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A început marea întîlnire 
a tinereții lumii

Utemlsta Eufemia Țințaru de la Fabrica de încălțăminte „Carmen” din Capitală în
drumă cu dragoste elevii de la școala profesională.

Foto : AGERPRESCONSUMATORILOR -P1INE DE CALITATE SUPERIOARĂ
rigada de producție 
a tineretului condu
să de cocătorul 
Gheorghe Ciolpan 
tocmai ieșise din 
schimbul de noapte.

Pe poarta întreprinderii de pani
ficație „Nicolae Bălcescu" tre
ceau, una după alta, mașinile care 
transportau cele peste 10.000 kg 
pîine abia scoasă din cuptor. O 
aromă plăcută, de pîine caldă, 
bine coaptă, se răspîndea în ur
ma mașinilor.

Pe drum, membrii brigăzii s-au 
oprit o clipă în fața magazinului 
de desfacere a plinii aflat în a- 
propiere. Cetățenii cumpărau pli
nea coaptă de ei, o căutau pen
tru gustul plăcut, pentru aroma și 
înfățișarea rumenă, atrăgătoare. O 
mîndrie firească manifestau cei 
14 membri ai brigăzii lui Ciol
pan : mîndria omului care asistă 
la clipa în care rezultatul propriei 
munci este apreciat de cei că
rora le este destinat — consu
matorii.

O mîndrie la fel de firească 
manifestau membrii brigăzii lui

•--

Utomista Dragnea Geor- 
geta, presatoare la I. I. S. 
„Metaloglobus” din Capi
tală realizează zilnic pla
nul de producție în propor

ție de 110 la sută.
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Cu ajutorul izotopilor 
radioactivi

La fabrica de sticlă din 
Azuga a fost adaptat 
de curind cel de-al doi-~ 

lea aparat care funcționează 
pe bază de izotopi radioactivi 
pentru măsurarea nivelului 
de topire a sticlei. Realizat 
de un grup de inginer și 
tehnicieni de la Institutul 
de fizică atomică al A< ade- 
miei R.P.R. în colaborai > cu 
ingineri și tehnicieni di: fa
brică, aparatul indică cu pre
cizie nivelul sticlei topite, o- 
perație care înainte se făcea 
cu aproximație.

Ciolpan și pentru un alt fapt ! 
brigada lui Dumitru Zidaru, care 
lucrează la același cuptor ca și ei 
— a cîștigat cu cîteva zile în ur
mă locui I în concursul pe (ară 
pentru pîine integrală de 1 kg. 
Rezultatele concursului, consta
tările și concluziile pe mar
ginea acestuia făcute cu pri—

La întreprinderea 
de panificație 

„N. Bălcescu" din 
Capitală în primele 
zile după încheierea 
concursului „Pentru 
pîinea de cea mai 

bună calitate"

lejul consfătuirii organizate de 
C.C. al P.M.R. și Consiliul de Mi
niștri, au fost primite cu entu
ziasm de toți muncitorii, tehni
cienii și inginerii întreprinderii.

Am vizitat întreprinderea de 
panificație „N. Bălcescu" ieri, a 
doua zi după publicarea Scri
sorii C.C. al P.M.R. către 
participant ii la concursul pe (ară 
„Pentru pîinea de cea mai bună 
calitate", către toți muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și func
ționarii din industria de panifica
ție și morărit. La sediul organiza
ției U.T.M., membrii postului ufe- 
mist de control lucrau de zor : 
pentru gazeta „Vorbește postul 
utemist de control" se pregătea 
un număr nou închinat populariză
rii documentelor Consfătuirii par- 
ticipanfilor la concurs.

Cînd au venit să-și reia lucrul 
după zilele de concurs, membrii 
echipei lui Zidaru au povestit 
muncitorilor despre înalta apre
ciere acordată de partid munci
torilor din industria de panifica
ție, le-au vorbit despre grija și 
interesul manifestat de conduce
rea partidului pentru buna des
fășurare a concursului.

—- Partidul ne-a arătat încă o- 
dată marea prețuire pe care ne-o 
acordă, ne-a indicat ce trebuie 
să facem în continuare pentru a 
da populației pîine de cea mai

Elevi—folcloriști
— Dumitre, placu-ți versu

rile.astea? — întrebă Auro
ra Strugaru pe. colegul ei. 
răsfoind un caiet cu însem
nări. Fii atent :

„Foaie verde matostat / 
Bine e la noi în sat. / Foaie 
verde de cicoare / Colectiva 
noastră-i mare. / Foaie verde 
busuioc / Nu te-nvîrti numa-n 
loc./ Ia te uită colo-n zare/ 
Holdele lucesc în soare / Din
colo se-nalță schele/ Pe ma
rile șantiere...".

Le-am cules de la lbn
Purcilescu, in vîrstă de 68 de
ani.

— Frumos. Dar ia auzi tu
colea.

elDumitru Negură, elev și
in clasa a VIII-a a Liceului 
„Dragoș Vodă" din Cimpulung 
Moldovenesc începe să ci
tească, grav, dintr-un caiet 
asemănător cu cel al colegei 
sale :

bună calitate, le spunea Zidaru. 
Va trebui ca fiecare dintre noi, 
la locul lui de muncă, să aplice 
aceste indicații.

Discutînd cu tovarășul director 
N. Enculescu am aflat că tovară
șii din conducerea întreprinderii 
se gîndesc încă de pe acum la 
măsurile concrete pe care le vor 
lua pentru a traduce în viață in
dicațiile partidului.

— In primul rînd, ne spunea 
tovarășul H. Enculescu, noi ne 
vom orienta atenția spre popu
larizarea bogatei experiențe care 
a fost acumulată cu ocazia con
cursului. Pentru aceasta, vom lua 
măsuri ca prin organizarea unor 
instructaje tehnologice la care 
vor participa responsabilii de 
brigăzi, cocătorii, cantaragii, mo- 
delierii etc. să se generalizeze 
experiența acumulată în concurs 
privind respectarea timpilor teh
nologiei de fabricație a pîinii, 
respectarea cu strictețe și îmbu
nătățirea rețetelor de fabricație 
etc.

— Întreprinderea ,,N. Bălcescu" 
are posibilitatea de a cunoaște 
concluziile concursului și în mod 
direct, prin participanti proprii la 
concurs, am adăugat noi.

— Da, fără îndoială, proiectăm 
organizarea unor schimburi de 
experiență între echipa condusă 
de Dumitru Zidaru și brigăzile și 
echipele din toate secțiile. Cîțiva 
responsabili de brigăzi de pro
ducție ale tineretului ca llie Bră- 
nișteanu, Petre Mihai, Constantin 
Mierlici, și-au exprimat dorința 
de a participa la asemenea 
schimburi de experiență. De ase
menea, pentru ridicarea gradului 
de calificare a muncitorilor care 
au o oarecare experiență în pro
ducție, dar n-au absolvit o formă I 
organizată de școlarizare în me- | 
seria respectivă, ne gîndim să | 
organizăm unele cursuri, în spe- I 
cial pentru muncitorii tineri.

Trecînd din secție în secție cu 
tovarășul director, din discuțiile 
pe care acesta le purta cu mun
citorii reieșea că ei se gîndeau 
să ia și unele măsuri pentru îm-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a S-a)

„Să ne bucurăm noi dară / 
Că avem tractoare-n țară / 
Gospodării colective / Unde 
griul stă ca-n stive / Și în spor 
ne merg azi toate / C-avem co- 
lective-n sate. / Munca ne 
merge cu spor / Că tractorul 
în ogor / Trage brazda cea 
adîncă / Pe bogata noastră 
luncă".

— Ei, ce zici ! — continuă 
apoi Dumitru Negură. Le am 
de la Viorica Molodețchi, știi, 
a lui Amfilofie din Frumosul, 
de pe valea Moldovei.

Tinerii și-au închis caietele 
și-au pornit grăbiți spre pro
fesorul lor, Jucan Grațian, 
dornici să cunoască mai re
pede aprecierile acestuia. Tî
nărul profesor, un pasionat 
și entuziast culegător de fel
elor. îndrăgostit de versul și 
cîntecul popular, le-a picu
rat în suflet elevilor săi a- 
dînca frumusețe a dragostei 
față de valorile spirituale ale

Citifi
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Ștafeta 
experienței 

înaintate
Din activitatea 

gospodăriei agricole 
colective „11 Iunie", 

comuna Pechea, 
raionul Galați

Adăposturi pentru animalele 
proprietate obștească

Zn gospodăriile agricole co
lective au fost date anul 
acesta în folosință sau sînt 

în curs de execuție, peste 12.000 
construcții agrozootehnice, aproa
pe tot atitea cite au fost ridicate 
anul trecut.

Dezvoltarea multilaterală a pro
ducției în gospodăriile colective 
a necesitat un volum sporit de-
Au terminat 

treierișul 
griului

Gospodăriile agricole colec
tive din raioanele Hîrrșova și 
Medgidia, precum și cela din 
comunele din raza orașului 
Constanța au terminat țreieri- 
șul griului, secarei și orzului 
de toamnă. In numeroase gos
podării din celelalte raioane 
ale regiunii Dobrogea această 
lucrare se apropie de sfîrșit.

Pînă în prezent gospodării
le colective din întreaga re
giune au treierat peste 92 la 
sută din recolta de grîu. 'A- 
ceste unități acordă acum o 
grijă deosebită livrării canti
tăților de grîu contractate cu 
statul și bunei înmagazinări 
a griului de sămânță. Peste 50 
de gospodării colective au 
predat la bazele de recepțio
nate griul pe care au stabilit 
să-l vîndă statului.

(Agerpres)

Elevi ai clasei 
a VIII-a de la 
Liceul „Dra
go? Vodă” 
din Cîmpulung- 

Moldovenesc 
înregistrînd pe 
bandă de mag
netofon ver
suri ale poete! 
populare Elisa- 
beta Tîmpău 
din Valea Sea

că.

poporului nostru. I-a mvațat 
să-și plece urechea la cînte- 
cele auzite prin sate, să po
posească pe prispele caselor 
vorbind cu bătrînii, să fie a- 
tenți la straiele țăranilor, des
lușind comorile de frumusețe 
care sălășluiesc în portul și 
cîntecul popular, creații de 
veacuri sau contemporane ale 
poporului nostru. I-a învățat 
să-și noteze cu grijă fiecare 
vers și sursa lui, să studieze 
folclorul, oferindu-le astfel o 
nobilă și interesantă ocupație 
’.n’timpul liber. O ocupație 
deosebit de utilă, care trebuie 
să-și afle locul meritat în 
preocupările extrașcolare ale 
cit mai multor elevi. Dumi
tru Negură, Aurora Struga
ru, Oltea Giscă, Niga Olga 
și mulți alți elevi ai Liceului 
„Dragoș Vodă", —îndrumați 
permanent de tînărul profesor 
Jucan Grațian, merg prin 
sate și notează cu grijă cin- 
tecele și povestirile auzite,

n cird de copii a 
năvălit zgomotos 
în solemna și scli
pitoarea Sală a 
Coloanelor. sală 
în care s-au con

sumat momente ce aparțin de
finitiv istorței. Aveau brațele 
încărcate de flori, agitau ba
loane colorate iar cîteva feti
țe legănau fragile păpuși fi
nind de mînă băieței în haine 
de cosmonauți, plini de gravi
tate. Flori, baloane, păpuși și 
haine de cosmonauți, fetițe și 
băieți cit obrajii rumeni. Par 
un emoționant afiș însuflețit 
de o baghetă magică. Un afiș 
ce pledează pentru pace, un 
vibrant mesaj adresat omeni
rii, un răscolitor salut trans
mis Forumului. Tineri din 91 
de țări adunați aici la Mosco
va din toate colțurile planetei 
au înțeles semnificația acestei 
chemări. Ei au venit de la 
mii și mii de kilometri depăr
tare tocmai spre a-și afirma 
hotărîrea de a apăra seninul zi
lei de mîine, pentru ca păpu
șile și visurile de cosmonauți 
să lumineze copilăria, pentru 
ca speranțele tinereții să se 
împlinească, pentru ca pacea 
să triumfe in lume. Ce gin- 
desc tinerii aceștia sosiți din 
91 de țări la Forum ? Fiecare 
are bucurii, dureri și nădejdi. 
Fiecare are o biografie cu 
zbucium sau fără. Fiecare își 
făurește imaginea viitorului, 
li privesc. Sînt atit de deose
biți și totuși atit de asemă

Blocul „Gioconda” din Ca
pitală a fost terminat. 
Corpul central are 17 etaje.

Foto : AGERPRES

construcții. In planurile pe anul 
acesta ele au prevăzut aproape 
21.000 noi construcții, cu 8.000 
mai multe decît în anul trecut. 
Cea mai mare parte dintre a- 
cestea sînt adăposturi pentru ani
male.

Pentru realizarea noilor obiecti
ve colectiviștii folosesc atit veni
turi proprii, cit și credite acor
date de stat, fără dobindă și pe 
termen lung.

Pe baza experienței dobîndite 
pină acum, colectiviștii au în ve
dere la proiectarea și amplasarea 
noilor construcții dezvoltarea în 
perspectivă a gospodăriilor, adop
tarea unor soluții economice, asi
gurarea alimentării cu apă și uti
lizarea la maximum a resurselor 
locale de materiale.

(Agerpres)

Mașini modeme pentru 
exploatarea masei lemnoase

Muncitorii fores
tieri au pri. 
mit de la în

ceputul anului și 
pînă acum un în
semnat număr de 
mașini și utilaje 
noi. Acum se gă
sesc în expoatările 
de păduri cu peste 
460 mai multe fie
răstraie mecanice și 
cu 140 mai multe 
funiculare față de 
perioada corespun
zătoare a anului 
trecut.

înzestrarea cu u- 
tilaje noi și folosi
rea mai bună a ce

lor existente a per
mis forestierilor ca 
de la începutul anu
lui să doboare și să 
secționeze, folosind 
fierăstraiele meca
nice. cu aproape 
950.000 mc mai 
mult material lem
nos decît în ace
eași perioadă a a- 
nului trecut. Din 
totalul de masă 
lemnoasă exploata
tă în acest an, 30 la 
sută a fost scoasă 
din pădure cu aju
torul funicularelor, 
tractoarelor și a al
tor utilaje. în unele

discută apoi în colectiv, cu 
profesorul lor, cele mai valo
roase creații populare. Uneori 
pot fi v'ăzuți profesorul și ele
vii lui învățînd să noteze ver
surile și să înregistreze pe 
bandă de magnetofon creații
le cunoscutei poete populare 
Elisabeta Tîmpău din Valea 
Seacă, oricind gazdă primitoa
re a colectivului de tineri 
folcloriști din Cimpulung Mol
dovenesc.

In timpul vacanței, în sa
tele lor și în cele apropiate 
elevii lui Jucan Grațian cer
cetează bogăția folclorului lo
cal scoțîndu-l la lumină, 
popularizîndu-l. Ei promo
vează pe scena căminului cul
tural cele mai valoroase crea
ții, îmbogățesc programele 
brigăzilor artistice de agita
ție. Culegînd folclorul, unii 
dintre ei își însușesc muzica
litatea versului popular, așter- 
nînd la rîndul lor pe hîrtie 
alte creații originale. Sînt cu- 

nători. Tînărul venit din Laos 
de pe linia frontului, quake- 
rul american blond și tăcut, 
congolezul ce a străbătut mii 
de km de la Stanleyville pînă 
aici la Moscova, vestita actri
ță de cinematograf sovietică 
obișnuită cu luminile reflec
toarelor și aplauzele publicu
lui, portughezul cu privirea 
melancolică... Fiecare are pro
priul său univers sufletesc. 
Dar cu toți, absolut cu toți, 
posedă o trăsătură comună: 
doresc pacea. Frazele le ros
tesc în limbi felurite, însă cu- 
vîntul pace îl pronunță cu a-

Prin telefon de la trimisul nostru special
ceeași . pasiune, la aceeași 
înaltă temperatură. Scribii din 
Apus se lamentează pe tema 
„generației pierdute". Nu. 
domnilor, generația noastră nu 
este o generație pierdută, in
capabilă să înțeleagă prezen
tul și lipsita de interes față 
de viitor. Rugați-i pe colegii 
voștri occidentali prezenți 
acum la Moscova să vă poves
tească ce au văzut și ce au 
auzit la Forum.

★
Bătrînul turn „Spaaski" al 

cărui glas a devenit familiar 
pe toate continentele vestea 
orele 11,00 dimineața. La li
rele acestea milioane de tineri 
pe toate meridianele muncesc, (Continuare în pag. a 4-a)

regiuni ale țării, 
cum ar fi Oltenia 
și Ploiești, gradul 
de mecanizare a 
scoaterii lemnului 
din pădure se apro
pie de 60 la sută.

Datorită ridicării 
calificării muncito
rilor și folosirii mai 
bune a capacității 
utilajelor, producti
vitatea pe funicular 
s-a dublat compa
rativ cu cea reali
zată în prima ju
mătate a anului 
trecut, iar la fieră
straie a crescut cu 
140 de metri cubi.

noscuți azi ca ,,poeți" al liceu
lui, tineri talentați ca George 
Bodea sau Nistor Dominte, 
către care ochii profesorului 
folclorist sînt îndreptați cu 
atenție și prietenească grijă.

Casa regională a creației 
populare Suceava ar trebui 
să manifeste mai multă preo
cupare pentru activitatea fol
cloristică desfășurată de tine
rii din Cimpulung Moldove
nesc, cele mai valoroase cu
legeri ale acestora puțind să 
vadă lumina tiparului, pentru 
a avea o mai largă circulație 
— cu atit mai mult cu cit 
colectivul de tineri are deja 
pregătit un volum corespun
zător în acest sens. Sînt în
mănuncheate aici valoroase 
creații populare din trecut și 
prezent, valori spirituale ale 
oamenilor din această parte a 
țării, scoase la lumină prin 
grija și pasiunea tinerilor 
folcloriști.

ȘERBAN RADULESCU 

învață, se odihnesc. Iar la 
Moscova solii generației ti
nere s-au întilnit spre a dis
cuta împreună despre ziua de 
azi și de mîine a tineretului 
lumii, pentru ca milioanele de 
tineri de pe toate meridianele 
să poată munci. învăța și 
odihni în pace. Sala Coloane
lor pare mai plină de prospe
țime ca orieînd.

A sosit rriomentul începerii 
Forumului. Momentul acesta 
l-au pregătit prin acțiunile lor 
pline de avînt nenumărați ti
neri. Unii din ei sînt în sală, 
alții în așezările lor așteaptă 

nerăbdători să citească prime
le știri despre Forum avînd 
încredere în succesul acestei 
manifestări.

— Vin dintr-o țară greu în
cercată - ne spune El Hadj 
Diallo Ibrahim, conducător al 
mișcării de eliberare din Gui
neea portugheză și Insula 
Capului Verde. Tinerii noștri 
au multă încredere și își pun 
multe speranțe în Forum ca 
o manifestare a generației ti
nere împotriva colonialismu
lui și imperialismului.

In sală răsună cântece. De 
pe toate continentele, în ne
numărate limbi. E greu să 
descifrezi cuvintele. Dacă pri
vești fețele celor care cîntă, 
dacă le citești gîndurile pe

T E L E G R A M A
Excelenței Sale

Domnului dr. OSVALDO DORTICOS TORRADO 
Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale
Comandant dr. FIDEL CASTRO RUZ

Primul Ministru al Guvernului Revoluționar
al Republicii Cuba

HAVANA

în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Ro- 
mîne, al guvernului și al întregului popor romîn, vă transmi
tem dv. și prin dumneavoastră poporului cuban frate cele 
mai calde felicitări cu prilejul zilei de 26 iulie, Ziua insurec
ției naționale.

Urăm eroicului popor al Cubei, guvernului său revoluțio
nar și dv. personal deplin succes în lupta nobilă pentru apăra
rea și consolidarea independenței patriei dv. și pentru propă. 
șirea ei continuă.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romine

Drumețind 
prin patria 

dragă
De pe meleagurile Năsăudu- 

lui a pornit intr-o zi cu ruc
sacuri, cu aparate de fotogra
fiat, un grup de elevi ai Șco
lii silvice din orașul Năsăud, 
într-o excursie, să cunoască 
frumusețile și bogățiile pa
triei dragi- Primul popas l-au 
făcut la Cluj. Două zile au 
■stat și-au admirat construcții
le noi, frumusețile grădinii 
botanice, întregul oraș. Tre
nul i-a purtat apoi prin orașe 
mari, frumoase, oa Oradea, 
Timișoara, Orșova, Craiova, 
■pînă au ajuns în București. 
Pretutindeni în aceste orașe 
au admirat lucruri minunate. 
Zeci de blocuri noi, înalte, 
au vizitat numeroase între
prinderi, unde au cunoscut 
munca entuziastă ce o desfă
șoară oamenii muncii pentru 
făurirea bunurilor materiale.

După cîteva zile trenul i-a 
adus din nou în orașul lor. 
Fiecare s-a întors din această 
frumoasă excursie, cu multe 
amintiri de neuitat, cu imagi
nea locurilor pe unde au um
blat.

GHEORGHE PALADE 
elev 

care le exprimă cînteeele lor 
înțelegi totul.

La tribună urcă reprezen
tantul tineretului sovietic, Re- 
șetov. In aplauzele furtunoa
se ale celor prezenți, el ves
tește că reprezentanți ai tine
retului din 91 de țări sînt la 
Forum. Din nou aplauze : este 
ales prezidiul Forumului cu- 
prinzînd tineri de pretutin
deni reflectind larga compo
ziție a acestei reuniuni.

Prima ședință este prezida
tă de Kamia, președintele Co
mitetului național al Forumu
lui din Japonia. Reprezentan
tul japonez relevă necesitatea 
unei ample dezbateri a pro
blemelor fundamentale ale 
generației noastre: pacea, 
coexistența pașnică, indepen
dența națională și dezvoltarea 
economică. Apărarea păcii 
este problema centrală a zile
lor noastre. Kamia și-a expri
mat convingerea că Forumul 
va fi o contribuție reală și 
eficientă la apărarea păcii în 
lumea întreagă.

— Moscova salută Forumul ! 
- spune președintele Sovietu
lui Orășenesc al Moscovei 
Bobrovnikov.

Reprezentantul locuitorilor 
capitalei sovietice vorbește 
despre dragostea de pace a 
moscoviților și despre bucuria

E. OBREA
Moscova, 25 iulie 1961.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romine

Echipa de zidaii condusă 
de Baco Carol de pe Șan
tierul de construcții Onești 
a luat inițiativa de a eco
nomisi 10 cărămizi la un 

metru cub de zidărie

Foto : A. FOCȘA
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EXPERIENȚEI
Din activitatea gospodăriei agricole colective „11 Iunie“, comuna Pechea, raionul Galați

Redacția ziarului nostru a invitat acum cî
teva zile Ia un schimb de păreri, prin, interme
diul rubricii „Ștafeta experienței înaintate", pe 
președinții de gospodării colective, inginerii și 
brigadierii zootehniști, îngrijitorii de animale 
fruntași, pe secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.S. și G.A.C., pe secretarii comi
tetelor comunale U.T.M., să împărtășească ex
periența lor concretă în dezvoltarea șeptelu
lui și creșterea productivității animalelor, din 
experiența organizațiilor U.T.M. în mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea planurilor de 
producție ale G.A.C. și G.A.S. în sectorul 
zootehnic.

■ ...... .................
Îngrijitori fruntași

unii colecti-

IONAȘCU COSTACHE MARIN D. GHÎȚA

rasă, nu dau
a-

Realizarea unui astfel de schimb de păreri 
are. ca scop generalizarea experienței bune în 
activitatea desfășurată pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea rapidă a efec
tivelor de animale și la creșterea productivi
tății acestora.

în pagina aceasta ne împărtășesc din expe
riența lor colectiviștii din G.A.C. „11 Iunie" 
din comuna Pechea, raionul Galați.

Redacția îi invită pe cititorii de la sate să-și 
spună părerea în legătură cu această expe
riență și să vorbească în același timp despre 
propria lor activitate.

Căile creșterii
producției

EX !M DE MAR! VENIIW
ș asemui procesul 
de dezvoltare a 
șeptelului proprie
tate obștească cu 
munca pe care o 
fac constructorii a. 
clădesc o casă. Petunci cînd 

temelia solidă așează cărămi
dă peste cărămidă și zidul 
crește, văzînd cu ochii. Așa-i 
și în zootehnie. Ai sau cum
peri cîteva animale, oprești și 
prăsila proprie de la an la an, 
mai cumperi altele și altele și 
treptat, pui bazele unor ferme 
puternice.

Noi am 
băm acest 
cînd am 
jutorul creditelor 
de stat 12 vaci 
31 capete porcine și 425 ovine. 
Convinși fiind că este renta
bil să crești animale, am ur
mat cu încredere îndrumările 
partidului, acordînd an de an 
o atenție tot mai mare dez
voltării sectorului zootehnic. 
Deosebit de prețioase pentru 
noi sînt indicațiile prevăzute 
în Raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
De.i Ia recenta Plenară a C. C. 
al P.M.R. pe care le vom în
deplini cu toată hotărîrea. A- 
vem de acum o oarecare 
experiență. Cu ajutorul mate
rial al statului (credite pe ter
men lung, în condiții avanta
joase) și cu banii noștri am 
cumpărat mereu animale, am 
oprit apoi din prăsilă proprie 
cei mai buni produși, ajun- 
gînd astăzi la rezultatele o- 
glindite în graficul de mai jos.

re
de 
în 
să 
de 
de

pornit să înjghe- 
sector în anul 1951 
cumpărat cu a- 

acordate 
cu lapte,

Pentru anul acesta îngriji- 
torii-mulgători (cea mai mare 
parte dintre ei sînt tineri, 
comandați de organizația 
bază U.T.M. să lucreze 
acest sector) s-au angajat 
obțină o producție medie 
2.800 litri de lapte pe cap
vacă furajată, adică cu cîte 
400 litri peste media planifi
cată pe gospodărie. Rezulta
tele pe care le-au obținut pînă 
la începutul lunii iulie (a- 
proape 1.300 de litri de lapte 
de la fiecare Vacă, în condi
țiile în care am avut multe 
vaci gestante) sînt o garanție 
că acest angajament va fi în
deplinit.

Dar nu numai la vaci, ci și 
la celelalte animale am obți
nut rezultate bune. Avînd la 
dispoziție cantități suficiente 
de nutrețuri concentrate, în
grijitorii de porci și cei de la 
viței, de exemplu, au reușit 
să realizeze un spor zilnic în 
greutate cu 100-150 gr. mai 
mare decît cel planificat.

Ce însemnătate au avut 
toate acestea ? Ce a adus gos
podăriei colective și colecti
viștilor dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească și creș
terea productivității animale
lor? Am reușit să asigurăm an 
de an cantități tot mai mari 
de produse animaliere nece- 
nare aprovizionării pieții. Va
lorificând pe bază de contract 
prin unitățile comerciale ale 
statului cantități mari de 
lapte, unt, carne etc. am în
casat mereu sume importante 
de bani. Veniturile pe care 
ni le-a adus sectorul zooteh-

Anul
Bovine Porcine Ovine

Total Vaci și 
jvninci Total Scroafe Total oi

1955 .205 29 76 55 828 610

1958 425 89 169 113 1.232 911

1961 1.139 476 480 160 1.720 1.297

crescut necontenit, 
după cum se vede din grafi
cul alăturat.

ne din care 800 vaci (ceea 
va însemna o încărcătură 
19,2 vaci cu lapte la 100 
hectare), peste 1000 porcine 
din care 350 scroafe, 2500 ovi
ne din care 2000 oi (numai cu 
lină fină și semifină), 500 stupi 
și 500—600 păsări la 100 de 
hectare.

Creșterea aceasta a efecti
velor de animale se va face 
aproape în exclusivitate prin 
oprirea și selecționarea pră- 
silei proprii. Ne vom dezvolta 
sectorul zootehnic pe baze ști
ințifice, oprind produșii cei 
mai valoroși, pentru care vom 
face registre genealogice. Prin 
ameliorarea vacilor (a celor 
din rasa Sură de stepă și a 
metișilor) cu reproducători 
din rasa Roșie de Dobrogea, 
prin ameliorarea oilor cu 
berbeci Merinos și a porcilor 
cu reproducători din rasa Alb 
de came, vom reuși să obți
nem producții sporite în toate 
fermele.

Una din direcțiile princi
pale ale muncii politice pe 
care o desfășoară organiza
ția de partid este aceea a 
mobilizării întregii mase de 
colectiviști la asigurarea tu
turor condițiilor materiale ne
cesare dezvoltării 
proprietate obștească. Și 
această muncă 
contribuție și-a adus 
aduce 
U.T.M. 
tinuare 
lucreze 
îi vom 
ridice necontenit

Vrem ca în curînd sectorul 
nostru zootehnic să devină 
un adevărat combinat de pro
duse animaliere 
contribuim într-o 
reu mai mare la 
rea industriei și 
muncii.

ION NEGOIȚĂ 
președintele gospodăriei 

colective

ANTOHI V. CONSTANTIN

Nu-s vaci de 
producții bune“. Părerea 
ceasta au avut-o cu mai mulți 
ani în urmă și 
viști din Pechea — după cum 
am aflat cînd am venit să 
lucrez aici ca inginer zooteh
nist. Treptat însă s-au con
vins că se pot obține produc
ții mari și de la vacile care 
nu sînt din rase superioare, 
dacă acestea sînt hrănite și 
îngrijite rațional. Au acordat, 
deci o mai mare atenție asi
gurării unei baze furajere co
respunzătoare. Anul acesta, de 
pildă, vitele gospodăriei cdlec-

șeptelului
în 

o prețioasă 
Și ÎȘÎ 

organizația de bază 
Ne vom adresa în con- 

tinerilor să vină să 
în sectorul zootehnic, 
ajuta să învețe, să-și 

calificarea.

cu care să 
măsură me- 
aproviziona- 
a oamenilor

ANTOHI COSTICA

POPA GH. ION

xplicîndu-le tineri
lor colectiviști im
portanta pe care o 

F/ifSiSO are creșterea ani- 
malelor, organizația 
de bază U.T.M., în

drumată de organizația de partid, 
a căutat să-i antreneze pe aceștia 
la o serie de acțiuni pentru dez
voltarea șeptelului proprietate ob
ștească și pentru creșterea pro
ductivității animalelor. Mai înfîi 
am ajutat la însilozarea furajelor 
și la 
necesare 
tul materialelor, 
pluturilor pentru 
paiantă, 
ruit etc.).

Stup î n a
Avem acum. exem

plu, peste 300 de vițele între 
0—2 ani obținute de la vacile 
noastre. O bună parte din vaci 
și mai ales junincile montate 
provin din prăsilă proprie.

N-ai făcut însă decît abia 
jumătate din drum atunci 
cînd ai asigurat un număr 
mare de animale, corespun
zător cu suprafața gospodă
riei. Aceeași atenție trebuie 
acordată creșterii productivi
tății acestora. în această di
recție hrănirea și îngrijirea 
rațională are o mare însem
nătate. Noi ne-am convins 
din proprie experiență de a- 
cest adevăr și am 
atenție deosebită 
unei baze furajere 
consistentă. Faptul 
făcut să sporească mereu pro
ducția de lapte pe cap de 
vacă furajată, așa cum rezul
tă din graficul de mai jos.

A

acordat o 
asigurării 
bogată și 
acesta a

Anul
Producția realizată 

pe cap de vacă 
furajată

1955 1.740 litri

1958 2.328

1960 2.341 -„-

Dezvoltîndu-și an 
de an șepte- 
lul proprieta

te obștească, colec
tiviștii s-au preocu
pat mereu de asigu
rarea unor adăpos
turi bune pentru a- 
nimale. Meșterii 
gospodăriei au con
struit pînă acum cu 
sprijinul celorlalți 
colectiviști, 11 graj
duri fiecare cu •

Anul Venituri realizate

1955 212.872 lei
1958 491.048 lei
I960 1.435.709 lei

Faptul acesta ne-a dat po- 
sibiltatea să împărțim colecti
viștilor în fiecare an sume tot 
mai mari de bani pentru zi- 
lele-muncă efectuate. De pil
dă, dacă în 1955 am dat, în 
afară de produse, numai cîte 
4,23 lei la ziua-muncă, în 1957 
am ajuns la 10 lei, în 1959 la 
14 lei iar în 1960 la 17,50 lei.

Iată, așadar, de ce este ren
tabil să crești animale.

O minunată călăuză pentru 
activitatea noastră viitoare 
sînt indicațiile prevăzute în 
Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la recenta Plenară a C.C. al 
P.M.R. înțelegând importanța 
pe care o are creșterea ani
malelor atlt pentru aprovizio
narea industriei cu materii 
prime și a oamenilor muncii 
cu produse animaliere, cit și 
pentru dezvoltarea averii ob
ștești, colectiviștii noștri sînt 
hotărîți să obțină succese și 
mai mari în acest domeniu.

Studiind posibilitățile de 
care dispunem, am ajuns la 
concluzia că în 1965 putem să 
avem peste 1700 capete bovi-

capacitate de 100 
de capete 
maternități pentru 
scroafe, 2 îngrășăto- 
rii pentru porci, ha
le pentru păsări, 
saivane pentru oi. 
Pentru a reduce 
prețul de cost al 
construcțiilor au 
fost folosite pe sca
ră largă materialele 
locale — lemn de 
salcîm, paiantă. Au

vaci, 3
fost cumpărate nu
mai scînduri, cuie și 
var.

Acum sini în 
curs de construcție 
o crescătorie pentru 
porci în flux conti
nuu și încă un 
grajd pentru vaci.

în fotografie: o 
parte din grajdurile 
pentru vacile eu 
lapte.

vem condiții bu
ne și pentru 
dezvoltarea a- 

piculturii. De-a lun
gul și de-a latul te
renului 
colective 
perdele 
alcătuite 
Apoi în 
cultivăm 
tinse cu 
relui, 
alte plante melifere.

gospodăriei 
se înșiră 

de protecție 
din salcîmi. 
fiecare an 

suprafețe în- 
floarea-soa- 

coreandru

Tn prezent 
daria noasfră 
de stupi. De la fie
care dintre ei trebuie 
să obținem o produc
ție de cîte 20 kg de 
miere marfă. Folosind 
stupăriful pastoral, am 
reușit să ne apropiem 
de producția planifi
cată. Culesul conti-

gospo- 
are 190

avantajele apiculturii 
(cu cheltuieli mici ob
ții venituri mari), în 
următorii ani vom 
mări și mai mult nu
mărul familiilor de al
bine ; la sfîrșitul 
cestui
232, iar în 
ajunge la 
stupi.

an vom
1965

500

a-
avea
vom

construirea adăposturilor 
animalelor (transpor- 

prepararea um- 
zidurile de 

îmbulgărif, lipit, vă- 
Cu timpul, dezvollîn- 

du-se fermele, a fost nevoie de 
noi îngrijitori de animale, oameni 
cu dragoste față de această me
serie. Conducerea gospodăriei ni 
s-a adresat atunci și nouă, orga
nizației de bază U.T.M., cerîn- 
du-ne să recomandăm tineri har
nici care să lucreze în sectorul 
zootehnic. Noi am sfat de vorbă 
cu vreo cîțiva tineri care voiau să 
lucreze în zootehnie. Erau 
băieți muncitori, puteam avea în
credere în ei. Am mai vorbit 
apoi și cu alții. Și astfel în anul 
1958 am recomandat 10 tineri 
care să lucreze ca îngrijifon- 
mulgafori la vaci. în anul urmă
tor am mai recomandat 20 de ti
neri (ferma de vaci se mărise 
mult, aproape de trei ori), în 
1960 am recomandat alți 20 ca 
îngrijitori de vaci și 10 pentru ce
lelalte ferme, iar în anul acesta 
încă 12 în iot : sectorul. Astfel, 
acum din totflul de 116 îngriji
tori de animale din> gospodăria 
noastră 72 sînt tineri.

Cu aceasta însă organizația de 
bază U.T.M. nu și-a îndeplinit an
gajamentul. Trebuia să ne îngri
jim de calificarea lor. De aceea, 
la începutul anului trecut am 
propus conducerii gospodăriei 
să-i trimită prin rotație pe tinerii 
îngrijitori de animale pe timp de 
cîte 15 zile să învețe din expe
riența muncitorilor din sectorul 
zootehnic al unei gospodării de 
stat vecine. Propunerea noastră 
a fost acceptată. Au fost trimiși 
pentru început 10 tineri. Cînd 
s-au întors de la „școalaConvingîndu-ne da

ALECU
apicultor

IVAN

G.A.S., i-am îndrumat pe aceștia 
să explice și celorlalți ce au în
vățat, să le împărtășească 
cunoștințele noi pe care 
căpătat acolo și să-i ajute 
aplice și ei. Mai tîrziu, în 
unei măsuri a comitetului raional 
de partid și a sfatului popular 
raional, a fost organizată o ase
menea școală la noi in gospo
dărie. Au venit aici să învețe în
grijitori de animale (marea lor 
majoritate tineri) din gospodăriile 
colective vecine.

Firește că organizației U.T.M. 
i-a revenit în primul rînd sarcina 
să se ocupe de mobilizarea tutu
ror tinerilor îngrijitori la aceste 
cursuri și de felul în care se pre
gătesc ei. Dar niciodată nu 
poți spune că ai învățat îndea
juns. De aceea, într-o adunare ge
nerală a organizației de bază 
U.T.M. am luat hotărîrea ca în 
tot timpul anului, îngrijitorii de 
animale să studieze în mod orga
nizat broșurile și cărțile de spe
cialitate și să fie mereu la curent 
cu articolele publicate în presă 
din experiența altor unități. Și 
astfel, în pauza de prînz, pe gru
pe, tinerii îngrijitori de animale 
vin la colțul roșu, sau își iau cărți 
la grajduri, citesc în colectiv sau 
individual și se consultă cu briga
dierii.

Apoi, în fiecare iarnă îi mobi
lizăm pe toți la cursurile zooteh
nice, ne îngrijim să-și procure ma
terialul bibliografic recomandat, 
ne interesăm cum studiază fiecare.

Dar contribuția noastră la dez
voltarea șeptelului proprietate ob
ștească nu se rezumă numai la 
recomandarea tinerilor care să 
lucreze în sectorul zootehnic și 
la calificarea lor. Confinuînd ex
periența acumulată în anii fre- 
cuți, am sporit mereu aportul nostru 
la asigurarea bazei furajere. In 
primul rînd fiecare tînăr are da
toria ca de pe suprafețele 
care le lucrează el în cadrul e- 
chipei de cîmp, să obțină produc
ții mari la hectar la toate cultu
rile (porumb boabe, porumb-siloz, 
sieclă de zahăr și sfeclă furajeră 
etc.). Apoi, în fiecare toamnă a- 
proape întreaga cantitate de fu
raje o însilozăm noi, 
ceasta a devenit 
țiune tradițională. Noi amenajăm

din 
le-au 
să le 
urma

pe

i, tinerii. A- 
de acum o ac-

PENTRU
DE LA

u am un lot de 
10 vaci. Conform 
planului de pro
ducție al gospo
dăriei, trebuie să 
obțin anul acesta

de la fiecare din ele cîte 2.400 
litri de lapte. M-am angajat 
însă, la fel ca și ceilalți to
varăși ai mei de muncă, să 
realizez 2.800 litri de lapte 
pe cap de vacă 
După rezultatele 
le-am obținut pînă acum am 
toată convingerea că-mi voi 
îndeplini și chiar depăși a- 
cest angajament. Din cele 10 
vaci pe care le am în pri
mire, pînă la 15 iulie am avut 
în lactație numai cinci. Și cu 
toate acestea am obținut, 
pînă la aceeași dată, o pro
ducție totală de 10.234 litri de 
lapte. în curînd voi avea 
toate vacile în lactație. Voi 
merge, deci, în plin cu pro
ducția.

Am reușit să obțin aceste 
rezultate respectînd întocmai 
cîteva reguli care sînt literă 
de lege pentru fiecare îngri
jitor-mulgător. Iată despre ce 
este vorba. în primul rînd am 
avut asigurate furajele. In 
al doilea rînd, rațiile de

furajată, 
pe care

gropile de siloz și fot noi, or
ganizați în echipe, recoltăm fu
rajele, le transportăm de pe cîmp, 
le tocăm, le însilozăm. Anul tre
cut, de pildă, am însilozat cea 
mai mare parte din cele 8.000 
tone furaje. Anul acesta avem de 
insilozat ceva mai mult — 8.700 
tone.

Am contribuit, de asemenea, la 
construirea adăposturilor nece
sare animalelor proprietate ob
ștească. La chemarea organizației 
de partid și a conducerii gospo
dăriei am mobilizat un mare nu
măr de tineri care au fasonat ma
terialele, au transportat pămînt, au 
pregătit umplutura pentru ziduri, 
au îmbulgărif etc.

Nu ne vom opri însă numai la 
aceste cîteva acțiuni. Vom organi
za în așa fel munca, încît toți ti
nerii colectiviști să participe la 
toate lucrările care sînt necesare 
pentru dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Tocmai în acest spirit ana
lizăm periodic în ședințele de 
comitet sau în adunări generale, 
atît activitatea brigăzilor de ți- 
neref din zootehnie, cît și a tu
turor tinerilor colectiviști.

Experiența căpătată ne va fi de 
mult folos în viitor cînd, datorită 
dezvoltării în continuare a sectoru
lui zootehnic, ne vor reveni și nouă 
sarcini importante. Ne-am și gîn- 
dit de acum la 5—6 tineri pe 
care să-i recomandăm să lucreze 
ca îngrijitori de animale. Ne vom 
preocupa în continuare de ridi
carea calificării 
care lucrează în
pentru ca ei să fie în stare să-și 
însușească și mai bine metodele 
științifice noi, ne-am propus să-i 
îndrumăm și să-i ajutăm pe toți 
cei ce nu au învăfămînful ele
mentar complect să-și termine 
cele 7 clase. Apoi, mai departe, 
cei mai buni să meargă spre for
me superioare de învățătură. Po
sibilități sînt nelimitate și în- 
tr-un viitor apropiat toți tinerii 
noștri îngrijitori de animale 
deveni adevărați specialiști 
meserie.

MANEA PETRACHE 
secretarul comitetului U.T.M.

pe gospodărie

tuturpr tinerilor 
acest sector. Dar

pof 
în

tive au ieșit la pășune încă din 
primăvară, la secară. Am cosit 
apoi lucerna, 
iarăși lucerna, 
porumb masă-verde. Mai tîr
ziu se vor cosi și da la iesle 
furajele însămînțate în mi
riștea de secară și în cea de 
grîu, iar spre iarnă — po
rumb-siloz. Bineînțeles că în 
tot acest timp în rațiile de 
hrană intră și concentratele.

Dar colectiviștii din gospo
dăria noastră au mai învățat 
că nu-i suficient să ai furaje 
destule. Poți să ai armanele 
pline pînă la refuz, dacă nu 
știi cum să hrănești animalele^ 
nu poți obține producții mari. 
Ingrijitorii-mulgători știu a- 
cum că la fiecare vacă 
trebuie să-i dea zilnic 
700 grame de furaje concen
trate pentru întreținere și cîte 
300 grame din aceleași furaje 
pentru fiecare litru de lapte 
obținut. Furajele concentrate 
sînt administrate sub formă 
de amestec de uruieli de po
rumb, mazăre, orz. In același 
timp în rația zilnică a fie
cărei vaci mai intră și. 40 kg 
de nutrețuri verzi și 0,30—0,50 
grame de cretă furajeră, mai 
ales în perioada de gestație.

Mai este însă o condiție pe 
care majoritatea îngrijitorilor, 
noștri s-au obișnuit să o în
deplinească. Este vorba de 
hrănirea animalelor la ace
leași ore în fiecare Zi.

Aceeași grijă o manifestă și 
îngrijitorii de porci, reușind 
să obțină zilnic la sporul de 
greutate o depășire de 100— 
150 grame față de plan. Re
zultatul 
datorită 
hrănire rațională, purceii 
dezvoltă 
cînd sînt puși 
milează bine 
primele trei 
pildă, purceii 
mai cu laptele de la scroafă. 
Cînd aU vîrsta de 4—5 săptă
mîni, adică atunci cînd încep 
să mănînce bine, li se dau 
furaje concentrate în urmă
toarele amestecuri: 60
sută uruială de orz, 20—30 la 
sută uruială de porumb, 2 
sută cretă furajeră, toate 
cestea înmuiate în puțină apă. 
In plus le mai dăm și lapte 
smîntînit. . „ '

Acestea sînt căile principa
le prin care îngrijitorii din 
gospodăria noastră colectivă 
au reușit să obțină producții 
sporite de la animalele pe 
care le au în primire. f.,

Pentru anul următor ne-am 
propus, firește, să obținem re
zultate și mai bune. Pentru a 
le putea realiza, mai ales în 
ce privește producția de lapte 
de vacă, vom asigura în pri
mul rînd mai multe furaje 
verzi pe timpul verii prin or
ganizarea unui conveier verde: 
secară de toamnă epoca I și a 
ll-a, lucerna, borceag de pri
măvară, lucerna coasa a doua, 
sudan, porumb masă-verde. 
porumb în amestec cu floa- 
rea-soarelui semănate în mi
riște, sfeclă furajeră, porumb- 
siloz etc.

TOMA GHEORGHIU
inginer zootehnist

borceagul, 
iar acum

acesta este posibil 
faptului că, printr-o 

se 
iar mai tîrziu 
la îngrășat asi- 
nutrețurile. în 
săptămîni; de 
se hrănesc nu-

bine
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hrană le-am alcătuit potrivit 
caracteristicilor fiecărui ani
mal, producțiilor pe care le 
dă. Dacă, de exemplu, de la 
Bruna 
obținut 
lapte,- 
pentru 
cu 300 
atît cît 
ținerea

sau de la Chița am 
azi 20 de litri de 

rația de concentrate 
a doua zi am mărit-o 
de grame, adică cu 
e necesar pentru ob- 
unui litru de lapte în 

plus. Dacă în ziua 
am obținut acest 
resc iarăși rația 
timp de 2—3 zile 
rămîne aceeași. 1 
de fiecare dată, 
vacă din lot.

Dar nu numai furajarea în 
funcție de producție asigură 
cantități sporite de lapte. 
Am învățat din practică și 
din cărți că trebuie neapă
rat să dau nutrețurile, să 
mulg vacile și să: le adăp la 
aceleași ore în fiecare zi. 
Asta înseamnă, pe scurt, să 
respect programul de grajd. 
Iată ce cuprinde acest pro
gram în gospodăria noastră 
colectivă.

La ora 5 dimineața, cînd în
cepem lucrul, facem curățe
nia ; între 5 și 6,30 mulgem 
vacile; de la 6,30 la 7 le

: următoare 
t litru, mă- 

pînă cînd 
producția 

Și așa fac 
cu fiecare

Itt

la
a-

dăm tainul de concentrate; 
între 7 și 7,30 avem pauză 
pentru masa noastră de di
mineață ; de la 7,30 la 10,30 
le scoatem la pășune sau le 
aducem nutrețuri verzi la 
iesle, sub umbrare ; între 
10,30 și 11 le adăpăm ; de la
11 la 12 facem curățenia cor
porală a animalelor; între
12 și 14 avem pauza de 
prînz în care luăm masa și 
apoi mergem la colțul roșu 
să jucăm șah, să Citim zia
rele sau să reluăm lectura în 
colectiv a vreunei broșuri de 
specialitate. La ora 14 reluăm 
lucrul și pînă la 16 dăm ani
malelor furaje verzi; între 
16 și 17 le adăpăm ; de la 17 
la 17,30 le dăm tainul de 
concentrate, după care le 
mulgem. înainte de termina
rea programului de lucru le a- 
ducem la iesle nutrețuri verzi.

Străduindu-mă să respect 
întocmai aceste reguli de 
bază în zootehnie, firește că 
voi reuși să-mi îndeplinesc 
angajamentul de a obține cel 
puțin 2.800 litri de lapte pe 
cap de vaca furajată.

NECULAI A. ȚlBU
îngrijitor-mulgător



Pe urmele materialelor 
publicate

hFiecărei brigăzi—un ajutor concret"
Olub acest titlu s-a publi-

1 j cat în ziarul „Scînteia 
tineretului" nr. 3759 un 

articol care analiza activitatea 
brigăzilor de producție ale ti
neretului de la Uzina meca
nică Cîmpina. După ce reliefa 
faptul că un număr de brigăzi 
de producție ale tineretului, 
cum sînt cele conduse de ti
nerii Aurel Niță — din secția 
construcții metalice, Nicolae 
Rotaru — din secția forje, Au
rel Ignat — din secția vulcani
zare și altele, îndrumate atent 
de comitetul U.T.M. al uzinei, 
au obținut rezultate bune în 
întrecerea socialistă pentru 
produse de calitate superioară, 
articolul critica faptul că 
membrii comitetului U.T.M. 
nu au acordat același sprijin 
și celorlalte brigăzi de pro
ducție ale tineretului din uzi
nă, ceea ce a făcut ca unele, 
cum sînt cele conduse de ti
nerii Traian Necula, Ion Sasu, 
Maria Făluță și altele să aibă 
o activitate mai slabă.

In urma publicării artico
lului „Fiecărei brigăzi 
ajutor concret", 
U.T.M. al uzinei 
Cîmpina a trimis 
următorul răspuns :

„Imediat după apariția în 
ziarul „Scînteia tineretului" a 
articolului care analiza activi
tatea brigăzilor de producție 
ale tineretului din uzina noa
stră, membrii comitetului 
U.T.M. au studiat cu atenție 
criticile ce ne-au fost făcute 
de ziar.

Cu ocazia ședinței în care 
comitetul U.T.M. a dezbătut 
problemele ridicate de articol, 
ne-am dat seama că într-ade- 
văr lipsurile semnalate de 
ziar se datoresc faptului că 
membrii comitetului U.T.M. 
nu au dus o muncă atentă, 
perseverentă, de îndrumare a 
tuturor brigăzilor, s-au mul
țumit să dea responsabililor 

. brigăzilor de producție ale 
tineretului indicații cu ca
racter general, fără să se o- 
cupe ca brigăzile să-și desfă
șoare activitatea pe baza unor

un 
comitetul 
mecanice 
redacției

programe de muncă judicios 
întocmite.

Pentru remedierea lipsuri
lor semnalate de articol, co
mitetul U.T.M., cu ajutor or
ganizației de partid, a adop
tat un plan concret de mă
suri. Astfel, în colaborare cu 
comitetul sindicatului, comi
tetul U.T.M. a organizat la 
nivelul uzinei, o comisie for
mată din tineri muncitori 
fruntași în producție, ingineri 
și tehnicieni care ajută și în
drumă concret la locul de 
muncă activitatea brigăzilor 
de producție ale tineretului.

De asemenea pentru gene
ralizarea experienței bune a- 
cumulate au fost organizate 
între brigăzi schimburi de 
experiență.

Totodată comitetul U.T.M. 
al uzinei în colaborare cu co
mitetul sindicatului a trecut 
la reorganizarea brigăzilor de 
producție ale tineretului din 
secțiile mecanică I, turnătorie 
și din alte sectoare ale uzinei. 
Aceste brigăzi au fost orga
nizate pe locuri și schimburi 
de muncă, avîndu-se în ve
dere totodată să fie încadrați 
în fiecare brigadă un anumit 
număr de tineri muncitori cu 
o bună pregătire profesională 
care să acorde sprijinul nece
sar celorlalți tineri, cu o cali
ficare mai slabă.

Cu toate că a trecut 
timp de cînd au fost 
prinse aceste măsuri, 
ciem că ele au început
arate roadele. Unele din bri
găzile criticate pe bună drep
tate de ziar, au devenit colec. 
tive de muncă bine organi- 

obțin zilnic noi 
întrecerea pentru 
cea mai bună ca-

puțin 
între- 
apre- 
să-și

zate, care 
succese în 
produse de 
litate.

Mulțumim redacției pentru 
ajutorul pe care ni l-a acor
dat prin publicarea articolului 
„Fiecărei brigăzi - un ajutor 
concret".

GH. BACIU 
secretarul comitetului U.T.M.

de la Uzina mecanică 
Cîmpina

Populare

Deschiderea

Tagore

TELEGRAMA

so

MR®

I

Ministrul Afacerilor Exter
ne^ al R. P. Romîne, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministru
lui Relațiilor Externe al Re
publicii Cuba, dr. Râul Roa 
Garcia, cu ocazia zilei de 26 
iulie, Ziua insurecției națio
nale, o telegramă prin care-i 
transmite sincere felicitări și 
cele mai bune urări pentru 
binele și prosperitatea cres- 
cîndă a Republicii Cuba, ca 
și pentru fericirea sa perso
nală.

expoziției 
„Rabindranath

" MMM

Decret privind
Premiul de Stat al Republicii

Romine

Campania
s-a desfășurat

de 
în

recoltare
bune condiții

Sub titlul „Mașinile nu 
vor merge singure", în 
ziarul „Scînteia tinere

tului" nr. 3755 s-a publicat 
un articol în care era critica
tă conducerea S.M.T. Adjud 
pentru faptul că nu s-a preo
cupat să asigure în campania 
de recoltare numărul cores
punzător de tractoriști și ba- 
tozari pentru toate tractoarele 
și batozele de care dispune 
stațiunea. La acest articol 
critic, S.M.T. Adjud a trimis., 
redacției următorul răspuns : 

„Critica făcută de ziar a 
fost întemeiată. Pentru reme
dierea situației semnalate, 
S.M.T. Adjud a cerut școlii 
profesionale de tractoriști 
Roman să-i 
număr de 
solvenți.
delegat al stațiunii

s-a deplasat la complexul

repartizeze
25 de tineri 
De asemenea

din 
un 

ab
țin 

noastre

_ _ _______ ____ de.,
șantiere Borzești-Onești unde 
a identificat un număr de 
tractoriști care nu practicau 
profesia pentru care erau ca
lificați. în urma discuțiilor 
purtate de delegatul nostru 
cu acești tineri tractoriști ei 
au cerut să se transfere 
cadrul stațiunii noastre.

în urma acestor măsuri 
reușit ca în campania de 
coltare toate mașinile agricole 
de care dispunem să - futrcțio- - 
neze din plin pe cele 1320 ha. 
cultivate cu orz și grîu.

Articolul „Mașinile nu vor 
merge singure' 
să remediem 
principală în 
tră“.

C-TIN
directorul S.M.T. Adjud

în

s-a 
re-

ne-a ajutat 
la timp o lipsă 
activitatea noas-

CIURESCU

Consumatorilor pîine de calitate 
superioară

Un numeros public a asis
tat marți la amiază, în sălile 
Muzeului „Simu" din Capita
lă, la deschiderea expoziției 
„Rabindranath Tagore". Ex
poziția este organizată de In
stitutul Romîn pentru Rela
țiile Culturale cu Străinătatea 
în colaborare cu Academia 
R. P. Romîne, Uniunea Scrii
torilor și Comisia națio
nală a R. P. Romîne pentru 
UNESCO, cu prilejul sărbăto
ririi centenarului nașterii ma
relui scriitor indian.

La festivitate au luat parte 
Ștefan Bălan, adjunct al mi
nistrului învățămîntului și 
Culturii, Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., acad. Tu
dor Vianu, secretar general al 
Comisiei naționale a R. P. Ro. 
mine pentru UNESCO, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai unor instituții cen
trale și organizații obștești; 
oameni de artă și cultură.

Au fost de față A. R. Deo, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Indiei la București, 
alți membri ai corpului diplo
matic, precum și H. K. Vyash, 
scriitor și ziarist indian, care 
ne vizitează țara la invitația 
I.R.R.C.S.

Cuvîntul de deschidere a 
expoziției. a 
acad. Șt. S. 
în Prezidiul 
Romîne.

Parcurgînd expoziția, asis
tența s-a oprit în fața panou
rilor cu fotografii în care sînt 
înfățișate momente importan
te.. din activitatea multilate
rală a lui Rabindranath Ta
gore.-. O sală este dedicată în 
întregime vastei opere litera
re și artistice a celui care a 
scris 12 romane, 30 piese de 
teatru, 50 de volume de ver
suri, 100 de povestiri, 3.000 de 
cîntece și mii de studii și e- 
seuri literare, politice și filo
zofice. Pe numeroase panouri 
sînt înscrise citate din poezi
ile, romanele și povestirile 
sale, pe altele sînt redate sce
ne din piese, alături de repro- 

“duceri din realizările sale ca 
artist plastic. în ultima sală 
sînt expuse tăieturi de presă 
și fotografii referitoare la 
scurta vizită pe care Tagore 
împreună cu familia sa a fă
cut-o în țara noastră în no
iembrie 1926. Tot aici în vi
trine pot fi văzute lucrări ale 
marelui scriitor indian tradu
se în limba romînă și unele 
opere ale sale în limbi stră
ine, aflate în țara noastră. 
Vitrine cu diferite obiecte de 
artă indiană întregesc atmos
fera specifică în care a trăit 
și creat marele sărbătorit.

fost rostit de 
Nicolau, membru 
Academiei R. P.

(Agerpres)

(Urmare din pag. a l-a)
im-

în 
mo- 
Ana

în vacantă folosiți 
(impui 

pentru
liber 
citit I

Atletism
Campionatele republicane 

de atletism se vor desfășura 
anul acesta în zilele de 5 și 6 
august în București. Ca și la 
trecutele ediții, această im
portantă competiție sportivă 
va fi găzduită pe stadionul 
Republicii. La startul probe
lor vor fi prezenți aproxima
tiv 300 dintre cei mai valo
roși atleți ai țării noastre. 
Printre aceștia se vor afla 
recordmana mondială Iolanda 
Balaș, semifondistul Z. Va- 
moș, aruncătoarea de suliță 
Maria Diți, discobola Lia Ma- 
noliu, fondiștii C. Grecescu și 
A. Barabaș, săritoarea în lun
gime Sanda Grosu, atleți care 
au avut o comportare foarte 
bună în acest sezon. Campio
natele republicane vor con
stitui totodată și o ultimă 
verificare înaintea „Campio
natelor internaționale de 
tletism ale R. P. Romîne" 
„Universiada" de la Sofia.

*
Pe stadionul Olimpic din 

Helsinki a început meciul 
triunghiular de atletism din
tre echipele masculine ale 
R. D. Germane, Italiei și Fin
landei. In prima zi de între
ceri s-au înregistrat următoa
rele rezultate : 200 m : Berutti 
(Italia) 21” ; 400 m garduri: 
Morale (Italia) 51”; 800 m : 
Matuschewski (R D.G.) T 48” 
2/10; 5.000 m : Grodotski 
(R.D.G.) 14’ 11” 2/10 ; 3.000 m 
obstacole : Buhl (R.D.G.) 8’
51” 4/10 ; prăjină : Ankio (Fin
landa) 4,50 m; triplu salt ; 
Rahkamo (Finlanda) 15,96 m ; 
ciocan : Peter (R.D.G.) 63,00 m 
(nou record german); disc ; 
Lindroos (Finlanda) 54,73 m 
ștafetă 4x100 m: 1. R.D.G. 
- 41” 1/10 ; 2. Italia 41” 3/10 ; 
3. Finlanda 41”

Punctaj după
R. D. 
da 51

Germană 
p ; Italia

pește la piață... (Pe malul Tîinavei).
Foto. N. STELORIAB

Consiliul de Stat al R- P- 
Romîne a emis recent un de
cret privind Premiul de Stat 
al Republicii Populare Ro
mîne.

Potrivit decretului, Premiul 
de Stat este decernat din doi 
în doi ani, în ajunul zilei de 
23 August, sărbătoarea națio
nală a poporului romîn.

Premiul de Stat se acordă 
de către Consiliul de Miniș
tri. la propunerea Comitetu
lui pentru Premiul de Stat 
pentru lucrări de mare valoa
re, care reprezintă o contri
buție deosebită la dezvoltarea 
științei, tehnicii, literaturii și 
artei, la realizarea sarcinilor 
construcției socialiste. Aceas
tă înaltă distincție se atribuie 
pentru lucrări complete, ori
ginale, terminate și publica
te (lucrări științifice, litera
re, muzicale), reprezentate sau 
executate (opere dramatice, 
drama ti co-muzicale, sau mu
zicale) prezentate sau expuse 
(opere de artă plastică, cine
matografică și de artă inter
pretativă), realizate și apli
cate în practică (invenții și 
lucrări tehnice).

Decretul prevede că insti- 
. tuțiile științifice, economice și 

cultural-artistice pot propune 
•pentru Premiul de Stat lu

Ș’ 
în

la

bunătăfirea condițiilor tehnice 
(este necesară, de pildă, o re
vizie generală a utilajelor), mă
suri privind îmbunătățirea condi
țiilor igienice de lucru (îmbună
tățirea sistemului de ventilație 
aerisire, revopsirea utilajului 
culori adecvate etc).

— O contribuție însemnată
îndeplinirea indicațiilor partidului 
o pot aduce desigur tinerii, spu
nea în continuare tovarășul direc
tor. De altfel, în fiecare brigadă 
se studiază în prezent Scrisoarea 
Comitetului Central al partidului 
adresată nouă, lucrătorilor din in
dustria de panificație și morărit.

...La cuptorul numărul 1 i-am 
găsit lucrînd pe membrii brigăzii 
de producție a tineretului con
dusă de Gheorghe Ciolpan’. Din 
ritmul general în care se lucrea
ză se simte că asupra muncii bri
găzii indicațiile partidului au avut 
un efect mobilizator în scopul îm
bunătățirii calității pîinii. Lingă 
un malaxor, cîteva fete încercau 
cu meticulozitate de laborante ca
litatea maielei pregătită pentru

dospit. Popescu Constantin, mun
citorul cantaragiu al brigăzii, 
părțea coca în bucăți egale, 
timp ce din mîinile tinerelor 
delatoare Margareta Moga și
Mihalache apăreau cu repeziciu
ne apreciatele franzele albe. Ală
turi, Mihai Ștefan și alji cocători 
scoteau din gurile cuptoarelor 
zeci, sute de pîini albe, rumenite.

Pîini bune, gustoase pentru oa
menii muncii...

magazinele 
consum pre-

Librăriile și 
cooperației de 
cum și difuzorii voluntari 
de la sate vă stau 
poziție cu cele mai 
crări de literatură 
tineret și școlari.

la dis- 
noi lu- 
pentru

a-
și

7/10.
prima zi: 
p; Finlan- 
P.
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Box
de boxerilot puternic 

clubul Metalul se pre
vederea întîlnirii

Un
de la 
gătește în 
internaționale cu echipa O. F. 
Prostejov din R. S. Ceho-

In Cuba liberă
Poporul cuban sărbătorește astăzi Ziua 

insurecției naționale. Cu opt ani în ur
mă, la 26 iulie 1953, un grup de tineri pa
triot cubani în frunte cu Fidel Castro au 
atacat fortăreața Moncada din orașul Santia
go de Cuba. Această acțiune a constituit 
începutul luptei armate împotriva dictaturii 
lui Batista. Devenind cauza întregului po
por, această luptă a fost încununată de vic
torie în 
puterea 
ziua de 
nală.

Cuba
sprijin nu numai în America

1959. Batista a fost doborit, in Cuba 
a trecut în mîinile poporului, iar 

26 iulie a devenit sărbătoare națio-

lumea întreagă. Acest lucru s-a vădit în mod 
pregnant cu prilejul agresiunii mercenarilor 
S.U.A. împotriva Cubei, cînd popoarele țări
lor socialiste, popoarele iubitoare de pace de 
pe întreg globul și-au ridicat glasul în apă
rarea

Cu
Ziua 
mîn,
transmite tineretului din Cuba și întregului 
popor cuban un fierbinte salut de solidarita
te și urări de noi succese în apărarea cuceri
rilor sale, a libertății și independenței patriei 
sale.

cuceririlor poporului cuban.
prilejul sărbătoririi zilei de 26 iulie, 
insurecției naționale, tineretul ro- 
alături de întregul nostru popor,

liberă se bucură de simpatie și 
Latină, ci în

slovacă. Meciul va avea loc la 
5 august în București și con
tează ca revanșă a întîlnirii 
câștigate anul trecut cu 7—3 
de echipa Metalul.

Din lot fac parte printre 
alții campionii republicani V. 
Badea și A. Olteanu, M. Cris- 
tea, D. Done, D. Enuț, G. Ve- 
licu, H. Leow, D. Rizea.

Boxerii cehoslovaci vor mai 
susține alte două meciuri în 
țara noastră. Unul dintre ele 
va avea loc la 12 august la 
Galați cu echipa loială C.S.M,

★
O nouă competiție pugilisti- 

că importantă „Cupa Eliberă
rii" va fi inaugurată la sfîrși- 
tul acestei săptămâni. Desfășu
rată și anii trecuți, această 
competiție are menirea de a 
descoperi noi elemente de 
valoare pentru activitatea pu- 
gilistică din țara noastră. La 
actuala ediție iau parte
chipe din toate regiunile ță
rii, precum și din orașul 
București.

Anul trecut „Cupa Eliberă
rii", a revenit echipei repre
zentative a regiunii Craiova.

1.000 m cu start de pe loc: 
Meszaros (R.P.U.) 1’ 15” 5/10; 
urmărire individuală (4.000 
m) : Stoltz (R. D. Germană) 
5’ 18’’; urmărire pe echipe: 
1. R. S. Cehoslovacă — 4’ 52” 
5/10; 2. R. D. Germană — 
4’ 55” 4/10; 3. R. P. Ungară 
— 4’ 56” 4/10.

Sportivi romîni 
peste hotare

Marți a părăsit Capitala, e- 
chipa de tenis a R, P. Romine 
formată din tinerii sportivi 
Mărmureanu, Burciu și Po- 
povici, care ne vor reprezen
ta la Bratislava în prelimi
nariile competiției „Cupa Ga
lea". Echipa este însoțită de 
antrenorul Gh. Cobzuc.

Ovanesian, decatlonistul 
Kuznețov, săritoarea la înăl
țime Taisia Gencik. Echipa 
R. P. Polone va avea în rin- 
durile sale pe renumitul disco
bol Edmund Piatkowski;-- pe 
campionul european la ciocan 
Tadfeusz RutV pe fosta-record
mană moindială Ia lungime 
DUnska Krszeszinska. Din 
Italia vdf sosi campionul o- 
limpic la 200 m Livio Be
rutti, alergătorul de garduri 
Salvatore Morale, decationis- 
tul .Canerello. Studenții irlan
dezi vor. trimite de asemenea 
o echipă puternică în frunte 
cu fostul campion olimpic la 
1.500 m Ron Delaney, aruncă
torul de ciocan John Lawlor 
și alții.

crări apărute cu cel puțin 
șase luni înainte. Lista aces
tor lucrări și a autorilor lor 
se va publica în presă nu mai 
tîrziu de o lună înainte de 
data decernării premiului. Co
mitetul pentru Premiul de 
Stat primește observațiile și 
aprecierile făcute de către opi
nia publică, efectuează, cu 
ajutorul comisiilor de specia
liști un studiu al lucrărilor!: 
și cercetează justețea compo
nenței colectivelor de autori.

Premiul de Stat al R, P. 
Romîne este îh valoare de la 
20.000—50.000 lei și se acordă 
o singură dată unei persoane; 
numai în cazuri excepționale 
aceeași persoană mal poate, 
fi distinsă cu Premiul de Stat. 

■ Cetățenii cărora li s-a acordat 
această distincție sînt Lau- 
reați ai Premiului de Stat al 
R. P. Romîne. în caz că lu
crarea premiată este realizată 
de un colectiv, Comitetul pen
tru Premiul de Stat stabilește 
nominal cine dintre partici- 
pânțli la elaborarea ei ur
mează să poarte titlul de Lau
reat. Laureații Premiului de 
Stat primesc: valoarea în 
băni a Premiului, diplomă de 
Laureat, insignă de aur și 
camet-legitimație.

Printr-o hotăi'îi’e a Consi
liului de Miniștri s-a aprobat 
componența Comitetului pen
tru Prețiiiul de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, for
mat din 20 de membri. Pre
ședintele comitetului este 
acad. Atanase Joja, președin
tele Academiei R. P. Romîne. 
Vicepreședinții comitetului 
sînt a acad. Ilie Murgu- 
lescu, ministrul învățămîn
tului și 
Nădășan,
pondent al Academiei R- ?. 
Romîne, președintele Comite
tului de Stat pentru tehnica 
nouă, acad. Mihai Beniuc, 
prim-secretar al Uniunii S'crîi- 
torilor.

Culturii, Ștefan 
membru cor.es-

Informații

e- Pregătiri în vederea
Jocurilor mondiale 

universitare •

Sah

Scrimă
Campionatele mondiale de 

scrimă au continuat la Tori
no cu desfășurarea probei de 
spadă. încă din primele ture 
s-au înregistrat cîteva mari 
surprize. Astfel, au fost elimi
nați campionul olimpic Giu
seppe Delfino (Italia), fostul 
campion mondial Armand 
Mouyal (Franța), englezul Jay. 
clasat pe locul doi la Jocu
rile Olimpice. Printre cei ca
lificați în 
maghiarul 
a suferit 
spadasinii 
și Cemîșevici, 
ccaro și suedezul Abrahmson.

semifinale se află 
Sakovits, care nu 
nici o înfrîngere, 

sovietici Habarov 
italianul Să-

Ciclism
Concursul internațional de 

ciclism desfășurat pe velo
dromul din orașul polonez 
Radom a fost cîștigat de 
chipa R. S. Cehoslovace, ur
mată de R. D. Germană, 
R. P. Ungară, R. P. Polonă.

Citeva rezultate tehnice:

e-

în capitala R. P. Bulgaria 
se fac pregătiri intense în ve
derea Jocurilor mondiale uni
versitare ce vor avea loc aici 
între 26 august—3 septembrie. 
Stadioanele, bazinele de înnot, 
terenurile de tenis, sălile de 
sport sînt gata pentru a primi 
concurenții. La Comitetul de 
organizare a „Universiadei" 
cum este denumită competiția 
au sosit noi liste cu numele 
sportivilor participanți. Echi
pa studențească de baschet a 
Braziliei va cuprinde mai 
mulți jucători din reprezen
tativa țării. Printre ei se re
marcă Jadir, Amauri, Valde
mar, Edson. Din Ghana vor 
sosi 6 atleți, alergători de 
sprint, garduri și semifond. 
Și-au anunțat participarea de 
asemenea studenți sportivi 
din Venezuela, Republica 
Mali, Jamaica și Argentina.

Concursurile atletice vor 
sta fără îndoială în centrul 
atenției. După cum s-a mai a- 
nunțat din delegația U.R.S.S. 

.vor face parte recordmanul 
mondial la înălțime Valeri 
Brumei, campioana olimpică 
Tamaraz Press, recordmanul 
european la lungime Igor Ter-

în runda a 8-a a turneului 
Internațional de șah de la 
Debreczin, Tarnowski a cîști
gat ,,lș,. Banf alvi, Barcza la 
Papii,, jar. Fazekaș l-a învins 
pe Szi'ly. S-a terminat remiză 
partida Pîdevski—Haag. Res
tul partidelor au fost între
rupte.

în clasament conduce Haag 
5V2 puncte, urmat de Suetin 
(U.R.S.S.) 41/2. puncte (1), Bo- 
leslavski (U.R.S.S.), Pîdevski 
(R. P. Bulgaria) 4 puncte (1). 
Șahistul romîn , V. Ciocîltea, 
care a cîștigat și. partida cu 
Tarnowski, are trei puncte și 
o partidă întreruptă în-poziție 
complicată, la maistrul aus
triac Lokvenc.

In ciclul de conferințe 
,,U.R.S.S-, deschizătoarea zbo
rurilor cosmice", organizat de 
A.R.L.U.S. și Lectoratul cen
tral S.R.S.C., a avut loc marți 
după-amiază la Casa priete
niei romîno-sovietice din Ca
pitală, simpozionul cu tema 
„Rezultatele cercetărilor știin
țifice obținute cu ajutorul sa
teliților, navelor și rachetelor 
cpșrțțjce, șpp,le.țipp“.

Au vorbit conferențiarii u- 
niversitari Ella Marcus, Iancu 
Foni și Al. Stfatilescu.

Expunerile au fost urmări
te de public cu mare interes.

★

După un turneu de trei săp- 
tămîni în țara noastră, for
mația folclorică „Cuncumen" 
din Chile a părăsit marți Ca
pitala, pleci nd spre Sofia.

în cadrul turneului, artiștii 
chilieni au prezentat 20 de 
spectacole în București și în 
alte orașe din țară.

tea să se oprească și în satul lor 
și n-ar vrea să piardă prilejul de 
a discuta împreună, de a-i rapor
ta ce au realizat.

Aș vrea să amintesc aci despre 
un student negru, membru al de
legației studenților cubanezi la se
siunea U.I.S. Studia diplomația. 
Vorbea foarte bine limbile engle
ză și franceză. Odată, mi-a spus 
printre altele : „înainfe de re
voluție n-aș fi putut să devin stu
dent și, bineînțeles, să reprezint 
studenții țării mele. Sînt om li
ber, egal în drepturi, cu visuri 
înalte dar realizabile, lată pentru 
ce viața mea aparține revoluției!"

Sînt doar cîteva fapte petrecute 
în timpul vizitei, dar am avut nu 
odată prilejul să mă conving cît 
de unit este poporul cuban 
pararea cuceririlor sale.

în a-

Casa de economii și con- 
semnațiuni face cunoscut 
că toate obligațiunile C.E.C. 
care se vor procura pînă 
Ia 29 iulie inclusiv, parti
cipă la tragerea la sorți 
lunară din 31 iulie a.c„ la 
care potrivit noului plan 
sporit de cîștiguri intrat în 
vigoare luna aceasta, se 
vor acorda pentru prima 
oară 1834 cîștiguri în bani 
între 75.000 lei și 800 lei în 
valoare totală de 1.920.000 
leî.

Procurați-vă din timp o- 
bligațiunile C.E.C. pentru a 
putea participa la această 
tragere Ia sorți.

L a începutul acestui an, îm
preună cu reprezentanții a 
40 de organizații naționale 

studențești din diverse țări ale lu
mii, am participat la Havana la 
lucrările Comitetului Executiv al 
U.I.S. Cu acest prilej am cunos
cut viața și lupta eroicului popor 
al Cubei libere și independente.

pe scară largă

m vizitat multe regiuni ale 
insulei, am stat de vorbă 
cu mulți oameni. In Ha

vana, în MafansaS, în 
del Rio, pretutindeni, 
citorii, țăranii, băfrînii și tine
rii, albi și negri, vorbesc cu mîn- 
drie despre viața lor de astăzi, 
despre bucuria că au devenit li
beri și stăpîni în propria-i țară, 
despre ce mai au de făcut, des
pre perspectivele țării. Țăranii 
vorbesc cu pasiune despre intro
ducerea în agricultură a tehnicii 
moderne, despre faptul că deja a

Pinar 
mun-

început cultivarea 
a porumbului, a cartofilor, despre 
îmbogățirea soiurilor de legume și 
în special de tomate.

în timp ce eram la Havana, au 
avut loc două consfătuiri : una a 
muncitorilor din industria zahăru
lui și alfa a muncitorilor sanitari. 
La ele a luat parte președintele 
Republicii, dr. Dorticos. Partici- 
panții au venit cu propuneri im
portante pentru ridicarea produc
ției de zahăr ori pentru ridicarea 
calificării profesionale, și-au ex
primat profundul atașament față 
de cauza revoluției sub lozinca : 
Patria o muerfe I
(Patria ori moarteal Vom 
get).

Nu a existat o zi în care să nu 
fiu martor al diverselor manifes
tări prin care poporul cuban își 
exprimă încrederea în guvernul 
Fidel Castro. în regiunea Mafan-

Venceremos I 
învin-

sas, discutînd cu un țăran despre 
viața pe care o duce, acesta a ți
nut să sublinieze : „Revoluția mi-a 
dat pămînt, libertate și armă. Sînt 
dator să le apăr. Am 5 copii din
tre care 3 sînt milițieni, iar eu și 
soția avem arme. Noi toți, dacă 
este nevoie, putem face ca nici 
măcar pasărea să nu poată intra 
în pămîntul pe care ni l-a dat re
voluția. Mai bine murim toți, de- 
cît să se întoarcă vremurile dina
inte".

într-o duminică, cu prilejul unei 
vizite într-o cooperativă din pro
vincia Pinar del Rio, am văzut 
multă lume sfrînsă în curtea coo
perativei cîntînd din renumitele 
instrumente muzicale specifice 
Cubei, dansînd celebrul Pachan- 
ga. Am aflat că mulți veniseră din 
comunele vecine călare pe cai, cu 
biciclete ori pe jos. Oamenii afla-' 
seră că Fidel Castro vizitează o 
cooperativă din regiune și s-ar pu-

Cuba, 
1961 

Regi
murile aservite imperialiștilor a- 
mericani aveau interesul ca po-

e oricine întîlnești în 
îfi va spune că anul 
este anul educației.

NOTE DE CĂLĂTORIE

cind au fost învățați să scrie și să 
citească copiii și țăranii din sate
le eliberate. După revoluție, în 
martie 1959, au tost create 844 
centre unde au predat aproape 
3.000 de învățători alfabetizînd 
peste 19.000 persoane. Prin inter
mediul Institutului Național pentru 
Reforma Agrară (I.N.R.A.) aproape 
25.000 oameni au învățat să scrie 
și să citească. Mobilizați de orga
nizația unică a tineretului — Aso- 
ciafion des Jovenes Rebeledes (A- 
sociafia tinerilor revoluționari) ti
nerii din școli medii și din facul
tăți participă direct și activ la al
fabetizarea poporului. Aproape 
61.000 elevi și studenți au cerut 
să lie încadrați în brigăzile de 
alfabetizare care poartă numele 
de Conrado Benitez, în memoria 
unui învățător negru care a fost 
asasinat de slugile imperialismu
lui american.

Sub lozinca : „Dacă știi învață 
pe altul, dacă nu știi, învață!" 
întregul popor al Cubei învață să 
scrie și să citească. Această uria
șă campanie va face ca la sfîrși- 
tul acestui an, Cuba să tie prima 
țară din America Latină care nu 
va mai avea analfabeți.

(Agerpres)

muncă 
sate.

de tineri și tinere din Cuba 
de lichidare a analfabetismului la

Peste 100.000
intensă

ne-a explicat

porul să trăiască în întuneric, 
în obscurantism. în Cuba, peste 
31 la sută din populație nu 
știa să scrie și să citească — așa 
cum reiese din calculele făcute de 
Ministerul Educației Naționale în 
ianuarie 1961. La țară, acest pro
cent se ridica la 41,7 la sută. 
Unul din doi copii care trebuia să 
meargă la școală n-avea posibili
tatea s-o facă. Deși minimul nece
sar era de 35.000 săli de clasă, 
în Cuba existau doar î 7.000. Pen
tru a înlătura această moștenire 
rușinoasă a trecutului, guvernul 
Cubei a transformat cazărmi mili
tare în școli.

Lupta împotriva analfabetismu
lui a început în timpul luptelor 
împotriva regimului lui Batista, în 
Sierra Maestre și Escambara/j

4 m avut prilejul să vizitez și 
/J locurile unde poporul cu- 

"^--*~ban a dat marea bătălie 
împotriva bandelor de mercenari 
(poporul le spune GUSANOS, a- 
dică șobolani, deoarece au venit 
în haine de culoare verde, mas- 
câți pentru a nu fi observați) or
ganizate și pregătite în S.U.A. și 
care au invadat 
cestui an Cuba.

Lîngă centrala 
fralia" am privit 
vion american „B26“. Acest avion 
aruncase bombe asupra satelor, 
mifraliase populația civilă. Sînt 
greu de descris crimele la . care . 
s-au dedat mercenarii.

Am discutat cu un tînăr mun
citor care luase parte încă din 
primele ore la luptele din Playa

la începutul a-

de zahăr „Aus- 
resturile unui a-

Buenaventura. El 
modest : „Am văzut că țara este 
atacată. Am luat eu și frate-meu 
armele așa cum a făcut întregul 
nostru popor, și am luptat. Era 
datoria noastră !“

In larg am putut zări încă nava 
de război americană „Houston" 
înțepenită datorită tirului precis 
al soldaților cubani.

Cine sînt cei care și-au dat 
viața pentru apărarea Cubei ? 
Benjamin Moreno Garda, nici 
nu împlinise 16 ani cînd a 
căzut în luptele din. Playa Gi
ron. Orfan de tată, înainte de a 
pleca pe front i-a scris mamei 
sale o scrisoarea emoționantă în 
care ii spunea să nu-l plîngă în 
caz că va muri, ci să ia mitralie
ra lui și să ocupe locui pe care 
el îl va lăsa, liber. După moarte, 
mama sa a . intrat în miliția popu
lară respecftnd dorința țiului. Am 
citit cîteva biografii ale eroilor re
voluției. Un muncitor de la tele
foane de aproape 60 de ani, un. 
tînăr învățător ce dorea să mear
gă la studii în Uniunea Sovietică,

o soră de ocrotire, 
fost muncitor în port 
în miliția populară, cîfiva elevi,

un negru, un 
încadrat 

... . ...
un student. Oameni din popor, ri
dicați la lumină odată cu revolu
ția și-au dat viața pentru revolu
ție.

T / Itima seară la Havana. O- 
f / rașul e plin de lumină, plin 

de viață. Oamenii ies de la 
cinematografe sau teatre. Indră- 
gostiții se plimbă pe Malezon —• 
strada care desparte orașul da 
Marea Caraibilor. In acest timp 
însă, în statul american Florida se 
pregătesc noi mercenari-bandifi 
să atace Cuba. Cercurile monopo
liste americane amenință din nou 
această insulă. Poporul cubanez 
este însă vigilent. In fața institu
țiilor importante, înaintea marilor 
localuri, alături de sacii de nisip 
oameni cu arma în mînă stau da 
strajă cuceririlor poporului. Po
porul Cubei libere și independen
te prețuiește viața nouă, și va *> 
para cu orice preț ceea ce a rea
lizat în cei doi ani de luptă.

ANDREI ȘTEFAN



IERI LA MOSCOVA

A început marea întîlnire 
a tinereții lumii

(Urmare din pag. l-a) 

lor de a găzdui această im
portantă manifestare a tinere
tului.

— Din partea sincerului 
prieten al tineretului lumii, 
Nikita Hrușciov s-a primit un 
mesaj - anunță președintele 
ședinței, reprezentantul tinere
tului japonez. Aplauze furtu
noase și prelungite răsună în 
sală.

Serghei Pavlov, prim-secre- 
tar dl C.C. al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., a dat citire mesaju
lui care a fost ascultat cu o 
vie atenție de asistență.

In mesajul lui N. S. Hruș
ciov se spune : este bine că 
tineretul din întreaga lume se 
va întruni și va discuta pro
blemele care preocupă în pre
zent pe toți oamenii.

A asigura pacea, a elibera 
toate popoarele de sub jugul 
colonialismului, a asigura fe
ricirea oamenilor — iată sar
cinile care stau în fața lumii, 
arată N. S. Hrușciov.

Tineretul reprezintă o for
ță puternică, dinamică, com
bativă care participă activ la 
lupta omenirii pentru un vii
tor mai bun. Tineretul se pro
nunță tot mai hotărît pentru 
întărirea păcii, coexistența 
pașnică, dezarmarea totală și 
generală, inclusiv interzicerea 
armei atomice. Tineretul își 
aduce contribuția la lupta 
pentru lichidarea definitivă a 
rușinosului sistem colonialist.

Popoarele din întreaga lume, 
se subliniază în mesaj nu pot 
trece cu vederea faptul că u- 
nii oameni politici din occi
dent vor să împingă lumea în 
prăpastia războiului nuclear. 
Dar în prezent popoarele lu
mii sînt în stare să oprească 
pe smintiți. A spori eforturi
le tuturor tinerilor și tinere
lor în lupta împotriva acestei 
catastrofe mondiale — iată 
sarcina pe care însăși viața 
a pus-o în fața tineretului.

In mesaj este exprimată 
convingerea că întîlnirile și 
discuțiile vor ajuta tinerii 
din întreaga lume să se cu
noască mai bine unii pe alții, 
să-și întărească eforturile în 
lupta pentru pace și un vii
tor mai bun.

In mesaj sînt adresate Fo
rumului urări de succes în 
activitatea lui.

Acum se află la tribună 
Jacobs Stevens, preot din 
Ghana. In numele secretaria
tului permanent al Forumului 
el prezintă un referat privitor 
la interesul larg pe care l-a 
stîrnit organizarea Forumului 
în lumea întreagă. Reprezen
tantul tineretului ghanez sub
liniază în mod deosebit că ge
nerația tînără a făcut dovada 
înțelegerii răspunderii pe care 
o are față de omenire și că a 
infirmat încercările anumitor 
cercuri de a considera tinere
tul zilelor noastre drept o 
„generație pierdută". Repre
zentantul tineretului din Gha
na a subliniat în mod deose
bit interesul manifestat de 
generația tînără a Africii pen
tru Forum, relevînd inițiati
vele deosebite în această pri
vință din Guineea, Mali și 
din alte țări. A fost subliniat 
de asemenea faptul că 102 or
ganizații ale tineretului din 
America Latină sînt prezen
te la Forum. Din Europa se 
găsesc peste 100 de organiza
ții din 23 de țări. Tabloul pre
zentat de către reprezentan
tul tineretului din Ghana este 
deosebit de elocvent. El arată 
largul interes pe care l-a stîr
nit Forumul în ciuda tentati
velor dușmanilor colaborării 
internaționale de a semăna 
neîncrederea, de a împiedica 
dezvoltarea colaborării gene
rației tinere.

Marea dezbatere a Forumu
lui o inaugurează referatul lui 
Serghei Pavlov pe tema : „Ti
neretul, înțelegerea reciprocă, 
cooperarea și coexistența paș
nică". Este un referat substan
țial ce scoate în relief ideea că 
la mijlocul secolului XX 
coexistența pașnică este o 
necesitate vitală și că poporul 
și tineretul sovietic vor face 
totul pentru victoria păcii,

JURI GAGARIN
Privind pămîntul nostru din 

înălțimea cosmică te uimește 
nu numai frumusețea unuia 
sau altuia dintre continente. 
Te izbește apropierea dintre 
ele unitatea lor. Toate regiu
nile lumii fac un singur tot. 
Cit de frumoasă ar deveni 
viața pe planeta noastră 
dacă tinerii tuturor conti
nentelor Pămîntului și-ar 
da seama de apropierea dintre 
ei și ar simți-o, dacă, ar înțele
ge că au interese comune ca
re pot crea o bază minunată 
pentru pace și prietenie. Cred1 
că Forumul Mondial al Tinere
tului va fi o etapă de mare 
importanță pe calea apropie
rii, tuturor tinerilor, și. tinere
lor de pe pământ.

NICOLAI SEMENOV
Sînt convins că actuala ge

nerație de tineri va face tot 

pentru zădărnicirea uneltiri
lor războinice ale cercurilor 
agresive.

Ideea dezarmării generale 
și totale, a declarat Serghei 
Pavlov, trebuie să devină as
tăzi programul de luptă a ti
neretului.

Subliniind că omenirea tre
buie să aleagă între coexis
tența pașnică a statelor și un 
război racheto-nuclear, Ser
ghei Pavlov a declarat că ti
nerii și tinerele din Uniunea 
Sovietică sînt convinși de ne
cesitatea coexistenței pașnice 
în condițiile dezarmării gene
rale și totale. Aceasta este o 
necesitate obiectivă determi
nată de situația actuală în 
lume.

Guvernul U.R.S.S. se stră
duiește să creeze toate condi
țiile pentru slăbirea încordă

rii internaționale și, printre 
altele, propune căi rezonabi
le și realiste de soluționare a 
problemei germane, a spus 
vorbitorul. Dacă aliații noștri 
din coaliția antifascistă nu 
vor dori să încheie Tratatul 
de pace cu Germania, a spus 
în continuare Serghei Pavlov. 
Uniunea Sovietică și celelal
te țări socialiste care năzuiesc 
spre pace, vor încheia trata
tul. Aceasta este o cerință a 
vieții, a popoarelor. Aceasta 
este o cerință a tineretului.

Noi înțelegem coexistența 
pașnică. în primul rînd, ca o 
întrecere pașnică pentru sa
tisfacerea optimă a tuturor 
necesităților omului, a decla
rat vorbitorul. Tineretul so
vietic participă activ la aceas
tă întrecere pașnică.

Veți vedea pretutindeni că 
oamenii sovietici, tineretul 
nostru, muncesc cu însufleți
re, a spus Serghei Pavlov. Ei 
muncesc pentru a crea, pen
tru pace.

Tineretul Uniunii Sovietice, 
a relevat vorbitorul, este un 
transformator activ al societă
ții. Serghei Pavlov a arătat 
că 400.000 de tineri sovietici 
sînt deputați ai Sovietelor oa
menilor muncii și 106 dintre 
ei sînt deputați ai Sovietului 
Suprem. La universitățile și 
institutele din U.R.S.S. învață 
de peste două ori mai mulți 
studenți decît. în toate insti
tuțiile de învățămînt supe
rior al țărilor capitaliste din 
Europa, luate la un loc.

Vorbitorul a amintit că la 

Aspect de la deschiderea Forumului Mondial al Tineretului. P. P. Reșefov, președin
tele Comitetului Organizațiilor de Tineret din U.R.S.S. rostește cuvîntul de deschidere.

Salută Forumul
ce-i stă în putință pentru a 
preîntâmpina un nou război, 
pentru ca toate marile desco
periri științifice să slujească 
omului și luptei sale cu forțe
le naturii, cu bolile, cu mize
ria, luptei sale pentru cu
noașterea a tot mai multe tai
ne ale planetei noastre.

ALEXEI MARESIEV
Nu poți să nu saluți Foru

mul la care tineri de diferite 
naționalități și convingeri se 
vor aduna pentru a se înțele
ge mai bine unul pe altul, a 
se uni și maț strîns și a co
labora în interesul păcii. Sînt 
convins că tineretul de la ju
mătatea secolului al XX-lea 
își va da seama că are mult 
mai multe interese comune 
decît barierele naturale și ar
tificiale care îl desparte. Sînt 
convins de succesul Foru
mului. 

lucrările Forumului nu parti
cipă reprezentanți ai Adună
rii mondiale a tineretului, U- 
niunii internaționale a tinere
tului socialist, ai Secretariatu
lui de coordonare al asocia
țiilor naționale ale studenților. 
Liderii acestor organizații, a 
spus Serghei Pavlov, nu-și 
precupețesc cuvintele despre 
pace și colaborare între ti
neri. Dar oricît ar părea de 
curios, aceste organizații au 
refuzat să participe la Forum 
cînd li s-a propus să colabo
reze. să discute deschis și 
cinstit problemele noastre la 
masa tratativelor.

Ca un bun exemplu de co
laborare între tineri de dife
rite concepții politice și cre
dințe religioase, vorbitorul a 
citat activitatea Federației 
Mondiale a Tineretului Demo

crat și a Uniunii Internaționa
le a Studenților. Activitatea 
acestor organizații se bazează 
pe comunitatea de interese 
ale tineretului în lupta pentru 
pace, independență națională 
și o viață mai bună. Partici
parea acestor organizații la 
lucrările Forumului îi dă și 
mai mare importanță și pres
tigiu.

Tineretul din diferite țări 
devine tot mai mult o forță 
activă, a spus în continuare 
vorbitorul. El este tot mai 
conștient de locul său în lupta 
comună a popoarelor pentru 
pace și fericire. Reprezentan
tul tineretului sovietic a sub
liniat meritele în acest dome
niu ale tineretului din Cuba, 
Africa și a relevat marea 
amploare a acțiunilor tinere
tului din Franța, Anglia, Ita
lia și din alte țări pentru a- 
părarea păcii.

Sperăm, a declarat Serghei 
Pavlov, că Forumul va ajuta 
să fie înlăturată neîncrederea 
și ideile preconcepute, că va 
oferi o bună posibilitate pen
tru un schimb de păreri în 
problemele cele mai impor
tante ale contemporaneității, 
va contribui la lărgirea con
tinuă a legăturilor internațio
nale cu tineretul. Să luptăm 
împreună pentru o lume fără 
războaie, fără mizerie și ig
noranță.

Bogata documentare a re
feratului și forța argumentă
rii au impresionat profund 
pe participanții la Forum. Ei 
au subliniat în repetate rîn-

PABLO NERUDA
Tot ceea ce se face pe Pă- 

mînt în apărarea păcii se face 
pentru tineret. De aceea tine
retul trebuie să participe și 
el la rezolvarea problemelor 
principale ale contemporanei
tății, să fie luptător activ pen
tru cauza păcii. Forumul este 
tocmai ceea ce trebuie între
gului tineret pentru ca în ju
rul mesei să stabilească acele 
căi pe care trebuie să pă
șească în viitor către unitate 
și prietenie.

VAN CLIBURN
Este foarte bine cînd tinerii 

se string laolaltă pentru a 
vorbi despre obiceiurile lor 
naționale, despre artă, muzi
că, sport. Discutînd împreună 
problemele care îl frămîntă, 

duri prin aplauze justețea a- 
firmațiilor făcute de către 
Serghei Pavlov.

Pe aceeași temă au prezen
tat referate și Marghera, pre
ședintele Uniunii goliardice a 
studenților italieni, și Taher, 
reprezentantul Comitetului 
național al Forumului din In
donezia. De pe poziții diferi
te, toate aceste referate res
pectă aceeași convingere asu
pra necesității coexistenței 
pașnice. Referenții au adus 
în discuție numeroase fapte 
care demonstrează dorința de 
pace a tineretului și popoare
lor din țările lor și s-au pro
nunțat cu fermitate pentru 
coexistență pașnică, pentru 
lărgirea colaborării tineretului 
lumii pe platforma comună a 
luptei în apărarea păcii.

Intre referate au sosit în 
sală școlarii moscoviți. Ei au 
prezentat un dans al înfrățirii 
popoarelor. Tineri cu culoarea 
pielii diferită își string mîini
le. Gestul din tabloul coregra
fic de pe podium se multipli
că în sală. Mina africanului o 
prinde pe cea a europeanului, 
pe a asiaticului, pe a ameri
canului. Mîini care se string. 
Sute și sute. Mîinile tinere 
care vor făuri omenirii viito
rul ei fericit. în sală răsună 
spontan cînțecul tinereții iubi
toare de pace.'„Tinerețea ne e 
dragă...". Cit de puternic este 
acest adevăr simți în sala Fo
rumului...

Cu satisfacție participanții 
iau cunoștință de faptul că 
au fost trimise Forumului me
saje din partea lui Osvaldo 
Dorticos, Walter Ulbricht, 
J. Țedenbal, I. B. Tito, d-na 
Nehru și altele.

Prima zi a dezbaterilor Fo
rumului a fost rodnică. Ea a 
vestit spiritul acestei mari în
tâlniri a tineretului lumii — 
spiritul coexistenței pașnice, a 
deplinei înțelegeri între tine
rii-ce trăiesc pe toate conti
nentele planetei noastre.

Părăsind Sala Coloanelor 
participanții la Forum s-au 
oprit cîteva momente în fața 
expoziției de, fotografii ame
najată în holul clădirii. Sînt 
aici fotografii venite din toa
te colțurile pămîntului. Tineri 
japonezi ce înfruntă atacul 
poliției. Americani purtând ° 
pancartă pe care scrie „Jos 
bomba H“. O tînără poloneză 
ce se odihnește pe plaja Bal
ticei. Tineri pe unul din ma
rile șantiere ale construcției 
comuniste din Uniunea So
vietică. Observăm și două 
fotografii din țara noastră 
semnate de fotoreporteri ai 
„Scînteii tineretului". Fotogra
fiile acestea din lumea în
treagă aduc imagini con
vingătoare ale vieții genera
ției tinere la mijlocul secolu
lui XX. Imagini diferite. Dar 
din fiecare imagine respiră a- 
ceeași năzuință către pace. In 
fond expoziția de fotografii 
din holul clădirii în care își 
desfășoară lucrările Forumul 
este grăitoare pentru țelurile 
care au făcut ca tineri din 91 
de țări să se întâlnească la 
Forum. Țelurile acestea pot 
fi exprimate lapidar în cuvîn- 
tul : pace ! Tineri din 91 de 
țări au venit la Moscova spre 
a apăra pacea. Acesta este 
sensul cel mai profund al Fo
rumului.

■
■
tineretul va găsi mai repede 
un limbaj comun. Cred că 
condiția principală a păcii o 
constituie înțelegerea recipro
că, capacitatea de a înțelege 
și de a ține seama de intere
sele popoarelor și tineretului 
altor țări. Cred că întîlnirea 
de la Moscova va contribui 
la o astfel de înțelegere re
ciprocă.

VALERII BRUMEL
La Forumul Mondial de la 

Moscova tinerii din numeroa
se țări vor căuta căile pe care 
să pășească în viitor. Aș dori 
ca discuțiile ce vor avea loc 
să fie discuții tovărășești care 
să aprecieze cinstit ceea ce 
servește cu adevărat păcii și 
progresului, ce ne va ajuta 
pe toți să cucerim noi culmi.

Recepție merită 
de președintele 

Cubei în cinstea 
lui Gagarin

HAVANA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zi
lei de 24 iulie Osvaldo Dor
ticos, președintele Republicii 
Cuba, a oferit o recepție în 
cinstea primului cosmonaut 
al lumii, Iuri Gagarin, care a 
sosit la Havana Ia invitația 
guvernului revoluționar al 
Cubei.

In sălile spațioase ale Pala
tului Prezidențial, Iuri Ga
garin a fost salutat cordial de 
Osvaldo Dorticos, de Fidel 
Castro, membri ai guvernului 
Cubei, reprezentanți ai orga
nizațiilor revoluționare și de 
fruntași ai vieții culturale din 
Cuba.

Guvernul brazilian 
infenjioneaza 

să reia relațiile 
diplomatice 

cu U. R. S. S.
RIO DE JANEIRO 25 (Ager

pres). — Corespondentul agenției 
Prensa Latina relatează că A. A- 
rinos, ministrul Afacerilor Externe 
al Braziliei, a dat o recepție în 
cinstea misiunii de bunăvoință a 
Uniunii Sovietice condusă de 
M. P. Gheorgadze, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. In cuvînfarea pe care a 
rostit-o la recepție Arinos a de
clarat : „Deosebirile ideologice 
care există între Brazilia și Uniu
nea Sovietică nu trebuie să con
stituie o piedică în calea dezvol
tării colaborării între țările noas
tre". A. Arinos a subliniat că 
„guvernul brazilian intenționează 
să reia în curînd relațiile diplo
matice și culturale cu Uniunea So
vietică, așa cum au tost reluate 
și relațiile economice".

Corespondentul agenției Prensa 
Latina anunță că președintele 
Quadros i-a recomandat lui A- 
rinos să grăbească pregătirile în 
vederea creării unei reprezentan
țe comerciale braziliene la Mos
cova. -- •-

Patrioții angolezi 
obțin noi succese
LUANDA 25 (Agerpres). — 

Agenția Reuter relatează că 
trupele colonialiste portughe
ze au organizat în ultimele 
zile cele mai puternice a- 
tacuri polițienești împotriva 
cartierelor africane din Luan
da.

In știrile transmise de a- 
genția France Presse, precum 
și de alte agenții, reiese că 
patrioții angolezi și-au inten
sificat în ultimul timp atacu
rile împotriva trupelor colo
nialiste.

Consemnînd insuccesele în
registrate în ultima vreme de 
trupele portugheze, corespon
dentul ziarului englez „Ob
server" a publicat un articol 
intitulat „Portugalia pierde 
războiul din Angola". El rela
tează că raidurile neîncetate, 
organizate de patrioții ango
lezi, au paralizat complet 
concentrarea de forțe ale co
lonialiștilor în vederea ofensi
vei plănuite pentru sezonul se
cetos. „După opt săptămâni 
de la începerea sezonului se
cetos, scrie corespondentul, 
armata portugheză nu a reu
șit încă să înceapă vreo nouă 
acțiune care ar putea fi nu
mită ofensivă".

„New York Times'1

Francezii au organizat la Bizerta 
un adevărat masacru

au reacționat la 
în legătură cu baza na
de la Bizerta cu o cru- 
nemaiîntîlnită. O măr- 
a acestei cruzimi o con- 

zidurile fărîmițate, 
moscheele

NEJN, YORK 25 (Agerpres). 
— Ziarul ,,New York Times" 
publică o corespondență din 
Bizerta în care se spune prin
tre altele :

„în prezent la Bizerta 
luptele au încetat... Se înmor- 
mîntează morții. Diplomații 
duc tratative.

Un străin cu acte în regu
lă poate hoinări nestingherit 
prin acest oraș trist, atît de 
crunt lovit. Dar cînd te uiți 
împrejur te cuprinde groaza. 
Francezii 
criza 
vală 
zime 
turie 
stituie 
geamurile sparte, 
care continuă încă să fumege. 
O mărturie a acestui fapt 
sînt și datele cu privire la 
numărul celor uciși: 670 de 
tunisieni și 30 de francezi...

Fără îndoială că mulți o- 
fițeri francezi își recunosc 
vina. Vreo șase dintre ei m-au 
întrebat care este părerea o- 
piniei publice despre acțiuni
le lor. Cîțiva soldați mi-au 
cerut ziare.

Acest război crud de scurtă 
durată a lăsat impresii care 
nu pot fi uitate : un tunisian 
ucis pe terasa unei cafenele, 
mese și scaune aruncate în 
dezordine de-a lungul bule-

GENEVA. — In dimineața 
zilei de 25 iulie, Ia reședința 
delegației sovietice a avut loc 
o întrevedere între copre
ședinții conferinței pentru re
glementarea problemei laoție- 
ne — G. M. Pușkin (U.R.S.S.) 
și M. Macdonald (Anglia).

VLADIVOSTOK. — la 23 
iulie Ia ora 0 și 10 minute gmt. 
cercetătorii științifici ai sta
țiunii astronomice din Extre
mul Orient au observat erup
ția unei protuberante giganti
ce în Soare. Erupția a durat o 
oră și jumătate.

Protuberanta avea aspectul 
unui nor incandescent, din

O declarafie a Agenției TASS
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

— în ultima vreme, atenția 
opiniei publice sovietice și 
mondiale este ațintită asupra 
Republicii Congo în legătură 
cu faptul că s-a ivit perico
lul ca din cauza intrigilor pu
terilor occidentale să se ză
dărnicească înțelegerea exis
tentă cu privire la reluarea 
lucrărilor parlamentului con- 
golez. Tărăgănarea deliberată 
a deschiderii parlamentului 
vădește tendința puterilor oc
cidentale și a interpușilor lor 
din aparatul O.N.U. de a îm
piedica reglementarea pașni
că a problemei congoleze de 
către poporul Congoului în
suși și lichidarea urmărilor 
agresiunii imperialiste împo
triva Republicii Congo.

Oamenii sovietici nu pot să 
nu manifeste neliniște în le
gătură cu zarva suspectă a 
colonialiștilor și protejatului 
lor Hammarskjoeld în jurul 
problemei convocării parla
mentului Republicii Congo. 
Desigur, nu bunele intenții îi 
determină pe imperialiști să 
facă această zarvă. După toa
te aparențele, ei pregătesc o 
nouă lovitură împotriva po
porului congolez. Neobținînd 
realizarea scopurilor lor pe o 
cale sîngeroasă, violentă sub 
steagul O;N.U., ei intenționea
ză astăzi să obțină restabili
rea vechilor rînduieli colo
niale prin mijloace în aparen
ță „parlamentare".

Poporul congolez și adevă- 
rații lui prieteni țin minte și 
nu pot uita că în urma unel
tirilor colonialiștilor și a com
plicității directe a lacheului 
lor Hammarskjoeld, parla
mentul congolez a fost dizol
vat acum zece luni, mulți 
parlamentari au fost supuși 
persecuțiilor, unii dintre ei au 
fost uciși. Au fost asasinați 
mișelește primul ministru Pa
trice Lumumba și credincio
șii lui tovarăși de luptă 
seph Okito, președintele 
natului, Maurice Mpolo, 
nistrul Apărării, și alții.

în această clipă de mare 
răspundere pentru destinele 
statului congolez, poporul 
Congoului care a apărat cu 
curaj libertatea și indepen
dența patriei sale, și toți prie
tenii lui sînt datori să dea 
dovadă de o înaltă vigilență 
și să fie gata să zădărniceas
că orice planuri colonialiste, 
indiferent cum ar fi ele ca
muflate.

Guvernul legal al Republi
cii Congo, condus astăzi 
Antoine Gizenga, luptă 
mod consecvent pentru a 
asigura parlamentului ales 
mod legal toate condițiile ne
cesare îndeplinirii funcțiilor

Jo- 
Se- 
mi-

de 
în 
se 
în

Congresul P. C. din Japonia TRATATIVELE 
DE LA LUGRIN

TOKIO 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 25 iulie 
s-a deschis la Tokio cel de-al 
VlII-lea Congres al Partidului 
Comunist din Japonia care a 
sărbătorit zilele acestea ani
versarea a 39 ani de la înte
meiere.

Congresul s-a deschis în 
condițiile campaniei antico- 

vardului, copaci cu crengile 
retezate.

Soldații francezi au organi
zat la Bizerta un adevărat 
masacru în rîndurile tunisie- 
nilor".

★
PRAGA 25 (Agerpres). - La 

24 iulie Federația Sindicală 
Mondială a dat publicității o 
declarație în care se arată că 
membrii acestei organizații își 
exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului tunisian împotriva 
agresorilor francezi, „Această 
agresiune sprijinită de impe
rialismul anglo-american la re
centa sesiune extraordinară a 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U., dar condamnată de în. 
treaga omenire progresistă, se 
spune în declarație, a demon
strat încă o dată cruzimea co
lonialismului". F.S.M. a adre
sat un apel sindicatelor și 
muncitorilor din toate țările 
cerîndu-le să sprijine lupta 
dreaptă a poporului tunisian.

Federația Sindicală Mondi
ală a adresat, de asemenea, 
președintelui Consiliului de 
Securitate o telegramă de pro
test împotriva intervenției 
franceze în Tunisia, împotriva 
masacrării tunisienilor care-și 
apără patria, șj cer „să se ia 
măsuri eficace pentru a se 
pune capăt violenței autorită
ților franceze".

care se desprindeau neînce
tat, particule de materie. înăl
țimea maximă a protuberanței 
deasupra marginci discului 
solar a fost de 700.000 km. 
Deoarece această protuberan
tă s-a ridicat deasupra margi
nii discului solar, înălțimea ei 
reală a fost probabil 
proximativ un milion

de a- 
de km.

25 iulieVARȘOVIA. — La 
a sosit la Varșovia la invita
ția Iui Alexander Zawadzki, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Polone, delegația 
Ghanei în frunte cu dr. Kwa- 
mc Nkrumah, președintele și 
șeful guvernului Republicii 
Ghana.

înceapă 
Aproxi- 
și sena- 
sosit Ia

încredințate lui de către po
por. El nu a încetat să stăruie 
asupra reluării lucrărilor 
parlamentului și la 15 mai 
a.c. a prezentat din nou ce
rerea de a se convoca neîn
târziat organul legislativ al 
țării. Parlamentul congolez 
este singurul organ legal din 
țară competent să rezolve 
problemele privind guvernul, 
șeful statului, structura de 
stat și, implicit, să pună ca
păt tragediei congoleze. Ma
joritatea deputaților și sena
torilor din parlament doresc 
în mod sincer ca poporului 
congolez să-i fie asigurat 
dreptul de a rezolva el însuși 
toate problemele, fără vreun 
amestec din afară.

Pornind de la interesele na
ționale ale poporului congo
lez, guvernul condus de A. Gi
zenga a început tratative cu 
reprezentanți ai autorităților 
de la Leopoldville, și s-a ho
tărît să se convoace parla
mentul congolez la cetatea u- 
niversitară Lovanium de lin
gă Leopoldville. S-ar părea 
că, întrucît există o înțelege
re, în acest sens, parlamen
tarii congolezi ar putea să se 
întrunească și să-și 
imediat activitatea, 
mativ 200 de deputați 
tori din cei 221 au și 
Lovanium. Totuși, deși data 
fixată a trecut de mult, par
lamentul nu-și începe activi
tatea, și nici nu se știe dacă 
i se va da posibilitatea de a 
trece la rezolvarea sarcinilor 
ce-i stau în față.

După cum se știe, puterile 
occidentale au dus timp în
delungat cu autoritățile rebe
le de la Leopoldville și din 
Katanga tratative de culise 
cu privire la folosirea parla
mentului, căutând ~x -------
iluzia că ar dori 
criza congoleză pe 
mentară.

Tn prezent în 
informații din care reiese că 
colonialiștii, precum și ma
rionetele lor din rîndurile oa
menilor politici din țară care 
au pierdut încrederea poporu
lui congolez, desfășoară o ac
tivitate de subminare întru
cît se tem de unirea forțelor 
cu adevărat naționale ale țării 
și de posibilitatea ca parla
mentul să confirme împuter
nicirile guvernului central în 
frunte cu A. Gizenga, care 
se pronunță pentru unitatea 
și independența Congoului.

Imperialiștii nu reușesc să 
ascundă faptul că ei intențio
nează să aducă la îndeplini
re un plan mîrșav în privin
ța membrilor parlamentului 
congolez sosiți la Lovanium. 
Colonialiștii caută ca prin a- 

sa creeze 
să rezolve 
cale parla-

presă apar

muniste dezlănțuite de cercu
rile conducătoare.

Congresul a fost deschis de 
Sandzo Nosaka, președintele 
Prezidiului Comitetului Cen
tral. In numele partidului și 
al întregii clase muncitoare 
revoluționare din Japonia, 
Nosaka a mulțumit căl
duros partidelor frățești care 
au primit invitația de a 
trimite reprezentanți la Con
gresul P. C. din Japonia, 
precum și partidelor comu
niste și muncitorești care au 
trimis telegrame de felicitare 
Congresului P.C. din Japonia.

In numele Congresului, No
saka a protestat pe lîngă gu
vern și Partidul liberal-demo
crat aflat la putere împotriva 
neadmiterii în țară a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești de peste 
hotare, invitați la Congresul 
P.C. din Japonia.

In raportul politic al C.C. 
prezentat de președintele Pre
zidiului C.C. al P.C. din Japo
nia, Nosaka este analizată ac
tuala situație internă și inter, 
națională a Japoniei, sînt 
explicate principalele preve
deri ale programului și sarci
nile apropiate ale partidului.

In raport se subliniază că 
Partidul Comunist a obținut 
un succes remarcabil în ale
gerile pentru parlament și 
pentru organele de autoguver. 
nare locală. In toate prefectu
rile țării numărul membrilor 
partidului s-a dublat, iar în 
unele dintre ele a crescut de 
trei ori și chiar de patru ori.

Partidul comunist a dus o 
muncă intensă în interesul 
dezvoltării și întăririi unității 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale. El și-a 
trimis delegații la congresele 
multor partide frățești și a 
luat parte activă la Consfătui
rea reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești, 
care a avut loc în noiembrie 
1960 la Moscova.

-- •--
Cereri de evacuare 

a bazelor militare 
americane din Maroc
RABAT 25 (Agerpres). — 

Ziarul „Al-Mukafih“ cere eva
cuarea imediată a bazelor mi. 
litare americane de pe terito
riul marocan. Pînă cînd, în
treabă ziarul, S.U.A. vor de
ține în Maroc baze care sînt 
un pericol nu numai pentru 
securitatea și independența ță
rii dar și pentru pacea din în
treaga lume. Prezența bazelor 
americane pe teritoriul Maro
cului permite imperialiștilor 
francezi să-și mențină forțele 
armate în Maroc, în ciuda a- 
cordului încheiat între Maroc 
și Franța cu privire la evacu
area trupelor franceze. Exem
plu în acest sens este baza a- 
mericană Kenitra unde și a- 
cum flutură steagul francez. 

menințări și șantaj să-i si
lească pe parlamentarii care 
sînt patrioți cinstiți să trăde
ze interesele poporului con
golez.

Apar informații îngrijoră
toare în sensul că, pentru a- 
tingerea scopurilor lor ei sînt 
gata să accepte exterminarea 
unor patrioți devotați poporu
lui lor, așa cum au procedat 
punînd la cale reprimarea 
sălbatică împotriva lui Pa
trice Lumumba și unor tova
răși de luptă ai săi.

Lumea trebuie să știe că 
s-a ivit un pericol serios pen
tru numeroși membri ai par
lamentului congolez care se 
află de fapt în mîinile unor 
marionete ale colonialiștilor. 
Răspunderea pentru viața ale
șilor poporului congolez, pen
tru întârzierea în ceea ce pri
vește reluarea lucrărilor par
lamentului Republicii Congo 
revine colonialiștilor belgieni, 
precum și celor care stau în 
spatele lor : aliații Belgiei 
din blocul agresiv N.A.T.O. 
Ei se sprijină ca și înainte pe 

. acolitul lor Hammarskjoeld și 
pe reprezentanții lui din Con
go, care continuă să discredi-' 
teze steagul Organizației Na
țiunilor Unite.

Noul complot care se pune 
la cale împotriva poporului 
congolez nu este o verigă izo
lată în mașinațiunile impe
rialiștilor. El țintește departe 
— să dea o lovitură mișcării de 
eliberare națională a popoa
relor Africii, care luptă pen
tru lichidarea totală a siste
mului colonial, să împiedice 
popoarele Angolei, Kenyei, 
Africii de sud-vest și ale al
tor țări africane dependente 
să dobândească independența 
națională, să împiedice po
porul tunisian să-i izgoneas
că definitiv pe colonialiștii 
francezi de pe pămîntul său.

Agenția TASS este împu
ternicită să declare că Uniu
nea Sovietică ia atitudine în 
favoarea reluării imediate a 
lucrărilor parlamentului Re
publicii Congo, în favoarea 
creării tuturor condițiilor 
pentru ca parlamentul să nu 
fie expus unor presiuni 'din 
afară, să poată exprima în 
mod liber voința și aspirații
le poporului congolez. Nu în
cape îndoială că forțele națio
nale sănătoase din Congo vor 
zădărnici noul plan criminal 
al colonialiștilor împotriva 
poporului congolez și vor ob
ține ca această țară să devină 
un stat unit, liber și indepen
dent, membru cu dreptur 
gale al marii familii a po
poarelor.

e-

PARIS 25 (Agerpres). — Marți 
după-amiază a avut loc la Lugrin 
cea de-a patra ședință a tratati
velor franco-algeriene. După cum 
anunță agenția France Presse în 
cursul acestei ședințe, care a du
rat două ore și patruzeci de mi
nute, cele două delegații au că
zut de acord asupra principiilor 
de lucru ale tratativelor. Au fost 
stabilite cinci comisii care vor 
lucra paralel cu desfășurarea șe
dințelor plenare și care vor exa
mina principalele probleme ale 
ordinei de zi.

Grevă generală 
în Rhodesia de sud 

împotriva farsei 
„referendumului**

SALISBURY 25 (Agerpres). 
- După cum s-a mai anunțat, 
la 26 iulie are loc în Rhode
sia de sud un „referendum" în 
legătură cu proiectul noii con
stituții pe care autoritățile co
lonialiste britanice și guvernul 
Rhoâesiei de sud vor să-1 im
pună populației din această 
țară. Acest proiect este astfel 
conceput incit intrarea lui în 
vigoare să consolideze domina
ția minorității albe din Rhode
sia de sud și să mențină popu
lația africană în lanțurile asu
pririi coloniale.

în semn de protest împo
triva acestui „referendum" 
Partidul Național Democrat a 
chemat pe muncitorii africani 
din Rhodesia de sud să declare 
la 24 iulie o grevă generală, 
în ciuda tuturor măsurilor 
polițienești excepționale, gre
va a avut loc, fiind însoțită de 
incidente puternice între mun
citori și poliție care a încercat 
să spargă greva. Importante 
forțe polițienești și mașini 
blindate au circulat în tot 
cursul zilei de 24 iulie pe stră
zile orașului Salisbury și Hig- 
hifiedl, pentru a intimida pe 
greviști și a-i sili să reia lu
crul. La aceste provocări mun
citorii africani au răspuns a- 
runeînd cu pietre în mașini și 
în polițiști. în tot cursul zilei 
de 24 iulie au avut loc aseme
nea incidente. Doi africani au 
fost omorîți, patru au fost ră
niți, și peste 25 au fost ares
tați.

Exprimînd hotărîrea poporu
lui din Rhodesia de sud de a 
lupta împotriva constituției 
colonialiste J. Nkomo, condu
cătorul Partidului Național 
Democrat din această țară, a 
declarat : „Sîntem ferm hotă- 
rîți să ne realizăm planurile, 
în ciuda tuturor măsurilor de 
intimidare la care recurg for
țele polițienești. Primul minis, 
tru este direct răspunzător de 
actele de violență, care au pro
vocat moartea, rănirea și ares
tarea a numeroși africani".
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