
In întrecerea socialistă în cinstea Congresului P. M. R.

AZI MAI BINE CA IERI, 
MÎINE MAI BINE CA AZI!

Cresc noi gospodari

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Unul din obiectivele principele 
ele întrecerii la fabrica de con
fecții „Mureșul" din Tg. Mureș 
este calitatea produselor. Tine
rele Micloș Rozalia și Duka 
Piroska îndrumate de maistra 
secției Rusu Elena, dau numai 

produse de calitate.

Cînd a primit desenul, Iosif 
Socol l-a învirtit pe toate fețele. 
Trebuia să execute P matriță de 
decupare tole-stator, piesă care 
înghite mult metal. A făcut 
calcule peste calcule. Nu s-ar 
putea face altfel, incit să reali
zeze și ceva economii ? Parcă 
văzuse el o matriță veche, ca
sată. Dac-ar desface-o. sigur că 
ar putea folosi ceva metal. 
I-a cerut dispecerului Meteș 
Nicolae un bon pentru ma
trița veche. A desfăcut-o cu 
răbdare, a ales ce se putea fo
losi, a înlocuit segmenții de tă
iere. Lucrarea a fost gata cu 
peste 30 de ore înainte decit pre
vedea norma. Pe deasupra, în 
contul brigăzii s-a înscris încă 
un succes — 80 kg. metal econo
misit.

Altădată. Ion Pillger, respon
sabilul brigăzii, avea de execu
tat o matriță de decupare șaibă- 
transmisie-dinam-auto. Ce și-a 
zis el: „de ce să scot material 
nou de la magazie, cînd pot fo
losi o matriță asemănătoare ne
folosită acum din pricina schim
bării procesului tehnologic?" Și

Succese ale
* *

brigadierilor
‘ * _ J_ *muncii patriotice

întrecerea
inovatorilor

Cei peste 7.000 de 
tineri din raionul Re
ghin încadrați în 146 
de brigăzi utemiste 
de muncă patriotică 
au efectuat în întim- 
pinarea celui de ol 
lll-lea Congres 
P.M.R. lucrări în 
loare de 600.000

O contribuție 
seamă și-au adus ti
nerii la curățirea și 
amenajarea a 3.564 
ha. pășune și 38.000 
m.l. șanț, la repara, 
rea unui număr de 
65 poduri, la întrețh

șoselelor pe o 
de 36 km.» 

plantarea a

vor 
în 

Cit

69,000 lei economii
în Uzina ,,21 Decembrie** 

din Capitală, mișcarea ino
vatorilor cuprinde un număr 
din ce în ce mai mare de 
tineri. Sint în uzină oameni 
care au prezentat 2—3 sau 
chiar 4 inovații. Conducerea 
uzinei a inițiat în cinstea 
celui de al IH-lea Congres 
al P.M.R. un concurs de 
inovații. A început o perioa
dă de muncă entuziastă și 
creatoare. La riadul său or
ganizația U.T.M. a dat și ea 
o largă atenție acestei ini
țiative, organizind populari
zarea concursului în rîndu- 
rile tinerilor.

Rezultatele sînt bune. Ci
frele tânt în acest sens deo
sebit de edificatoare: au fost 
înregistrate un număr de 28 
inovații dintre care 18 sint 
deja aplicate.

Numai inovațiile prezentate 
în cadrul concursului 
aduce fabricii economii 
valoare de 60.000 lei.
despre realizatorii acestor 
inovații îi puteți găsi pe pa
noul inovatorilor, îi puteți 
cunoaște citind articolele ga
zetei de perete. Temea Ana- 
toi — de pildă — maistru 
la secția de șublere și ma- 
trițe-linotip a prezentat la 
concurs 2 inovații interesante 
menite să îmbunătățească 
simțitor calitatea produselor ; 
Șerhotei Constantin, a pre
zentat proiectul la a doua 
inovație ce constituie totodată 
angajamentul său in întîmpi- 
narea Congresului. Un alt 
inovator este Costache Va- 
leriu, din secția de auto
mate. El este socotit ca unul 
din ,,veteranii* inovatorilor 
din uzină. Are pină m pre
zent 6 inovații aplicate și 
două în lucru, a căror defi
nitivare vor constitui și ele 
îndeplinirea unor angaja
mente luate. Un mic amă
nunt : ,,veteranul’* are 23 de 
ani.

Și astfel de exemple mai 
pot fi date. Inovatorii își 
respectă angajamentul. Mun
ca lor plină de avînt crea
tor este însuflețită de dorin
ța de a intimpina cel de al 
lll-lea Congres 
cu importante 
producție

al partidului 
realizări in

V. MAȘEK

Concurs: 
„Cel mai bun 

inovator 
din întreprindere"

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru). — In a- 
ceste zile dinaintea Congrc- 
sului partidului, la întreprin
derea „Encsel Mauriciu” . d'.-n 
Tg. Mureș mișcarea de ino
vații și raționalizări se ex
tinde necontenit. Numai în 
primele 4 luni ale acestui 
an, Ia cabinetul tehnic s-au 
înregistrat peste H5 propu
neri de inovații și raționali
zări. Valoarea economiilor 
antecalculate a acestor ino
vații se ridică la peste 
193.000 lei. Sub conducerea 
organizației de partid, orga
nizația U.T.M. a inițiat de 
curind o întrecere între toate 
brigăzile de producție ale ti' 
neretului din întreprindere 
pentru a extince . și mai 
mult mișcarea de inovații și 
raționalizări. In acest scop 
s-a o-ganizat un concurs de 
inovații cu tema: „cel mai 
bin inovator din întreprin
dere". Un colectiv 
din’8—10 ingineri și tehni
cieni dau . zilnic • tinerilor 
la locul de muncă expli
cațiile necesare și consultații 
în vederea realizării propu
nerilor lor.

format

al 
ve
lei, 
de

nerea 
distanță 
?r la .
35.000 pomi fructiferi. 
Tot prin munca pa
triotică a tinerilor în 
comunele Petelea, 
Dedred și Logic s-au 
efectuat lucrări de 
hidroameliorații ce 
feresc de inundații 
peste 200 ha. pămînt 
arabil.

In fruntea aces
tor acțiuni se află 
utemiștii șl tinerii 
comuna Fa rage u 
Te au curățat o 
prafață de 400

de pășune, realizînd 
economii în valoare 
de 35.000 leî. Merită 
a fi scoasă 
dență și 
brigăzii utemiste de 
muncă 
din comuna 
care a
ha. de pășune, a re
novat căminul cultu
ral șî a amenajat șî 
un teren de sport in 
comuna lor.

în evr 
activitatea

patriotică» 
Lunca, 
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așa a făcut. A demontat matrița 
veche, a făcut adausuri la pan- 
soane. și de aici... economii de 
material, manoperă și timp. Mai 
dâunâzi. Marin Pâunescu, un alt 
membru al brigăzii a executat o 
matrița din fier cimentat în loc 
să o facă din oțel aliat de scule, 
material care costă scump.

Asemenea exemple găsești cu 
zecile în brigada lui Ion Pillger. 
de la secția sculeris a Fabricii 
„Electromotor" din Timișoara. 
Dispecerul Meteș Nicolae, ingi
nerul Octavian Abrudan, șeful 
secției și responsabilul tehnic al 
brigăzii, maistrul Alexandru Tar- 
ka s-au obișnuit cu cererile băie
ților, ,.Un bon pentru o matriță 
veche..." Ba mai mult, cînd ob
servă unele piese care se pot re
condiționa. aceștia îi informează 
„fulger" pe băieți. Faptele sînt 
simple, firești. Tinerii aceștia 
entuziaști dovedesc o deosebită 
grijă pentru metal, pentru ma
teria primă din care plămădesc 
viitoarele scule și dispozitive. 
Esențialul mi se pare a fi toc
mai acesta : faptul că în ultima 
vreme toți acești băieți au de
prins spiritul gospodăresc, cu 
toții dovedesc inițiativă, o grijă 
matură, de oameni chibzuiți față 
de gospodărirea metalului.

Drumul acesta, pină la înțele
gerea profundă a necesității gos
podăririi cu grijă a fiecărui 
gram de metal a fost drumul 
unei munci atente de educație a 
tineretului.

In urmă cu o vreme' brigada 
număra doar 5 tineri. Toți unul 
și unul. Floarea secției. Aceștia 
depășeau sarcinile de plan, dă
deau lucrări de bună calitate. 
Dar. în afară de brigadă erau și 
tineri care lucrau individual. 
Unii rămineau mereu în urmă, 
micșorînd succesele 
ale fabricii. Anton 
pildă, era mereu s 
Multe lucrări ale 
respinse la control, 
tineri exista concepția greșită 
ca la sculerie nu se pot face

LIDIA POPESCU 1

atelierului, 
Roncov, de 
sub normă, 
sale erau 

. La unii
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Vizita conducătorilor 
partidului și statului 

la Galați
în ziua de 5 iunie, tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Alexandru Moghioroș au 
făcut o vizită in orașul Galați.

Conducătorii partidului și sta- 
tu.ui. însoțiți de reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Con
strucții, Arhitectura și Sistema
tizare, de proiectanți și alți spe
cialiști, au fost întimpinați de 
tov. Anton Stoianovici, prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
Galați al P.M.R. și de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

A fost stabilit amplasamentul 
noului centru siderurgic a cărui 
construcție este prevăzută In 
proiectul de Directive ale Con-

greșului al Hl-lea al P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe 1960— 
1965 și pentru programul eco
nomic de perspectivă.

In aceeași zi conducătorii de 
partid și de stat au vizitat șan
tierul naval, construcții de lo
cuința și au examinat planul de 
sistematizare și dezvoltare a o- 
rașului în legătură cu construi
rea locuințe'.or pentru construc
torii și muncitorii noului com
binat siderurgic.

A fost vizitat de asemenea 
orașul Brăila.

Peste tot oamenii muncii au 
făcut oaspeților o primire căldu
roasă.

(Agerpres)
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La întreprinderea Metalurgică 
Bănățeană se dă o mare atenție 
calității produselor Iată în foto
grafie «Pe tinerii Grosu Alexan
dru, Ledler Ștefan șt Feyer luliu 
controiînd calitatea unor piese.

Din viața
și munca 
tineretului

Brigăzi artistice 
fruntașe pe raion

De curind în orașul SighU 
șoara a avut loc faza raională 
pentru brigăzile artistice de 
agitație, a Concursului cui- 
tural-sportiv al tineretului 
închinat celui de al lll-lea 
Congres al P.M.R.

Cele 44 brigăzi artistice de 
agitație din raionul Sighi
șoara formate din 572 de ti
neri romi ni, germani și ma-_ 
ghiari, au prezentat in ca
drul concursului progrdfhd 
artistice dedicate luptei par-:‘ 
tldului pentru construire^ 
socialismului in patria

Faza raională a fosi'^ști^" 
gată de tinerii din brigăzile 
artistice de agitație din co
munele Arghita și Saschiz.

STAN VÎRTAN 
instructor al Comitetului 

raional U.T.M. 
Sighișoara

VIOREL MOȘOIU 
director al Casei raionale 

de cultură

Consiliu! de Miniștri al Re. 
publicii Populare Romîne a luat 
cunoștință de mesajul din 2 iu
nie al președintelui Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, ți a examinat noile 
propuneri ale guvernului sovie- 
tic referitoare la s prevederile 
fundamentale ale Tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
țj totală.

Considered că aceste preve
deri reprezintă un program rea
list pentru rezolvarea problemei 
dezarmării generale și totale, sub 
un control internațional eficace

MAN VASILE 
activist al comi

tetului raional 
U.T.M, Reghin (Continuare în pag. 3-a)

(Agerpres)

desfășoară în- 
rapid. Construc- 
magaziî sînt a-

O brigadă utemistă de muncă patriotică a elevelor școlii de surori de cruce roșie din Pitești 
lucrind Ia reamenajarea parcului din cerrtiul orașului.

Foto : G MIHA1

Pregătiri pentru 
inmagazinarea 

in bune condiții 
a recoltei din acest an

La baze’e de recepționare se 
fac pregătiri intense pentru în- 
magazinarea in bune condiții a 
recoltei din acest an, Repararea 
și curățirea silozurilor și maga
ziilor au fost executate pma a- 
cum în proporție de 60 ’a sută, 
iar a pătatelor de 80 la sută. De 
asemenea lucrările de reparare 
și verificare a cîntare’or și bas
culelor sînt efectuate în propor
ție de 70 la sută, iar repararea 
utilajului de laborator este a- 
proape terminată.

In acest an capacitatea de de
pozitare a bazelor de recepțio
nare crește cu peste 400.000 tone 
prin construirea de noi maga
zii. In regiunea Timișoara, unde 
capacitatea de depozitare a ce
realelor sporește de aproa-pe 
două ori față de anul trecut, lu
crările de construcție a noilor 
magazii se 
tr-un ritm 
țiiîe noilor 
vansate și în regiunea Galați.

De la cocioabe —la mari
ansambluri arhitecturale

Omul, un prieten ceferist, care 
s-a mutat ieri într-un bloc nou 
în preajma Operei de stat mi-a 
spus: „Stau bine, foarte bine, 
am și o statuie acolo, în față“ 
— atîta a putut să-mi spuie, ÎHe- 
cat de emoție.

Această lumină de pe fața 
prietenului meu — un ceferist 
bătrin — mi-a adus în minte fe
țele oamenilor, pe litoralul Mării 
Negre, la Eforie, la Mamaia, la 
Mangalia — fețele acelor oameni 
uimindu-se și bucurîndu-se de 
frumusețea marilor ansambluri 
arhitecturale de pe litoralul mă
rii. Apoi mi-a amintit chipurile 
luminate ale mulțimilor de oa
meni care vin să privească și să 
admire splendidul ansamblu ar
hitectural din piața Palatului 
Republicii, splendida sală a Pa
latului.

Trebuie să mergi, să te oprești 
să privești mult aceste mari

de Traian Coțovei

ansambluri strălucitoare, «â te 
îneînți, dar și să gîndești : ce 
reprezintă aceste falnice apariții 
de piatră colorată ? Ce mesaj 
aduc în mijlocul bătrînului oraș 
aceste ,.nave“ care străpuns va
lurile în mersul lor vertiginos 
spre viitor ? Ce spune armonia, 
ce spun dimensiunile, vastitatea 
acestor construcții ? Ce spune 
dulcea lor lumină «i culoare, 
odihnitoare și bună ? Ce «pun 
acele nesfîrșite ferestre largi, 
spre spații, spre orizonturi, ce 
spun acele nesfîrșite balcoane 
suspendate, ca niște loji elegante 
si îmbietoare așezate în șiruri 
imense în fața marilor perspec
tive ale orașului, ale depărtări
lor cerului ? Ce spun aparta
mentele elegante, pline de con
fort și dătătoare de sănătate ?

Ce spun spațiile verzi, grădinile 
cu flori și arbori ?

Toate acestea spun un singur 
lucru și mare: noua concepție, 
noua filozofie față de om: gri
ja partidului și statului pentru 
omul muncii . pentru creatorul 
bunurilor materiale ale socie
tății.

La frumusețea noilor ansam
bluri arhitecturale se adaugă o 
altă frumusețe, un farmec ome
nesc : de cînd multele blocuri 
din oraș au fost date în folosință 
orașul București s-a umplut de 
o lume nemaivăzută de copii. 
După înfățișare, după sprinte
neala șî vioiciunea lor. după gla
surile lor răsunătoare îi recu
noști că sînt ai oamenilor mun
cii. părinții lor și-au ocupat de 
curind apartamentele cuvenite, 
în cele mai frumoase blocuri. în 
centrul oralului. Străzile răsună.

de strigătele de joacă ale aces
tor copii — parcă au poposit 
rocorii în oraș. Ei au spațiu 
larg, ei au ferestre largi spre 
soare, de unde pot privi cerul 
și orașul luminat ca în basme. 
Părinții lor au copilărit greu, 
cite zece într-o odăiță cu pă
mînt pe jos, cu o lampă de gaz, 
cărind apă cu căldarea.

Bojdeuca, odaia de paiantă, 
cocioaba ; acei ciorchini jalnici 
de odăițe și cocioabe date de 
burghezie clasei muncitoare au 
lăsat asupra oamenilor nevoiți 
să trăiască în ele o noapte de 
iuihniri, suferințe, mizerie și a- 
brutizare.

O cocioabă, o casă pricăjită, 
e tot una cu o noapte mare, cu 
un coșmar Bucureștii și toate 
orașele țării erau pline de ase
menea ciorchini mizerabili de 
cocioabe. Marile escavatoarc 
curăță astăzi pâmînlul orașelor

(Continuare în pag. 3-a)

în conformitate cu rezoluția 
doptată în unanimitate la 
noiembrie 1959 de către Adu
narea Generală a O.N.U., Consi
liul de Miniștri aî R.P.R. a ho. 
tărît să acorde întregul său 
sprijin noilor propuneri ale gu
vernului U.R.S.S. și a dat ins
trucțiuni corespunzătoare delega
ției romîne la Comitetul celor 
zece state pentru dezarmare.
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A FI EROU
de Nina Cassian

Vreau să spun din capul lo
cului că, fără a contesta 
existența unor anumite 

trăsături temperamentale, trăsă
turile morale, cele care țin. de 
concepția asupra lumii, sînt re
zultatul unei îndelungate influ
ențe educative pe care societa
tea o exercită asupra individului 
sub multiple forme. Tot din 
capul locului vreau să spun că 
noi nu considerăm eroism decit 
acea faptă măreață, 
care este pusă in 
porului, a mersului său 
Cred că este 
toată lumea că un 
cendiază o creșă, 
chiar dacă o face 
cu riscul vieții lui, 
nu poate fi numit 
erou. El este sau 
un dement, sau un 
asasin, sau amîn- 
două. De aseme
nea mi se pare ck 
care face un oare 
curaj, fără sâ știe 
jind interese obscure sau vrînd 
să-și satisfacă orgoliul, nu poa
te fi nici e| numit erou.

Noi nu concepem eroi 
conștiință sau simpli amatori de 
senzații tari. Nu considerăm 
eroism o clipă de inconștiență 
sau de beție individualistă, con
damnăm cu tărie ocel „Vivere 
pericol o sa mente- — o trăi peri
culos.

Comuniștii și uteciștii, in ile
galitate, aveau sarcina de a-și 
apăra cu grijă viața prețioasă, 
iar nu aceea de a și-o risca in 
mod imprudent Cînd insă inte
resul obștesc a cerut-o, ei și-au 
riscat-o, ba chiar și-au jertfit-o 
cu generozitate, știind că prin 
acțiunea lor au contribuit la mă« 
reața cauză a fericirii poporului. 
Eroii comuniști nu sint amatori 
de gesturi spectaculoase. Ei sint 
oameni conștienți, înarmați cu o 
concepție dară despre lume,

evident
ins

nobilă, 
slujba po- 

inainte. 
pentru 

care in-

fârâ

1
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Examenele sînt în toi. lată pe 
studenta Jiviu Aurelia din anul 
IV ol Facultății de tehnologie a 
produselor alimentare a Institu
tului politehnic din Galați in 

timpul unui examen.

răspunderi

despovărați de capricii indivi
dualiste, lucizi în generozitatea 
lor, eficienți în practica lor.

Este limpede că astfel de tră
sături nu-I însoțesc pe om de la 
naștere. Ele sint rezultatul edu
cației, al unor convingeri căpă
tate pe parcursul unei vieți tră
ite intens, al influenței spiritulu’ 
colectiv, al înțelegerii științifice 
a istoriei.

Nu te naști erou, ci devii erou.
Nu vreau să închei înainte de 

a pomeni ceva despre eroismul 
de fiecare zi. In scrisoarea a- 
dresată „Scinteii tineretului*4, un 
tinăr strungar se întreba ce fel 

de eroism poate să 
se nască în condi
țiile unei munci lip
site de riscuri și in 
timp de pace. Du
pă părerea mea, 
eroism înseamnă 
să muncești cu con
știinciozitate, per

severență și înflăcărare, să te 
doară fiecare rămînere în urmă 
o ța sau a unui tovarăș al 
tău, să lupți pentru a-ți însuși 
superioritatea morală, să con
damni inerția, falsificarea ade
vărului, nedreptatea, superficia
litatea, să nu-ți precupețești for
țele cind colectivul tău ți-o cere, 
să nu îngădui sub nici o formă 
dușmanului de clasă să-și exer
cite influența, să te preocupe 
soarta lumii, cu primejdiile și 
biruințele ei, să iubești și să 
urăști, știind de ce iubești și de 
ce urăști, iubirea și ura ta fiind 
fundamentate de crezul tău co
munist. Consider că a ține sea
ma de toate acestea și încă de 
multe altele, înseamnă a avea 
o structură eroică și că, în îm
prejurări excepționale, un astfel 
de om — și numai un astfel de 
om — va putea să înfăptuiască 
act© de o strălucire majoră, 
pentru care poporul îi va rămine 
recunoscător.

O înirecere 
pasionantă

In cinstea celui de al 
IU-lea Congres al Partidu
lui, Comitetul regional U.T.M. 
Oradea a organizat un con- 
curs „Drumeții veseli" pe 
tema „Drumul glorios de 
luptă al partidului pentru fe
ricirea poporului". La faza 
pe regiune a concursului 
s-au întrecut tinerii din ora
șul Oradea Și raioanele re
giunii. încă de la primele 
întrebări a reeșit faptul că 
participanții s-au pregătit te
meinic pentru această trecere 
in revistă a cunoștințelor 
fiecăruia din ei. Participanții 
la concurs au studiat uocu- 
mente de partid, au citit cărți 
de literatură in care sînt zu
grăvite figuri de comuniști, 
au vizionat filme, spectacole 
de teatru, etc.

Ca urmare fa Întrebările 
juriului concurenții au dat 
răspunsuri precise și bine 
documentate. După o Între
cere pasionantă, au rămas 
numai întrebările fulger la 
care au ieșit învingători ti
nerii Maria Horge și Marcel 
Ciortan, Ei au devenit cîști- 
gătorii concursului obținind 
cel mai mare număr de 
puncte. Printre cei care s-au 
evidențiat cu acest prilej se 
numără și tinerii Nicolae 
Marinescu, Cornelia Dobre și 
alții.

MIRA PETR1CA 
activistă a Comitetului 
regional U.T.M. Oradea

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a parlamentului finlandez

Mărfi seara a sosit in Capitală 
o delegație a Par lament ului fin
landez care va vizita țara noa
stră la invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine.

Din delegație fac parte Paavo 
Johannes Aitio prim vicepreșe
dinte al Parlamentului, deputat 
al Uniunii aemocrate a poporu
lui finlandez, conducătorul dele
gației, Aarre Edvard Simonen, 
președintele grupului parlamen
tar social-democrat: Esa Haikki 
Kaitila, președinte?? grupului par, 
lamentar al Partidului popular 
finlandez Nolle Matilainen, mem. 
bru al Comisiei afacerilor sociale 
a Parlamentului, deputat al Parti
dului social-democrat, Erhrti Vik
tor Tuuli, președintele Comisiei 
parlamentare de legislație și eco
nomie, deputat al Partidului coa
liției naționale, Pentti Paavall 
Liedes, deputat al Uniunii de. 
mocrate a poporalul finlande* 
Artturi Jâmsen. deputat Ql Uniu
nii agrare Samuet Alwar Sun- 
dell, deputat al Partidului popu
lar suedez și Erkki Antti Ke. 
tola, al doilea secretar adjunct 
al Parlamentului.

Aeroportul BăneaSa wa pavoa

zat cu drapele de stat ale R. P. 
Romine și finlandei, cu pancarta 
pe ca-rg erau înscrise in limbile 
romină șt finlandeză cuvinte de, 
bun sosit adresate oaspeților.

Membri, de'egației parlamen
tare finlandeze au fost IntlmpU 
nați la sosire de : Petre Drăgo* 
eseu, vicepreședinte al Marii A 4 
dună'i Naționale. Filip Geltz, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Al. Lăzăreanu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, M. Cruceanu, președin
tele Comisiei de politică externă 
a Marii Adunări Naționale, Gh. 
Vidrașcu, D'eședtntele Comisiei 
administrative a Marii Adunări 
Naționale, D. D'mconescu, preșe
dintele Sfatului popular al Ca
pitalei. Dionisie lonescu. șeful 
Ceremonialului de Stat, de nume
roși deputafl ai Marii Adunări 
Naționale. A fost de față Matti 
Pyykkd, Visă'cinatul cu afaceri 
al Finlandei la București.

Vicepreședintele Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romîne, Petre 
D'ăgoescu a adresat oaspeților 
un călduros cuvînt de bun sosit.

A răspuns conducătorul dele
gației Parlamentului finlandez.



Cum

Pentru o calificare înaltă 
a crescătorilor de animale

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

poate fi îmbunătățită
practica viitorilor crescători

Je animale
Școala noastră pregătește peste 

200 de viitori lucrători calificați 
în agricultură și zootehnie. Stu
diind proiectul Directivelor Con
gresului Partidului, gîndindu-ne 
cu seriozitate asupra prevederi
lor sale în ceea ce privește spo
rirea producției de cereale și a 
creșterii animalelor în viitorii 
ani, ne-am dat și mai mult sea
ma ce răspundere importantă ne 
revine nouă, celor care pregătim 
cadrele specializate care vor 
merge curînd să lupte pentru în
făptuirea acestor minunate pre
vederi. Tocmai de aceea, dorim 
să îmbunătățim cît mai mult 
programul de învățătură al ele
vilor.

Ceea ce nu ne mulțumește 
încă pe noi este felul cum se 
desfășoară practica elevilor. In 
mod curent, toți elevii care 
merg la G.A.S.-uri la practică 
muncesc pe toată perioada la 
cîmp, prășeec, recoltează etc. 
Dacă pentru cei de la agricol 
asta folosește, desigur, zooteh
nicii însă pierd mult. Ei nici 
nu apucă să vadă animalele în 
timpul acesta. Conducerile 
G.A.S.-urilor se scuză de acea
stă situație spunînd că, întru- 
cit ei trebuie să asigure hrana 
și cazarea elevilor, aceștia tre
buie să-și acopere
muncind. Și întrucît la sectorul 
zootehnic nu le pot da norme, 
nu le pot încredința animale, îi 
trimit numai la munca cîmpu- 
bii. Intr-un fel au și dînșii drep

ți i 
inii

cheltuielile

ei n interesează fiecare 
▼or să piardă nimic,

tete. Pe 
leu, nu 
deși aceasta n-ar fi o pierdere, 
pentru câ acești bani, care s-ar 
cheltui cu elevii — care ar pu
tea lucra în sectorul zootehnic 
ca ajutoare pe lingă crescători— 
ar fi o investiție folositoare în 
viitoarele cadre de crescători de 
animale, care, pregătindu-se bi
ne, ar putea apoi, cînd vor intra 
ca lucrători în G.A.S.-uri, să 
ducă, datorită pregătirii lor su
perioare, la sporirea producției

Soluția cea mai bună în acea
stă privință socotesc însă că ar 
fi aceasta : ca Ministerul Agri
culturii să aprobe ca cheltuieli
le pentru practica elevilor zoo
tehniști să fie suportate de către 
Trustul regional Gostat. Așa 
cum am arătat mai sus, aceasta 
nu ar fi o investiție neproduc
tivă, n-ar fi o pierdere, pentru 
că pregătirea viitorilor crescă
tori de animale e o chestiune 
foarte importantă pentru viitor, 
ca și pentru prezent.

A doua chestiune importantă 
pe care vreau s-o ridic este ur
mătoarea :

Noi ne aflăm sub conducerea 
Trustului regional Gostat, dar 
sîntem patronați de către G.A.S. 
Cuparu. Adică ar trebui să fim 
ca o 
lîngă 
știut, 
serios 
unde cresc viitoarele cadre

școală de ucenici de pe 
o uzină. După cîte este 
uzinele se ocupă foarte 
de aceste școli ale lor, 

de

muncitori, se îngrijesc de înzes
trarea lor materială etc. Or, pa
tronajul nostru de către această 
fgospodărie de stat este mai malt 
ormal. Cu ce ne-ar putea ajuta 

pe noi în mod 
Cuparu ?

Trebuie să vă 
vem ca animale pe lîngă școală 
doar 3 cai și 2 porci. G.A.S. 
Cuparu ar putea face însă un 
lucru foarte frumos. Adică m 
construiască aici, la noi, în in
cinta școlii, un grajd pentru raci, 
o îngrășătorie de porci și un sai
van de oi. Să primim apoi circa 
20 de vaci de lapte, 30 de porci 
și vreo 50 de oi, care să ser
vească pentru instruirea elevilor 
în timpul școlarizării. S-ar putea 
ca cineva să se mire, dar din 
toate acestea gospodăria ar câș
tiga. Ar cîștiga, pentru că noi 
am asigura prin elevi întreține
rea acestor animale în mod 
gratuit, ceea ce ar aduce gospo
dăriei cel puțin 50—60.000 lei 
economii. Gospodăria ar trebui 
să ne asigure doar furajele, și 
aceasta n-ar fi dificil pentru ci 
ne aflăm la o depărtare de 7 km. 
doar, mult mai puțin 
țiile sale. în afară de 
porci gospodăria nici 
bui să ne dea hrană
am asigura-o tot noi prin restu
rile de la cantină, ceea 
seamnă alte acenomii.

Eu socotesc că dâcă 
propunere ar fi studiata 
riozitate de către Trustul regio
nal Gostat și de către G.AS. 
Cuparu. și aplicată în practică, 
ar fi de mare folos școlii și ar 
fi convenabil și pentru gospodă
rie.

concret G.A.S.

spun că noi a-

decît sec- 
aceasta, la 
n-ar tre- 

pentru că

ce în-

această 
cu se-

ALEX. ȘERBAN 
directorul Centrului școlar 

agricol Găe-ști, regiunea Pitești

0 propunere

Un ajutor 
prețios

După cum se știe, gospodări
ile colective nou înființate, cu o 
suprafață mai mică de teren, 
nu au încă ingineri agronomi 
sau zootehniști. care să se ocupe 
îndeaproape și direct de îndru
marea științifică, de organiza
rea muncii colectiviștilor. Soco
tesc însă că șl aceste gospodă
rii trebuie să se bucure de în
drumarea specialiștilor, mai ales 
in privința creșterii animalelor. 
Iată, de pildă, inginerii și teh
nicienii zootehniști, medicii ve
terinari de la raioane pot răs
punde fiecare de cite o aseme
nea gospodărie. în oare să vină 
cel puțin odată pe săptănuîină. 
Ei ar putea, spre exemplu, să-i 
ajute pe crescătorii de animale, 
de aici, la fixarea rațiilor de 
hrănire, la cunoașterea celor 
mai bune metode 
a animalelor.

In felul acesta 
riile colective mai
să-și dezvolte cît mai repede 
sectorul zootehnic.

Eroul Muncii Socialiste Con
stantin Adochiței de la G.A.S. 
Coțușcc, regiunea Suceava, 
a transformat brigada sa in
tr-o adevărată școală a me
todelor înaintate zootehnice. 
Sub îndrumarea sa directă ti
nerii din brigadă discută a- 
desea despre buna îngrijire 

a animalelor.

de întreținere

șl gospodă- 
mici ar’ putea

ALEXANDRU GAGIU
crescător de ei la G.A.S.
Boldu, regiunea Ploești

Chiar și în timpul verii, în orele 
libere, crescătorii de ol de la 
G.A.C. Vîlcele, raionul Rîmnicu 
Sărat, iși rezervă timp pentru 

studiu.

Sâ înveți mereu, să devii un bun cunoscător al științei creșterii animalelor, iată o condiția pen 
tru obținerea marilor producții in sectorul zootehnic. Crescător ui de oi Alexandru Guiu a înțe, 

Ies acest lucru și studiază temeinic cărți și bro șuri zootehnice.

Cartea zootehnica — 
cerințelor practiciila nivelul

Itrvățăminttil agro-zootehnic 
ne înarmează an de an cu o 
serie de cunoștințe noi și folo
sitoare. Dar dacă ne-am tr.iă- 
țumi doar cu aceste cunoștințe, 
n-am realiza toi ce se poate 
practic realiza. Cunoștințele că
pătate in cadrul anvițâmintuiui 
ag.-o-zootehrric trebuie adân
cite, aprofundate. Trebuie să 
apelăm, c* in toate domeniile 
de activitate, la cărți. Ptaâ nu 
de ratot, w mtărttoni ți ta- 
gnătoro sAfcfeam ei studiid 
cârtitor de apeciaiiîate • o trea- 
bă a inglnertitef zeo*e*mist. a 

a brigadierilor, 
irr.airăe ața 

pricepem, iar zooteh- 
apedalitate să ne atra-

veterinaruiui și
Nd să îngrijim ani: 
cum ne------------**'
niștii de

Ain legătură
cu cursurile zootehnice de masă

Este știut ce im
portanță are pentru 
buna îngrijire a ani
malelor, pentru obți
nerea unor produc
ții mari in sectorul 
zootehnic, priceperea, 
calificarea buni a 
îngrijitorilor de ani
male. este de 
ajuns să ai numai 
hrană Ș» adăposturi 
corespunzătoare, ci 
trebuie ca cei care 
se ocupă de crește
rea și îngrijirea ani
malelor să știe să 
aplice o îngrijire ra
țională. Meseria de 
crescător de anima
le presupune cunoa
șterea anumitor nor
me științifice de în
grijire. hrănirea, 
mulsul etc., ca și în
sușirea unor 
ple cunoștințe zoo- 
veterinare. De aceea, 
îngrijitorii de ani
male din G.A-6, și 
G.A.S. trebuie să în
vețe meseria, să-și 
însușească știința 
creșterii animalelor. 
Există în acest scop 
create cursurile a- 
grozootehnice de iar
nă. Acestea însă se 
întrerup pe o perioa
dă foarte mare în 
cursul anului. In pe-

multi-

rioada relativ scurtă 
in care se desfășoa
ră, îngrijitorilor de 
animale nu li se pot 
preda decit un nu
măr restrlns de lec
ții, după care, o 
perioadă foarte lun
ga (pini la iarna 
viitoare) îngrijitorii 
de animate pierd 
contactul cu invăță- 
mintul zootehnic or
ganizat. Dacă pen
tru cei care lucrează 
la munca cîmpului, 
întreruperea acestor 
cursuri pe toată du- 
rata muncitor agri
cole este justifkaU, 
îngrijitorii de ani
male nu sint le
gați de campanii a- 
grioote, munca tor 
are u-n caracter con
stant, ei se află Îm
preună tot timpul. 
Gursuri zootehnice cu 
îngrijitorii de ani
male se pot organi
za deci pe tot timpul 
anului.

Primăvara, 
cu începerea 
natului, programul 
de grajd este modi
ficat. Îngrijitorii 
merg cu animalele 
in taberele de vară 
(noi am organizat 
și mulsul și adăpa-

odată 
pășu-

tul animalelor la 
pășune). Și in aceste 
condiții, in timpul 
zilei, programul de 
pășunat permite în
grijitorilor să-și re
zerve timp pentru a- 
ceste cursuri. care 
K pot tine chiar a- 
colo, la pășune. In
ginerul sau tehnicia
nul zootehnist poate 
sa organizeze săptă
mânal asemenea lec
ții, la care îngrijito
rii ar putea învăța 
la timpul cel mai 
potrivit despre fu
rajarea In timpul ve
rii, ar putea să cu
noască bine pășunea, 
ierburile, valoarea 
lor nutritivă. In ge- 
neral, programul 
cursurilor poate fi 
stabilit in funcție de 
necesitățile de califi
care la fiecare uni
tate agricolă socia
listă in parte.

Propun deci, să se 
studieze posibilitatea 
organizării învăță- 
mi ntuiui zootehnic 
pentru îngrijitorii de 
animale pe toată pe
rioada anului.
Ing ROTARUJ ION, 
directorul G.A.S.
Ardud, raionul 

Satoi San.

gâ atenția dacă greșim cumva 
Lipsa de cunoștințe teoretice 
ne-a împiedicat să obținem re
zultatele pe care le doream- 
Obțîr.eam în medie 10 1. lapte 
pe zi de la o vacă și realizam 
un spor zilnic in greutate de 
"(to grame pe cap de vițel. Re
zultatele nu ne mulțumeau. Și 
pentru că nu ne nuliameiu. am 
datat să Ie Îmbunătățim. Pentru 
aceasta am apelat la ajutând 
cârtitor de specialitate. Cirțț ca 
„ i agr i prea racior'. „Igieua

a * " 
natul raționai*.

circule dii
tre luc-ățorn din 
tehnic.
cotim 
acorde 
atenție

broșurile scoase de Editura A- 
grosihrică sint utile și pe tațe- 
lesii nostru Unele inaă nu 
spun aproape nimic nou față 
de ce știe un mulgător obiș
nuit. Iată, de pildă. broșura 
. Administrarea rațională a hra
nei* nu spune nimic mai mult 
decît tabelele pe care te avem 
noi afișate în grad. Or noi soco
tim că odată ce calificarea mul
gătorilor Inceoe să crească, Edi-

rea 
ivi tAunndor*, Pâțu- 

,Cre*tere> vi- 
au incepiit sâ 

mină in .Tiinâ prin, 
sec tor J zoo- 

Tocmai de aceea se
că trebuie sâ i se 

în viitor o tot mai mare 
cârfii <fe popularizare a 
zootehnice In generat.

tura Agrosilvică ar trebui să 
piiHjce broșuri iu învățăminte 
noi, broșuri care să arate amă
nunțit, explicit și simplu căile 
pe care le indică știința zo
otehnică în diferite domenii ale 
creșterii animalelor. De pildă, 
ne-ar fi de folos acum broșuri 
pe înțelesul nostru despre fa. 
sâmirtțarca artificială a anima
lelor în care să se explice sim
plu, da- amănunțit, cum putem 
tace aceasta operație foarte in- 
semnară. Socr-bm, de aseme
nea. că unele broșuri nu dau 
suficiente exemple concrete lua
te din practică Iatâ, noi avem 
următoarea propunere concretă: 
Editura să ia legătura cu cei maj 
buni fruntași in creșterea ani- 
matelor, cu o îndelungată prac
tici în producție pentru ca a- 
cești a să scrie broșuri despre 
metodele lor de muncă, despre 
constatările lor personale 
lungul anilor- Acestea ar avea 
avantajul că ar fi foarte con
crete, scrise simplu și pe înțe
lesul tuturor.

PETRE BORieEANU, 
mulgător

EMERIK THOMAS, 
îngrijitor de viței, G.A.S. 
O stun, raionul Sf. Gheorghe 

Regiunea Autonomă 
Maghiară

de-a

SPECIALIȘTII
Sarcinile sporirii producției 

animaliere pe care astăzi ni le 
pune in față proiectul Directive
lor celui de al III-lea Congres al 
Partidului nostru, sint în aceeași 
măsură atît ale mulgătorului din 
cel mai îndepărtat sector zooteh
nic, tit și ale oamenilor de știin
ță, ale cercetătorilor și specialiș
tilor noștri. Noi toți trebuie să 
răspundem în fața partidului în 
egală măsură de felul cum înde
plinim aceste sarcini ce ne-au 
fost încredințate spre îndeplinire. 
Iată de ce socotesc foarte necesar 
și important ca eforturile noastre 
pentru sporirea numărului ani
malelor și a producției acestora 
să fie mult mai temeinic spriji
nite de către specialiștii noștri în 
zootehnie. Iată, de pildă, în a- 
propierea gospodăriei noastre se 
află stațiunea experimentală zoo- 
tehnică Slobozia. Aici, specialiștii 
desfășoară o muncă intensă de

NE POT
fi obțin desigur rezul-cercetare

tate folositoare. Trebuie însă ca 
aceste metode, tot ceea ce ei ve
rifică și descoperă ca bun și 
înaintat să ajungă cit mai repe
de și direct și la noi. De aceea, 
cred că ar fi bine ca fiecare 
specialist să ia în supraveghe
rea sa sectorul zootehnic al 
cîte unei gospodării colective de 
a cărui îndrumare să răspundă 
permanent, să ia parte ac
tivă la organizarea sau reorgani
zarea sectorului zootehnic, să ur
mărească o perioadă de timp 
procesul de producție și să arate 
apoi ce e bine și ce nu este bine 
să se facă. De asemenea, să ne 
împărtășească din experiența 
înaintată a stațiunii lor experi
mentale. Eu, de pildă, cred că 
așa ar fi bine, ca atunci cînd ei 
ajung la o concluzie, tind au în 
față rodul bun al unei cercetări, 
de aceasta si beneficiem și noi

Schimburile 
de experiența sâ devină 

o practica obișnuita
Anul trecut, Trustul regional 

Gostat a organizat un schimb 
de experiență între lucrătorii din 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
noastre și al G.A.S. Zalău. Pen
tru noi, cei din G.A.S. Poiana, 
această măsură a avut rezultate 
practice deosebit de importante. 
Ceea ce ne-a impresionat mai 
mulț acolo a fost grija ce se a- 
cordă în această gospodărie în
grijirii raționale 
taurin de a cărui dezvoltare op
timă depinde în bună măsură
producția pe viitor. Am văzui 
aici un lucru nou : vițeii
pînă la două luni sint ținuți în 
boxe separate și nu la un loc. cu 
cei mari, care-i pot lovi sau în
depărta de la tainul de concen
trate. Am văzut de asemenea un 
dispozitiv ingenios pentru adă
patul vițeilor, dispozitiv care asi
gură alimentarea jghiaburilor in 
permanență cu apă proaspătă. 
Am constatat că aici mulsul vaci
lor se face imediat după curăți
rea de dimineață a grajdurilor și 
aceasta fiindcă vacile sătule lasă 
mai greu laptele, fapt care influ
ențează negativ asupra produc
ției zilnice. La întoarcere am 
studiat posibilitățile de a pune 
în practică cele văzute. Am con
struit și noi un dispozitiv simi
lar pentru adăpatul vițeilor și 
am trecut pe cît e posibil la gru
parea vițeilor în țarcuri separate 
după vîrstă. Aceasta a avut ca 
urmare o creștere zilnică a spo
rului de greutate cu peste 80 
grame.

Am dat aceste cîteva exemple 
pentru a arăta cît de importante 
și folositoare sint schimburile de 
experiență în activitatea practică 
a crescătorilor de animale. Iată 
de ce ne-am gîndit să propunem 
Trustului regional Gostat și sec
ției agricole a sfatului popular 
regional să se preocupe mai în
deaproape de organizarea schim
burilor de experiență în ramura 
zootehnică. E necesar aceasta 
pentru că noi nu putem ști atît 
de precis unde se afli cea mai 
buni experiență intr-un domeniu 
sau altul, unde lucrează cei mai 
destoinici fruntași, trustul și sec
ția agricolă avînd întotdeauna o 
privire mai largă, mai generală 
decît noi asupra tuturor unități
lor agricole socialiste din re
giune. Iată, de pildă, în gospo
dăriile agricole de. stat din re
giunea noastră lucrează mulți 
îngrijitori de animale și mulgă
tori fruntași. Propunem ca acești 
fruntași * să fie îndrumuți să 
meargă cît mai des în mijlocul 
lucrătorilor din sectorul zooteh
nic și să țină lecții practice cu 
privire la îngrijirea rațională a 
animalelor, să împărtășească din 
experiența lor în ce privește ob
ținerea de producții sporite. 
Propunem, de asemenea, să se 
organizeze într-una din gospo
dăriile de stat din regiunea noa
stră schimburi de experiență cu

a tineretului

participarea lucrătorilor din sec
torul zootehnic al mai multor 
gospodării cu același profil, 
schimburi în cadrul cărora cres
cătorii de animale să-și împărtă
șească reciproc experiența lor, 
Ținînd cont de faptul că în con
dițiile actuale, mecanizarea prin
cipalelor lucrări din sectorul 
zootehnic se impune ca o sarcină 
de primă necesitate, propunem 
să se organizeze un schimb de 
experiență pe această temă in- 
tr-una din gospodăriile agricole 
de stat în care există posibilități 
materiale pentru aceasta. Propu
nem Trustului regional Gostat și 
secției agricole regionale să or
ganizeze vizite periodice ale lu
crătorilor din sectorul zootehnie 
la stațiunile experimentale zoo
tehnice, vizite in cadrul cărora 
crescătorii de animale au posibi
litatea să cunoască metodele cele 
mai noi și eficace de îngrijirea 
animalelor,

CAȘU VALERIU 
brigadier zootehnic 

G.A.S. Poiana, raionul Turda, 
regiunea Cluj

O mai buna
organizare 

a „școlilor" 
din C. A. S.

Sintem două dintre __
opt tinere care în luna fe
bruarie a acestui an am fost 
trimise de organizația

cele

Tinerii înggrijitori de porci de la G.A.S. Reghin au obținut însemnate succese în producție. A- 
ceasta se detorește in mare măsură și bunei lor calificări profesionale, lată-i discuți nd îm- 

h rănire a porcilor.preună cu brigadierul zootehnic despre noi metode de

AJUTA MAI MULT, MAI CONCRET
cit mai repede. Desigur, e foar
te bine ca acestea să fie popu
larizate prin reviste sau studii, 
dar mult mai bine ar fi pentru 
noi dacă cercetătorul respectiv 
ar veni de îndată pe la noi și 
ne-ar arăta personal concluzia 
nouă la care a ajuns dinsul, care 
e importanța ei practică și ce 
trebuie să facem noi concret în 
această privință. Cercetătorul ar 
avea și el încăodată prilejul să 
le verifice în practică și, uneori, 
ar putea într prinde cercetări 
chiar în gospodăria colectivă,

O problemă deosebit de impor
tantă care stă în fața gospodări
ilor colective la ora actuală este 
îmbunătățirea raselor de animale. 
Și cît de mult ne-ar putea aju
ta specialiștii de la I.C.Z. pe noi 
colectiviștii în această direcție.

Cred, de asemenea, că ar fi 
bine oa schimburile de experien-

ță dintre lucrătorii din zootehnie 
să se facă sub directa suprave
ghere a specialiștilor de la I.C.Z. 
în felul acesta s-ar putea trage 
învățăminte mult mai multe și 
mai folositoare de către cei care 
iau parte la asemenea acțiuni.

Tot I.C.Z.-ul ar trebui să se 
ocupe de popularizarea în rin- 
durile colectiviștilor noștri a ce
lor mai bune experiențe obținute 
în raion sau regiune de către în
grijitorii de animale fruntași, 
pe care ei să le verifice din 
punct de vedere științific, să le 
explice mai pe larg și care apoi 
să fie lurg generalizate.

Cred că Institutul de Cerce-

tari Zootehnice ar trebui 
pună aceste sarcini organizato
rice în planul de activitate al 
stațiunilor sale, alături de obiec
tivele concrete de cercetare care 
li se încredințează. Aceasta pen
tru că aceste stațiuni trebuie să 
capete un rol tot mai însemnat 
în răspindirea directă a meto
delor noi, înaintate zootehnice 
în unitățile agricole socialiste 
din împrejurimile lor.

PROGOP1E BRÎNZAN 
președintele G.A.C, ,,9 Mai“ 
Dragalina, raionul Călărași, 

regiunea București

trimise de organizația de 
partid și conducerea gospo
dăriei colective șa ne califi
căm ca îngrijitoare de ani
male la G.A.S- Moțâței. Cu
noștințele ciștigatț de noi în 
cele 15 zile, cit am învățat 
în G.A.S., s-au dovedit de 
mare folos pentru bunul mers 
al muncii in sectorul zooteh
nic ai gospodăriei noastre 
colective.

De altfel, în general, acest 
sistem de calificare a cres
cătorilor de animale s-a do
vedit pretutindeni foarte util 
și cel mai simplu de rea
lizat.

Tocmai de aceea ne-am 
gîndit să facem ta această 
privință o propunere.

Trimiterea de colectiviști 
tineri sau vîrstnici care "" 
se califice în meseria 
crescători de animale 
G. A. S„ sâ devină o preo
cupare practică a fiecărei 
gospodării colective. Acestea 
nu trebuie să se rezume 
numai la cele 10—15 zile 
cit tinerii învață în G.A.S. 
După aceste cursuri contac
tul cu fermele zootehnice din 
G.A.S. nu trebue întrerupt. 
Tocmai de aceea credem că 
e bine ca, periodic, la ctteva 
luni de zile crescătorii de 
animale din G.A.G. să mear
gă prin rotație cîte 3—5 
zile ta G.A.S, pentru a 
lua cunoștință de noile me
tode științifice în creșterea 
animalelor, puse ta prac
tică de muncitorii din sec
torul zootehnic al G.A.S., 
pentru a-și împrospăta cu
noștințele căpătate.

In timpul iernii crescătorii 
de animale din G.A.G. par
ticipă Ia cursurile zootehnice. 
Ar fi bine dacă pe lîngă in. 
ginerui sau tehnicianul co
lectivei, ar fi invitați să țină 
' '' practice la aceste 

și unii crescători 
de animale din 

De asemenea, soco- 
dat fiind faptul că 
acesta de calificare 

de animale

să 
de 
în

lecții 
cursuri 
fruntași 
G.A.S. 
tim că. 
sistemul 
a crescătorilor _ _____.__
colectiviști în G.A.S., s-a do
vedit foarte folositor, extin- 
zindu-se in întreaga țară, ei 
ar trebui să se desfășoare pe 
viitor mult mai temeinic și 
organizat. Așa, de pildă, a. 
cest sistem ar trebui să stea 
în atenția seațiSor agricole 
ale sfaturilor populare regio- 
nale, care să le organizeze : 
împreună cu Trusturile regi
onale Gostat, pe baza unui 
program dinainte stabilit, 
precizindu.se totodată condi
țiile in care să se desfășoa
re școlarizarea obligațiile 
ambelor părți. Asta este foar
te . necesar pentru că acum, 
trimiterea colectiviștilor la 
calificare în G.A.S. se face 
greoi, nu există înțelegeri 
bine precizate între G.A.G. 
și G.A.S., totul e făcut a- 
proape întîmplător Socotim 
că e bine ca în viitor să nu 
existe nici un crescător de 
animale din gospodăriile co
lective fără să fi trecut prin 
„școala11 zootehnică din 
G.A.S.,

ELENA IVAN8A
Și

DESP1NA BADEA
infrijiloare dt rod 
to G.A.C. MagUrit, 

regiunea CroioM

precizindu.se


SECRETARA
DE PA R T1D

Adfncită în lectura unor în
semnări dintr-un carnet, tovară
șa Aureli* Voinea, secretara or
ganizației de partid de la Fa
brica „Libertatea“-Sibta, n-a 
observat cînd Stela G. a deschis 
ușa sediului,

— După cum se vede, spune 
fata cu o voce domoat*, ești tare 
ocupată acum. Mai bine vin 
altădată...

— Să nu lăsăm pe miine ce 
putem tace 
che zicală.
loc. (Tovarășa Aurelia răsfoi 
mai departe carnetul. După un 
timp il dădu la o parte și privi 
atent, insistent in ochii fetei). 
Spune, despre ce este vorba ?

— Am venit la dumneata 
să-ți cer un sfat. Nu știu cum 
să încep...

...Iubesc un băiat... De fapt 
slut ca și logodită cu el. Acum 
este plecat la o școală. Părinții 
mei însă mă tot zoresc să mă 
mărit cu un altul. Este el un pic 
cam în vîrstă, dar nu-i nimic — 
spune mama. Vorba este ce să 
fac ? Să mă mărit cu cel pe 
care mi l-au găsit părinții. Sau 
să mă mărit cu cel pe care ™ 
l-am ales eu ?

Secretar* organizației de 
partid rămase cîteva clipe pe 
ginduri.

— Vasă zică așa stau lucru
rile, 6am încurcată poveste. Ce 
sfat aș putea să-ți dau? Mai in- 
tîl să știi tată dragă, că *-țl în
temeia un cămin, este un lucru 
de cea mai mare însemnătate in 
viața unui om. Și acum, vrei 
să-ți spun cu cine să te măriți. 
Dar la urma urmei, tu pe cine 
iiibești Ș Sau măcar Știi ce este 
dragostea, ce înseamnă să iubești 
cu adevărat? Și secretara orga
nizației de partid s-a adincit cu 
Stela întro discuție aprinsă 
despre dragostea adevărată, sin
ceră, care stă la baza căsniciei, 
a familiei în zilele noastre. S-a 
dus vremea, i-a spus secretara 
de partid, cînd minați de senti
mente meschine, egoiste, in 
goană după avere și bani, pă
rinții își obligau copiii să-și su
grume sentimentele curate. A- 
cum sînt alte timpuri. In orice 
caz nu trebuie să uiți că este 
imoral să te căsătorești cu un 
om de care nu te leagă senti
mente puternice de dragoste.

— Așa-i întotdeauna. îmi spu
ne Suzana Albescu, secretara or. 
ganizației U.T.M. Iși face timp 
să stea de vorbă cu oricine și 
in orice problemă. Și in fiecare 
zi vin aici zeci de oameni să-i 
împărtășească bucuriile mu ne
cazurile, să primească de I* 
dînsa un stat.

— Deși nu este de multă vreme 
secretara organizației de partid, 
ea a reușit să cunoască bme fa
brica, pe mulți oameni, s-a preo
cupat de un cerc larg de pro
bleme, mi-a povestit Suzana. 
Să-ți dau un exemplu. Intr-o 
vreme, țesători* nu reușea să-și 
îndeplinească planul de calitate. 
Din această cauză reclamațiile 
de la beneficiari curgeau cu 
duiumul. Cum in țesătorie, ca 
și în întreaga fabrică de altfel, 
majoritatea muncitorilor slnt ti
neri, tovarășa Voine* a venit 
la comitetul U.T.M, să ne ceară 
părerea.

— Care să fie cauzele acestor 
lipsuri ? ne-a intrebat ea. Voi, 
comitetul U.T.M. le cunoașteți, 
ați luat măsuri pentru înlătura
rea lor ?

— Am luat, cum să nu, l-am 
răspuns. Am organizat cîteva »- 
dunări în care s-a discutat des
pre calitatea produselor, au fost 
criticate fetele care lucrează ne
glijent, postul utemist de control 
le-a făcut epigrame, caricaturi...

Tovarășa Voinea a rămas Ne
mulțumită de explicațiile mele.

— Desigur, mi-a răspuns 
dînsa, mai sînt și unele mani
festări de indisciplină, dar sla
ba calitate a țesăturilor nu se 
poate explica numai prin indis
ciplina unora Trebuie să existe 
$i alte cauze...

Din discuția aceia, precum și 
din altele avute cu tovarășa 
Voinea ne am dat seama că de

astăzi, spune • va*
Așa că te rog... ia

organizației

fapt noi, comitetul U.T.M, nu 
cunoșteam situația reală din țe- 
sătorie Și de aceea nu fusesem 
in stare să luăm nici o măsură 
concretă pentru a pune capăt 
lipsurilor. După ce ne-a convins 
de aceasta ne-a atras atenția cu 
toată seriozitatea asupra mani
festărilor " '
există în 
U.T.M.

Critica 
ei. Nu 
la întîmplare. . .
cercetăm profund starea 
lucruri <" 
că mimat ____ _
coperi cauzele reale ale lipsu
rilor și stabili apoi cele 
mai eficiente măsuri pentru în
lăturarea lor.

In zilele următoare, echipe 
formate din cei mai buni 
muncitori au urmărit îndea
proape procesul de producție, 
modul în care funcționează răz
boaiele, an controlat zilnic fie
care metru de stofă... Așa au 
fost descoperite cauzele lipsuri
lor : insuficienta calificare a unui 
număr de tinere muncitoare, or
ganizarea defectuoasă a contro
lului de calitate etc. Odată cu
noscute aceste neajunsuri s-au 
luat și măsuri pentru înlăturare* 
lor. La propunere* organizației 
de partid, în țesătorie s-a orga
nizat un curs de ridicare a cali
ficării profesionale In care >■ 
fost încadrate peste 30 de tete * 
căror cunoștințe și deprinderi 
practice In muncă erau incă re
duse- Apoi, pe fiecare schimb, 
s-a creat cite un cuts de minim 
tehnic, I* care peste 100 de tine
re, își îmbogățesc continuu cu
noștințele tehnice și profesiona
le. Totodată, s-a introdus u« 
control sever pe faze de opera
ții. Măsurile stabilite Și-au ară
tat curlnd roadele. Inceptnd di* 
luna ianuarie a acestui an. țe
sători* își îndeplinește cu regu
laritate planul de calitate.

Participind alături de comu
niști ia infăptuirea acestei ac
țiuni, noi, membrii comitetului 
U.T.M., am avut mutte lucruri 
importante de învățat. In pri
mul rînd am învățat că înainte 
de a lua o hotărwe sau alta, tre
buie sa cercetăm cu ce* mai 
mare atenție faptele, să stabi
lim cauzele reale ale lipsurilor 
și numai după aceea să ne apu
căm de treabă. Altfel, munci 
noastră va fi zadarnică. Și am 
mai ințetes un lucru de preț, 
acela că. pentru * antren* 
masa larg* a utemișfflor ta în
făptuirea unei acțiuni trebuie s* 
desfășurăm o susținută muncă 
politic* de convingere și m o 
muncă administrativă, așa ewn 
făceam noi uneori.

Sfaturile tovarășei Voinea și 
«le celorlalți comuniști repre
zint* o călăuză stgurâ în activi
tatea organizației U.T.M.

La îndemnul comitetului de 
partid și personal al tovarășei 
Voinea, noi am inițiat multe ac
țiuni interesante pentru educarea 
politică și moral* a fetelor, pen. 
tru organizarea in mod plicul 
și educativ a timpului lor liber. 
In mai multe adunări deschise 
U.T.M., comuniști cu « bo
gată experiență 
și de viață au

de formalism care 
activitatea comitetului

își are și ea rostul 
poate fi folosită, așa, 

Noi trebuia să 
___ de 

din țesătorie fiind- 
I astfel puteam des-

Cresc
(Urmare din pag. l-a)

mai put face eco-

organizația de 
au arătat tinerilor

IMPORTANT

întreprinderea 
„CIANOGEN“ 

Comuna Crînguri - Găești - 
regiunea Pitești

produce și livrează pe bază 
de comenzi :

CIANOLGID dezinfectant 
puternic pentru uz extern.

COMPRIMATE (tablete) cu 
degajări de SO 2 pentru 
distrugerea dăunătorilor din 
eirnp (țiștarilOr).

BIOSULFITIN desinfectant 
al cramelor și pivnițelor de 
vin precum și al padocurilor 
și grupurilor sociale : distru
ge flora microbiană și orice 
insectă supărătoare.

PARA-AVIGEN desinfectant 
de uz veterinar, se aplică cu 
succes în febra gftoasă.

ARSENIAT DE CALCIU Șl 
CUPRU produs insectofungi- 
cid.

Protejați silozurile din 
G.A.S. și G.A.C. cu hîrtlo 
specială „CIANOGEN”.

de munci
T. vorbit fe
telor despre lupta eroică a parti
dului în ilegalitate, despre con
dițiile minunate de muncă și de 
viață pe care le-a creat tinere
tului regimul democrat-popular. 
Tot la indemmti comuniștilor am 
organizat cu fetele discuții, con
vorbiri despre prietenie și dra
goste. cum să ne îmbrăcăm cu 
gust, cum să ne purtăm în socie
tate, concursuri „Cine știe ciști* 
gă“ pe diferite teme profesionale 
și de cultură generală, excursii 
prin împrejurimile Sibiului și că
lătorii imaginare pe harta pa
triei ele. care s-au bucurat de 
mult succes.

Dar cite alte lucruri impor
tante. continuă Suzana, n-am ta- 
vățat noi, membrii comitetului
U. T.M. de ia comuniști, de la 
tovarășa Voinea mai ales c« 
care venim mai des în contact.

Secretara organizației noastre

Informații
Marți dimineața, poetul' chi

lian Pablă Neruda, care este 
oaspete al țării noastre lă in
vitația Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R . a făcut o vizită la In- 
>Ulutul romîn pentru relațiile 
culturale ou străinătatea, unde 
a avut o întrevedere cu Al. Bui- 
can. vicepreședinte al iflstittrtu- 
lui.

în cursul aceleiași zile, la U- 
niversrtatea C. I. Părhon, Pa
blo Neruda a avut o întrevedere 
cu studenți fomîni care urmea
ză cursurile de limba și litera
tura spaniolă ale Facultății de 
filologie.

★
Acad, prof Anastasias Orlan

dos, secretar general al Acade
miei din Atena, care este oas
pete al țării noastfe ia invita
ția Academiei R. P. Romme, a 
vizitat marți dimineața I Știu
tul de arheologie al Academiei 
R.P.R și Muzeul de antichități. 
Apoi oaspetele a făcut o vizită 
la Prezidiul Academiei R. P. Ro
mine. unde â fost primit de 
acad Atanase Joja, președintele 
Academiei R P Rornîne. La în
trevedere au asistat acad. Iorgu 
lordafl, vicepreședinte al Acade
miei R P Rornîne, acad. Emil 
Condurachi, directorul Institutu* 
lui de arheologie al Academiei 
R. P Rornîne, și alțl oamefii de 
știință.

★
Delegația de scriitori maghiari 

in frunte ou Foldeak Ianos, care 
ne-a viții at tara timp de două 
săptămîni în cadrul convenției 
de colaborare culturală între R.P. 
Romtiiă și R P Ungară, a 
răsit marți Capitala.

(Agerprfes)

de partid se pricepe ca nimeni 
altul să stea de vorbă cu oame
nii cei mai diferiți, să găsească 
drumul cel mai scurt spre inimi
le lor, să-i înțeleagă și să se 
facă înțeleasă, propagind în fe
lul acesta In conștiința fiecăruia 
principii comuniste de conduită 
in muncă, în viață și societate.

La noi in fabrică lucrează o 
fată Mia O. Intr-un timp dădea 
dovadă de dese acte de indisci
plină. Nu numai noi, organiza
ția U.TAk dar nimeni nu se 
mai putea înțelege cu ea. Mulți 
erau de părere că trebuie să i se 
desfacă contractul de muncă. To
varășa Voinea s-a opus „SI mai 
încercăm s-o ajutăm" ne-a spus 
ea. A discutat cu Mia sincer, to- 
vărățește, și nu numai odată ci 
de zeci de ori. S-a ocupat de a- 
ceastă fată cum se ocupă o ma
mă de propriul său copil. Și în 
cele din urmă Mia a fost adusă 
pe drumul cel bun.

...Ușa sediului s-a deschis din 
nou. Din prag o fată îmbrăcată 
modest, se adresează bucuroasă 
secretarei organizației de partid.

— Ieri am avut o ședință de 
producție în secție. Am fost lău* 
dată. De-ai ști cit mă bucur. Iți 
mulțumesc. Și a plecat

Era ea. Mia O„ fata despre 
care imi vorbise secretara orga
nizației U.T.M. Dar Mia nu este 
singura tinără de ia „Libertatea* 
care vine să-i mulțumească, se* 
cretarei organizației de partid. 
Tovarășa Veinea este wbitg și 
stimată de toți 
brici.
acasă

dnd 
toare 
„mama de 
spun fetele. Și 
este nu numai 
ceră pe tare 
nerti o poartă _______ _
nizației lor de partid și pem 
ea tuturor comuniștilor din fa
brică pentru grija cu care ve
ghează asupra muncii și viețd 
lor, d un lucru mult mai pro
fund. Este încrederea ftemirgi- 
nită pe care tineretul o are in

tineni din ta*
Uneori chiar și seara tirzte 
ta 

de 
ta

organiza 
vwie din 

cile o vtaita- 
se sfătuiască ca 

fabrki* cum îl 
în toate acestea 
recunoștința sin- 
utemîștti și ti- 
secretarei orga-

secretara
partid 

dnd 
să 

ta

Memorii cercului tinerilor natufaliști din comuna Băbiciu regiunea Croiova, asistă la o lecție 
pnfcctică.

economii. „în secțiile prelucra 
toare, unde se lucrează cu canti
tăți mari de metal, unde folosesc 
scule și dispozitive multe -*• spu* 
neău ei ■— acolo, da se pot face 
economii. Dar la noi, care lu
crăm cu metal puțin, drămuit cu 
grijă cum se 
nomii ?h

Comuniștii, 
bază U.Î.M.,
cit de greșită este această con
cepție. „Numai cine nu vrea, 
cine este un prost gospodar nu
mai acela nu realizează econo
mii. La fiecare loc de muncă se 
pot face economii. La sculerie se 
lucrează cu materiale scumpe. 
V-ați întrebat ce economii se 
pot realiza intr-un an dacă fie
care, să spunem, ar economisi 
zilnic numai 1 kg. de metal ?"

(Nn poexIUe >o«lte la „Concursul tinerilor poeți" organica* da ziarul <* <-»■— 
„Scînteia tineretului" In cinstea celui de al lll-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn

creanga viselor mele 
se-cpteocâ plina de rod.
Cu tine colind 
printre oameni, eu eîntecul tău pe bute, 
in inima.
Colind printre oameni și schele.

Cu tina* 
ein<j cioburile tristei omintiri, 
presărate în urma trecutului, 
vor să mi se culce sub ti mp le 
♦a ie alunfc, 
odcstf'xî năteolnicii minjl 
ai dimineților împurpurate. 
Și «>M, 
cint pentru tine I

VASILE PETRE FAH 
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Pe întreg enprinsul țârii mele,
Nai fabrici și uzine înfloresc, 

câ-n imfbi, sus pe schete. 
Ești tu, Pc-bd cl cdo- ce muncesc.

Ir solele moi ieri trudite.
Muncind cu spor țorionii se nfrâțesc,
Pentru câ-n torțele antte
Ești tu. Partid el ceio* ce Muncesc.

de trandafir
Ghicești *m muguri roiul aprins de trandafiri 
și aerul cu fcjiros de Hoăre-I și respiri.
Ghicești in pruncul Firav bărbatul dirz de mi ine 
cere vo dc prin muncă oțel, hrmină. pîîne. 
Ghicești in chipul țăni de astăzi viitorul 
in core mintea noastră iși înflorește storul. 
$:-n flecare slovă a ta. îubH flertid - 
terestre cere zorea vieții ne-o desch:d - 
și-n zărite, prin ochii ferestrelor deschise, 
trec stolurile clbe : hî-s propriile vise.

Fe ce-ncing vfrfuri înalte de Co-rpați, 
ori viitorul vj’et de hâle dîri Galați, 
ori săbiile iueii din âpe reci te mt^nă 
să *e orefocă-n taluri hhense de lumină 
în stoluri dbe zboară ne-astimpărul de vise 
spre zorile privite-n ferestrele deschise...

MARINESCU 
HuotoXer tipografi. andrei GH. D. VASILE
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Haltere

din

pe 
W.

fi utili* 
Nicofau, 
și Gh.

11"9/IO. 80 m garduri Birkke- 
iheyer (R.D 
disc t

*
următorul :

7 Qerrnană) 11”;
Press (U.R.SS.) 53,07 m.

la Bucurațti ve avea 
loc un concurs inter* 
național preolimpic 

de pentatlon modern
Duminică va începe la Bucu

rești concursul internațional preo
limpic de pentatlon modern la 
care participă echipele selecțio
nate ale U.R.S.S^ R.P. Ungare, 
Ri*. Polone, Finlandei și R.P. 
Rornîne. Pe lista participanților 
figurează nomele unor sportivi 
de certă valoare internațională 
ea Eteri ugh in (U.RS.S.), Ker- 
konea (Finlanda), Balezo (R.P. 
Ungara). Torek (R.P. Ungară), 
Matur (R.F. Polonă) și alții. E- 
chipa romîni va cuprinde 
D. Ionescu, C. Likiardopol, 
Roman și Gh. Tomiuc.

Programul de desfășurare 
concursului este
duminică 12 iunie : călărie (la 
gospodăria Roșia) ; luni 13 iu- 

scrimă (sala Dinamo); 
tir (poligonul 

15 iunie:

întilni echipă R.P. Rornîne. Al 
doilea meci se vă desfășura la 

- 25 iunie la Brăila îh compania 
unei selecționate combinate. Pen
tru întâlnirea de la București 
echipa română va cuprinde pe 
M. Bobrescu> N. Puiu, E, Cis- 
mae, f. Mihalik, î. Marcu, V. 
Neagu, N. Șerbu, I. Monea, Gh. 
Negrea și V. Mariuțăh. îh cel 
de-ăl doilea meci vor 
zați printre alții, M, 
S. Bogoi, C. Stănescu 
Eremia.

• în cadrul unui concurs de 
haltere desfășurat la Leningrad 
cunoscutul campvoh sovietic Tro
fim Lomakin, a stabilit un nou 
record mondial la categoria 
semigrea stilul „împins" ridi
când 150,500 kg. Vechiul record 
al lumii era de 149,500 kg și a- 
parpiiiea lui Robert Sheiermnn 
(U.R.SS.).

Pe Stădiohui „Bfhîte City** 
Londră s-an încheiat tradi

ționalele Jocuri Britanică de 
atietism. Cu mare interes a fost 
urmărită proba de 3.000 m plat 
încheiată cu victoria cuhoscuâu- 
lui campion Gordon Pirie cro
nometrat în 7'57" 2110. Pe locul 
doi s-a clasat Rozisa'voigyi (R.P. 
Ungară) — 7*57,f 4/10 urmat de 
Kryizkowiak (R.P. Polonă) 
7’5&’ 8/10.

lată alte rezultate înregistrate: 
400 m garduri Farell 51" 8/10; 
440 yarzi Jackson 4^" 7/ldf 120 
yarzi garduri Birell 14"5/10; 
înălțime Miller 1,98 m>

(Agerpres)

Tinerii au început să-șj pună 
mai serios problema econotniilor. 
In focul întrecerii socialiste s-a 
ridicat gradul de conștiință al 
tinerilor, a crescut spiritul lor 
gospodăresc. Și tinerii au consi
derat că hi întrecerea în cinstea 
Congresului Partidului economi
sirea metalului trebuie să fie 
unu’ din obiectivele principale. 
Economiile arată dacă îți gospo
dărești bftie locul de rhuncă, 
dacă lucrezi bine, dacă ai grijă 
de materialele ce ți s-au încre
dințat. Intr-un cuvînt dacă ai un 
dezvoltat spirit gospodăresc. 
Economiile sînt deci intr-un anu
mit fel o carte de vizită. Esen
țialul In întrecere este însă 
ca fiecare să-și aducă contribu
ția la realizarea economiilor, 
fiecare să aibă un dezvoltat spi
rit gospodăresc. Or, membrii 
brigăzii erau nemuîțUmiți de fe
lul cum munceau alti tineri din 
secție, se simțeau mtr-un fel vi- 
novați că s-au ținut departe de 
ei. Membrii brigăzii s-au sfătuit 
cum ar putea contribui ca lucră
rile să meargă mai bine.

„Să cuprindem pe toți tinerii 
în brigadă, au propus clțiva. O 
să ne ocupăm îndeaproape de ei» 
o să le împărtășim din experien
ța noastră. Fiecare membru al 
brigăzii să răspHndă de unul 
sau doi tineri.

Așa s-a și întimplat. Acum 
brigada are 13 membri care 
muncesc lâ un loe, se ajută reci
proc. își controlează reciproc 
produsele. Anton Roncov, de 
pildă, lucrează alături de Ion 
Pillger și de Păunescu Marin. 
„Roncov — spun băieții — nu 
mai râmine sub plan. Nici re
buturi na mai dă. A învățat de 
la colectiv cum să folosească 
matrițele vechi și acum realizea
ză șj el economii*.

Alexuță Alexandru lucrează 
alături de Socol Iosif de la care 
are multe de învățat. 5-ă schim
bat acum in secție și atitudinea 
față de economii. Tinerti — 
chiar și cei care înainte erau 
mai ușuratici față de gospodă
rirea metalului, au pătruns, au 
înțeles mai larg mvițind de la 
muncitorii vkstnici ce înseamnă, 
ce valoare are fiecâre gram de 
metal. Fiecare s-a convins că la 
fiecare |oc de muncă se pot face 
economii de metal. Principalul e 
să-ți privești munca cu ochi de 
adevărat 
lor sHrsă 
diționareâ 
ceasta cere migală, tăbdare. 
bătaie de cap. Dar tinerii #u dau 
înapoi. 5-au angajat țiffHtrcce- 
rea în cinstea CongWsiiraf Par
tidului să realizeze cit mai mul
te economii pentru a contribui la 
dezvoltarea economiei naționale, 
la creșterea propriului lor nivel 
de trai. Pînă acum au economi
sit peste 10.000 lei. (Pe întreg 
anul s-âU angâjât să 
sească 18,500 lei).

Eforturile eomune- 
personală, dezvoltarea 
de îhtr-ajutorare, au făcut din 
brigadă un colectiv fruntaș de 
muncă pe fabrică, 
de 5 luni drapelul 
fruntașă este aici 
Băieții susțin Că 
dea. Deocamdată nu se știe. în
trecerea are multe surprize, iar 
fabrica are doar mulți rtwncitori 
talentați. Inimoși, gospodari 
pricepufi.

de rfiuncă,

gospodar. Principala 
o constituie recon- 
sculetor vechi. A-

«Sconomi-

inițiativa 
spiritului

De mai bine 
de brigadă 

la matrițerie. 
nici ti o să-l

In ctetierel a-tiștilor plastici amatori de la Școala Populara o 
Arta din Arad.

In scfiunea de modernizare a drumurilor
în regiunea Oradea un mere 

număr de cetățeni participi la 
Intrările re te far pentru repa
rarea și moderniza rea drumuri
lor. Zdntc pe șantierele de P* 
șoselele regionale Oradea-har
ghita ți Oradeu-Tinca. vin sute 
de oameni ai muncii care dau 
ajutor constructorilor, transportă 
pietriș, sapă șanțuri de scurgere
9

în acest an. prin contribuția 
in munca a cetățenilor, in re
giunea Oradea om fost reparate 
și fatrețiitute drumuri raional • 
și regionale pe O lungime de 
710 km., au fost reparate sau 
reconstruite peste 300 de poduri» 
au fost săpate șanțuri pe murgi 
nea șoselelor in lungime de peste 
440 de km.

apelor tte. (Agerpres)

la
(Urmare din

cocioabe
pag. l-a)

de aceste mizerabile urme ale 
trecutului. Apoi încep să se 
înalțe blocuri, uriașe ansambluri 
arhitecturale și pămîntul se lu
minează. Oamenii se luminează 
și ei. Cartiere cu nume urîte : 
Dămăroaia, Mandravela, Groapa 
Floreasca» Gropile lui Oatu, Gro 
pile lui Malaxa. Străulești, dis
par: răsar și se înalță cartiere 
noi, masive, strălucitoare.

M-am gîndit. mai întîi, la 
București, dar noul oraș Victo 
ria4 Lucăcești. Onești, dar Ora 
șui Muncitoresc — Orașul Stalin, 
Orașul Nou — Hunedoara. Ora 
șui Nou — Medgidia dar întreg 
litoralul Marii Negre ? Este oare 
un oraș în cârc să nu se cons
truiască ? Orașul Galați se înal
ță ca un Făt Frumos.

între anii 1956—1959 au fost 
construite peste 63.000 de apar
tamente. în anul acesta se con
struiesc 31.000 apârîâmente. Iar 
pîriă în anul 1965 vor fi constru
ite trei sute de mii de aparta
mente. Construcții din ce în ce 
mai bune, construcții tot mai 
frumoase, mai confortabile și 
mai ieftine. în proiectul Direct!- 
velor Congresului al lll-lea par- 
tidtil trasează Sărcinâ ca în ur-

nie ; 
marți 14 iunie: 
Tunari); miercuri 
înot (stadionul Tineretului);
joi 16 iunie : cros (Călugăreai).

Box
• Federația română de box 

a stabilit datele celor două in- 
tilniri pe care le va susține in 
cursul acestei luni echipa selec
ționată de box a R.S.S. Ucrai
nene. în primul meci la 23 iu
nie pe stadionul Republicii din 
Capitală pugiliștâi sotoietiei vor

Atletism

TABLETE

Uoh&utna

în 
zi- 

cum

fi cojri*.

• A luat sfîrșit concursul 
ternafional de atletism, de 
Port (R.D. Gerinuhă). îh proba 
de aruncarea greutății victoria a 
revenit cunoscutei atlete sovie
tice Tahtara Press cu 16,32 m. 
Uh rezultat valoros a obținut 
li Ude Klaus care ă cîștigat pro
ba de săritură în lungime cu 
6.04 m.

Alte rebultăle: masculin: mo
can Kolotnîi (U.R.S.S.) 64,11
m ; suliță Krueger (R.D. Ger
mană) 73,52 m ; femei : 100 m 
Birkkemeyef (R.D. Ger mintă)

Ia mari ansambluri arhitecturale
mătorii 15 ani problema locuin
țelor să fie praetic rezolvată în 
toate orașele și feenlrele industri
ale ăle țării âsigurifldu-se con
dițiile de confort.

Am pomenit aici de marile 
ansambluri arhitecturale. Dar 
același proces amplu de înoire 
se produce în satele noastre. 
Porrtifid pe drumul Unei agricul
turi socialiste, țărăni
mea muncitoare își schimbă con
dițiile de viață, dispune de o 
stare mâttriâiă mai bună î ță
rănimea iese și ea din cocioabe 
și construiește. Fața satelor noa
stre se schimbă ; case frumoase 
din cărămidă îriVelite cu tablă 
sau țiglă iau locul edăildt joase 
din ehirpici, învelite cU stuf sau 
paie^ eu ferăstrtiici de 6 șchioapă, 
care fiii se deschideau niciodată.

A construi o casă este pehtru 
mulți oameni o eerință sufle
tească, la fel eu aceea de a plan
ta pomi, a erește copii sau a 
scrie poezie, de exemplu. Dar 
cum construiau oamenii muncii 
o căsuță în vechile regimuri de 
exploatare ? Unii făeeau econo
mii toată viața, lipsindu-se de 
cele mai elementare bucurii și 
se îmbolnăveau, îmbătrîheau și 
mureau, cînd mai aveau de ten- 
cuit sau făcut ultimele finisări

acelei căsuțe. Am văzut mulți 
oameni îh cartierele Bucureștilor 
„ebnstruhuL1 într-Un fel și 
condiții zguduitoare. Ei își 
deau singuri căsuțele, așa 
rîndunica își face cuibul, cărînd 
cu ciocul. Oamenii aceștia strîn- 
geau pietre, fărîmături de cără
midă, fOstUri de cartbh, bucăți 
de ferestre, rămășițe de scîtidtiri, 
păiuînt și paie și cînd toate 
aceste „imateriale" efâii adunate, 
începea „coiistriicția“. Singuri 
lucrau totul. Și acum; prin car
tierele orâșelof sînt multe ase
menea căȘuțe îitiprpvizâte — a- 
inintiri ale părăsirii și rieâju- 
forării.

Știu oameni cafe în regimul 
de âsuprirfe aii trăit în corturi, 
la ntârginda Bucureștilor. Astăzi 
probleniâ locuințelor constituie 
una din cele mâi mari griji ăle 
Statului.

Constructorii dau forme ar- 
didnioase de piatră, mărilor nă
zuințe ale oamenilor și grijii 
pentru oameni. In anii cârfe ne 
așteaptă se vor construi trei 
sule de mii de âpâftâriiente în 
care Vor trăi iifci sute de mii 
ge familii. îmi place să-mi ima
ginez aeeâte trei sute de mii de 
âpartabtente pline de cdpîi. Pă 
cat că ferieiiea, zările luminoase,

bucuria de a trăi într-un spațiu 
larg, cti orizonturi și perspective 
mării păcât că entuziasmul, in
spirația, conștiința IiimiftOasă 
fiii se pot fiiâsufâ, fiii pot fi a- 
preciate în tone, în metri cubi, 
în... Dat pîriă la urmă feltil ace
sta ndu de Viață, bdiidițiâ acea
sta superioară oferită oamenilor 
muncii se pfotectfeâză tot în rea
lizări mari într-o muncă rodnică, 
în Coristriicții efe pot fi tfiăsiirate 
— în tdt ce va fi mare și iiou și 
bun, lâ noi.

înaihtăm victorioși în construi
rea Sociâiisrntiltîi : alungind a- 
mihtirea neagră a Cdcioabeldr, 
intrăm în mari, atmdnioaâfe ân- 
ăănibluri ârhitecttlrâle. O mare 
luniină strălucește pe față ora
șelor, înnobilînd chiptil patriei. 
Noi simțîhi îh această mare 
forță a stattiiiii fidâttu, tnâtea 
forță a industriei noâstr6 și a în
tregului nOStru progres. Fără o 
industrie dezvoltată, £ără t» pii- 
tere economică în plină creștere 
această piatră gtea nu s-ar fi 
putui înălța în mâri Opere arhi
tecturale.

Noi înțelegem acest âdevăr 
mare strifliicind pe înâltelh fețe 
luminoââe alti orașelor și adînc 
în inima noâstră, ne simțim și 
măi puternic angajați în ntarea 
operă de cbnstrdire a țării întregi

r» o
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Lucrările Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare

Guvernul R. P. Chineze sprijină 
noile propuneri ale guvernului sovietic 

cu privire la dezarmare
O declari fie a guvernului R. P. Chineze 

PEKIN 7 (.
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V. A. Zorin a prezentat noil* propuneri sovietic*
GENEVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: In ședința din 
7 iunie a Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare, șeful 
delegației sovietice. V. A. Zo
rin, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.. a 
prezentat noile propuneri sovie
tice referitoare la prevederile 
fundamentale ale Tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală și motivele oare au de
terminat formularea acesior pro
puneri.

Comitetul ce'or zece state pen
tru dezarmare, a spus V. A. Zo
rin, și-a întrerupt ședințele la 
29 aprilie în legătură cu confe
rința conducătorilor guverne
lor U.R.S.S.. S.U.A., Angliei și 
Franței care urma să se deschi
dă la Paris. Intilnirea la nivel 
inalt n-a avut loc. Ea a fost 
torpilată de Statele Unite ale 
America prin acțiunile lor agre
sive.

Guvernul sovietic, examinînd 
situația creata, a ajuns la con
cluzia că sint necesare noi e- 
forturi în scopul înfăptuirii cit 
mai grabnice a cererii stăruitoa
re a popoarelor care și-a găsit 
expresie în rezoluția Adunării 
Generale cu privire la dezarma
rea generală și totală, adoptată 
î.n unanimitate.

Pornind de la aceasta, guver
nul U.R.S.S. în înțelegere cu 
guvernele 'statelor socialiste 
membre ale Comitetului celor 
zece pentru dezarmare adică cu 
guvernele Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslova
ce, Republicii Populare Polon 
ne, Republicii Populare Romî- 
ne, a elaborat propuneri referi
toare la prevederile fundamen
tale ale Tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Elaborînd noile propuneri, gu
vernul sovietic a tinut seama de 
rezultatele lucrărilor din prima 
etapă a tratativelor în Comite
tul celor zece, precum și de pro-, 
punerile, considerentele și dezi
deratele exprimate atît de sta
tele membre în comitet, cit și de 
uite tiiii

Atfeatsfa se referă în primul 
rîn-d'ăampunctul de vedere for- 
mul^tideTrianța ca înfăptuirea 
programului de dezarmare să 
înceapă cu'distrugerea mijloace
lor de transport la tintă al ar
melor! nucleare și celorlalte ti
puri, de arme de exterminare 
masă a oamenilor. Această pro
blemă a fost abordată și cu pri
lejul. schimbului de vederi din
tre N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, și generalul de 
Gaulle, președintele Franței, 
care a avut loc în martie-apri- 
lie în timpul vizitei în Franța 
a președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Pentru a Înlesni rezolvarea 
cît mai grabnică a problemei 
dezarmării, a declarat în conti
nuare V- A. Zorin. Uniunea So
vietică este de acord să Înfăp
tuiască distrugerea tuturor mij
loacelor de transport a armei a-: 
tomice și cu hidrogen încă in 
prima etapă a programului de 
dezarmare — Înainte de interzi
cerea armei nucleare. Guvernul 
sovietic se declară gata să ur
meze această cale, deși el dis
pune în momentul de față de 
o superioritate unanim recuno
scută în domeniul celor mai mo
derne și eficiente mijloace de 
transport —■ rachetele balistice 
inter continentale.

Concomitent cu distrugerea 
tuturor mijloacelor de transport 
ia țintă a armei nucleare, 
în prima etapă a programului 
de dezarmare generală și totală 
urmează să fie lichidate toate 
bazele militare străine de pe te
ritoriul altor state și să fie re
trase trupele străine de pe ace
ste teritorii.

Nu se poate să nu se țină 
seama de legătura directă din- 
tre aceste măsuri în domeniul 
dezarmării. Doar se știe că ba
zele străine au fost create de 
unele state pe teritorii străine 
în primul rînd pentru a ampla
sa mijloacele de transport al ar
melor nucleare mai aproape de 
frontierele statelor socialiste. 
Este, așadar, limpede că dacă 
va fi adoptată liotărirea de a 
se distruge toate mijloacele de 
transport al armelor nucleare, 
va putea obiecta împotriva li
chidării concomitente a bazelor 
militare străine numai un stat 
care, cu alte cuvinte, intențio
nează sa camufleze o anumită 
cantitate de mijloace de trans
port, să se eschiveze de la con
trol și să folosească ulterior a- 
ceste mijloace în vederea unui 
atac prin surprindere împotriva 
statelor iubitoare de pace.

Pe lingă aceasta, astăzi este 
maț limpede ca oricînd ci ba
zele străine de pe teritoriile 
străine sînt destinate exclusiv 
unor scopuri agresive și că în
săși existența lor creează o pri
mejdie per.tru pace.

Apoi, V, A. Zorin a analizat 
amănunjit problema lichidării 
armelor nucleare, subliniind că 
noile propuneri sovietice țin sea
ma de considerentele formulate 
de reprezent»ntii puterilor oc- 
cidentale, în special de repre- 
zentantid Franței, cu privire Ia 
necesitatea de a se rezolva cu 
prioritate problema dezarmării 
nucleare.

Noile propuneri ale U.R.S.S., 
a spus V. A. Zorin în conti
nuare, prevăd că măsurile de 
dezarmare nucleară trebuie !n-

făptuite în a doua etapă. Uniu
nea Sovietică propune ca încă 
în prima etapă a programului 
de dezarmare generala și totala 
statele care dispun de arme nu
cleare să-și asume obligația de 
a nu transmite statelor care nu 
dispun de arme nucleare aseme
nea arme și informațiile nece
sare producerii lor. Se prevede 
dj asemenea ca paralel cu a- 

statele care nu dispun 
să-și asume 
abține de la 
arme.
să luăm în 

t , puterilor oc
cidentale și în problema forțe
lor armate și armamentdor cla
sice. Propunem de aceea ca în
făptuirea măsurilor de reducere 
a forțelor armate să înceapă în 
a doua etapă. Propunem, a sub- 
'liniat V. A. Zorin, ca în a doua 
etapă forțele armate ale tuturor 
statelor să fie reduse la nive- 
Juri puse de acord, dintre care: 
forțele armate ale Statelor_Uni
te ale Americii și ale 
să fie stabilite la 
1.700.000 de oameni.

Propunem acum ca . 
pentru desăvirșirea lichidării 
forțelor armate ale tuturor sta- 
telox- să fie înfăptuite în a treia 
etapă a programului de dezar
mare generală și totală.

In continuare, V. A. Zorin a 
analizat în amănunțime proble
ma controlului asupra dezarmă
rii, Uniunea Sovietică, a spus V. 
A. Zorin, prevede ca imediat 
după semnarea tratatului să 
fie înființată o comisie de pre
gătire a cărei sarcină va consta 
în înfăptuirea măsurilor practi
ce în vederea creării unei orga
nizații internaționale de control. 
Principiile referitoare la aceasta 
urmează să fie puse de acord 
în cadrul Tratatului de dezar
mare generală și totală. Acea
stă organizație de control ur-

ine pe teritoriile altor țări se 
trimit grupe internaționale de 
inap.cție pentru , supraveghea 
lichidarea susmenționa^lor baze 
Și retragerea personalului mili
tar și a trupelor.

In cea de-a doua etapă a pro
gramului nostru de dezarmare 
generală ți totală, reprezentan
ții organizației de control ins
pectează la fața locului distru
gerea tuturor stocurilor de arme 
nucleare.

Măsuri corespunzătoare da 
control vor fi înfăptuite și In 
etapa a treia a programului no
stru, precum și după terminarea 
procesului de dezarmare.

V. A. Zorin a arătat in conti
nuare că U.R.S.S. propune ca îa 
caz de necesitate pentru asigu
rarea menținerii păcii în contor- 
mi ța te cu Carta O.N.U. să se 
pună la dispoziția Consiliului d- 
Securitate formații din .-iodurile 
contingentelor de poliție (mil!- 
ție), rămase la dispoziția state
lor după Înfăptuirea dezarmării 
generale și totale.

Sîntem convinși, a spus în în
cheiere V. A. Zorin, că noile 
propuneri sovietice reprezintă o 
bază bună pentru elaborarea u- 
nui acord cu privire la dezarma
rea generală și totală.

Se înțelege câ în fața noastră 
mai stau încă destule greutăți. 
Știm că în lume există adver
sari ai dezarmării și ai slăbi
rii încordării internaționale. A- 
ceștia sint cei care sînt intere
sați in condițiile „războiului re- 
ce“ și în accelerarea cursei 
înarmărilor, sint cei care săvir- 
șesc acțiuni agresive.

Popoarele lumii așteaptă ca 
comitetul nostru să adopte hotă- 
riri pozitive care vor permite, 
însfirșit, să se urnească din 

, punctul mort problema dezar
mării generale și totale. După 

_.D____ ____________ „ cum a declarat N. S. Hrușciov,
rnează să fie înființată în cadrul J președintele Consiliului' de Mi- 
O N U. în momentul intrării în niștri a! l'.R.S.S., Ia conferința
vigoare a Tratatului de dezar- de .presă de la^Moscova din 3
mare generală și totală.

încă în prima etapă se insti
tuie controlul internațional la 
fața locului asupra lichidării ar
melor rachetă, a avioanelor de 
luptă, a navelor militare de 
suprafață, submarinelor și celor
lalte mijloace care pot fi folo
site ca purtătoare de arme ato
mice și cu hidrogei. Organiza
ția de control va avea dreptul 
să inspecteze nestingherit toate 
întreprinderile, uzinele, fabricile 
și șantierele navale care sinx o- 
cupate integral sau parțial țu 
producția de rachete, avioane 
sau alte mijloace de transport 
al armelor nucleare.

La locul de amplasare a ba
zelor militare și a trupelor stră-

ceasta, j _ . __ 
de arme nucleare 
obligația de a se 
producerea acestor

Ne-am străduit 
considerare poziția

U.R.S.S. 
cel muilt

măsurile

; iunie 1960, „problema dezarmâ- 
, riî nu suferă nici o a minare. «3 

bate la ușă cu inssiență. In se
colul atomic, al rachetelor inter
continentale și al electronicr. 
tergiversarea a continuare a re- 
z o»varii acestei probleme poale 
avea coasednte tragica*.

î ndeplini nd indxa^e grrer- 
r_L= sorteCac. tocarf-
cî na-și va xe 
pefllni daocrati 
pici a acocd x m

Ședința 
de marți dimineața

GENEVA 7. — TrimM spm 
cial Agerpres, TUDOR. VORNl* 
CU, transmite :

în, ședința de marți dimineața. 
Comitetul celor zece state pen
tru dezarmare și-a reluat lucrări
le la aceeași masă verde a Pala
tului Națiunilor in jurul căreia 
a avut loc la 15 martie prima 
ședință. Dacă la începutul pri
măverii delegații au avut in țața 
lor planul de dezarmare generali 
și totală prezentat încă din sep
tembrie 1959 Organizației 5 a- 
țiunilor Unite de către N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.RSS,, astăzi 
așteaptă să fie luat în discuție 
noul plan sovietic cunoscut de 
citeva zile de opinia publică 
mondială.

In prima ședință, care s-a des
fășurat sub președinția șefului 
delegației canadiene. Burns, 
V. A. Zorin, conducătorul dele
gației sovietice, a făcut o expu
nere pe marginea plunului. finind 
seama că el a fost prezentat gu
vernelor țărilor reprezentate la 
discuții încă de săptăinina tre
cută.

Delegatul american, F. Eaton, 
care a luat cuvîntul in aceeași 
ședință, a arătat că planul sovie
tic este foarte vast și că el tre
buie să fie studiat, iar delegatul 
italian, Martino, s-a ocupat în 
special de propunerile occidenta
le anterioare referitoare la mă
suri parțiale. Atenția generală 
este însă reținută de planul so
vietic, despre care „Journal de 
Geneve** scrie astăzi că „este 
dens și formează un tot*'.

Lucrul acesta reiese și din fap
tul că după ce Ministerul de Ex
terne englez a declarat vineri că 
noul plan sovietic trebuie să fie 
discutat la conferința celor zece, 
luni după-amiază șeful delegației 
engleze la Geneva spunea că 
„noul plan sovietic este bine e- 
chilibrat**. El a lăsat să se înțe
leagă că vrea să ceară delegației 
sovietice ,,explicații de clarifi
care**.

Referindu-se la surse oficiale 
americane, ,,Netv York Herald 
Tribune** scrie în corespondența 
sa de astăzi de la Geneva câ 
noile propuneri sovietice vin în 
intimpinarea propunerilor făcute 
cu alte ocazii de delegațiile occi
dentale și că delegația america
nă, așa cum, a fPlls și Eaton, are 
intenția să ceară amănunte.

Desigur că pentru delegațiile 
occidentale acesta poate fi și un 
mijloc aplicat în repetate alte 
ocazii de a escamota propunerile 
sovietice, încercînd sâ le înece in

■a derarrr-irH se dbc-jLî 
* rece
cc*:azt zid uz fel 6:

Sesiunea Consiliului
General al F. S. M. 

Cuvîntul iov. 
A. Moisescu

ln Belgia

Manifestări consacrate 
R. P. Romine

ZArmare.

spune b dîcX'iTs. 
dezvoltare a pro,_____ _ __
13 sepieabric 1959 aLe guvern. 
Ini sovîeCe cu privire la derar- 
marea geae-iii și locak și 
coot d; unek coaaidereate ale 
puterilor oeodecta -e expT3Ta£e 
H cursul tratativelor cu orîvire 
Ia dezarmare. Ea cooatibâe na 
nou efort a’, gurernuha soviet? 
în direcția dezarrr.i.'j, G^vercst 
Republicii Popuiare Chineze 
sprijini «ceastâ propunere a 
guvernului sovietic. I>.n canza 
poziției pxerixr oxjdezta'e.

crilor

Sâ Implcdicâm reînvierea 
războiului rece

STOCKHOLM 7 (Ajerpre*}. 
— TASS tmwmite: La 5 «i t 
iunie la Stockholm a avat loc 
o întilnire a reprezentanților 
parlamentelor din S.L\A^ An
glia, Franța. Italia, Belgia. Sue
dia <i Uniunea Sovietici. Scopul 
acestei întîlniri a constat îa 
examinarea problemelor drur- 
mării. După încheierea intUnirn 
a fost dat publicității un comu
nicat in care se subliniază ci 
nu se poate admite ea aminarea 
conferinței la nivel înalt sâ 
pună în primejdie coexirtenîa 
pașnică și sâ ducă la reînvierea 
războiului rece.

Parlamentarii prezenți la acea
stă întilnire considera câ sarcina 
cea mai urgenta constă in în
cheierea la tratativele de ia Ge
neva a unui 
la încetarea

■ ma —r/errâ ca pririra la 
deaarmare, etrițiad îndeosebi

< osapre propamerii
i tv—'fc a»rirtie dik 2 iunig
JNB.

La kan tuturor eforturilor 
iudrrpoae spre iatârirea păcii 
ia )c—ra iatreașâ. suWiaiarâ

»8ea reapertarea aîrietâ de către 
leale scatele a priadpiilor Cafr 
Vi <-Hțaaiaatici Națiunilor 
luEle *c a prevederilor dreptu
lea t rTsaîiooa!. in «pecia! a 
p ren de rilar referitoare Ia inter- 
r«i*a «borurilor dennpra ter>

FEKIN 7 (Agerpres). — In 
sei:-;e*e din dimineața Ș< dupâ- 
a— ira de 6 iunie, a ceiei de-a 
!I-a sesiuai a Consiliului Ge
nera' al Federației Sindicale 
Mrndiale. participanții au ară
ta: că aprobă in unanimitate a- 
p-ecrerea situației in.emoționale 
ș: sarcinile mișcării sindicale tn 
etaaa actuală, prezentate în ra- 
pcartele lui Louis Saillant și 
Ibrahim Zakaria.

La 6 lume a luat de aseme
nea cuvLnztri Anton Mozsescu, 
vicepreședinte al C.C.S. din R P. 
Ronzlnă, care duoă ce a adus 
salutul tuturor oamenilor muncii 
și sindicatelor din tara noastră, 
a arătat că es.e de acord cu 
conținutul rapoartelor prezen
tate și cu concluziile privind 
activkatea viitoare a F.SM. ți 
a sindicatelor afiliate acesteia. 
Sablimind că poporul r«n:n, a- 
laturj de toate popoarele, a spri
jinit ți sprijini poziția fer- 
mă ți justă a li. R. S. S. 
fată de actmniSe agresive ale 
sz-.i:!arișt3or americani, el a 
propus ca FS-M. sâ trimftă tu 
memorandum O.N.L’. prin care 
să se ceara condamnarea politi
cii agresive , S-L'A. ți Inarea 
de măsuri eficace pentru îm
piedicarea pe viitor a unor ast
fel de acțiuni ti-hârești, care tul. 
bură și amenință pacea ți secu
ri.atta popoarelor. Delegatul ro- 
mtn a propus, de asemenea, să 
se adreseze un apel clasei mun
citoare americane pentru ca a- 
ceasta să-și manifeste ma; ho- 
tărit solidaritatea sa cu lupta pe 
care o duc oameni! muncii din 
celelalte țări pentru menținerea 
ți consolidarea păcii in lume.

La sesiune au luat cuvîntul și 
reprezentanții sindicatelor din 
Cuba. Argentina, Japonia, Cey- 
lon. Congo, Somalia, Venezuela 
— in total 24 de vorbitori.

BRUXELLES 7 (Agerpres).— 
Asociația de prietenie Belgia- 
Romînia a organizat recent o 
serie de ma-m fes tari consacrate 
cunoașterii poporului nostru Și 
culturii sale. La Bruxelles — 
Anderlecht. doamna Anne Van- 
derhalt a ținut conferința /.As- 
pecte din Rominia nouă*4, după 
care a prezentat o expozitiejo- 
iografică despre tara noastră.

In Sala Arhitecților din Bru-

xelles, criticul de artă Claessens 
a vorbit despre ..Inițiere în pic
tura romînească**, după care au 
fost prezentate filmele romînești 
„Luchian*4 și ,.BreugheT*.

O conferință asemănătoare a 
avut loc la Liege, unde s-a des
chis de asemenea o expoziție 
romînească de artizanat. Ace
eași expoziție s-a bucurat de un 
frumos succes și La Seraing- 
Liege.

La Mtinchen:
Conferință despre dezvoltarea 
învățămîntulul

MONCHEN 7 (Agerpres). — 
Recent a avut loc la Universita. 
tea dm Munch en conferința 
dr-ului Karl Sa-Her, directorul 
Institutului de antropologie a-1 
universității, intitulată „Scopuri 
educative și măsuri pentru rea-

în R. P. Romînâ
1:zarea lor în țări’.e răsăritene", 
în cadrul conferinței dr. Karl 
Sailer a vorbit și despre dezvol
tarea învățământului in R. P. 
Romî-nă, pe care l-a cunoscut 
cu ocazia vizitei făcute în tara 
noastră la invitația IR.RC.S,

Li Sin Man termină
ca un... Forrestal

acord cu privire 
experiențelor cu

propunere 
est* extrem

Noua 
sovietică 

de interesantă
—declari GEORGE KENNAN—

Situafie încordata 
în Japonia

O nouă știre parvenită din 
Honolulu anunță lapidar: dicta
torul sud-coreean Li Sîn Man a 
înnebunit Potrivit agenției Fran
ce Presse „a manifestat semne 
de pierdere a facultăților min
tă le **.

Acesta este epilogul lui Li Sîn 
Man, epilog ce amintește de cei 
el istericului fost ministru de 
război al S.U.A., Forestall. Și Li 
Sin Man a înnebunit I De ce 
oa re ?

întreaga carieră a lui Li Sîn 
Man, reprezintă cu adevărat 
strădania dementă a unui ins 
urît de popor, care cu tot dina
dinsul a vrut să transforme Co
reea de sud intr-o „vitrină a 
democrației occidentale in Asia*4 
- după afirmațiile răposatului 
Dulles. Și cite n-a făcut el pen
tru a merita dolarii, scrisorile de 
felicitare, florile, decorațiile, pri
mite de la Departamentul de 
Stat. Chiar și la 21 aprilie a.c. 
ziarul New York Herald Tribune 
îl adula pe Li Sîn Man, numind 
Coreea de Sud „modelul nostru 
in Asia44.

Și Li Sîn Man, „stîlpul44 cel 
iubit, nu găsește un 
sfîrșit mai frumos 
carierei sale decit 
să-i facă de ris Pe 
politicienii americani 
ce l-au ținut în bra
țe, și își isprăvește cariera dra
matic și hilor, prin a innebuni 1 
Unt renghiu lea mai jucat sus- 
țnâtMrior săi americani, sluga 
li SH Mc-.

A ‘—«bunit! De ce oare ?
Sâ ne amintim. In 1945 pă- 

tr-rdec â Seul, după crte se 
spune, irrtr-un 
Ier cmerioane 
că s-or putea 
gestiv pentru 
oecâ:-t ca

reea de Sud este cu mult mai 
greu decit a apuca luna de pe 
cer“. A văzut și a tâcut : numai 
într-un an au murit de foame la 
Seul 821 de șomeri. Primea scri
sori, telegrame, apeluri. Nu răs
pundea. in schimb înjura po
porul. Retras în locuri secrete 
complota, chema în permanența 
șeful statului major, comandan
tul poliției. Le cerea : „Masuri, 
luați masuri... Protestele acestea 
mă înnebunesc... Masuri cit moi 
aspre de reprimare41. Și oamenii 
lui Li Sin Man luau masurile ce-i 
rute de isteric. Dupâ calcule in- 
complecte, din octombrie 1948 
și pînâ în octombrie 1955 au fost 
aruncați în închisori 150.000 de 
oameni fără a fi judecați, din 
care peste 80.000 au fost omorîți. 
Pînâ și un membru ol „Comisiei 
O.N.U. pentru reconstrucția Co- 
reei“, canadianul Jenkins a afir
mat : „După gradul de cruzime 
al regimului polițienesc și dic
tatorial, Coreea de Sud ocupa 
primul loc în lume**.

Numai 
io nete și

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: „Noua propu
nere a Iui Hrușciov in pro
blema dezarmări: — distruge
rea mijloacelor de transportare 
a arme; nucleare. — esse ex
trem de interesantă", a declarat 
ueorje Kennac. fosta: am 
dor al SXA fa 
v-m i-MervM acari

D**v New*. F- k 
4t atai 4 a aattH 
Ze» erganoarz țt v

■arte, 
ce și

japono-american, „Dacă poporul 
japonez reușește să împiedice ra
tificarea tratatului, aceasta va da 
o lovitura imperialiștilor și va fi 
o contribuție măreață la cauza 
picii in Asia**, a declarat Asa- 
numa.

Dupâ încheierea lucrurilor toți 
la congres au participat 

la o demonstrație in fața amba
sadei SE\4. și a reședinței pre- 
mierulni Kifi.

•ir
TOKIO 7 (Agerpres). — $f- 

rej cu privire la proiectau 
zîa a președieteM SAUL E- 
seaherere-, io nsaîa Okisava. a 
sJrret «a sos ral ce proteste 

-fcfcr* c-TiUriei kca« 
îvatc-ra -egwuâoa de «rapa- 
t* a-Be-ca- Dcsâ caa se *- 
raesă ân Niha. cegariâați. de- 
scocnrict. scalen" și alte cega- 
s rața ohșUsti care luptă pen- 
”3 OLîcawe: Ia Jc po
r-a- au Mărit ca :□ rua s-a- 
s -: ia E^esbowe- a Okina
wa să fga *. zeze nvtnga-i și 
t-eanos'-zț': de aasă Ia care sâ 
se ceară e. șevurea hrzpe'or a- 

ieHarea baaaăc.- a- 
erttru -âtiete și cc~- 

Mttsa.-ea fepfctxi a pajabeUr 
Mâe de armzu S.U..V 
carie: OădciTE Ia țcr-:--z

PAMFLET

furgon cl trupe- 
de ocupație. Nici 

un loc mai su- 
a înfățișa cit de 
individul. Și a 

•eepet să înjghebe o politică
- s _.bc celor mai înverșunate 

cera-- cg’es ve. Co cea de sud 
c fcst legetă fedeleș de tot so-
- de poete mUitare, coman
de» americani. Din gura |ui 
Li SMet-, s-cu făcut auzite tot

cpe’-' p ine de ifose, in- 
de-n-'-ua Iq , marșuri spre nord* 
core cu c- ~’net cu o ogresiune, 
U Sin Men s-o efiat printre
- tre -râtii reacționari core in 
n*od desch's s a deckxct adver
se.- c! tnctetiveior Iq nivel înoît, 
si în genera! cl tratativelor inter, 
raționa!e. Acum se înțelege și 
mei cler poziția „ciudata*4 pe 
care s-a situat cel ce Io 6 iu
nie, in sfîrșit, a fost internat in 
mod oficial in balamuc.

De ce a înnebunit Li Sîn Man? 
Ase*v>ea Coreei de Sud inte- 

rese’or imperial iști lor americani 
c tranrfonnct această țară intr-o 
ruină. U Sin Man vedea, tăcea, 
și continua temenelele către un
chiul Sam. Ce contau pentru el 
cei 6.600.000 ‘ - -
și parțiali la 
20.000.000 de 
pertu el că ___r
din occident a calificat Coreea 
de Sud drept „un iad**, «ar re
vista sud coreeană „Sinheian44 
scria : „A găsi de lucru in Co-

de șomeri totali 
o populație de 

oameni I Ce conta 
pină și un ziarist

multe bo
eme rica ne 
împrejurul

câ oricît de 
mitraliere 
a avut 
palatului prezidențial, 
ele nu l-au scâpat 
de mînia poporului. 
Vulcanul popular a 
rcbufn’t cu putere 

dupâ alegerile falsificate din 15 
martie, acel paroxism la decesu- 
riîe misterioase ale contract nd i- 
daților lui Li Sin Man în ale
geri. Zeci, sute de mii de oa
meni, o cdevorata răscoala îm
potriva regimului singeros l-au 
răstumet pe Li Sin Man, care a 
fost nevoit să demisioneze, Șo
cul produs, atît lui Li Sîn Man 
cît și susținătorilor săi ds Io De
partamentul de Stat și de la 
Pentagon a fost extrem de pu
ternic. Și am asistat cum ur
mașul lui Li Sîn Man, Ho Cijon, 
împreuna cu ambasadorul ame
rican în Coreea de Sud l-au pe
trecut la aeroport, i-au dat flori 
și au încropit un anunț potrivit 
căruia Li Sîn Man, cel izgonit 
ce popor, a-r fi plecat să-și pe
treacă în Honolulu...... vacanța**.
Acest act nefiind altceva decit 
fuga lui Li Sin Man de •manifes
tațiile puternice care au conti
nuat și mai continuă încă împo
triva regimului singeros instau
rat de Li Sin Man și continuat 
de Ho Cijon.

întotdeauna Li Sîn Man a 
constituit un „-model* de slugăr
nicie pentru cei ce l-au mane
vrat la Departamentul de Stat, 
Io Pentagon. Dar nimeni nu 
și'-a putut închipui câ în copul 
falitului izgonit, spiritul de imi
tare față de Pentagon va mer
ge pinâ intr-acolo incit sâ repe
te finișul „triumfal4* al răposatu
lui Forestall.

Chiar și dupâ ce 
groapă, tristul său 
legat, pe veci, de 
americani ; Li Sin 
ca un Forestall I

va fi în 
renume va f« 
stâpînii săi 

Man a murit

CAROL ROMAN

Un interviu al generalului Gursel

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
LA MOSCOVA S-A D€SO*S 
CONSFĂTUIREA UNKXALA 

PENTRU PROBLEMELE 
URBANISTIC'!

MOSCOVA 7 Ajexes . — 
TASS transmize. In Fi a — 
Mare al Kreni!:nB'a:
chis constituire, muoca_â pen
tru problemele urbatrsrkr!. con
vocată In baza bo'.ăr'- i Czmte- 
tutui Central al Paraiini Co 
munist al Vatunlj Sovzeâce 
Consiliului 
LR-S.S.

La luairfie coofcrin^i ?*rz 
cipă 2300 de const-nrtori, i'i 
tecti. oamen; de jtiiuîă, ceods 
cători ai orjav zatiitoc cco" -

de Miatștei al

mice, precum și de*egz; i 
aLe țâri socialiste-

La pnma ședinU tin pârtie’-
pa*, conduci*.a: Partida»
Comunist și ai gave:-ao'nî so-
vietk.

In cadru! consfâtu* rapar-
tu’, principal „Cu prrrire la «-
tua(ia și măsurile de îmbunâlă-
Vre a u-ban:stfci in U R.S S *
a fost prezentai de Viadimir

de M
ie 3e

! Ccmrte- 
rsbZemee

Coc- 
RS5.

MUTAJGȘT1 tsi FAC DE CAP 
W R-E.G.

temi ai trupelor S3, l-au acla
mat furtunos".

JntUium’ de la fiadsltein 
a constituit cea de-a 6-« mi 
adunare a foștilor SS-ifti de 
război încoace.

U

jeoc-eri impetriira ocu- 

poeților c-^e-kc*'.

ANKARA 7 (Agerpres). —■ 
Revista „News week* publică un 
interviu acordat de generalul 
Cemal Gursel, conducătorul Co- 
miletului unității naționale din 
Turcia. Referindu-se la ceî 400 
de deputați din partea partidu
lui democrat (fostul partid de

A9.W 7 (Agerpres '. — Ora- 
fml test-german B"iWjr4exM a 
/«■T martorul unei mari adunări 
a mddariștilor. La .întilnire" 
am purtseipat J 3M /oftă S_S.-ifti. 
Ei am datat firi jenă îa beră
rii datore fasciste, ca. de exem
pt*. .Nînlem garda neagră 
scumpă lai Adolf Hitler*. După 
cam transmute agenția D.PĂ.t 
ea ritpusu la numeroasele pro
teste ale locuitorilor orașului 
împătriră dezmățului fascist, po
liția a declarat că^. nu a gă
sit aceste cintere în listele ce
lor interzise.

La .xntilairea* S.S-iștilor a 
participat obergruppenfiihrer-ul 

Sepp Dietrich, fost coman
dant al detașamentelor de poză 
..Adolf Hitler". Dupâ cum arată 
agenția D.T.A., „numeroși ve-

MARȘUL D€ TREI ZILE 
AL TINERETULUI ENGLEZ

ALONDRA 7 (Agerpres) — 
luat sfîrșit nu*șul de trei de 
al tineretului englez spre cen
trul militar atom c de la Foul
ness (comtatul Essex), organi
zat de „Mișcarea pentru dezar
marea nucleară**.

In seara zil<s de 6 iunie co
loana impunătoare a tinerilor 
partizani ai dezarmării nucleare 
din Bristol. Londra. Sheffield, 
Birmingham și din a'te orașe 
ale Angliei a ajuns la Foulness.

„Organizăm acest marș, se 
spunea in manifestul răspindit 
de participanții la marș, pentru 
că noi, tinerii din Anglia, vrem 
să trăim în pace, nu intr-o 
atmosferă de teamă...**

i

DELHI. — La 6 luni, a părăs’l 
DethL ptec-nd cu avionul la Pe
kin o delegație de reprezentanți 
«rfîrăaii a.' Ind ei. care ror studia 
Împreună cu reprezentanții R. P. 
Chineze, documentele referitoare 
la Ihigiul de frontieră indiano- 
ch:.nez. Studierea în comun a 
acestor documente de către re
prezentanții celor doui state se 
s> desfășura In conformitate cu 
fn;eiegerea realizată tn timpul 
tratativelor de la Delhi. Intre 
Nehru, primul ministru al Ind ei. 
și Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat el R. P. Chineze.

ROMA — La Institutul de pe
dagogi a! Universității din Ro
ma, s.a desch-s zilele acestea o 
expoziție de desene, executate de 
elevi din d ferite șco'i c'ementare 
din Republica Populară Romînă. 
Expoziția — c-canizată sub au
spiciile Institutului pedagogic din

Roma — este vizitată de un nu
meros public.

ATENA. — La 7 iun!© & sosit 
!a Atena la invitația regelui 
Greciei. Gamal Abdel Nasser, 
președintele Republicii Arabe U- 
nite. însoțit de Fawzi, ministrul 
Afacerilor Externe al R.A.U.

Potrivit relatărilor presei. Nas. 
ser va avea tratative cu repre
zentanți oficial' greci atît în pro. 
bieme internaționale cît și în 
problema relațiilor dintre Grecia 
și R.A U.

LENINGRAD. — Răspmizînd 
invitația lui Alexei Kosîghin, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U R.S.S., în Uniunea 
Sovietică au sosit liderul Parti
dului liberal din Grecia, Sofo- 
cles Venizelos împreună cu soția 
și fiica Sa, șl persoanele care îl 
însoțesc.

guvernămînt) arestați după răs
turnarea guvernului Menderes, 
generalul Gursel a arătat că ei 
„sînt vinovați în egală măsură*4.

Gursel a declarat că vinovăția 
hr constă în primul rînd în 
faptul că „au pus mîna pe pu
tere în Turcia prin mijloace ile- 

Tn continuare Gursel a 
subliniat că cei arestați „nu au 
dreptul să participe la viitoare
le alegeri parlamentare".

„Alțî provocatori dornici de 
noi tulburări, a spus el, se află 
în stare de arest, unde vor con
tinua să rămînă pînă cînd nu se 
va mai pune problema securi-* 
tații44.

Precizînd modul în care func-, 
ționează Comitetul unității 
ționale, Gursel a declarat 
acesta nu ia nici o măsură 
cansimțămîntul său.

----- •.
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La Afena — un nou 
proces antidemocratic
ATENA. — La 7 iunie la tri- 

bunalul militar din Atena a în
ceput un nou proces împotriva 
a doi democrat! greci, acuzați 
de „spionaj" in baza legii 375.

Ș^===i


