe 
să contribuie la traducerea in 
fapte a altor și mai mărețe pla
nuri de îmbogățire și de înfru
musețare a patriei, de îmbelșu- 
gare a vieții poporului, de con
struire a comunismului.

Valurile
DV • •(( an arii

Valurile Dunării" reprezintă 
succes al dnematogra- 
noastre. un film valo- 
închinat partidului care 

a condus poporul muncitor Ia 
lupta pentru doborârea dictaturii 
fasciste și a regimului burghezo- 
moșieresc, pentru făurirea lumi
noasei vieți noi de azi. Descriind 
un episod din pregătirea insu
recției armate de la 23 August 
1944, acest film dedică un imn 
comuniștilor care s-iu aflat 
în fruntea bătăliei poporu
lui pentru zdrobirea odiosului re
gim antonescian Și alungarea co
tropitorilor hitleriști. Potențialul 
artistic al acestei creați; rezidă 
in primul rind In forța cu care 
sint redate figurile luptătorilor 
comuniști și mai ales cea a 
lui Toma. Toma reprezintă, 
lupă părerea noastră, unul 
lin chipurile de comuniști, cele 
nai bine realizate din arta noa
stră contemporană, un erou — și 
a modul propriu și din punct 
ie vedere literar — ce cucerește 
lără rezerve dragostea oameni
lor muncii care vizionează fil
mul.

Cine este Toma ? E un ofițer, 
patriot, comunist ilegalist care 
primește din partea partidului 
sarcina de a ajuta la procurarea 
armelor și muniției necesare 
pornirii atacului insurecțional 
:ntr-un port dunărean. Filmul 
demonstrează piedicile extraordi
nar de grele care stau în calea 
Îndeplinirii acestei misiuni peri
culoase. Slugoii antonescieni și 
patronii lor hitleriști păzesc, 
înarmați pînă în dinți, depozi
tele de armament, Dunărea ro. 
iește de mine; șlepurile și oa
menii sar în aer ca niște cutii 
de chibrituri. Dar Toma nu cu
noaște stavile cînd e vorba de 
a răspunde chemării, partidului, 
de a servi cauzei mărețe a par-

Zece ani de Ia apariția
~ CC-----gazetei

„Pionir" publicație a C.C. 
al U.T.M. pentru pionieri și 
copii in limba maghiară îm
plinește zece ani de-apariție. 
Gazeta contribuie la educa
rea copiilor și pionierilor în 
spiritul dragostei și devota
mentului nemărginit față de 
patria noastră dragă — Re
public* Populară Romînă, 
față de partidul nostru iubit, 
in spiritul frăției tinerelor

BOX
După cum s.a mai anunțat, 

între 20 și 25 iunie echipa se
lecționată de box a R-S.S. 
Ucrainene va susține două în- 
tîlnirj la București și Brăila. 
In primul meci pugiliștii sovie
tici vor Intîini echipa reprezen
tativă a tării noastre, in vede, 
rea acestei întâlniri federația 
romînă a alcătuit următorul lot: 
M. Dobrescu, Puiu Nicolae, E. 
Cișmaș, I- Turcu, I. Mihalik, V. 
Czekeli, I. Mareu. V. Neagu, 
Gh. Eremia, Șerbu Neacșu, C. 
Stănescu, I. Monea, M. Nicolau, 
Gh. Negrea și V. Maciuțan.

ȘAH
Turneul international feminin 

de șah de Ia Tbilisi a luat șfir- 
Îit odată cu disputarea parh'de- 
or întrerupte din ultima rundă. 

Folihroniade (R P R.) a ciștigat 
la Kakabadze, Zvorikina la 
Ceaikovskaia și Togonidze la 
Konarkovska. In urma acestor 
rezultate clasamentul lina', se 
prezintă astfel: 1. Larisa Vol- 
pert (Leningrad) 10 puncte: 2. 
Gaprindașvili (R.S S Gruzină) 
8V2 puncte; 3. Togonidze (R-S.S. 
Gruzină) 71/, puncte; 4 Ke'ler 
(RD Germană) 7 puncte; 5-6 
Zvorikina (Minsk), Konarkov
ska (R P. Polonă) 6 puncte;

tidului. El nu se asvîrle nicio
dată orbește In gura căscată a 
cursei pe care i-o întinde ade
sea destinul sau dușmanii, d 
știe să ocolească cu pricepere 
capcanele cele mai perhde. Cu 
inima Înflăcărată de dragoste de 
oameni și de patrie, el este în 
acelașj t'nlP un rațional, un om 
de un calm desăvîrșit și cu o 
mare putere de chibzuință.

Succesul în acțiune al Iui 
Toma, se datorește de asemenea 
faptului că, fiind conștient de în
semnătatea muncii sale, el, ca 
un ilegalist încercat, dovedește 
o deosebită pricepere în acțiune, 
am putea spune lucrează științi
fic, cu metodă. El nu lasă ni
mic sau aproape nimic la voia 
întîmplării, își pregătește totdea
una din timp terenul de activi
tate, pentru a nu avea surprize. 
De îndată ce se urcă la bordul 
șlepului 724, Toma începe să 
studieze condițiile In care va 
lucra, cercetează vasul spre a 
stabili unde va ascunde armele, 
scrutează pe cei din jur. adap: 
tîndu-sc cît mai repede noului 
mediu.

„Valurile Dunării" ilustrează 
cu pregnanță ideia că cei mai 
buni fii ai poporului s-au înregi
mentat sub steagul partidului, că 
a fi comunist înseamnă a fi un 
om înaintat din toate punctele de 
vedere. Toma dovedește calm Și 
chibzuială dar el este, în același 
timp o inimă Înflăcărată, e pă
truns adine de umanismul 
comunist. Stăpinirii lui de sine, 
inteligenței vii șj prompte, li se 
adaugă o dragoste pentru cei din 
popor și o fină cunoaștere a su
fletelor care-l apropie repede de 
oamenii simpli ce recunosc in el 
un prieten adevărat, un reprezen
tant demn al unei cauze nobile. 
El ii impresionează prin erois
mul său simplu și modest dove-

„Pionir
vlăstare ale tuturor oameni
lor muncii indiferent de na
ționalitate.

Cu prilejul aniversării unui 
deceniu de la apariție, colec
tivul redacțional al „Scânteii 
tineretului* trimite un cald 
salut tovărășesc colectivului 
redacțional al gazetei „Pio
nir" urîndu-i noi succese în 
munca de educare comunistă 
a pionierilor și copiilor 1

7. Kakaba-dze (R.S.S. Gruzină) 
5'/a puncte; 8. Stadler (lugo. 
slavia) 4‘/2 puncte ; 9. Polihro- 
niade (R.PR.) 3'1, puncte; 10. 
Bilek (R-P. Ungară) 3 puncte ; 
11. Suha (R. Cehoslovacă) 2'1, 
puncte; 12. Ceaikovskaia (R-S.S. 
Gruzină) 2 puncte.

BASCHET
Intre 3 și 11 iunie se va des

fășura la Sofia campionatul eu
ropean feminin de baschet la 
care vor participa 10 echipe: 
U.R-S.S-, R- P. Bulgaria, Bel
gia. Olanda. R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, R. P. Rom’mă, 
Italia, R. Cehoslovacă și Iugo
slavia- Cele 10 echipe vor fi 
împărțite in două grupe de cite 
5. U.R S.S, și R P. Bulgaria 
sint în grupe diferite. Din fie. 
care grupă se vor califica pen
tru turneul final cite 3 echipe. 
Celeialte echipe necalificate vor 
participa la un turneu pentru 
stabilirea locurilor de la 7-10.

(Agerpres)

Doua «eene din noul film romînese

dit atunci cînd salvează copilul, 
cind indepărteaxă mina de șlep, 
cind, ca totdeauna din proprie 
inițiativă, croiește drum navei, 
deminînd apele Dunării. Toma 
reușește să se facă repede res
pectat de Mihai în ciudă 
însingurării și asprimii acestuia, 
o dștigă imediat de partea lui 
pe Ana, datorită atitudinii lui 
demne, integre. Ca un adevărat 
comunist ce activează mereu în

Cronica
mijlocul maselor, care știe să se 
lege sufletește de oamenii cin
stiți. Toma cucerește dragostea 
și simpatia lui Mihai și a Anei, 
exercitînd asupra lor și o puter
nică influentă ideologică (din 
păcate nu îndeajuns explicitizată 
In film) carc-i determină să sc 
înroleze fără șovăire în lupte 
antifascistă.

Și Ana și Mihai sînt de ase
menea personaje foarte bine rea 
lizate și interesante ale filmului. 
Dacă Ana apare de la Început ca 
o femeie pură și dreaptă care, 
In cinstea ei, se simte atrasă în 
modul cel mai curat posibil dc 
personalitatea lui Toma și-i de
vine pină la urmă tovarășă de 
luptă, nu la fel de simplu se 
prezintă lucrurile și cu Mihai. 
Acesta este un 0111 cu o formație

In laboratorul Central 
Școlar - Oradea un grup 
de elevi din anul l al 
Școlii tehnice urmăresc 
explicațiile prof. ing. Tooth 

Alexandru.

Foto : P. POP
...... —

Informații
Luni seara a sosit in Capitală, 

venind din Australia Jessie M. 
G. Street, membră a Consiliului 
Mondial al Păcii, care ne va 
vizita țara la invitația Comite
tului național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă.

★
Ansamblul de cîntece și dan

suri „Erich Weinert" al Arma- 
tei Populare Naționale a R.D. 
Germane a soșit marți dimi
neața în Orașul Stalin. In 
cursul zilei, membrii ansamblu
lui au vizitat Uzinele de trac
toare „Ennst Thataann" și ora
șul, iar seara a« dat un specta
col la care au participat nu- 
meroși oameni ai muncii romîni, 
germani și maghiari.

★
La Teatrul maghiar de stat 

din Satu Mare a avut loc u>n 
spectacol festiv cu piesa „Zboa
ră cocorii“ de Viktor Rozov, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate a artistului emerit 
Deesi Jeno. Reprezentanți ai 
organelor locale de partid’și de 
stat, delegații de oamerii ai 
muncii și de pionieri au felicitat 
pe sărbătorit.

Mulțumind pentru sărbătorire, 
Deesi Jeno a vorbit despre înal
ta prețuire de care se bucură 
astăzi artiștii în țara noastră-

★
Peste 20.000 elevi și pionieri 

-din țara noastră își vor petrece 
anul acesta vacanța de vară 
în cele mai pitorești locuri din 
Regiunea Stalin. La Timișul de 
Sus, Predeal, Cisnădioara, Ora
șul Victoria ?i în aHe locali
tăți situate la poalele munților 
au fost organizate 27 tabere.

(Agerpres)

interioară mai _ complicată, un 
înăsprit' de viața meschină și 
murdară din societatea burgheză, 
care-și caută evadarea în dra
goste și băutură. Viața însăși, 
exemplul comuniștilor îl conving 
Insă pînă la urmă că nu are 
dreptul să fugă de răspunderea 
umană și cetățenească, și-l fac 
să se încadreze în bătălia pa
triotică în care, de 
muri ca un erou.

filmului

altfel, va

Prin acest film, 
Franeisc Munteanu și

scriitorii 
Titus Po. 

povici adaugă recunoscutului lor 
talent de prozatori, măiestria d< 
a crea episoade dramatice și o ar. 
tă subtilă a dialogului cinemato
grafic (care se remarcă aici prin 
cîteva calități esențiale: con- 
ciziune, sobrietate, discreție) 
Personajelor create de autori, 1< 
dăruie contururi expresive, și o 
echipa de actori meritoși: Lază: 
Vrabie interpretează rolul comu
nistului Toma la un remarcabil 
nivel artistic, contribuind ca 
spectatorul să-1 cunoască de în
dată pe acesta în adevărata lui 
lumină, să-I înțeleagă și să-l iu
bească văzind în figura lui unul 
din luptători' care și-au pus cu 
abnegație viața în slujba poporu
lui muncitor. Chipul lui Toma

Să folosim din plin 
mașinile

(Urmare din pag. l-a) 

noastre pentru a ne da sfatu
rile necesare — a încheiat -tov- 
Petru Moldoveanu.

Tinăr! Ana Chinilă. a vorbit 
despre necesitatea folosirii la 
maximum de către tinerele mun
citoare a celor 480 de minute de 
lucru, despre necesitatea întări
rii disciplinei în producție și ac
tivizării cursurilor de minim 
tehnic. Elena Costin, s-a anga
jat în numele brigăzii din care 
face parte să depășească zilnic 
planul de producție cu 15 kg. 
fire.

Utemista Ana Șaremet, a ară
tat că proiectul Directivelor Con
gresului prevede că producția 
totală de țesături v.a crește ipînă 
în 1965 de 1,9 ori față de 1959. 
Aceasta înseamnă — a adăugat

Putem realiza 
mai multe

(Urmare din pag. l-a)

îmbunătățirii continue a calită
ți produselor, la ridicarea oali- 
ficirii profesionale a muncitori
lor, la respectarea cu 
strictețe a disciplinei 
in muncă, făcind în 
ț unele propuneri.

Cei peste 40 de vorbitori 
ou luat ouvintul la dezbateri

mai multă 
socialiste 

acest sens

oare 
s-au

Ultimele pregătiri 
în stațiunile de pe litoral

In stațiunile de pe litoralul 
Mării Negre se fac ultimele pre
gătiri în vederea deschiderii se
zonului de vară. Casele de odih
nă, vilele și sanatoriile au fost 
revizuite, amenajate și mobi
late. Printr-o mai judicioasă 
repartizare a spațiilor, capaci
tatea stațiunilor Eforie, Vasiie 
Roaită și Techirghiol s-a mărit 
în acest an ou peste 1.500 de 
locuri. In același timp la Ma
maia s-au construit uu nou ho
tel modern cu 320 paturi, două 
noi case de odihna cu 670 de 
locuri și este în curs de con
strucție um restaurant mare, 
care va fi dat în folosință tn 
acest sezon. De asemenea, la 
Mangalia se apropie de sfârșit 
construcția unui sanatoriu, pen
tru oură și odihnă cu o capaci. 
tale de 500 locuri.

gătiri

și 
de

în

TÎNĂRUL LENINIST
Revistă editată de C.C. al U.T.M. — mai 1960 

sumar •.
— Directivele Congresului al 

IlI-Ica al P-M.R. pentru planul 
de dezvoltare a economiei na
ționale pe anii 1960—1955 
pentru programul economic 
perspectivă.

In ajutorul celor ce învață 
cercurile pentru studierea Statu
tului U.T.M.: Organizația de 
bază — temelie a U.T.M. Sar- 

■ganizațiUor de bază ale 
Participarea utemiștilor

la viața ?i activitatea organiza
ției de bază (lecția a VI-a) : 
M. Beniuc — Partidul; Ei au 
luptat pentru fericirea poporului.

Răspundem la întrebările citi
torilor

Viața U.T M.: 1. Petrescu.
— Schimbul nostru de mîine; 
P. Niță — Ia loc de bilanț | 

este de un optimism și o siguran
ță minunate, fiecare acțiune a lui 
exprimînd spiritul de responsa
bilitate al militantului comunist, 
conștiința limpede a țelului mă
reț pentru care luptă. Și Liviu 
Ciulei a redat bine pe Mihai. 
Irina Petrescu a oferit multă 
candoare și căldură în ace
lași timp personajului Anei. 
Printre interpreții de preț 
as filmului se mai remarcă : Ște
fan Giubotărașu, Nucu Păunescu, 
Ernest Maftei etc.

Regia lui Liviu Giulei (care 
e aici și actor după cum asisten
tul regiei, Franeisc Munteanu e 
și coscenarist) a închegat într-o 
sinteză artistică superioară ele
mentele filmului. In afară de ca
litatea deosebită a caracterizării 
personajelor în acțiuni convingă
toare și a îndrumării jocului ac
torilor despre care am vorbit, 
regia s-a evidențiat prin dirija
rea muncii operatorului Grigore 
Ionescu (care ne-a oferit cadre 
pline de poezie și lirism alături 
de altele dinamice, de tensiune, 
o imagine limpede, curată, fru
moasă) și prin montajul variat, 
nervos sau lent, potrivit suflului 
acțiunii. Cu zgîrcenie dar și cu 
multă pricepere a insistat obiec-

l
ea — că și nouă ne revin sar
cini sporite. Este drept că fi
latura noastră s-.a dezvoltat mult 
în ultimii ani. Cu toate acestea 
avem condiții ca ea să se dez
volte încă. Avem oameni pre
gătiți, avem spațiu. Ce ne tre
buie spre a înfăptui acest lucru? 
Inițiativă și preocupare. Să dăm 
dovadă — a încheiat ea — și 
de una și de alta pentru ,a pu
tea fi la înălțimea prevederilor 
șesena-lului.

Dezbaterea proiectului de Di
rective a ținut aici cîteva ore- 
Au fost ore de dezbateri fruc
tuoase în cane muncitorii și mun
citoarele Și-au exprimat hotărî- 
ne.a de a lupta cu eforturi spo
rite spre a-și aduce partea lor 
de contribuție la înfăptuirea pre
vederilor șesenalului.

economii
angajat în numele tuturor mun
citorilor, tehnicienilor și ingine
rilor din schimbul I să caute în 
continuare noi resurse de eco
nomii, de creștere • productivi
tății muncii și de reducere a 
prețului de cosi, pentru a con
tribui cu toate forțele lor la în
deplinirea sarcinilor economice 
sporite pe care proiectul de Di
rective le pune în fața uzi
nei lor.

Gei ce vor veni anul acesta la 
odihnă pe litoral vor găsi un 
nou cinematograf ou ecran lat 
în aer liber la Mamaia, un nou 
stadion sportiv la Mangalia, 
bibliotecile tuturor stațiunilor cu 
sute și sute de volume.

Numărul cantinelor care vor 
funcționa la Eforie, Vasiie 
Roaită și Techirghiol a sporit hi 
acest an cu încă 14, asigurîn- 
du-se astfel servirea în mai 
bune condițiuni a oamenilor 
muncii vetriți la odihnă și tra
tament. GarrtineJe și unitățile de 
alimentație publică din stațiunile 
de pe litoral pot să desfacă în 
acest a.n un volum de produse 
alimentare cu 25 la sută mai 
mare decît anul trecut.

(Agerpres)

V. Munteanu — Din experiența 
noastră de instruire a cadrelor.

Tribuna secretarului Organi
zației de Bază a U.T.M- : F. 
Pruteanu — Organizarea timpu
lui liber al tinerilor de la sate) 
A. Șteâ&nescu — în organizația 
noastră de cartier ; Din activi
tatea unui post utemist de con
trol.

Mișcarea pionierească : ffl. Bo. 
tez — O sarcină permanentă și 
de răspundere t V, S toi oj an — 
Pentru obținerea distincțiilor 
pionierești : O Manolache — Un 
înce;uit bun ; Galendarul instruc
torului de pionier.

Informații
Din experiența Comsomolului; 

A. Vimber — Seminarul a plăcut 
tuturor. Se să citim: I. Brad. 
— Tudor Arghezi: „Versuri" 

tivul adeseori asupra unor amă
nunte revelatoare. Conside
răm. în același timp, ca o 
lipsă a regiei ca și a scenariști
lor, faptul că nu au legat destul 
acțiunea celor trei personaje 
principale de masa celor ce apar 
în film din păcate numai la 
început și la sfîrșit, precum și 
ritmul trenant spre mijloc și îna
intea finalului filmului.

Nu putem încheia fără a sub
linia meritul studioului „Bucu
rești “ care a prezentat acest film 
remarcabil în preajma celui de 
al IlI-lea Congres al Partidului 
nostru iubit. întîmpinat cu un 
deosebit avint în construcția so
cialistă de întregul nostru popor 
muncitor. Găci „Valurile Dună
rii** este un film care demon
strează admirabil superioritatea 

și tăria pe care o 
partidului, care 
comuniștii ce se 
în primele rîn- 

poporului nostru 
același timp, „Va- 

i“ este o dovadă

morală, forța 
au ostașii 
slăvește pe 
a.flă mereu 
d^kri ale i 
muncitor. In 
Iurile Dunării' 
elocventă a vitalității artei înte- 
meiată pe principiul realismului 

. socialist, a creației pătrunse de 
• spirit de partid.

B. DUMITRES6D
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Fotografia de i PH. MOLLER, (M.T.I.-Budaperto)

Ambasadorul R. P. R. la Moscova 
în vizită la Leonid Brejnev

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite :

L» 31 mai Leonid Brejnev a 
primit la Kremlin vizita amba
sadorului romîn Mihai Dalea.

Mihai Dalea a făcut această

U.R.S.S. continuă lupta pentru slăbirea 
încordării internaționale 
- scriu ziare britanice

LONDRA 31 (Agerpres). — 
In ciuda eșecului conferinței la 
nivel înalt, Uniunea Sovietică 
continuă să tindă spre slăbirea 
încordării internaționale, scriu la 
31 mai o serie de ziare en
gleze de diferite orientări poli
tice- Ziarul „Times" remarcă 
printre altele că insuccesul în- 
tîlrtirii Șefilor de guverne nu a 
modificat politica U-R.S.S. Zia
rul „News Chronicle" cere gu
vernului englez „să persevereze 
cu răbdare în direcția realizării 
unei înțelegeri cu U.R.S.S, și 
să continue încercările de a se 
ajunge la dezarmare".

In aceiași timp presa englezi 
arată că în situația care s-a

Greva generală 
a feroviarilor francezi

PARIS 31 (Agerpres). — După 
cum s-a mai enunțat. în noaptea 
spre 31 mai h ora 24.00. a fost 
sistată activitatea pe tO2te căile 
ferata franceze. La chemarea 
uniunilor sindicale ele feroviari
lor din țară a început o grevă 
de 24 de ore a personalului de 
exploatare de la toate căile fe
rate din Franța. Din cauza gre
vei toate gările și stațiile d;n

Se întărește prietenia 
chino-mongolâ

ULAN BATOR.—Agenth Chia® 
Nouă enunță că la 31 mai la 
Ulan Bator eu fost semnate de 
Ciu En-lai. premierul ConsMfaW 
de Stat al R. P. Chineze. ș» J. 
Țedenbal, președintei® Coasslni» 
lui de Miniștri al R. P. Mongo»e. 
Tratatul de prieten și as 
mutuală între R. P. Chmezl și 
R. P. Mongolă. * «cordul înîre 
R. P Chineză șl R. P. Monr. ă 
cu privire la ajutorul economic «u 
asistenta tehnică ecorcate o® 
către guvernul chinez guvernului 
R. P. Mongole, precum și c-xru- 
nicatul comun al celor două z±- 
verne în urma vizitei în R. ?. 
Mongolă a delegației guverna
mentale a R. P. Chineze concusă 
de Ciu En-lai.

O ziarista italiană Nina Ri
naldi a publicat o culegere de 
scrisori ale unor copii de mun
citori care trăiesc in împrejur- 
mile Neapolului. Scrisori de-ale 
copiilor.., Nina RinaTdi și-a inti
tulat culegerea „Valea plinge- 
rii“. In rindurile scrise de copiii 
de aici plinsul nu apare ca un 
capriciu care trece ca o p.oc.e 
de primăvară. Plinsul cop or 
de muncitori din Italia este se
rios și grav, mult prea serios ș: 
grav pentru vîrstc lor, e acuză 
orinduirea vitregă capital sta. 
Luigi Buono, de 12 ani, la vi sta 
deiicctâ dintre copilărie și t oe- 
rețe, cind vocea se schimbă $ 
timiditatea ascunde viitoare, 
personalitate a pnărului, cine 
se zămislesc visurile cele mai 
cutezătoare despre viitor scrie : 
„Lucrez de la 8,30 dimineața 
pină la 9 seara... Am mulți co
legi de șccaiă care au deveni 
cismari pentru că tații lor nu 
cu mijlooce sâ-i întrețină-. Lom 
Galio, cam de cceecși v:rstc, 
notează cu cmărâc --e : Mun
ca „ccjitorilor" este foc-te c*eo 
și obositoc’e și o i~depl -esc 
copii care n-cu indepl'nit virsta 
de 12 ani. Ei pet fi .ăzv. coe- 
seori în niște megez -ocptec ; 
miinele le sint pline de ringe* 
iar ei continuă să curețe cre- 
veți“... Micuța Mc-tâ Aibă își 

vizita de curtoazie lui Leonid 
Brejnev în legătură cu alegerea 
sa în funcția de președinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S, 

eeat trebuie ti se obțittl pe 
orice căi „înlăturarea sospiciu, 
nilor ți temerilor*. Tn legătura 
cu aceasta ziarele își pun mari 
speranțe in conferința de la Ge
neva pentru încetarea experien
țelor nucleare.

„Trebuie Insă să ne ferim da 
o singură primejdie, arată zia
rul „Times". Ea constă ti aceea 
Că membrii Pentagonului care 
se pronunță împotriva lacheieri 
oricărui acord cu privire la ex
periențe, ar putea să profite de 
situația creată de ejecul coaie. 
rinței la nivel halt pentru a 
împiedica artiritatea rn~nepar> 
ți’or Ia ^-atativele cu privire ia 
încetarea experiențekr nu
cleare*.

tară sînt pustii. S-au opritțară sînt pustiL S-au oprit în 
drum trenurile de lung parcurs 
care au părăsit stațiile finale 
înainte de începerea grevei ge
nerale. Din cauza lipsei persona
lului de exploațare la nodurile de 
cale ferată trenurile internațio
nale care trec în tranzit prin 
Franța circulă extrem de încet și 
staționează timp îndelunga: a 
haltele de încrucișare. Se af.l d> 
asemenea în g*esi peraonalnl !

, francez «1 ser viciului de fa-s- .
1 îx>rdĂ:e i ieriboteJ peste Gaaa-

lui M:nec: Tn urma că'r fapt
; trenările răml-i fmobEuate djp®
• ce tjung pe coaste francnA

Concom! tent cu greva feririi-
i ritor franciez: se desiășoarâ gr«re

de scu.-:ă dura*i a-e kxrtîor. or
de «a tra nspert-iri»e îo coma- dte
regl-uziea pariztenâ. Tn cap ’-«U
ș:-au s’stat eomptet •et-’rtJtea
c teva Hnu de autoJnse șă metetu
Conform fa«taucUarisr ri-er-

; nu’jf d£s-de-ci-3'.TeaU pe IterTa
: vaArșcxztiz.a te aj Sosi adme axxx-

camtâa.Te iauEtere ea cute
. IrkMT.teiSC pe șoferi și cosdao.
I tort.

Greva geoerati a fost decte»
' -a’J Tn 9^.sa de prafies

x ed~:~’s^r«t5tz ci.'cr
ferate de a <atacite rr- raîcA-
ri'e terr-rte*flar. fy*1-'***» cer

.•ea de
1 ar-iicâ Si aatorereB «atariTtee
1 care i te actual ®ca®L 4nf

îa uri coz'-ind ir ii

Cu ochii înroșiți 
de plîns...

împărtășește cur c z. ocse *« - 
vitate der c. ©oc zg-x- - 
tor dj-e-ec : _As ret se 
mcie efecr —--»e s *ă
nesc t.xc aca« oes. rjrcc 
ei este g*ec și wsz F»-
re sie că ct--< d z .oec ’- 
vo:c, dc- —<■=« eauc
sempâ-*

D n ha.îc X"‘ * - cc*e oe
nc ne de —cm s groc-
zâ der ee-e og ^Oesc o ec'- 
tete c--e“tă ăre captc->s3e- 
Fe wn oe ozo-t su o
C oâ inc'“te de oecec-ec srxaT 
avion ce*e ar* g~^p
de cop i Bofieai wertsd pe ote- 
va v_> Pe dole* --sor icaLS 
c-ne-x»“»e cv.ie, vădana F_tâ 
rene d7-. Ppgg p-
■nrina nemaipa^-kda-si Hfrino 
ctgcssee rete-^c. sa moezt 
ă spetata j”. g nd-- pe cei dci 
cape c * caie-i r~d-se si 
a -c* o la goc“â ca o ftârâ h- 
epițâo. Mc avea oca să șase 
copă și la W ca ceie’c :e 3 mi-

Toate forțele iubitoare de pace 
să lupte împotriva politicii 
nefaste a „războiului rece“

Declarația Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii

STOCKHOLM 31 (Agerpres). 
— ^Ef-nrtxile pe care eartzami 
păcii din toate țările le-au de
pus în decursul unei lungi pe
rioade de timp, au contribuit 
ia convocarea conferinței la r-t- 
vel Înalt. Popoarele au urmă
rit ca cea mai mare atenție i ;- 
tiloirile șefilor de guverne. Ele 
puneau mari speranțe in ittti’.- 
rri.’ea celor patru mari. EțecJ 
acestei conferințe le-a milmit ți 
neliniștit profund*, se spu-ie in 
declarația Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii care a fost 
citită in ședința de închidere a 
sesiunii Prezidiului.

Refuzul guvernului american 
de a condamna pătrunderea a- 
\ ioanelor de spionaj in spațiul 
aerian al Uniunii Sovietice și 
încălcarea dreptului internațional 
•e arata în declarație, au fă
cut imposibilă ținerea conferin
ței la nivel înalt. Prin urmare, 
tocmai acestui guvern ti re
vine răspunderea pentru eșecul 
conferinței.

In actuala situație, se apune 
In .continuare în declarație, 
CONSILIUL MONDIAL AL PA- 
Cil CHEAMA TOATE FORȚELE 
IUBITOARE DE PACE SA 
LUPTE ȘI MAI HOTARIT 
PENTRU A ÎMPIEDICA PRO
MOVAREA SUB O FORMA 
SAU ALTA A POLITICII DĂU
NĂTOARE ȘI NEFASTE A 
„RAZBOIL’LUI RECE".

Consiliul Mondial al Pării 
cere să se intensifice lupta co
mună pentru ca conferința de

Acțiuni prorocatoire 
americane pe ciili 

maritime

*4

i ceZe i
> xsrxace*!

ocn» se <amZ. -- cern
răesc cec trjnec ”.oe- 
re. câtfto a soc-tă sbg> 
r oec* pe’tr- ©c s -i-e e*'. Cc*- 
cwrc ~uag cse-e-ec ‘cote 
zg-si-toc-e © rege și «erxto 

s.-pe—c-ă : .De* Soe?e *
•M» se pocse rt »“ ccz sâ-i 
cp-oc-t- pe oo'-țl cc-e-p 
*v*d capC7. oeoc*ece “«ncc 
erae p-ec -c-e. Răsp-năe*ec 
*er.-e **xec: stat- _ cc*e p*"’ 
•ene c- -t ^e-e-ta râeria—" 
l h orfia co^e-r-. ccesic 
S*pct* < ce cc->e vie a fost bo
teze; .pft ce~.se*.

S he c “J e slagaao țc*ă 
Lnde cc o ce o- ce muncesc 
<jj o soc-tâ t-cg'cc. In Franța 
mortal totec este focrte
r d -cată la coptă rru-neitonlor, 
K in speed ci minerilor. In ță- 
r le cclar.ce si dependente din 
100 de copii, numai 54 ajung la 
virsta de 15 ani. In ziarul en
glez „Time“ a apărut un anunț 
care oglindește cum nu se poate

De peste hotare
Declarația 

lui Subandrio

Ia Geoeva a celor trei pJteri 
ki orobtema toeetârii experiea- 
țeior ca arme audeam si a- 
u.igi îa termenul cd ntai șart 
la o tn^legere și pentru ca îa 
Comitetul celor 10 state pentru 
dezarmare să fie realizate pri
mele acorduri cu privire la de
zarmarea controlată. Evem men
ire de astăzi, se subliniază în 
declarație, situează pe primul 
plan un principiu simplu apro
bat de mult de Consiliul Mon
dial ai Picii: nu poate exista 
dezarmare fără control și con
trol firi dezarmare. i

Cei din Bodoe povestesc...
OSLO 31 (Agerpres). — Zia

rul „Orientertog* a publicat am
ple materiale in legi tura cu folo- 
siree aerodromului da la Bodoe 
pentru zborurile de apiouaj ale 
avioanelor americane deanapra 
teritoriului Uniunii Sovietice. 
Primarul oralului Bodoe. Binrr 
Hak. a de<4arat eoreapoadentului 
arentui ziar că populația din Bo
doe este cit se poate de impre
sionată de cele întimplate. Noi, 
a «pus Hala, «intern mîhniți pen
tru situația care s-a creat. Toți 
din oraș sînt de acord cu pro
testul exprimat de Adunarea Ge
nerală a Organizației din Bo
doe a Partidului Muncitoresc din 
Norvegia.

Aerodromul este f.tuet U cen
trul orașului dur el este • eoni 
interzise pentru civili. Noi vedem 
o mulțime de mioene tiriiue if 
as nu țtim de lee eu ce ee ocupe 
tertip stioene.

Populația oramlui Bodoe. a 
declarat Hals. aBraâ ei pe aero
drom a fost un avion „L -2“.

Norvea’.a. a pnmaral
Hak, cete in relașii de prietenie 
cn vecina «a L anaeea Sovietici 
cu rare dorm »i triim in pace.

Hule o etref etenție empre te- 
rieătcțfi ntueției in cure o mere 
pmtere poete edrnce pre/năte-i 
prin oftici de ertMi relețuUr 
pneteue^i dintru Nomeț^ ți 
l utMuee serrd.

Locatorii ia Bodoe. arr.e _O- 
riemrring*. eâ arioene ame-
rienne de eeăe mân dtfente tiper*

Li Sîn Man a fugit tn S.U.A. (Ziarele)

Spre dezlegarea enigmei 
meteoritului tungus

TRUSTMANUL : = Vino la mămica ta I...
(Desen de EUGEN TARU)

i

■mi bene -grija* pe ce*e o 
poartă bm^la îrbuibate copiilor 
ee-e-* :• • " : „Doamnă din 
b-ne soceteîe caută copii bine

- :: e-:: -z ăcc: pe~.- 
î~_ a d^t-a 2-3 ere pe zi un 
pi’c bc Inev*.

Nici - Sstee Un te lucrurile 
•w stou altfel. Cei peste a jumă
tate ae - ton de copii care 
mancex in agricultura emerica- 
-ă cont’nuâ să ducă o existență 
mâmră. Din relatările presei a- 
“e'ccne afiăm câ și anul 
ocesto este puțin probabil că 
vc f; adoptată o lege cere să 
p-evadă majorarea salariilor lor, 
lărgirea posibiiitoț'cr de învă
ță K-t și îmbunătățirea asisten
țe: medicele. Cong-esmanii ame- 
reeni nu sint impresionați de 
faptul că acești copii sînt supuși 
ceei mai crunte exploatări, că 
vor suferi și pe viitor de foame 
mergind desculți și trăind în 
cocioabe care, potrivit declara*1 
tei unui reprezentant al autorii

SINGAPORE 31 (Agerpres). 
— D-jpâ cum transmite cores- 
rorxfeutul agenției France Pres
se, rninistn-T Afacerilor Externe 
al Indoneziei, dr. Subandrio, a 
declarat la 31 mai câ sprijină 
ircrototul propunerea lui N. S. 
Hrujdov privitoare la invitarea 
reprezentanților Republicii Popi- 
lire Chineze, Indiei, Indoneziei 
;i eventual ai altor țări, la vii
toarele tratative la nivel înalt.

Subandrio a declarat: „Si i- 
tern de părere că o corferință 
Ia nivel înalt consacrată sol'.i- 
țiocârii problemelor internați o- 
tio-ale nu poate fi completă 
fără participarea popoarelor 
Asiei ț: Afridi. Glasul lor tre
buie să se facă auzit".

Subandrio a făcut această de
clarare la Singapore, unde s-a 
oprit Ia drum din Tokio spre 
patrie.

Niete Haodal, ministrul de 
Fizboi el Norvegiei a declarat 
în Storting ci pilotul american 
Francis Powers al cărui avion a 
fost doborît în regiunea Sverd- 
tovskuluf, e vizitat în 1958 cu un 
avion ..Lockhead U-2“ un aero- 
crom norvegian în cadrul unul 
detașament al aviației militare 
americane.

Această declarație este în con
tradicție cu declarația anterioară 
a autorităților norvegiene că nid 
un avion „L’-2“ n-a fost nicioda
tă in Norvegia.

Declarația 
ministrului de Externe

al Norvegiei

OSLO 31 (Agerpres). — Agen
ția France Presse informează cd 
lut nd cwlnlul In Storting mi
nistrul Afacerilor Externe al Nor
vegiei. Halvard Lange a decla
ra: ci oe viilor nu sg va per
ei :g nici unui avion ai allaților 
sâ decoleze de pe aerodromurile 
r.orregc-.e pentru zboruri de re- 
nnoaștere deasupra teritoriului 
internațional. decit in urma unei 
kocârîr; speciale a cabinet ului.

Latf< a declarai: ,Jn cursul 
"n-tor dot ani in unele cazuri 

cn aprobai avioanelor aliaților 
sâ ^sedeze de pe aerodromurile 
-erzeg ene pen^u zboruri de re- 
ciF9Qap^re deasupra teritoriului 
insemațitmai*. „După incidentul 
care a avut loc la I Mai o astfel 
de nu s-a mai dat și
ca se ta J- pe viitor deat in 

anei kozăriri speciale c

toț lor unu: stot din S UA, sînt 
ctit de î.ngroz toc'e incit „vice
președinte e Wxcn nu s-or ho
tărî să-ș: adăpostească ocolo 
nici clinele0-.

Mame'e sini Tpsrte de orice 
os stențo medcclâ. D-pă cum 
scria recent un corespondent cl 
ziarului „New York Times* co
piii se pot naște „intre tufeto de 
cartofi- și pot muri îa fel. A- 
cești copii s ~t de două ori ne
norociți. c declarat in comisia 
senatorială doamna Eleanor 
Rooseveit. deoc*ece ei nu au 
posibilitatea să frecventeze șco
lile și trebuie sâ se istovească 
muncind. După cum a subliniat 
ziarul „Washington Post <jnd . 
Times Herald", pentru muncitorii 
agricoli și copii lor sint caracte
ristice condițiile în care se află 
familia negrului Telly Mocnii 
din statul Maryland. Acest om 
scria ziarul „trăiește intr-o 
cocioabă murdară pe litoralul 
de est împreună cu soția sa gra
vidă și 5 copii. Tot avutul fami
liei îl formează trei paturi, o 
plită cu două ochiuri și gindul 
chinuitor unde sâ facă rost de 
dolari*.

Așa și petrec anii care ar 
trebui să fie cei mai frumoși din 
viață, copiii din țările capitalis
te. Cu ochii înroșiți de plîns.

S. VOINES6U

Situația din Turcia
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS tranamite :
La Moscova s-a anunțat în 

mod oficial că la 31 mai a. c. 
N. S. Rîjov, ambasadorul 
U.R5.S. în Turcia a viritat pe 
generalul D. C. Gursel, primul 
ministru al Turciei și din împu
ternicirea guvernului sovietic a 
făcut următoarea declarație :

„Guvernul Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste ia cunoș
tință de comunicatul privind for
marea unui nou guvern în Tur
cia și prin prezenta declară că 
recunoaște în mod oficial guver
nul Republicii Turcia condus de 
excelența sa generalul C. Gursel.

Guvernul sovietic își exprimă 
speranța că noul guvern al Tur
ciei va depune eforturile necesare 
pentru îmbunătățirea relațiilor 
cu Uniunea Sovietică. In ceea 
ce-1 privește, guvernul sovietic 
dorește de mult timp ca relațiile 
diutre Uniunea Sovietică și Tur
cia să devină cu adevărat de 
bună vecinătate și prietenești".

ANKARA 31 (Agerpres). - 
Agenția United Press Interna
tional transmite :

Premierul guvernului provizo
riu al Turciei, generalul Gemal 
Gursd, a declarat la 31 mai 
ca fostul premier A. Menderes și 
ceilalți lideri ai guvernului răs- 
turnat vor fi deferiți justiției 
pentru încălcarea constituției. 
Gursel a declarat că armata 
este convinsă de vinovăția lor 
și că va fi creată neintîrziat o 
comisie pentru anchetarea acțiu
nilor guvernului Menderes.

ANKARA 31 (Agerpres). —
Se anunță că în noaptea de 

30 sp.e 31 mai fostul președinte 
al Turciei Ce-Ial Bayar care este 
ținut sub pază la Școala mili
tară din Ankara în timpul unei 
crize de nervi a încercat să se 
sinucidă. El s-a spînzurat cu 
cravata, dar ofițerul de servi
ciu l-a scos imediat din ștrean
gul improvizat.

ANKARA 31 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon
dentul din Ankara a! agenției 
france Presse, din capitala Tur
ciei au decolat, îndreptindu-se 
spre Istanbul, 12 avioane mili
tare pe bordul cărora se aflau 
140 foști deputat ai Medjlisului 
din partea Partidului democrat 
al lui Menderes, funcționari sus- 
puși ai fostului guvern și mili
tari. Din Istanbul ei au fost tri
miși în insula pustie Yasi-Ada 
din Marea Marmara.

In corespondență se arată că 
12 personalități ale vechiului re
gim se află în prezent sub pază 
în clădirea Școlii militare din 
Ankara, unde este în curs o 
anchetă.

PARIS 31 ( Agerpres).— Dup* 
cum transmite corespondentul 
din Atena al agenției France 
Presse. postul de radio Ankara 
a anunțat că organele siguranței 
au arestat Ia Istanbul 19 per
soane, inclusiv dci directori de 
bancă, fiul fostului președinte al

----- •------ --------

MOSCOVA. — Prezidiul So- 
xietnhu Suprem al U.R.S.S. a 
decorat oi medalia „Pentru vite- 
>e* pe pensionarul Piotr A sabin, 
șoferii Viadraur Surin și Leonid 
Ciujakin, pe Anaiolj Ceremișin. 
lucrător Ia un depozit, pentru 
curajul și ritejia de care au dat 
dovadă cu prilejul arestării pito 
tuiui spion american care a pă
truns pe bordul aruii avion la 1 
mai in spațiul aerian al Uniunii 
Sovietice in scopuri dușmănoase.

POALA. — La 31 mai A. N. Ko- 
s‘gh:n. prim-r cep"e>edmte a! 
C-ș l-, -V M’nîștri al 
l .R.S.S s făcut o vizitij preșe- 
c.“ie jî Republici Italia, G. 
Gronchf și a avut o convorbire 
cu «ceafa.

Președintele Republicii Italia 
l-a invitat pe A. N. Kosîghin te 
recepția organizată cu prilejul 
sărbătorii naționale italiene — 
Ziua Republicii. In timpul recep. 
ției a avut loc o convorbire între 
A. N Kosîghin și primul mini
stru el Italiei. F. Tambroni.

PARIS. — Tn dimineața de 31 
mai. A. A Gramîko. ministrul 
Afacerilor Externe el U.R.S.S.. 
care a sosit la Paris venind de 
la New York, a plecat spre Mos
cova cu un avion „TU-104®.

DJAKARTA. — Presa indone
ziana a publicat articole și foto- 
grajii cu prilejul celei de-a. 80-a 
aniversări a poetului Tudor Ar- 

Med Tisului și un număr de 
deputațl ai Aledjlisului din par
tea Partidului democrat.

ANKARA 31 (Agerpres). —
După cum transmite postul 

de radio Ankara în comunicatul 
dat publicității după ședința 
noului guvern provizoriu al Tur
ciei se spune că în cadrul ace
stei ședințe au fost adoptate în 
unanimitate următoarele hotă- 
rîri: 1. — Să fie luate neintîr- 
ziat toate măsurile necesare. în 
vederea ridicării nivelului vieții 
materiale și spirituale a corn- 
patrioților ; 2. — Să fie inter
zisă în perioada de tranziție ac
tivitatea partidelor politice pen
tru a împiedica evenimente ne
dorite și dispute între cetățeni; 
3. — Să fie anulate toate le
gile ?i dispozițiunile emise de 
guvernul trecut și care contra- 
vin dreptului și justiției ; 4. — 
Să fie luat? măsuri urgente în 
vede ea îmbunătățirii situației 
economic^ și financiare a țârii 
și in vederea îmbunătățirii vie
ții materiale a poporului; 5. — 
Să fie recunoscute toate obliga
țiile asumate de guvernul trecut' 
față de țările străine «tit în 
domeniile politic și militar, cît 
și în domeniile economic și fi- 
nanciar, și sâ fie luate masuri 
corespunzătoare în ce privește 
această problemă ; 6. — Șă fie 
stabilite relații de prietenie cu 
toate statele lumii și în special 
cu acelea care sînt aliații și 
vecinii noștri. Servirea cauzei 
păcii să fie recunoscută drept 
punctul și principiul primordial 
și fundamental al politicii ex- 
târne a Turciei,

ANKARA 31 (Agerpres). ~
După cum transmite agenția 

Reuter, în noaptea de 30 spre 
31 mai la Ankara s-au auzit 
împușcături răzlețe. în general 
însă pînă la ora 5 dimineața 
clnd încetează res-tricțiile în ce 
privește circulația în oraș a 
domnit liniștea.

Populația predă autorităților 
armele Și munițiile. In total 
guvernul a arestat 63 de per
soane printră care deputați, po
lițiști și reprezentanți ai orga
nizațiilor locale ale Partidului 
democrat

Populația sudeoreeană este indignată 
de fuga lui Li Sîn Man

SEUL 31 (Agerpre*). — Știrea 
că dictatorul Li Sin Man, cu 
asentimentul actualului președin
te, Ho Cijon, a fugit în insulele 
Ilawai, a provocat un val de in
dignare în rindurile populației 
aud-coreene.

La Seul, Taegu, Puaan și alte 
localități din Coreea de Sud au 
avut loc puternice demonstrații 
în cadrul cărora s-a cerut demi
sia lui Ho Cijon. pedepsirea lui 
li Sîh Maa și a uneltelor lisîn- 
maniste.

La Seul Mudeoții au manifes
tat in fața clădirii „Adunării Na 
ționale“ cerînd dizolvarea ime
diată a „Adunării Naționale" și 
pedepsirea persoanelor care au 
înleanit plecarea lui Li Sin Man.

Potrivit ziarului sud-coreean 
„Hapdong Tongșin", peate 1.500 
de studenți de la Universitatea 
din Taegu au manifestat pe alră-

țhezi. Ziarele ..Hartan Rakjat" și 
..Pemuda" au publicat articole 
despre viața și însemnătatea o- 
perei marelui poet romtn însoțite 
de fotografia poetului. Ziarul 
..Indonesian Observer" a publi. 
cat un articol sub titlul ..Tudor 
Arghezl, cel mai mare poet ro- 
m't contemporan", însoțit de 
portretul poetului, precum și poe
zia ..Testament" în traducere în 
limba engleză.

TIRANA. După cum anunță a- 
gențta Telegrafică Albaneză, la 
Tirana a avut loc o reuniting e 
Uniunii Scriitorilor și Artiștilor 
din R.P. Albania consacrată ce
lei de-a 80-a aniversări a scriito
rului romîn Tudor Arghazi.

HANOI. La alegerile pentru 
cc^ de-a doiu legislatură a Adu
nării naționale a RD. Vietnam, 
care au avut loc la 8 mal, s-au 
prezentat 192.795 alegători, a- 
dică 97.52 la sută din cel 
8 431.231 înscriși pe listele elec
torale. Candidați! Frontului Pa
triei din Vietnam au obținut 
majoritate^ covârșitoare a votu
rilor - 8.135.308 - față de 3.209 
voturi contra și 54,278 buletine 
anulate,

VARȘOVJA.—După cum trans
mite agenția PAP, la 30 mai 
Cyrus Eaton, cunoscutul indus

în apărarea 
lui Manolis 

Glezos
ATENA 31 (Agerpres). — TASS 

transmite: Ziua de 31 mal est® 
o dală înseninată în viața po
porului grec: se împlinesc 19 
ani de cind iManolis Glezos a 
smuls steagul hitlerist cu zvas* 
.tica de pe Acropole.

Sărbătorind această dată, opi
nia publică din Grecia cere cu 
tot rnai multă hotărire eliberarea 
eroului național al Greciei.

Intr-o declarație dată publici
tății de Comitetul pentru ap ara- 
tea tradițiilor democratice, care 
reunește fruntași pe tărîm ob- 

. ștesc din Grecia se arată că fap
ta lui Glezos a fost „o pildă 
eroism și abnegație, demnă do 
tradițiile de l*uptă ale națiunii. 
grece. Chemăm guvernul să-și 
recunoască datori^ îh fața națiu. 
nii și pe baza unei judecăți 
drepte să elibereze pe eroul na
țional Manolis Glezos și pe toți 
luptătorii mișcării naționale da 
rezistență".

„Libertate eroului Greciei, Ma
nors Glezos î4'—aceasta este ce
rerea Consiliului Central al Or
ganizației de tineret a partidului 
Uniunii Democrată de stingă. El 
cheamă tineretul din Grecia să. 
intensifice lupta pentru elibera
rea lui Glezos și a celorlalți de- 
mocrați „pentru normalizarea 
vieții în fera noastră mult încer< 
cată, pentru democrație".

După cum relatează ziarul 
„Avghitf din toate colțu-rile țării 
sosesc pe adresa guvernului tele
grame din partea unor greq de 
diferite convingeri politice și din 
partea unor organizații în care 
se cere să fie puși în libertate 
Glezos și ceilalți democrați, și să 
se redea țării liniștea și demo- 
era ți a.

LONDRA 31 (Agerpres). •— 
Numeroși membri laburiști ai par
lamentului au adresat primului 
ministru al Greciei, Karamanlis, 
o telegramă în care îi cer pune
rea libertate a lui Glezos.

Laburistul Fenner Brockway 
tși exprimă indignarea pentru 
faptul că in Grecia criminalii na- 
z'-tl sînt puși In libertatet iar 
eroul care q smuls steagul na
zist de pe Acropole este deținut 
pînă in praent în închisoare 
împreună cu numeroși oameni 
care au elogiat și au sprijinii 
acest act.

Cunoscutul jurist britanic D. N. 
Pritt, profesorii Maurice Dobb, 
Hyman Levy și alții au cerut gu
vernului grec săd pună în liber
tate pe Manolis Glezos, 

zile orașului purpnd pancarte pe 
care ecria „Jos guvernul Ho Ci
jon !“, „Să fie readus în țară 
pentru a fi judecat Li Sîn Manl“. 

într-o declarație dată publici
tății, Asociația profesorilor din 
Coreea de Sud arată că Li Sîn 
Man nu va putea niciodată »â-și 
decline răspunderea pentru cei 
12 ani de dictatură sîngeroasă și 
subliniază că poporul îl va che
ma în fața judecății.

PHENIAN 31 (Agerpres). — 
TASS transmite:

După cum transmite postul 
de radio Phenian, la 31 mai șo- 
ferii de autobuse din Seul — 
care luptă de Ia 20 mai pentru 
ziua de muncă de opt ore și 
împotriva concedierilor ilegale 
— au declarat grevă. Transpor
tul auto a fost paralizât in în
tregime.

triaș și reprezentant al vieții pu
blice din America, a făcut o vi
zită lui Adam Rapacki, ministrul 
Afacerilor Externe al R. P. Po
lone.

BONN. — După cum a comu
nicat Bauer, procurorul general 
al landului Hes«a. la Wiesbaden 
(Germania Occidentală) se pre
gătește o mare întîlnire a fas
ciștilor din întreaga Europă care 
se va desfășura sub lozinca : 
,,Comunitatea uniunilor credin
cioase re;chului“. Pentru a par
ticipa la această întîinire, care 
a fost fixată pentru ziua de 5 
luate, au fost Invitate 800 de or
ganizații și grupuri neofasciste, 
inclusiv toate organizații^ neo
naziste din Germania Occidenta
lă, Este semnificativ faptul că 
Butoritățile vest-germane nu în
treprind nici un fel de măsuri 
împotriva apropiatei tntîlniri fas
ciste de la Wiesbaden.

LONDRA. — Tntr-un articoi 
publicat marți dimineața, ziarul 
conservator britanic ..Daily Ex
press" subliniază că ..Anglia ar 
trebui să recunoască guvernul 
Germaniei Răsăritene". Accen- 
tulnd faptul că în actualele im. 
prejurări internaționale recu
noașterea de către Marea Brita- 
nle a guvernului R D. Germane 
reprezintă o măsură politică 
realistă, ziarul arată că guvernul 
de la Londra nu trebuie să s 
lase Influențat de eventual/ 
presiuni care s-&r exercita asu 
sa pentru a împiedica o as' 
nea acțiune.
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