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Proletari din toate țării:

cînteia
tineretului

Muncitor
Vineri 15 iunie 1962

Aspect din timpul Conferinței.

Nob succese ale sîderurgiștilor
huuedorera

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la noile furnale 
automatizate ale Combinatu
lui siderurgic Hunedoara au 
dat un nou impuls întrecerii 
socialiste.

în prima decadă a lunii iu
nie ei au obținut peste plan 
o cantitate de metal din care 
se pot fabrica piese pentru 
construirea a 168 de tractoare 
sau a 170 de autocamioane.

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONFERINȚEI NAȚIONALE A FEMEILOR

Brigăzile de la furnalul nr. 6 
au realizat în medie, zilnic, 
cîte 33 de kg de fontă pe fie
care mc volum util de furnal, 
peste indicele de utilizare pla
nificat.

Furnaliștii din brigada con
dusă de prim-topitorul Simion 
Jurca desfășoară întrecerea 
pentru recuperarea deșeurilor 
de metal a căror folosire în 
încărcătura 
la un plus de 60 
fontă lunar.
unei producții sporite de fontă 
un aport însemnat l-a adus și 
colectivul fabricii de aglome
rare a minereurilor din ca
drul Combinatului.

(Agerpres)—•--

furnalului duce 
de tone 

La realizarea

Prima zi 
a lucrărilor
Intr-o 

rească, 
deschis 
Palatului R. 
crările Conferinței naționale 
a femeilor.

La conferință iau parte pes
te 3.000 de delegate și invitate 
din toate regiunile țării — 
muncitoare fruntașe din fa
brici și uzine, colectiviste care 
s-au distins în munca de în
tărire economico-organizatori- 
că a gospodăriilor colective, 
activiste pe tărîm obștesc, 
cercetătoare științifice, ingi
nere și tehniciene, profesoare 
și învățătoare, scriitoare, ar
tiste, gospodine.

Cu îndelungi apdauze și 
aclamații au fost întâmpinați 
la sosirea în sală tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, Leonte Râutu, 
Leontin Sălâjan, Ștefan Voi- 
tec.

La Conferință participă 
membri ai C.C- al P.M.R.. ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducătorii unor 
organizații obștești și institu
ții centrale.

Iau parte, de asemenea, nu
meroase invitate de peste 
hotare: Margarita de Ponce, 
vicepreședintă a Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor, președinta Uniunii 
Femeilor Argentiniene, Olga 
Hvalebnova, vicepreședintă a 
Comitetului Femeilor Sovie
tice, Dolores Ibarruri, militan
tă de seamă a mișcării mon
diale de femei, reprezentanta 
femeilor spaniole, Maria 
Greilberger, membră a prezi
diului Uniunii Femeilor De
mocrate din Austria, delegația 
femeilor din Bulgaria condu
să de Rada Todorova, pre
ședinta Comitetului Femeilor 
Bulgare, Rujena Pikmanova, 
secretară adjunctă a Comite
tului Femeilor Cehoslovace, 
Yang Yun-yu, membră a Se
cretariatului Federației Națio
nale a Femeilor din R. P. 
Chineză, Kim Sun Bok, mem
bră în prezidiul C.C. al Uniu
nii Democrate a Femeilor din 
R.P.D. Coreeană, delegația fe
meilor din Finlanda condusă 
de Tyyne Tuominen, secreta-

atmosferă sărbăto- 
joi dimineață, s-au 
în Capitală, în sala 

P. Romîne, lu-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Raportul prezentat de 
tovarășa Maria Roselli.
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Un rezultat 
•al ridicării calificării

Colectivul de muncă al Uzinei 
de produse sodice Govora, regi
unea Argeș, obține noi succese 
în îndeplinirea ritmică a sarcini
lor planului de producție la toți 
indicii și p* sortimente și în îm
bunătățirea continuă a calității 
produselor. In primele cinci luni 
ale anului uzina a livrat cu 6,3 
la sută mai multe produse de ca
litate superioară față de sarci
nile de plan.

îmbunătățirea calității produse
lor este rezultatul preocupărilor 
muncitorilor uzinei de a-și ridica 
în permanență calificarea.

(Agerpres)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Dragi tovarășe și tovarăși,

al Parti- 
Romîn,

Comitetul Central 
dului Muncitoresc 
Consiliul de Stat și Guvernul 
Republicii Populare Romîne 
transmit un cald salut parti
cipantelor la Conferința na
țională a femeilor, milioane
lor de femei de pe întreg cu
prinsul țării noastre. (Aplauze 
furtunoase).

Conferința națională a fe
meilor are loc în condițiile 
puternicului avînt în muncă al 
întregului nostru popor pe 
toate fronturile construcției 
socialiste, ale entuziasmului 
determinat de mărețul eveni
ment istoric — încheierea co
lectivizării agriculturii, care 
a marcat victoria definitivă a 
socialismului la orașe și sate. 
(Aplauze) înfăptuind politica 
partidului, oamenii muncii ob
țin importante succese în dez
voltarea industriei și agricul
turii, în înflorirea științei și 
culturii, în ridicarea nivelului 
de trai, îndreptîndu-se cu 
pași siguri spre desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Socialismul a adus. împre
ună cu celelalte adinei prefa
ceri revoluționare din țara 
noastră, și schimbarea radi
cală a situației femeii în so
cietate. Lichidînd complet și 
pentru totdeauna rădăcinile 
inegalității, asupririi și umi
lirii femeilor, puterea popu
lară le-a asigurat, o dată cu 
deplina egalitate în drepturi, 
respectarea demnității de om 
și cetățean, posibilități nelimi
tate de dezvoltare și afirmare 
a aptitudinilor și capacităților 
creatoare. (Aplauze).

In anii regimului nostru, 
din rîndurile poporului s-au 
ridicat mii și mii de femei, 
care, îndeplinind funcții de 
răspundere în întreprinderi, 
instituții, gospodării colective, 
în organizațiile de partid, de 
stat și obștești, și-au atras 
respectul și stima oamenilor 
muncii prin abnegația și pri
ceperea lor. Peste 39 000 de 
femei sînt deputate în sfatu
rile populare, aproape 15 000 
inginere și tehniciene, 7 000 
medici, 90 000 lucrează în în
vățămînt, 17 000 au munci de 
conducere în gospodării colec
tive.

Milioane de femei munci
toare, țărănci, intelectuale, 
gospodine, au adus o mare 
contribuție la toate victoriile 
obținute de poporul nostru pe 
drumul construcției socialiste.

Partidul, guvernul și po
porul nostru dau o înaltă a- 
preciere muncii creatoare, 
luptei avîntate pe care mili
oanele de femei din țara noas
tră o desfășoară, alături de 
toți oamenii muncii, pentru în
tărirea puterii economice a

bunăstării 
apărarea

patriei, creșterea 
celor ce muncesc, 
păcii în lume. (Aplauze).

Consiliul Național al Fe
meilor, comitetele și comisiile 
de femei, sprijinindu-se pe a- 
jutorul celor aproape o jumă
tate de milion de activiste 
obștești, desfășoară sub con
ducerea partidului o vastă ac
tivitate organizatorică și edu
cativă în rîndurile femeilor de 
la orașe și sate.

Pentru rezultatele rodnice 
obținute, le transmitem tutu
ror, de Ia această tribună, cal
de felicitări și urări de noi suc
cese în munca lor însuflețită, 
plină de abnegație. (Aplauze 
prelungite).

Tovarășe,

Prin marea forță socială 
pe care o reprezintă, femeile 
sînt chemate să aducă o con
tribuție deosebit de însem
nată la opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste.

Muncitoarele, inginerele și 
tehnicienele care lucrează cu 
hărnicie și conștiinciozitate în 
diferite ramuri ale industriei, 
dind numeroase dovezi de 
eroism în muncă, de devota
ment față de patria socialistă 
au un rol de seamă de înde
plinit în lupta pentru dezvol
tarea economiei naționale, 
pentru înfăptuirea mărețului 
program trasat de Congresul 
al Ul-lea al partidului nos
tru. (Aplauze).

Este o înaltă îndatorire a 
conducerii întreprinderilor, a 
organelor sindicale de a se 
preocupa de ridicarea pregă
tirii profesionale a femeilor 
muncitoare, de a le ajuta să-și 
însușească tehnica înaintată 
pentru a putea obține rezul
tate tot mai bune în produc
ție. Sindicatele trebuie să ma
nifeste o permanentă grijă 
pentru îmbunătățirea condiți
ilor de viață și de muncă ale 
femeilor muncitoare.

Femeile de la sate sînt 
chemate să participe cu toate 
forțele lor la întărirea și dez
voltarea gospodăriilor agrico
le colective, la creșterea avu
ției lor obștești, Ia sporirea 
continuă a producției agricole 
vegetale și animale, la crea
rea unui belșug de produse 
agro-alimentare.

Femeile care muncesc pe 
tărîmul științei, culturii și ar
tei, al învățămîntului și să
nătății publice, a căror activi
tate și-a 
aprecierea 
vast cîmp 
noștințelor 
pentru continua dezvoltare a 
economiei, înmulțirea valorilor 
științifice și culturale ale pa
triei, răspîndirea culturii în 
masele largi.

Lucrătoarelor din comer
țul de stat și cooperatist le 
revine îndatorirea de a asigu
ra deservirea tot mai bună 
a oamenilor muncii, funcțio
narea civilizată a unităților 
comerciale, domeniu în care 
mai sînt încă multe de făcut.

Femeile au nobila misiune 
de a crește și educa copiii, 
schimbul nostru de mîine 
care va trăi și va munci în 
condițiile comunismului; de 
ele depinde în primul rînd 
sădirea în sufletele copiilor a 
patriotismului fierbinte, a de
votamentului față de cauza 
partidului, a dragostei de 
muncă și respectului față de 
cei ce muncesc, a sentimentu
lui solidarității frățești cu 
oamenii muncii de pretutin
deni. (Aplauze).

Organele și organizațiile de 
partid, organele de stat, orga
nizațiile obștești au datoria să 
se ocupe îndeaproape de pro
movarea în funcții de condu
cere a cit mai multe femei, 
corespunzător cu aptitudinile 
și pregătirea lor, acordîndu-le 
un sprijin permanent în acti
vitatea lor. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, miș
carea de masă a femeilor, sin
dicatele și celelalte organiza
ții obștești, organele de stat 
și instituțiile de învățămînt și 
cultură au datoria să desfă
șoare, cu forțe unite, o inten
să activitate cultural-educati. 
vă în vederea lărgirii orizon
tului cultural al maselor de 
femei de la orașe și sate și 
dezvoltării trăsăturilor politi
co-morale, proprii omului nou, 
constructor 
al societății 
ze).

activ și conștient 
socialiste. (Aplau-

Tovarășe,

păcii constituie

cîștigat de mult 
poporului, au un 
de aplicare a cu- 

Ior în munca

Apărarea 
pentru întreaga omenire pro
blema cea mai arzătoare a zi
lelor noastre. Ca urmare a 
cursei nebunești a înarmări
lor, provocată de cercurile im
perialiste agresive, s-au acu
mulat stocuri de arme termo
nucleare care pot duce la 
transformarea oricărui război 
într-un cataclism fără prece
dent în istoria omenirii. Pu
terea crescîndă a statelor so
cialiste, care stau cu hotărîre 
de strajă păcii, întărirea con
tinuă a forțelor păcii în lumea 
întreagă creează tot mai mul
te posibilități pentru infrîna- 
rea agresorilor, pentru destin
derea încordării internaționa
le, pentru preîntâmpinarea u- 
nui nou război mondial.

Femeile din toată lumea re- 
prezintă o forță uriașă, vital 
interesată în apărarea păcii, 
dorința lor cea mai fierbinte 
fiind aceea de a apăra viața 
copiilor cărora le-au dat fiin-

ță, a-i feri de grozăviile răz
boiului. (Aplauze).

Alături de întregul popor, 
mișcarea de masă a femeilor 
din țara noastră sprijină cu 
toată hotărîrea politica exter
nă de pace și coexistență paș
nică promovată de partidul și 
statul nostru; ele își unesc 
acțiunile cu cele ale femeilor 
din celelalte țări în cadrul 
uriașei mișcări mondiale pen
tru pace, militând cu energie 
pentru zădărnicirea uneltiri
lor războinice, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale, pentru soluționarea 
pașnică a problemelor litigioa
se, pentru pace și prietenie 
între popoare. (Aplauze).

Consiliul Național al Femei
lor, comitetele de femei sînt 
chemate să contribuie și mai 
activ la antrenarea milioane
lor de femei din țara noastră 
în acțiunile de apărare a pă
cii, să dezvolte legăturile de 
strînsă prietenie cu femeile 
din Uniunea Sovietică și din 
celelalte țări socialiste, cola
borarea cu organizațiile fe
meilor din toate țările, să-și 
sporească aportul Ia activita
tea Federației Democrate In
ternaționale a Femeilor, să 
întărească solidaritatea cu fe
meile de pretutindeni în lupta 
pentru pace și progres social, 
pentru liniștea căminelor și 
viitorul fericit al copiilor. (A- 
plauze).

Comitetul Central al Parti
dului, Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Populare 
Romîne își exprimă convin
gerea fermă că masele de fe
mei de la orașe și sate, răs- 
punzind cu entuziasm la che
marea partidului, nu-și vor 
precupeți nici de acum înain
te eforturile pentru ca, împre
ună cu toți oamenii muncii, 
să facă patria noastră mereu 
mai puternică, mai înfloritoa
re. (Aplauze îndelungate).

Trăiască femeile muncitoare 
din (ara noastră, participante 
active la opera de desăvîrșire 
a construcției socialiste, la 
lupta pentru pace și prietenie 
intre popoare ! (Aplauze).

Trăiască harnicul nostru 
popor și conducătorul său în 
lupta pentru socialism și co
munism — Partidul Muncito- 
resc Romîn I (Aplauze puter
nice prelungite).

Trăiască și înflorească pa
tria noastră — “
Populară Romînă ! 
puternice, urale).

CALITATE ȘI ECONOMII
GALAȚI (de la corespondentul 

nostru). — îmbunătățind continuu 
calitatea produselor, reducînd pro
centul admis de deșeuri, munci
torii întreprinderilor textile din 
Galați au posibilitatea să reducă 
consumurile specifice de materii 
prime și materiale 
obiectiv important 
socialiste.

Printr-o mai bună 
locurilor de muncă, 
cerea unei evidențe__ ____
fiecare muncitor, prin buna gos
podărire a materiilor prime 
reușit ca în acest an să se eco
nomisească 5 000 kg de fire, can
titate din care se pot țese peste 
40 000 mp țesături.

auxiliare — 
al întrecerii

organizare a 
prin introdu- 
mai clare pe

s-a

Republica 
(Aplauze

Pentru oamenii muncii
veniți la odihnă

In ultimul timp s-au 
luat noi măsuri în 
vederea îmbunătățirii 
tratamentului și asis
tenței sanitare a oa
menilor muncii care 
vin să-și petreacă 
concediul pe litoral.

Astfel, la Mangalia 
a fost dată în folo
sință o nouă poli
clinică modernă cu

cabinete de specia
litate. La Eforie-sud, 
vizitatorii din acest an 
vor avea la dispoziție 
un nou pavilion pen
tru băi reci cu o ca
pacitate 
tratament 
8000 de 
stațiunea 
terminat
strucția și amenajarea 
unui staționar, iar în

special 
se afla 
Sanepi-

PRODUSE NOI

zilnică de 
de circa 

persoane. In 
Mamaia s-a 
recent con

curs de amenajare — 
într-o clădire 
destinată — 
laboratoarele 
dului local.

In tot timpul verii, 
în stațiunile de pe li
toral vor lucra un nu
măr sporit de cadre 
medicale.

, (Agerpres)

„Carpați” este denumirea 
lui tip de aragaz realizat de 
nele „1 Septembrie” din 
Mare, care a fost pus în vînzare 
zilele acestea. Față de modelele 
cunoscute, noua mașină prezintă 
o serie de îmbunătățiri : cuptorul 
— prevăzut cu o fereastră din 
sticlă termorezistentă — coace 
mai bine, datorită unei repartiții 
egale a căldurii, iar consumul de 
gaze este mai mic.

Noul tip prezintă multe îmbună
tățiri față de cele fabricate pînă 
acum. El este prevăzut cu cea
suri avertizoare reglabile, cu fe
restre din sticlă termorezistentă 
și becuri pentru iluminatul inte
rioarelor cuptoarelor etc.

(Agerpres)

nou- 
Uzi- 
Satu

Pentru fînărul muncitor Dumitru Bunea, lăcătuș la Uzinele „Inde
pendenta” din Sibiu, momentele în care primește vizita controlo
rului de calitate Robert Scherer sînt dintre cele mai importante. 
Sînt clipele verificării propriei munci. Și azi ca de obicei, cali

ficativul primit, este cel așteptat : „foarte bine".

Foto : I. CUCU

CE POSIBILITĂȚI EXISTĂ 
PENTRU REDUCEREA
PREȚULUI DE COSI?

rodusele Uzinelor 
metalurgice „Tim
puri noi“ din Ca
pitală 
de o 
ciere.
s-a

produselor, expresie 
și răspunderii mun- 
inginerilor și tehni- 

pentru

se bucură 
bună apre- 
An de an 
îmbunătățit

calitatea 
a grijii 
citorilor, 
cienilor 
„mărcii fabricii", 
primul trimestru 
anului curent, de 
xemplu, uzina a 
vrat beneficiarilor 
peste 2 500 de agre
gate de calitate su
perioară. Din păcate 
însă, unele dintre a- 
ceste agregate au 
fost realizate la un 
preț de cost peste cel 
planificat.

Pentru a afla cauzele aces
tei situații precum și posibi
litățile ce exista la fiecare loc 
de muncă pentru reducerea 
prețului de cost am organizat 
în uzină o anchetă. Iată cîteva 
din răspunsurile primite cu a- 
cest prilej.

prestigiul 
In ____
al 
e- 
li-

Mai multă grijă 
pentru gospodărirea 

metalului
— La depășirea prețului de 

cost — ne spunea tovarășul 
inginer Constantin Racoviță, 
metalurg principal al sectoru
lui turnătorie — o mare con
tribuție a adus-o sectorul nos
tru. S-au înregistrat un nu
măr sporit de rebuturi care, 
firește, au grevat asupra pre
țului de cost. Cauzele? Ra
mele de formare nu se folo-

sesc întotdeauna rational, lu
crările, în special cele mai 
grele, nu au fost supraveghea
te îndeaproape. Se mai întîm- 
plă ca la piesele turnate la 
crud să se folosească ames
tec cu umiditate exagerată, 
iar la piesele lucrate la us
cat, uscarea să nu se facă 
conform prescripțiilor tehno
logice.

pentru reducerea rebuturilor 
ne-am propus să extindem 
formarea mecanică la încă 4 
repere pînă la 1 august în 
acest fel vom realiza o cali
tate mai bună, și evident și 
economii de timp, de mate
riale etc.

Se cuvine a fi luate și alte 
măsuri. Deși se cunoaște ini
țiativa .................. .....

Fiecare dintre noi, cei care 
lucrăm la turnătorie, 
convins că putem realiza 
nomii. Principala noastră__
să o constituie reducerea re
buturilor. Fiecare procent de 
rebut redus sub coeficientul 
admis înseamnă pentru sec
torul nostru lunar o economie 
de peste 30 000 de lei. Ce tre
buie să facem? In primul rînd 
respectarea de către fiecare 
muncitor a prescripțiilor teh
nologice. Aceasta este princi
pala cale și cea mai impor
tantă.

Recent s-a luat măsura și 
vom persevera ca anumiți 
maiștri să răspundă de între
gul flux de producție al unor 
produse deficitare. Să ur
mărească și să constate unde 
sînt neajunsurile și să ia mă
surile cuvenite. De asemenea,

este 
eco- 
sur-

tinerilor de la Uzine
le de autobuze și 
troleibuze ea nu este 
aplicată, și din a- 
ceastă cauză, se face 
puțin pe linia orga
nizării locului 
muncă. Tineri 
mulți în sector, 
pot face foarte mul
te lucruri : să folo
sească ramele cu gri
jă, să nu le arunce 
la întâmplare după 
să respecte disciplina.

de 
sînt

Ei

folosire,
să participe la descongestio
narea sectorului, să simtă mai 
multă răspundere pentru lu
crul pe care-1 fac. Un rol ho- 
tărîtor îl are desigur și pre
gătirea profesională. Cu toate 
că s-au organizat cursuri de 
ridicarea calificării, mulți ti
neri nu le frecventează. Mo
bilizarea tuturor la aceste

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Pentru strîngerea

Colegi de învățătură, colegi de cameră la cămin, acești studenti din anul V de la Institutul poli
tehnic din Brașov se pregătesc pentru examenul de stat.

Foto ; N. STELORIAN

la timp a recoltei
Gospodăriile agricole de stal, 

stațiunile de mașini și tractoare și 
gospodăriile colective din regi
unea Crișana au terminat repa
rațiile la toate tractoarele, com
binele, batozele de treier și la 
celelalte mașini și utilaje ce vor 
lucra la recoltare, treieriș și la 
transportul noii recolte.

In prezent în regiune se fac și 
alte pregătiri în vederea acestei! 
campanii.

Au fost reparate și curățite ma
gaziile pentru depozitarea recol
tei, iar cu posibilități locale au 
fost amenajare noi magazii care 
sporesc capacitatea de depozitare 
cu peste 6 000 de tone față de 
anul trecgt. S-au luat totodată 
măsuri pentru repararea drumuri
lor și podurilor care duc spre 
bazele de recepție și ariile de 
treier. In S.M.T. și G.A.S. au fost 
organizate cursuri speciale de 
scurtă durată pentru mecanizatori. 
De asemenea a fost dublat numă
rul brigăzilor permanente în gos
podăriile colective, iar numărul 
tractoarelor care 
schimburi a crescut 
față de anul trecut.

Toate acestea asigură condiții 
pentru terminarea lucrărilor de 
recoltare într-un timp cu șase 
zile mai scurt decît anul trecut.

vor 
de

(Agerpres)



LUCRĂRILE COREER IR IEl RAJ I OR ALE A EEMElLOR
Raportul prezentat de tovarășa Maria Rosetti Cuvîntul tovarășei Georgeta Dumitru,

Sîntem profund emoționate 
de cuvintele rostite aici, în 
numele C.C. al P.M.R., al Con
siliului de Stat Și al guvernu
lui Republicii Populare Ro
mine de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

în numele milioanelor de 
femei din țara noastră pe 
care le reprezentăm la această 
conferință, mulțumesc din 
toată inima pentru înalta a- 
preciere adusă de conducerea 
partidului și statului nostru 
muncii noastre, aportului ma
selor largi de femei la mărea
ța operă de construcție a so
cialismului în țara noastră, 
pentru îndrumările deosebit 
de prețioase pentru întreaga 
noastră activitate de . viitor. 
Salutul adus conferinței va 
rămîne în mintea și în inima 
femeilor din Republica Popu
lară Romînă ca o chemare și 
un îndemn călăuzitor în mun
ca și în lupta noastră pentru 
sporirea contribuției femeilor 
la desăvîrșirea construcției 
socialismului în scumpa noa
stră patrie.

De la ultima Conferință na
țională a femeilor — a spus 
vorbitoarea — au trecut pa
tru ani, timp în care poporul 
nostru, sub conducerea în
cercată și înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn, a 
străbătut un drum bogat în 
înfăptuiri de însemnătate is
torică, înfăptuiri care au fost 
încununate de victoria defini
tivă a socialismului la orașe 
și sate.

Aplicarea cu consecvență a 
politicii partidului de indus
trializare socialistă, a țării, de 
transformare socialistă a agri
culturii a dus la creșterea ne
întreruptă, an de an, a pu
terii economice a țării. Peisa
jul industrial de azi al patriei 
ne umple inima de o justifi
cată mîndrie: mari centrale 
electrice, uzine, fabrici,- con
strucții mărețe, noi orașe se 
înalță în întreaga noastră pa
trie. Imaginea satului din tre
cut, cînd țăranii trudeau . din 
greu, cu unelte rudimentare 
pe pămîntul care nu era al 
lor, a rămas doar o tristă a- 
mintire. Lumina culturii, odi
nioară privilegiu doar al ce
lor avuți, a devenit un bun 
al întregului popor.

Profundele transformări re
voluționare petrecute în țara 
noastră au schimbat din te
melii și viața femeilor. Acor
darea de drepturi egale cu 
file bărbaților, condițiile cre
ate pentru folosirea deplină a 
acestor drepturi, căile largi 
ce li s-au deschis pentru a-și 
însuși orice profesiune și a se 
afirma în orice domeniu de 
activitate au dat femeilor a- 
devărata demnitate de om și 
cetățean, bucuria de a trăi o 
viață nouă și de a se integra 
în munca creatoare a între
gului popor. Acordînd fe
meilor încredere și prețuire, 
partidul și guvernul le-au dat 
posibilitatea de a pași spre 
cele măi.îfiâlte trepte ale vie
ții politice, economice și de 
stat. Femeia, câre ă trăit atî- 
ția amar de ani în exploatare, 
robie și întuneric, cunoaște 
azi fericirea fără seamăn de 
a munci pentru binele ei și 
al întregului popor.

In economia noastră națio
nală aproape 30 la sută din 
numărul salariaților sînt fe
mei. Femeile reprezintă 46 
la sută din totalul cadrelor cu 
studii medii și aproape 32 la 
sută din totalul cadrelor cu 
studii superioare. în forul su
prem al statului — Marea A- 
dunare Națională — sînt 77 
femei deputate, în sfaturile 
populare peste 39 000, iar mai 
mult de 13 000 femei sînt dis
tinse cu ordine și medalii.

După ce a arătat cît de grea 
și lipsită de bucurii era în 
trecut viața femeilor, cît de 
neomenești erau condițiile în 
care ele munceau în fabrici 
și pe ogoare, indiferența cri
minală față de ocrotirea co
piilor — statisticile arată că 
anual 100 000 de copii mureau 
înainte de a fi împlinit un 
an — vorbitoarea s-a referit 
pe larg la grija cu care sînt 
înconjurați astăzi în țara noa
stră mama și copilul. Femeile 
se bucură de concediu de 
naștere plătit de 112 zile, iar 
copiii pînă la 14 ani benefi
ciază de medicamente și asis
tență medicală gratuite. Mor
talitatea infantilă a scăzut cu 
60 la sută.

Pentru tot ce alcătuiește 
viața noastră de azi, pentru 
bucuria muncii libere, con
structive, pentru binefacerile 
culturi de care ne bucu
răm din plin, pentru traiul 
nostru din ce în ce mai bun, 
pentru grija manifestată față 
de copiii noștri și de viitorul 
lor sîntem adînc recunoscă
toare încercatului și gloriosu
lui conducător al poporului 
nostru, inițiatorul și organi
zatorul tuturor victoriilor sale 
istorice, Partidul Muncitoresc 
Romîn.

Animate de năzuințele co
mune ale întregului popor, 
femeile, pretutindeni unde 
muncesc, se simt răspunzătoa
re, alături de toți ceilalți oa
meni ai muncii, de mersul 
mereu înainte al patriei noa
stre. în fruntea tuturor feme
ilor din țara noastră ^tau 
harnicele, priceputele munci
toare din fabrici și uzine care 
contribuie cu elan la îndepli
nirea sarcinilor planului de 
șase ani. în industria ușoară, 
unde femeile reprezintă a- 
proape 60 la sută din totalul 
salariaților, planul de produc
ție se realizează și se depă
șește ca și în celelalte ramuri 
ale industriei, an de an.

Directivele C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile princi
pale ale întrecerii socialiste 
au stîrnit un puternic entu
ziasm în rîndul muncitoarelor. 
Peste 80 la sută din totalul 
femeilor muncitoare participă 
la întrecerea socialistă orga
nizată de sindicate, iar numă
rul fruntașelor în producție 
se ridică la aproape 58 000.

Femeile din industrie sînt 
chemate să participe și mai 
activ la întrecerea socialistă 
în vederea realizării și depă
șirii sarcinilor trasate de Con
gresul al III-lea al partidului, 
obiectivul central fiind obți
nerea de produse de calitate 
superioară. Noi, toate, oricare 
ne-ar fi profesiunea, sîntem 
și gospodine, putem aprecia 
însemnătatea lucrului de bună 
calitate. Ne place ca obiectele 
pe care le cumpărăm pentru 
casa noastră, pentru îmbrăcă
minte să fie trainice și fru
moase. Atunci cînd noi înșine 
creăm aceste bunuri, să folo
sim toată priceperea de care 
dispunem, să le facem astfel, 
încît să satisfacă și gustul ce
lei mai exigente dintre noi.

In continuare, în raport se 
arată condițiile tot mai bune 
care au fost create pentru 
ridicarea calificării profesio
nale a femeilor. Nivelul pro
fesional ridicat le va permite 
să participe mai activ la con
sfătuirile de producție, să facă 
propuneri concrete în ce pri
vește organizarea mai bună a 
muncii, să se afirme în număr 
tot mai mare ca inovatoare și 
raționaliza toa re.

Largi posibilități de mani
festare a aptitudinilor lor a 
spiritului gospodăresc se des
chid lucrătoarelor din unită
țile care prestează în mod di
rect servicii populației. în 
rețeaua comercială, în coope
rația meșteșugărească, o mun
că ireproșabilă, o atitudine 
plină de solicitudine în con
tactul cu publicul, sînt o do
vadă concretă de dragoste 
pentru meserie. Lucrătoarele 
din instituțiile sanitare, care 
au în grija lor sănătatea oa
menilor, dînd dovadă de o tot 
mai mare conștiinciozitate și 
inițiativă, vor avea satisfacția 
datoriei îndeplinite.

In raport se arată în con
tinuare că în toate domeniile 
de activitate numeroase femei 
au fost promovate în munci 
de răspundere, făcînd față cu 
cinste sarcinilor încredințate. 
Considerăm însă că este de 
datoria ministerelor și celor
lalte instituții de stat, în ale 
căror unități lucrează un nu
măr mare de femei, să se 
preocupe mai mult de promo
varea în munci de răspundere 
a femeilor care se evidențiază 
prin pregătirea profesională 

.și talentul lor organizatoric.
în agriciiltflfă lurceaza un 

mare număr de femei. Ele au 
adus o însemnată contribuție 
la istorica victorie a poporu
lui nostru : încheierea colecti
vizării agriculturii. Nenumă
rate colectiviste participă cu 
entuziasm la lupta pentru în
tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective, 
contribuind cu pricepere și 
hărnicie la sporirea producției 
agricole vegetale și animale. . 
Cele peste 17 000 de femei 
care fac paile. din. consiliile 
de condypere ale Q.A.C, sau . 
muncesc ca brigadiere, șefe 
de echipă, precum și miile de 
tehniciene agricole și inginere 
își îndeplinesc cu cinste înda
toririle ce le revin.

Hotărîrile Plenarei din apri
lie anul acesta a C.C. al 
P.M.R. și ale sesiunii extraor
dinare a Marii Adunări Na
ționale au stabilit căile dez
voltării continue a agriculturii 
noastre în condițiile noii eta
pe în care ea a pășit. După 
încheierea colectivizării rolui 
femeilor de la sate crește și 
mai mult. Sub conducerea or
ganelor de partid va trebui 
să punem în centrul activității 
noastre îmbunătățirea muncii 
comisiilor femeilor din G.A.C., 
îndeosebi din unitățile noi cre
ate, pentru ca ele să îndrume 
energia și dorința de muncă 
a colectivistelor spre dezvolta
rea continuă a gospodăriilor 
colective.

Pentru a obține producții 
de cereale la nivelul sarcini
lor tot mai mari ce se pun, 
femeile din agricultură sînt 
chemate să muncească cu și 
mai multă sîrguință în toate 
sectoarele, să efectueze lucrări 
de bună calitate și la timp, 
să aplice tot ceea ce știința 
agrotehnică ne învață. în mod 
deosebit colectivistele care lu
crează la cultura cerealelor 
sînt chemate să contribuie cu 
toate forțele lor la obținerea 
în acest an de pe suprafața 
de cel puțin 600 000 hectare 
teren neirigat recolte de peste 
5 000 kg porumb boabe la hec
tar.

Experiența de pînă acum a 
dovedit că femeile muncesc 
cu bune rezultate în sectorul 
zootehnic, dînd dovadă- de -pri
cepere in creșterea și îngriji
rea animalelor. Este bine ca 
în acest sector să muncească 
un număr și mai mare de fe
mei ; acestora li se cere sa 
depună toată străduința ca 
prin îngrijirea rațională a a- 
nimalelor să contribuie la 
creșterea șeptelului, la obține
rea unor producții sporite de 
carne și lapte.

Comitetele și comisiile fe
meilor vor trebui să îndrume 
tot mai multe colectiviste să 
muncească în sectorul avicol, 
deosebit de important pentru 
producția de carne și ouă. a- 
ducător de mari venituri. Co
misiile femeilor pot propune 
consiliilor de conducere ale 
G.A.C. să încredințeze in în
tregime colectivistelor munca 
la fermele de păsări.

In continuare, vorbitoarea 
s-a referit la marele aport pe 
care-1 pot da femeile la dez
voltarea legumiculturii, viti
culturii, pomiculturii și a al
tor ramuri aducătoare de 
mari venituri.

Referindu-se la importanța 
pe care o are învățămîntul 
agrozootehnic de masă, rapor
tul arată că au fost obținute 
bune rezultate în antrenarea 
colectivistelor la frecventarea 
cursurilor agrozootehnice. Mai 
sînt însă unele G.A.C. în care 
un număr prea mic de femei 

au participat la cursurile a- 
grozootehnice. Consiliul națio
nal, comitetele și comisiile fe
meilor au datoria să desfă
șoare o intensă muncă de or
ganizare și îndrumare în rîn
dul femeilor pentru ca un 
număr cît mai mare de colec
tiviste să urmeze cursurile a- 
grozootehnice de 3 ani, pentru 
ca toate colectivistele să fie 
cuprinse într-o formă sau alta 
a învățămîntului agrozooteh
nic de masă.

Ținînd seama că an de an 
numărul colectivistelor care 
lucrează în sectorul avicol, se
ricicol și legumicol crește, 
propunem consiliilor agricole 
locale să organizeze în gos
podăriile colective, acolo 
unde sînt condiții, cicluri de 
lecții pe aceste teme, la care 
să fie îndemnate să participe 
îndeosebi femeile.

Pentru îmbunătățirea per
manentă a muncii în rîndul 
femeilor din agricultură, 
Consiliul național, comitetele 
regionale și raionale ale fe
meilor vor trebui să colabo
reze strîns cu Consiliul supe
rior al agriculturii și cu con
siliile agricole regionale și 
raionale-

In orașele și satele patriei 
noastre, un mare număr de 
intelectuali își aduc aportul 
în toate domeniile de activi
tate. Față de 1938 cînd în 
întreaga economiei a Romî- 
niei lucrau 9 000 de ingineri 
— bărbați și femei, azi, nu
mai numărul femeilor-ingi- 
neri depășește 11 000 ; femeile 
reprezintă astăzi peste 60 la 
sută din totalul corpului di
dactic. Intelectualele din țara 
noastră își aduc cu hărnicie 
și pricepere aportul la dezvol
tarea continuă a economiei și 
culturii.

Este de datoria comitetelor 
și comisiilor femeilor să an
treneze in mai mare măsură 
și mai bine decît pînă acum 
pe intelectuale în activitatea 
ce o desfășoară pentru îmbo
gățirea cunoștințelor maselor 
de femei, pentru educarea lor 
în spiritul societății noastre 
socialiste. Nici o intelectuală 
adevărată nu se poate consi
dera demnă de acest nume 
dacă cunoștințele pe care 
le-a acumulat nu le dăruie 
patriei socialiste, poporului.

Femeile din patria noastră 
consideră că bunul obștesc 
este bunul fiecăruia dintre 
noi și că au datoria să-1 ape
re și să-1 îngrijească. Mi
lioane de femei de toate ca
tegoriile iau parte cu dragă 
inimă la înfrumusețarea ora
șelor și satelor, la ridicarea 
construcțiilor social-culturale, 
la păstrarea fondului de lo
cuințe, la redarea de noi te
renuri agriculturii. Sînt însă 
domenii ale activității obștești 
in care femeile n-au fost su
ficient antrenate.

Casele noi și frumoase 
care se construiesg peste tot 
in patria noastr^sint o a- 
yuție obștească țâre trebuie 
păstrată cu cea" ihai mare 
grijă. Este o îndatorire de 
cinste a femeilor să contribuie 
la buna lor întreținere.

Principala sarcină a Consi
liului național al femeilor, a 
comitetelor și comisiilor fe
meilor este desfășurarea unei 
intense munci politice și cul
tural-educative în rîndul fe
meilor. In toate regiunile ță
rii, comitetele și comisiile fe
meilor, în colaborare cu insti
tuțiile și unitățile de răspîn- 
dire a științei și culturii, au 
organizat cu participarea 
unui mare număr de femei 
numeroase manifestări cultu
ral-educative, care au făcut 
cunoscute marile realizări ob
ținute de poporul nostru în 
industrie, agricultură, în artă 
și cultură, dezvoltînd totodată 
sentimentele lor internațio
naliste de prietenie față de 
femeile din celelalte țări care 
luptă pentru pace și progres 
social.

N-am reușit însă în măsu
ra necesară să asigurăm 
ca munca cultural-educativă 
să corespundă prin conținut 
și formă fiecărei categorii de 
femei căreia i se adresa. 
Considerăm, de asemenea, că 
nu am acordat atenția cuve
nită răspindirii cunoștințelor 
științifice. Mai avem multe 
de făcut în ce privește cu
prinderea în activitatea cul
turală a maselor de femei de 
la sate și a gospodinelor din 
orașe care manifestă o mare 
sete de cunoștințe.

Consiliul național, comite
tele și comisiile femeilor au 
datoria de a se preocupa mai 
mult de educația politică a 
femeilor, de cunoașterea mai 
temeinică de către ele a pro
blemelor politicii partidului 
și guvernului, astfel incit să 
poată participa mai deplin, ca 
adevărate cetățene libere, la 
traducerea în viață a acestei 
politici,

Referindu-se la diversitatea 
formelor folosite de comite
tele și comisiile femeilor în 
munca educativă de propa
gare a concepției materialiste 
despre lume și societate, de 
combatere a superstițiilor, 
prejudecăților și misticismu
lui, raportul a subliniat 
necesitatea îmbogățirii conți
nutului activității brigăzilor 
științifice, cercurilor de citit, 
lectoratelor pe probleme 
științifice, sanitare, pedago
gice, literare, de educație pa
triotică și cetățenească.

Partidul și statul nostru 
consideră ca o problemă cen
trală instruirea și educarea 
copiilor, a tinerei generații în 
vederea formării omului nou, 
demn de epoca socialismului 
și comunismului. O mare 
răspundere în educarea co
piilor, a tinerilor revine pă
rinților, îndeosebi mamelor. 
Ei sînt chemați să sădească 
cei dintîi la copii trăsăturile 
morale ale omului nou : cin
stea, modestia, sinceritatea, 
curajul, respectul față de 

părinți, de profesori, de cei 
vîrstnici, să le insufle simțul 
datoriei, al dragostei pentru 
învățătură, să-i facă să în
drăgească munca, izvorul tu
turor bogățiilor noastre. Nouă 
ne revine sarcina de a îndru
ma mamele în așa fel încît 
ele să-i crească în spiritul 
devotamentului profund față 
de partid, față de cauza so
cialismului.

Consiliul național al femei
lor va trebui să conlucreze 
mai strîns cu C.C.S., C.C. al 
U.T.M. și cu Ministerul Invă- 
țămîntului pentru folosirea 
cu mai multă eficiență a clu
burilor și caselor de cultură 
ale tineretului, a sălilor de 
clasă libere, a terenurilor 
sportive ale școlilor pentru 
organizarea unui program bo
gat, educativ și atractiv pen
tru școlari, precum și la su
pravegherea lor în pregătirea 
lecțiilor.

Propunem, de asemenea, 
Ministerului învățămîntului 
să studieze posibilitatea îmbo
gățirii literaturii pedagogice 
pentru părinți; Comitetul pen
tru artă și cultură să reali
zeze unele filme pe astfel de 
teme. Adresăm, totodată, un 
apel scriitorilor pentru ca o- 
perele lor să oglindească mai 
mult misiunea nobilă ce revi
ne familiei — și în mod deo
sebit mamei — în educarea 
tinerei generații, să înfățișeze 
chipul luminos al celor mai 
înaintate femei, constructoare 
active ale socialismului.

Una din preocupările impor
tante este aceea de a asigura 
participarea tot mai activă a 
maselor de femei la activita
tea gospodărească de interes 
obștesc. în jurul sfaturilor 
populare de la orașe și sate 
lucrează sute de mii de femei, 
contribuind activ și cu compe
tență la rezolvarea probleme
lor economice, social-culturale, 
edilitare. De mare însemnă
tate este activitatea pe care 
o desfășoarș cele peste 10 000 
de femei în echipele de con
trol obștesc organizate de con
siliile locale ale sindicatelor 
și sfaturile populare, care con
trolează felul cum funcționea
ză întreprinderile comerciale, 
de fabricare și distribuire a 
pîinii, instituțiile sanitare etc.

Pentru ca aportul femeilor 
în echipele de control obștesc 
să fie și mai mare, este nece
sar ca acestea să fie instruite 
periodic, sprijinite în activita
tea pe care o desfășoară, să 
se dea curs sesizărilor și pro
punerilor lor juste, în așa fel 
încît activitatea echipelor de 
control obștesc să capete un 
caracter permanent și să de
vină tot mai eficace.

Subliniind rolul activității 
organizatorice în lărgirea ba
zei de masă a mișcării de fe
mei, in raport se arată că 
actuala formă de organizare 
și-a dovedit eficacitatea, ea 
corespunzând cerințelor de mo
bilizare și educare a maselor 
de femei. Ținînd seama de 
sarcinile perioadei actuale, 
Cohsiliul național, comitetele 
și comisiile femeilor vor tre
bui să-și îmbunătățească în 
continuare munca organizato
rică și politico-educativă.

In urma încheierii colecti
vizării agriculturii și pe baza 
experienței din ultimii patru 
ani a comitetelor și comisiilor 
femeilor, a apărut necesitatea 
îmbunătățirii normelor de or
ganizare și funcționare a miș
cării de femei, mai cu seamă 
la sate. Aceasta pentru a pu
tea desfășura o muncă mai 
concretă legată de dezvoltarea 
economică a gospodăriilor co
lective, care să asigure, toto
dată, cuprinderea întregii ma
se de femei.

De asemenea va trebui să 
îndrumăm mai concret acti
vitatea comisiilor femeilor din 
circumscripțiile orășenești. în
treaga activitate a comitetelor 
și comisiilor femeilor trebuie 
să se bazeze pe un larg activ 
obștesc, în care să fie antre
nate femei din cele mai dife
rite domenii de activitate, a- 
vînd experiența și pregătirea 
politică necesare. Propunem 
ca atit la Consiliul național, 
cît și la comitetele regionale, 
raionale și orășenești să se

(Urmare din pag. I)

ră generală a Uniunii Demo
crate a Femeilor Finlandeze, 
delegația femeilor din Franța 
condusă de Suzanne Pfrimmer, 
membră a Biroului de con
ducere a Uniunii Femeilor 
franceze. delegația femeilor 
din R. D. Germană condusă 
de Edith Bottcher, președinta 
organizației de femei din raio
nul Neuer Brandenburg - 
Berlin, delegația femeilor din 
Indonezia condusă de Urni 
Sardjono, președinta organi
zației de femei Gerwani, de
legația femeilor din Italia 
condusă de Matilda di Pie- 
trantonio, membră a Comite
tului Național al Uniunii Fe
meilor Italiene, delegația fe
meilor din R.P-F. Iugoslavia 
condusă de Maria Bucarici 
Soljan. președinta Conferinței 
pentru activitățile sociale ale 
femeilor din Croația, Ayako 
Ishi, membră a Comitetului 
executiv al Federației orga
nizațiilor femeilor japoneze, 
delegația femeilor din Polo
nia condusă de Vera Iackow- 
ska, membră a Prezidiului 
Ligii Femeilor Poloneze, de
legația femeilor din Ungaria 
condusă de Ortutay Zsuzsa, 
secretara Consiliului Național 
al Femeilor Ungare, delegația 
femeilor din R. D. Vietnam 
condusă de Ha Thi Que, vice
președinta Uniunii Femeilor 
Vietnameze. 

înființeze comisii pe proble
mele muncii cultural-educati
ve, economico-obștești și so- 
cial-sanitare, iar la comitetele 
regionale, raionale și orășe
nești și comisii pentru proble
mele organizatorice.

în încheierea raportului, 
vorbitoarea s-a referit la prin
cipalele evenimente interna
ționale.

Niciodată problema păcii 
nu a fost atît de arzătoare 
pentru întreaga omenire ca în 
zilele noastre. Pătrunse de 
grija profundă pentru desti
nele omenirii, țările socialiste 
luptă cu consecvență pentru 
rezolvarea pe calea tratative
lor a tuturor problemelor li
tigioase, pentru apărarea pă
cii. Alături de celelalte țări 
socialiste, o contribuție activă 
la lupta pentru pace aduce 
țara noastră care militează cu 
hotărîre pentru dezarmarea 
generală și totală, pentru dez
voltarea colaborării și apro
pierii între popoare.

Propunerile de pace, con
crete, constructive ale țărilor 
socialiste se lovesc însă in 
mod permanent de rezistența 
îndîrjită a cercurilor agresive, 
imperialiste, in frunte cu 
cele din S.U.A. care ațiță 
psihoza războinică, sporesc 
efectivele forțelor armate con
tinuă experiențele cu arma 
nucleară.

Politicii cercurilor agresive 
li se opun astăzi forțe uriașe, 
țările socialiste in primul 
rînd, care dispun de o 
considerabilă forță economică 
și politică și de o incontesta
bilă superioritate militară, un 
număr tot mai mare de state 
nesocialiste, îndeosebi tinere 
state din Asia și Africa, une
le state din America Latină ; 
clasa muncitoare din toate ță
rile, avînd în primele ei rîn- 
duri partidele comuniste; miș
carea de eliberare națională 
a popoarelor din colonii și din 
țările dependente. Mișcarea 
mondială a partizanilor păcii 
s-a dezvoltat în toate țările 
lumii.

Sprijinind pe deplin politi
ca externă de pace și coexis
tență pașnică a statului nos
tru, mișcarea de femei din 
R. P. Romînă își dezvoltă și 
își întărește necontenit legă
turile de prietenie și solida
ritate cu femeile dintr-un nu
măr mereu mai mare de țări 
de pe toate continentele. în 
prezent, Consiliul național al 
femeilor întreține legături cu 
organizații de femei și repre
zentante de seamă ale femei
lor din 63 de țări.

Vom întări neîncetat legă
turile de prietenie cu femeile 
din Uniunea Sovietică și din 
celelalte țări socialiste de care 
ne leagă țelul comun și scump 
— construirea socialismului și 
comunismului. Vom dezvolta 
mai departe relațiile noastre 
cu femeile din țările capita
liste, care luptă pentru pace 
și progres social, cu cele din 
țările de curind eliberate, din 
țările coloniale și dependente.

Vom aduce o contribuție și 
mai intensă la activitatea Fe
derației Democrate Interna
ționale a Femeilor — puterni
ca noastră organizație inter
națională — care cuprinde în 
rîndurile sale aproape două 
sute de milioane de femei din 
toate continentele și desfășoa
ră o activitate susținută pen
tru apărarea intereselor vitale 
de pace și progres ale tuturor 
femeilor.

Pentru marea bucurie de a 
fi constructori ai socialismu
lui, pentru toată viața noastră 
ocrotită cu dragoste, în fața 
căreia se deschid perspective 
nelimitate, mulțumim încă 
odată partidului nostru scump. 
Asigurăm Partidul Muncito
resc Romîn, Comitetul său 
Central, pe tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej personal, 
ca noi, milioane de femei — 
muncitoare, colectiviste, inte
lectuale, gospodine, însuflețite 
de sentimentul datoriei noas
tre față de patrie și de între
gul popor, de conștiința dem
nității noastre umane, vom 
munci cu entuziasm alături de 
toți oamenii muncii pentru 
continua înflorire, bogăție și 
putere a patriei noastre so
cialiste, pentru victoria cauzei 
păcii în lume.

(Text prescurtat)

Prima zi a lucrărilor
Președinta Consiliului na

țional al Femeilor, Maria Ro
setti a rostit cuvîntul de des
chidere a Conferinței.

Au fost alese apoi prezi
diul alcătuit din 35 de per
soane și comisiile de lucru ale 
Conferinței.

Conferința are la ordinea 
de zi :

1) Raportul despre activita
tea Consiliului Național al 
Femeilor.

2) Raportul Comisiei de 
cenzori.

3) Alegerea Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. 
Romînă și a Comisiei de 
cenzori.

Primit cu aplauze puterni
ce a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care 
a adresat Conferinței națio
nale a femeilor salutul Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliu
lui de Stat și Guvernului 
R. P. Romîne.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu înde
lungi aplauze și ovații.

Tovarășa Maria Rosetti a 
prezentat raportul la primul 
punct al ordinei de zi.

Raportul Comisiei de cen
zori a fost prezentat de tova
rășa Letiția Ionescu. Apoi au 
început discuțiile la cele două 
rapoarte.

Au luat apoi cuvîntul tova
rășei* ; Georgeta Dumitru,

președinta Comitetului orășenesc al femeilor — București

In cuvîntul său Georgeta 
Dumitru, președinta Comite
tului orășenesc al femeilor — 
București, a arătat că alături 
de toți oamenii muncii din 
Capitală, femeile aduc o con
tribuție valoroasă la îndepli
nirea importantelor sarcini 
trasate de partid. Muncitoare, 
tehniciene, inginere, muncesc 
cu elan la realizarea și depă
șirea planului de producție, 
pentru reducerea prețului de 
cost $i îmbunătățirea continuă 
a calității produselor. La în
trecerea socialistă care se 
desfășoară în întreprinderile 
bucureștene participă zeci și 
zeci de mii de femei. Co
misiile femeilor, sprijinite de 
sindicate, își aduc contribuția 
la acțiunile întreprinse pen
tru ridicarea continuă a cali
ficării muncitoarelor la ni
velul cerințelor tehnicii noi, 
prin organizarea unor schim
buri de experiență, a unor

Cuvîntul tovarășei Dobrița Dima,
președinta G.A.C. din comuna Platonești, regiunea București

De mulți ani gospodăria 
noastră colectivă din Plato- 
nești își află înscris numele 
printre gospodăriile milionare 
din regiunea București — a 
spus î^q cuvîntul său Dobrița 
Dima. președinta acestei gos
podării. Cu fiecare an, reali
zările gospodăriei, sporirea ve
niturilor și a fondului de bază 
au dus la creșterea bunăstării 
colectiviștilor și au schimbat 
înfățișarea satului. în 1961, 
fondul de bază a fost de 15 
ori mai mare față de 1952, iar 
valoarea zilei-muncă a sporit 
simțitor. Peste trei sferturi 
din familiile colectiviștilor au 
case noi, iar garniturile mo
derne de mobilă, aragazurile, 
radiourile, mașinile de cusut 
își fac apariția în tot mai 
multe case. Comuna este elec
trificată și radioficată, avem 
cinematograf și, cu mijloace 
proprii, ne-am construit un 
dispensar ; am mărit localul 
școlii cu încă cinci clase.

în gospodăria noastră co
lectivă sînt peste 400 de fe-

Noi, cadrele didactice, sîn
tem conștiente de marea răs
pundere ce ne revine în pre
gătirea tineretului, a spus în 
cuvîntul său învățătoarea 
Adriana Lupu din orașul Ga
lați. In munca entuziastă pe 
care o desfășoară învățăto
rii și profesorii pentru in
struirea și educarea copiițpr, 
își aduc aportul din toată 
inima și numeroase femei.

Rolul familiei în educarea 
copiilor este îndeobște cu
noscut. De aceea, Comitetul 
orășenesc al femeilor din Ga
lați, în strînsă colaborare cu 
secția de învățămînt a sfa
tului popular și cu conduce
rile școlilor, a întreprins nu
meroase acțiuni pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor peda
gogice în rîndul părinților și 
în mod deosebit al mamelor, 
pentru antrenarea lor la o 
colaborare mai strînsă cu 
școala.

în orașul nostru funcțio
nează 32 de lectorate peda
gogice pentru părinți, orga-

Cuvîntul tovarășei Elena Sîrb, 
muncitoare la Uzinele de pielărie și încălțăminte-Cluj

Uzina noastră de pielărie și 
încălțăminte din Cluj, ca și 
multe alte uzine din țară, a 
cunoscut în ultimii ani o 
dezvoltare fără precedent — 
a spus Elena Sîrb. muncitoare 
la Uzinele de pielărie și încăl
țăminte din Cluj. Au fost in
stalate mașini moderne la 
nivelul tehnicii mondiale, care 
dau colectivului nostru posi- 

președinta Comitetului orășe
nesc al femeilor din Bucu
rești, Emilia Chitoroagă, fila
toare la întreprinderea „Țesă
tura" din Iași, Dobrița Dima, 
președinta G.A.C. din comuna 
Platonești, regiunea Bucu
rești. Adriana Lupu, învăță
toare din orașul Galați, Con
stantina Mititica, muncitoare 
în sectorul zootehnic al 
G.A.C. Segarcea, regiunea Ol
tenia, Elena Sîrb, muncitoare 
la Uzinele de pielărie și în
călțăminte din Cluj, Maria 
Bodnar, președinta Comitetu
lui regional al femeilor din 
Banat, Alice Săvulescu, mem
bru corespondent al Acade
miei R. P. Romîne, Letiția 
Ciorogaru. inginer chimist la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara, Maria Ioniță, gospo
dină din orașul Bacău, Eca- 
terina Stancu, director al în
treprinderii „7 Noiembrie" din 
Capitală, Doina Moater, me
dic pediatru din Sibiu, Teo
dora Nae, brigadieră în G.A.C. 
din comuna Nicolae Bălcescu, 
raionul Călărași, regiunea 
București, Victoria Vasilescu, 
președinta cooperativei „Arta 
Populară" din Breaza, regiu
nea Ploiești, Elena Iancu, vi
cepreședintă a comitetului re
gional al femeilor — Iași, 
scriitoarea Lucia Demetrius, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor, Elena 

cursuri de calificare, întraju
torarea la locul de muncă 
etc.

Alături de muncitoarele 
din întreprinderi, un aport 
important la realizarea sarci
nilor trasate de partid îl 
aduc femeile intelectuale, 
care participă activ la munca 
culturală de masă. Ne-a pre
ocupat îndeosebi conținutul a- 
cestei munci, folosirea unor 
metode și mijloace diferen
țiate, potrivit gradului de pre
gătire a femeilor, al proble
melor ce le preocupă. La ci
clurile de conferințe, simpo
zioanele, serile literare și ar
tistice organizate anul acesta 
de comitetele și comisiile fe
meilor, în colaborare cu dife
rite instituții culturale, au 
luat parte peste 150.000 de 
femei.

Rezultatele muncii educati
ve desfășurate de comitetele 
și comisiile femeilor din Ca

rnet Colectivistele cunosc bine 
planul de producție al gospo
dăriei dînd dovadă de iniția
tivă și spirit gospodăresc. In
tr-o adunare generală, organi
zația de partid și consiliul de 
conducere au pus în discuția 
colectiviștilor problema înlă
turării risipei de zile-muncă, 
ceea ce înseamnă mărirea va
lorii acesteia și venituri mai 
mari pentru gospodărie și 
pentru colectiviști. Comisia fe
meilor a luat atunci inițiativa 
de a rezolva prin munca ob
ștească a colectivistelor o se
rie de lucrări care au fost 
făcute în zilele cînd nu s-a 
putut ieși la cîmp, din cauza 
timpului ploios. Au fost pre
gătiți astfel 1.000 de saci care 
vor fi de folos la recoltatul 
păioaselor.

Comisia femeilor din G.A.C. 
a cerut să ia în îngrijirea sa 
ferma de păsări. Vom crește 
anul acesta 18 500 de păsări, 
față de 10 000 cît avem plani
ficat, ceea ce înseamnă peste 
950 de păsări la suta de hec- 

Cuvîntul tovarășei Adriana Lupu,
învățătoare în orașul Gaiați

nizate pe lîngă școli, care 
sînt frecventate cu interes de 
sute de femei. In același timp, 
am acordat o atenție deose
bită problemelor pedagogice 
în cadrul ciclurilor de confe
rințe organizate la căminele 
culturale și la cercurile de 
citit

Referindu-se, în continuare, 
la ajutorul pe care-1 poate 
da tipărirea unor materiale 
pe teme educative, vorbitoa
rea a spus : Apreciez ca bine 
venită propunerea făcută Mi
nisterului învățămîntului de 
a îmbogăți literatura peda
gogică pentru părinți, și mai 
ales, de a manifesta mai mul
tă grijă pentru ca ea să fie 
larg accesibilă.

La Galați, comisiile de fe
mei au dus în rîndul părin
ților o muncă susținută pen
tru ca ei să țină o legătură 
permanentă cu școala. In șe
dințe cu oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, 
îndrumate de organizațiile de 
partid și sindicate, comisiile 

bilitatea să folosească metode 
înaintate, să obțină succese 
mai mari în îndeplinirea și 
depășirea planului. Datorită 
desfășurării largi a întrecerii 
socialiste, în primele patru 
luni ale acestui an, planul 
producției globale a fost înde
plinit și depășit realizîndu-se 
economii în valoare de peste 
1 500 000 lei. Tot în această

Petcu, bibliotecară în comuna 
Dragalina, regiunea Iași, Ele
na Popa Ceaușescu, inginer a- 
gronom la G.A.S. Căteasca, 
regiunea Argeș, Varvara Si
mon, secretară a Comitetului 
raional al femeilor — Miercu
rea Ciuc, regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, Virginia 
Prahoveanu, colectivistă din 
comuna Hălchiu. regiunea 
Brașov, Natalia Popa, asisten
tă la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, Ortansa Ni- 
colau, lucrătoare la magazinul 
„București", din Capitală. Ma
ria Rădăvoi a prezentat ra
portul Comisiei de validare.

Au luat cuvîntul Margarita 
de Ponce. vicepreședintă a 
Federației Democrate Interna
ționale a Femeilor, președinta 
Uniunii Femeilor Argentinie- 
ne, Olga Hvalebnova, vicepre
ședintă a Comitetului femeilor 
sovietice, Rada Todorova, pre
ședinta Comitetului femeilor 
bulgare, Rujena Pikmanova, 
secretară adjunctă a Comite
tului femeilor cehoslovace, 
Yang Yun-yu, membră a Se
cretariatului Federației națio
nale a femeilor din R. P. Chi
neză, și Tyyne Touminen, se
cretară generală a Uniunii de
mocrate a femeilor finlandeze, 
care au adus Conferinței sa
lutul organizațiilor de femei 
pe care le reprezintă.

Lucrările Conferinței conți- 
nuă.

(Agerpres) 

pitală se pot aprecia și după 
numărul tot mai mare de 
femei care contribuie cu e- 
nergia, inițiativa și spiritul 
lor gospodăresc la munca pa
triotică pentru buna întreți
nere și continua înfrumuse
țare a orașului, la păstrarea 
în condiții bune a fondului 
de locuințe, la controlul ob
ștesc etc. Numai în cursul a- 
nului trecut, femeile din Ca
pitală au efectuat aproape 
4 milioane ore de muncă pa
triotică realizînd economii în 
valoare de peste 6,5 milioane 
de lei.

Comitetul orășenesc al fe
meilor nu a folosit însă în 
suficientă măsură formele și 
mijloacele muncii culturale 
ce i-au stat la îndemînă.

Această activitate trebuie 
să fie tot mai mult legată 
în viitor de sarcinile concrete 
ale construcției socialiste.

tare. După cum vedeți, sarci
nile trasate de partid, de a 
se ajunge la 500-600 păsări la 
suta de hectare, pot fi nu nu
mai îndeplinite, dar și depă
șite.

Cuvinte de laudă am și pen
tru colectivistele care lucrea
ză la cultura mare și în legu
micultura. Ele participă cu în
suflețire la întrecerea dintre 
brigăzi și echipe, pentru cali
tate și terminarea la timp a 
lucrărilor. Cu sprijinul lor^ 
gospodăria a reușit să efec
tueze îritr-un termen scurt 
două prașile la porumb și 
floarea-soarelui, iar la sfecla 
de zahăr, s-a început prașila 
a treia.

Urmînd calea arătată de 
partid, alături de întregul po
por, colectiviștii din Plato
nești își făuresc un viitor lu
minos. Ca urcușul să nu ne 
fie însă întrerupt, avem ne
voie de pace. De aceea, noi, 
femeile, alături de oamenii 
cinstiți din toată lumea, 
luptăm neobosit pentru a- 
părarea păcii.

de femei discută situația șco
lară a copiilor, scoțînd în 
evidență comportarea exem
plară, rezultatele bune la în
vățătură obținute de elevii 
ai căror părinți colaborează 
cu cadrele didactice, în com
parație cu situația necores
punzătoare a unor copii ai 
căror părinți nu trec cu lu
nile pe la școală.

Multe comisii ale femeilor 
din Galați dau școlilor un 
sprijin concret în rezolvarea 
problemelor legate de pregă
tirea elevilor care au ambii 
părinți în producție. Amintesc 
de inițiativa unor comisii ale 
femeilor care ajută școlile în 
organizarea supravegherii co
piilor în timpul pregătirii te
melor pentru acasă.

Ne propunem să căutăm și 
alte forme de ajutorare a fa
miliei și a școlii în munca 
de educare a tinerei generații 
și în mod deosebit să punem 
accent pe generalizarea meto
delor care au dat cele mai 
bune rezultate.

perioadă s-au produs peste 
sarcina prevăzută 16 700 pe
rechi încălțăminte de calita
tea I, și 1 870 kg talpă. La a- 
ceste succese a contribuit și 
munca entuziastă a celor 
2 000 de femei din uzina noas
tră.

Eu sînt croitor în piele și 
aș vrea să vă vorbesc despre 
munca mea și a tovarășelor 
mele. în urmă cu cîțiva ani, 
în uzină a luat naștere iniția
tiva : „Să realizăm la cît mai 
multe produse cele mai mici 
consumuri specifice pe țară și 
cea mai bună calitate", iniția
tivă care continuă să antre
neze întregul nostru colectiv. 
Numai din economiile reali
zate în secțiile de croit în pri
mele patru luni ale acestui an 
se pot confecționa în plus 
16 000 perechi de încălțăminte.

Referindu-se la condițiile 
create muncitorilor din între
prinderea în care lucrează, 
vorbitoarea s-a referit la o 
inițiativă luată de sindicat și 
comisia femeilor pentru a veni 
în sprijinul părinților. In ca
drul uzinelor a fost amenajată 
o încăpere specială, unde co
piii celor ce muncesc aici — 
elevi la școala elementară — 
își pregătesc lecțiile sub în
drumarea atentă a unor cadre 
didactice.

Bogata activitate cultural- 
educativă desfășurată în între
prindere, la care sînt antre
nate numeroase muncitoare, 
contribuie din plin la forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a femeilor. Acest lu
cru se reflectă în participarea 
lor tot mai activă la îmbună
tățirea procesului de produc
ție la viața obștească.



INTERVIU SĂRBĂTORIREA Cars dr calificare

NEAȘTEPTAT MINERILOR FRUNTAȘI
pentru (rarlonșfi 

miieri
— Nu știți unde lucrează 

electricianul Naghi 
dru? a întrebat nu 
un corespondent de j 
un tînăr întîlnit în 
Termocentralei Paroșeni.

— Cum să nu ! îl cunosc 
foarte bine !, a răspuns cel 
întrebat, cu-n zîmbet ușor 
pe față. De ce-1 căutați ?

— Vreau să scriu la ziar des
pre el. Mi s-a spus că e frun
taș în muncă, că a realizat 
de curînd o inovație intere
santă, un dispozitiv de sem
nalizare acustică și optică.

— Dacă pentru asta îl cău
tați, atunci, cred că ar tre
bui să vă alegeți un alt erou 
de reportaj. în fond, ce a fă
cut acest Naghi ? E fruntaș 
în producție și la învăță
tură la fel cum sînt atîția și 
atîția tineri din uzina noastră. 
El a realizat o inovație iar 
alții au cîte 2—3 și chiar mai 
multe inovații. In plus, Naghi 
e foarte tînăr în meserie și 
mai are încă mult de învățat. 
Părerea mea este că, în locui 
unui singur om, e mai bine 
să faceți un portret colectiv 
al tinerilor fruntași din 
noastră. Pot să vă indic 
eu cîțiva. Notați...

în acel moment, de 
fereastră cineva strigă :

— Naghi, Sandule, vino re
pede în secție. Trebuie să 
faci o lucrare urgentă.

— Imediat1 a răspuns spre 
surprinderea corespondentu
lui interlocutorul- său, care 
înainte de a se depărta adău
gă : vă aștept să vă vorbesc 
despre tinerii fruntași.

Corespondentul însă 
scos carnetul și, grăbit, 
notat scurtul interviu luat pe 
neașteptate lui Naghi Ale
xandru — unul din fruntașii 
în muncă de la Termocen
trala Paroșeni.

Alexan- 
de mult 

presă pe 
i curtea

uzina 
chiar

la o

și-a 
și-a

CRAC IOSIF 
electrician

/n frumosul parc al mi
nerilor din Bazinul 
carbonifer Schitu Go

lești a avut loc nu de mult 
sărbătoarea fruntașilor in pro
ducție.

De dimineață și pînă noap
tea tirziu, peste 3000 de mi
neri cu familiile lor au asis
tat la un bogat program cui- 
tural-sportiv la care și-au da: 
concursul formațiile de cor. 
de dansuri populare, brigada 
artistică de agitație, soliști vo
cali și instrumentiști, echipe'.e 
de fotbal, volei etc.

Printre cei sărbătoriți pu
teau fi văzuți: Isaia Maghiar,

șef de br.Qc

is 
cz Mj

rțăe. Io«

obșineree
OKT-

2c* șx -- 
*14 M se

1*2

Is

r

Crescâtoarea de
Iubita Chirie de la 

G.A.C. „Scînteia’1 din 
comuna Popești, raio
nul Focșani, este cea 
dinții crescătoare de 
păsări a gospodărie . 
Cînd a luat ființă sec
torul avicol, ea a luat 
în primire 1 000 
pui 
cut 
fel
venit de peste 15 000 
de lei. 500 de păsări 
au fost oprite atunci 
ca matcă. Acestea au 
produs pînă în luna 
aprilie a anului acesta 
17 300 de ouă, ceea 
ce reprezintă 35 la 

producția 
pe anul

de 
de o zi. l-a cres- 
mari aducînd ast- 
gospodăriei un

Vaieriu Si mul eseu. își 
îmbogățește mereu 
cunoștințele pentru a 
crește păsări sănăloa- 

bune de carne și 
oua. Așa se face 

Iubita Chirie șt e 
mare importanță 

primenirea zilnică 
paie proaspete a 

aerisirea 
respect a-

păsări

Chiric își

sută din 
planificată 
1962.

— Iubita
iubește mult meseria, 
ne spune inginerul 
gospodărie', tovarășul

se. 
de 
că 
ce 
are 
cu
așternutului, 
încăperilor, 
rea rațiilor de hrană. 
In perioada aceasta 
ea da ca hrană păsă
rilor lucerna verde fo
cală și ovăz care sti
mulează ouatuL Păsă
rile ce trec de vrrsfa 
de 3 luni primesc ca 
hrană ovăz germinat.

Pianul de producție 
a| gospodăriei preve
de ca numărul păsă
rilor să crească anul 
acesta pina la 5 000 
de găini, care

2 000 să Se cg - e 
pen*m

De cîfera z e a'e 
4 tinere co«* r re 
s-au îakxs ce la 
arsul de r^::ă*ea*e 
de păsăr- Tora-ăîa 
kio *a Chirie împlrfi- 
șeșfe cu d-ages-e to- 
verăse’or ei de merr 
că eqperieefa sa în 
creșterea păsârikx. 
Impre^ă 
C-“ 
tea 
rea 
al
sflridhiesc 
munca lor să aducă o 
prețioasă contribuție 
la sporirea veniturilor 
colectiviștilor.

■MKSSC »- 
Mtă c-agos 

pentru dezroua- 
secto'-'- avicol 
gospodăriei, se 

ca prin

CONST. AL. 
COSTICĂ 
colectivist

Lectori au fost numiți cei mai 
bani inCHKXK. maiștri și teh
nicieni din port.

După absolvire, 
vor da examen, în 

>bține
de tractor rutier 

și vor lucra pe tractoarele 
porturilor Brăila și Galați.

raia vor

cursanții 
urma că- 

caraet de

ION TOADER 
economist

Ciudiu Ana din seefia ringuri a Fabricii de postav din Buhuși dă 
în fiecare zi fire de bună calitate și-și depășește planul eu 20 la 
sută. Aceasta pentru că își organizează exemplar locul de muncă, 

pentru că-și îngrijește cu drag mașinile.
Foto: I. CUCU

Întîlnire prietenească

cu tineri polonezi
La Casa de cultură a tine

retului din raionul Grivița 
roșie a avut loc ieri seară o 
întîlnire prietenească a ti
nerilor din Capitală cu un 
grup de 200 de tineri munci
tori și activiști din Varșovia, 
membri ai Uniunii Tineretu
lui Socialist din Polonia, care 
sint in trecere prin țara noa
stră cu un „tren al prieteniei 
și Festivalului'.

A fost o întîlnire ca între 
prieteni buni și apropiați. A- 
ceastă întîlnire, desfășurată 
sub semnul pregătirilor pen
tru Festivalul de la Helsinki, 
s-a transformat într-o caldă 
manifestare a prieteniei care 
unește tineretul țărilor noa
stre, popoarele romîn și polo-

nez — constructoare ale so
cialismului.

Tovarășul Nicolae Popescu, 
prim secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. București a 
transmis un salut frățesc ti
nerilor oaspeți polonezi. Vor
bitorul și-a exprimat convin
gerea că această întîlnire va 
contribui la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la dezvol
tarea relațiilor prietenești ale 
tinerei generații din țările 
noastre. El s-a referit apoi la 
realizările dobîndite de po
porul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, la viața și activitatea ti
neretului nostru. în aplauzele 
sutelor de tineri, vorbitorul a 
rugat pe oaspeți să transmită 
tineretului Poloniei populare,

genera-

căldură 
Stanis-

_  0 eroină — 
a clasei muncitoare
25 DE ANI DE LA MOARTEA

LUI DONCA SI MO

Cine ar fi recunoscut în 
fata firavă, de 17 ani, care a 
apărut în toamna anului 1927 
într-unul din cartierele măr. 
ginașe ale Capitalei, pe vii- 
toarea eroină care cu atîta 
abnegație și-a jertfit viața 
pentru cauza clasei munci
toare !

JTiica unor țărani săraci din 
Bazargic, Donca Simo a cu
noscut din plin exploatarea, 
muncind de la vîrsta de 12 
ani într-un atelier de covoa
re, și mai tîrziu la o țesătorie. 
Intrînd în rândurile U.T.C.-u- 
lui, s-a avîntat cu curaj și 
dăruire de sine în lupta revo
luționară. Curînd a fost ares
tată și condamnată la un an 
închisoare. între zidurile în
chisorii a născut copilul pe 
eare îl aștepta.

Erau anii în care clasele 
dominante se orientau tot 
mai fățiș spre fascizarea ță
rii, spre transformarea ei în
tr-un cap de pod al pregătirii 
războiului criminal antisovie- 
tic. îmbogățit cu experiența 
eroicelor lupte din 1933 ale 
muncitorilor ceferiști și petro
liști, bucurîndu-se de o mai 
mare influență și autoritate 
în mase, partidul comunist 
își Intensifica activitatea pen
tru făurirea unității de acțiu
ne a clasei muncitoare și 
strângerea în jurul proletaria
tului a tuturor păturilor și 
categoriilor sociale interesate 
în propășirea democratică a 
țării, în apărarea păcii, în ve
derea închegării unui larg 
front popular antifascist.

Eliberată . din închisoare, 
Donca primește sarcina de a 
organiza împreună cu alți to
varăși o tipografie ilegală in 
cartierul Grivița. Multă vreme

a lucrat aplecată deasupra 
mașinii de tipărit care impri. 
ma cuvîntul partidului pe 
sute și mii de foi — mani
festele care erau răspîndita 
apoi în fabrici și uzine, lipite 
pe ziduri.

Donca Simo este arestată 
din nou. Cu toate schingiui
rile sălbatice la care au su
pus-o, călăii siguranței nu 
i-au putut smulge un cuvînt 
despre lupta ilegală a tovară
șilor ei. La proces, glasul 
Doncăi a răsunat neînfricat, 
demascînd politica potrivnică 
intereselor celor ce muncesc, 
dusă de clasele exploatatoare:

„M-am despărțit de copilul 
meu ca să arăt miilor de ma
me drumul pentru fericirea 
copiilor lor... Am luptat ca să 
nu mai existe războiul care 
aduce moartea fiilor, fraților 
și soților noștri... Prin mine 
vorbesc azi toate mamele ne
căjite, care vor binele copiilor 
lor... Luațl aminte ! Vom lupta 
pînă la izbîndă !“

A fost condamnată la 10 
ani temniță grea. în închi
soare se îmbolnăvește grav. I 
se refuză însă asistența medi
cală. în anul 1937 în luna iu
nie se stinge din viață ucisă 
de fapt prin nepăsarea crimi
nală a uneltelor regimului 
burghezo-moșieresc.

Poporul nostru cinstește a- 
mintirea eroicilor săi fii, care 
au căzut în lupta pentru eli
berarea sa din jugul exploa
tării și asupririi. Viața lor 
luminoasă este o pildă de slu- 
jire devotată a intereselor ce
lor ce muncesc, un îndemn la 
muncă și luptă plină de abne
gație pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste în patria 
noastră liberă.

Cupa UCECOM“ la ciclism

Timpul liber este petrecut în chip plăcut de căt-e ee. i 
„Steagul roșu” d n B’așov.

Cicliștii romîni continuă 
seria succeselor în cursa in
ternațională „Cupa UCECOM '. 
Joi în cea de-a 4-a etapă : 
Cluj—Tg. Mureș (110 km) vic
toria a revenit lui Gh. Șerban 
Rădulescu (Olimpia-București) 
cu timpul de 2h42’. Tricoul 
galben a fost preluat de C. 
Dumitrescu (Olimpia-Bucu- 
reștf). care continuă duelul 
direct cu G. Moiceanu (Dina
mo) aflat pe locul doi in cla
samentul general individual, 
la egalitate de timp.

în etapa de ieri s-a pedalat 
rapid chiar de la plecare. 
După numai 3 km pe dealul 
Feleacului au fugit din pluton 
12 alergători in frunte cu Du
mitrescu. Rădulescu, G. Moi-

ceanu, Cosma, Ardeleanu . 
alții, care s-au înțeles la tre
nă nemaiputînd fi ajunși, plu
tonul urmăritor condus de po
lonezul Gazda sosind la Tg. 
Mureș cu o întîrziere de 
4'59”. Clasamentul etapei Cluj- 
Tg. Mureș (110 km) : 1. Gh. 
Șerban Rădulescu (Olimpia) 
2h42*; 2. I. Stoica (Steaua) ; 3. 
C. Dumitrescu - (Olimpia) Cla
samentul general individual 
1. C. Dumitrescu (Olimpia) 
13h42'45”; 2. G. Moiceanu (Di
namo) același timp ; 3. Gh.
Șerban Rădulescu (Olimpia) 
la 1’44” ; 4. L Stoica (Steaua) 
la 2’44” ; 5. L Ardeleanu (lo
tul de tineret) la 3’14** ; 6. L 
Cosma (Dinamo) la 3’14”.

losif Sîrbu campion internațional 
al R. P. Ungare la tir

ronân Iosif Sirbu. a 
clștigat titlul de campion interaa- 
toaal al R- P. Ungare în proba 
de arai liberă calibru redus 60 
focuri reauzind 592 puncte. Joi. 
in ziua a doua a competiției s-a 
- <p—proba de armă liberă ca
libru redus (pozițiile în genunchi

si In picioare). La ambele poziții 
primul loc a fost ocupat de spor
tivul maghiar Krebs cu 386 și res
pectiv 371 puncte. Dintre sportivii 
romini cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate de Sirbu cu 382 
și 358 puncte.

Ce posibilități există pentru reducerea prețului de cost ?
(Urmare din pag. I)

cursuri constituie problema 
nr. 1 a îmbunătățirii muncii 
noastre.

sumul specific numai cu un 
singur cuțit

Ritmicitate 
ți disciplină

Rezerve — ia fiecare 
loc de muncă

al

Economisirea sculelor 
— o importantă 

rezervă
— Economii s-au realizat în 

secția noastră și în acest an 
— ne-a relatat tovarășul Cio- 
banu Constantin, șef de echi
pă la secția sculerie. Putem 
face însă și mai mult. Noi e- 
xecutăm scule, dispozitive, 
verificatoare. Sursa principa
lă de economii este gospodă
rirea mai bună a acestora. 
Sînt mulți tineri ca : Nicolae 
Gegea, Ion Mihai, care se pre
ocupă de gospodărirea scule
lor și deci de realizarea de 
economii. Avem și tineri ca 
Mircea Matei, Dumitru Iofciu 
care lucrînd neatent diminu
ează’ economiile celorlalți. Cum 
se pot realiza la noi econo
mii ? în primul rînd prin re
cuperarea materialelor. în loc 
să aruncăm o matriță uzată, 
putem să folosim anumite 
porțiuni din aceasta.

Și 
vea i 
mul 
prin

In 
tea 
1200 
care

pe mai departe vom a- 
grijă să reducem consu- 
specific de scule pe om 
mai buna lor îngrijire, 
felul acesta am pu- 

lunar economisi peste 
1 lei în cazul cînd fie- 

strungar ar reduce con-

— La noi, la sectorul mon
taj lucrează multe brigăzi — 
ne relata tovarășul Văleanu 
Petcu, mecanic — și multe 
dintre ele realizează impc r- 
tante economii. Brigada lui 
Szalay Dumitru, de pildă. a 
economisit peste 8 600 ce len 
cea condusă de Zestran Vasi- 
le de la bancul de probă pes
te 31 000 de lei. Din păcate 
insă avem și brigăzi, care, în 
aceleași condiții de muncă, 
nu realizează economii, așa 
cum sînt brigăzile conduse 
de Georgescu Andrei. Geor
gescu Nicolae, Dumitru Con
stantin. Nu se poate spune că 
nu există posibilități de a se 
realiza economii. Despre a- 
ceste posibilități am discutat 
chiar recent. în atelierul de 
tinichigerie-sudură. de pildă, 
să se dea o mai mare atenție 
croirii raționale și economisi
rii de electrozi. Muncitorii de 
la stanțe să folosească în mă
sură mai mare deșeurile la 
confecționarea garniturilor de 
carton, klingherit. preșpan. 
azbest, tablă subțire.

O metodă eficace: 
forjarea în matriță
— în secția noastră, secția 

forjă — ne-a declarat tovară
șul inginer Doru Ionescu —

lă manoperă suplimentară 
pentru forjare. deci cheltuieli 
in plus, peste prețul oe cost. 
Aș putea să dau citeva exem
ple. La cradle cardanice ne 
trebuie material rotund de 
55 mm. Le facem insă din 
material rotund de 110 mm. 
După cum se poate constata 
jumătate din material se 
pierde. Neajunsuri există și 
din partea noastră. Ca să fim 
siguri că piesa va ieși bună 
uneori lăsăm adausuri prea 
mari de prelucrare. Așa este 
cazul Ia flanșa B.V. 13. De 
altfel ne-am dat seama de a- 
ceasta și în presant recal
culăm consumul specific, 
în prezent se forjează liber 
unele piese, care, dacă ar fi 
matrițate. ar duce la realiza
rea unor însemnate economii. 
Dacă gheara de la motocom
presor s-ar matrița, asta ar 
duce la micșorarea manope
rei cu 5—10 minute pe buca
tă, deci crește productivitatea 
muncii. în consecință reduce
rea cheltuielilor pe totalul de 
producție. La o singură serie 
s-ar economisi 300 de minute, 
adică timpul în care s-ar pu
tea lucra alte 150 repere.

anu- 
spu- 
gre- 
cost

— In primul trimestru 
anului uzina a realizat eco
nomii — ne-a răspuns la an
cheta noastră tovarășul ingi
ner Dumitru Lazăr, directorul 
uzinei, dar în luna aprilie 
prețul de cost la producția- 
marfă a fost depășit.

Analizind depășirile pe 
mite elemente, trebuie să 
nem că cel mai mult au 
vat asupra prețului de
rebuturile, cheltuielile de re
gie, și cheltuielile neeconomi- 
coase ale uzinei. Au fost și 
cauze obiective dar și cauze 
subiective. Unele secții au 
realizat economii dar ele n-au 
compensat pierderile altor 
secții.

Cu forțe proprii putem înlă
tura multe neajunsuri. Tine
retul poate aduce un sprijin 
substanțial. Care sînt direcții
le în care trebuie să^ne în
dreptăm 
mul rînd 
in mod 
o mare 
calității, 
realizată 
tățirea calității. Pentru asta o 
mai mare atenție trebuie să 
se dea organizării fiecărui loc 
de muncă, ridicării calificării 
profesionale, generalizării ex
perienței înaintate. Un mare 
ajutor poate să-1 aducă orga
nizația U.T.M. contribuind la 
întărirea muncii de educație 
în rîndul tinerilor, combătînd 
cazurile de nerespectare a

eforturile ? In pri- 
realizarea producției 
ritmic. Aceasta are 
influentă $i asupra 

Ritmicitatea trebuie 
paralel cu îmbună-

procesului tehnologic, pentru 
dezvoltarea simțului gospodă
resc al tinerilor.

★
După cum se vede, posibi

lități de realizare de econo
mii, de reducere a prețului de 
cost există în fiecare secție, 
la fiecare loc de muncă din 
uzină. Principalul este ca to
varășii din conducerile secții
lor să acorde mai multă a- 
tenție organizării muncii pen
tru realizarea de economii la 
fiecare loc de muncă. Trebuie 
spus că sînt și unele proble
me in care direcția tutelară 
din minister are datoria să 
sprijine mai mult uzina. Una 
dintre acestea este repartiza
rea la timp a materiilor pri
me și asigurarea primirii a- 
cestora.

Desigur, la acțiunea de e- 
conomii, o contribuție impor
tantă o pot aduce și trebuie 
să o aducă și tinerii din uzi
nă. Pentru aceasta va trebui 
insă ca birourile organizații
lor U.TJJ. din secții, comite
tul U.T.M. pe uzină să se o- 
cupe cu mai multă răspun
dere de antrenarea fiecărui 
tînăr în acțiunea de realiza
re de economii. In unele sec
ții birourile U.T.M. sesizate de 
această situație au și luat mă
suri, cu ajutorul și sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
pentru a organiza și stimula 
antrenarea tinerilor la acțiu
nea de economii Sprijinirea 
și urmărirea acestor măsuri 
trebuie să stea în permanen
ță în atenția comitetului 
U.T.M. pe uzină.

salutul tovărășesc al 
ției noastre tinere.

în cuvinte pline de 
tovarășul Waskiewicz 
lav, secretar al Comitetului
orășenesc din Varșovia, al 
Uniunii Tineretului Socialist 
Polonez, conducătorul grupu
lui de tineri polonezi, a ex
primat bucuria prilejuită de 
întilnirea cu tineretul din 
București. El a vorbit despre 
viața nouă a tinerei genera
ții din Polonia, despre contri
buția tineretului polonez la 
lupta întregului popor pentru 
construirea socialismului. Cu
vintele de salut ale vorbito
rului, închinate prieteniei ro- 
mîno-poloneze au fost subli
niate cu puternice aplauze.

Formațiile artistice ale Ca
sei de cultură a tineretului 
din raionul Grivița roșie, au 
prezentat apoi un program 
artistic în cinstea oaspeților. 
După terminarea programului 
artistic, tinerii varșovieni și 
bucureșteni, au dansat, au 
petrecut împreună.

Intîlnirea a fost un bun pri
lej de cunoaștere reciprocă, o 
manifestare în spiritul nobi
lelor idei ale Festivalului, o 
nouă manifestare a prieteniei 
ce leagă tineretul celor două 
țări socialiste surori

A B.

INFOR
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala plecind spre Grecia ar
tistul poporului Radu Beli- 
gan pentru a participa la 
Colocviul internațional asu
pra spectacolului pentru ma
rele public care are loc la 
Atena între 16 și 27 iunie. 
Colocviul se desfășoară sub 
auspiciile unor organizații in
ternaționale de specialitate în 
colaborare cu U.N.E.S.C.O. In 
cadrul acestui Colocviu vor 
fi organizate numeroase ma
nifestări culturale, spectacole, 
expoziții, dezbateri între dra
maturgi, regizori, compozi
tori, scenografi, arhitecți, 
tehnicieni din diferite țări 
asupra multiplelor aspecte le
gate de arta spectacolului.

★
Joi după amiază, acad, V. A. 

Ambartumian, președintele Acade
miei de Științe a R.S.S. Armene, 
președintele Uniunii Astronomice 
Internaționale, a făcut o vizită la 
Prezidiul Academiei R. P. Romine, 
unde a avut o .întrevedere cu 
acad. A. Joja, președintele Aca
demiei R. P. Romine, cu membri ai 
Prezidiului Academiei și cu alți 
academicieni.

In continuare, acad. V. A. Am- 
barțumian, a conferențiat, in aula 
Academiei, în fața a numeroși a- 
cademicieni, cercetători științifici 
și a altor oameni de știință, 
despre „Probleme de astronomie 
extiagalactică”. Expunerea savan
tului sovietic a fost via 
de asistență.

★
Renumitul pianist 

Sviatoslav Richter a 
joi seara, în sala Ateneului 
R.P. Romine, al doilea recital 
în cadrul turneului pe care-l 
întreprinde in țara noastră.

Interpretarea magistrală 
dată de Sviatoslav Richter 
Carnavalului vienez și Sona
tei in sol minor nr. 2 de 
Schumann, Polonezei-fantezie

aplaudată

sovietic 
susținut

Semnarea acordului de colaborare 
culturală și științifică între guvernele 

R. P. Romîne și R, P. Bulgaria
La 14 iunie, a avut loc la 

Ministerul Afacerilor Externe 
semnarea acordului de cola
borare culturală și științifi
că între guvernele Republicii 
Populare Romîne și Republi
cii Populare Bulgaria.

Tratativele între delegația 
guvernamentală a R. P. Ro
mîne și delegația guverna
mentală a R. P. Bulgaria s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și de înțelegere 
reciprocă.

Acordul a fost semnat din 
împuternicirea guvernului ro
mîn de Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne. iar din împu
ternicirea guvernului bulgar 
de Nacio Papazov, ministrul 
învățămîntului și culturii al 
R. P. Bulgaria.

Acordul stabilește principii
le colaborării culturale dintre 
cele două țări și prevede o

M A I I I
de Chopin, unor piese din ci
clul Stampe de Debussy și 
Sonatei nr, 5 de Skriabin, a 
stirnit entuziasmul ascultăto
rilor. Prin aplauze care nu 
mai conteneau publicul a re
chemat de mai multe ori pe 
marele artist.

dezvoltare largă a colaborării 
în domeniile științei, învăță
mîntului, culturii și artei, pre
sei, radioteleviziunii, sportului 
și turismului.

Șefii celor două delegații, 
în cuvîntul lor, și-au exprimat 
convingerea că noul acord de 
colaborare culturală și știin
țifică va contribui la continua 
dezvoltare a relațiilor dintre 
popoarele romîn și bulgar.

La semnare au fost de față: 
Al. Mălnășan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Ștefan Bălan, adj unct al mini
strului învățămîntului, V. Flo- 
rea, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Populare Ro
mîne, Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, din Minis
terul învățămîntului și Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
$i Artă.

Din partea bulgară au asis
tat : Ivan Kinov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Ivan Iotov. secretar general 
al Comitetului pentru priete
nie, și relații culturale cu 
străinătatea al R. P. Bulga
ria, membri ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria și Sașa Stoia- 
nov, regizor.

Săptămîna viitoare 
pe ecranele Capitalei

două producții ale studiourilor 
din R. P. Ungară 

Duelul n-a avut loc

după o nuvelă a lui Săndor Brody. In rolurile principale : 
Margit Bara, Lajos Băsthy, Ferenc Kăllai, Adam SzirtesDouă reprize în iad

film de o rară vigoare și originalitate în regia Iui Zoltân 
Fâbri.



Cu dragoste
frățească

La redacția ziarului nostru 
continuă să sosească nume
roase scrisori prin care tine
rii își manifestă bucuria pen
tru apropiata vizită a dele
gației de partid și guverna
mentale sovietice. Scrisorile 
reflectă ecoul puternic pe care 
l-a găsit acest eveniment deo
sebit de important în inimile 
tinerilor, ale tuturor oameni
lor muncii.

Publicăm două asemenea 
scrisori:

„Cei mai
apiropiați
prieteni"

Apropiata vizită în fara noa
stră a unei delegații de partid și 
guvernamentale a Uniuni] Sovie
tice în frunte cu tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov, neobosit 
luptător pentru victoria comunis
mului și păcii, mi-a produs un 
sentiment de profundă bucurie. 
Același sentiment îl manifestă în
tregul colectiv de muncă în care 
îmi desfășor activitatea.

în uzina noastră lucrează mulți 
tineri și loji cunosc și nutresc o 
profundă admirație fața de mă- 
refele realizări ale Uniunii Sovie
tice pe drumul construirii comu
nismului. Pentru fiecare dintre noi 
tinerii sovietici, toți oamenii so- 
vipiici ne sînt cei mai apropiaji 
pinteni, frați.

//Alături de întregul nostru po
por și împreună cu colectivul în 
care muncesc vom întîmpina cu 
dragoste pe solii poporului so
vietic. Am fi nespus de bucuroși 
ca oaspefii iubifi să viziteze și 
orașul nostru renăscut din ruine 
și în care se va înălța gigantul 
de oțel, marele combinat side
rurgic. Am fi fericiți să putem 
împărtăși oaspeților sovietici des
pre succesele noastre în muncă, 
despre mîndria pe care o avem 
că mergem umăr la umăr cu oa
menii sovietici în lupta pentru 
același țel măreț — făurirea Co
munismului, apărarea păcii.

MIHAIL VONCILA 
matrițer, secretar al Comitetu
lui U.T.M. Uzina mecanică 

— Galați

„Adincă admirație"
Cu prilejul apropiatei vizite în 

țara noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. în 
frunte cu eminentul conducător și 
om de stat, N. S. Hrușciov, do
resc să-mi exprim — alături de 
întreg colectivul de muncă — 
sentimentele de caldă prietenie și- 
adîncă admirație pentru oamenii 
sovietici constructori ai comunis
mului, pentru marea țară a comu
nismului victorios.

Ca tînar cercetător, încă de la 
începutul activității mele am luat 
contact cu realizările și experien
ța oamenilor de știință sovietici 
în domeniul în care lucrez, ceea 
ce a constituit un mare ajutor în 
munca și în formarea mea. Insti
tutul de biochimie al Academiei 
R.P.R. în cadrul căruia îmi desfă
șor activitatea, are legături știin
țifice multilaterale și deosebit de 
rodnice cu institute de profil a- 

• propiat din Uniunea Sovietică, 
precum și cu valoroși oamenj de 
știință sovietici.

Conștient de marea semnifica
ție și însemnătate a vizitei înalți- 
lor oaspeți sovietici în țara noa
stră, am convingerea că această 
vizită va contribui la adîncirea 
legăturilor de prietenie ce unesc 
popoarele noastre, la triumful cau
zei păcii și comunismului.

MIHAIL ȘERBAN
Ia Institu- 
Academiei

cercetător principal 
tul de biochimie al

R.P.R.

Lucrările conferinței generale 
a Organizației Internaționale 

a Muncii••

GENEVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : In ședința ple
nară din 13 iunie a celei de-a 
46-a sesiuni a conferinței gene
rale a Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.) s-au dis
cutat raportul Comitetului pen
tru revizuirea regulamentului 
conferinței și recomandările cu
prinse în raport.

Mai mulți delegați s-au pro
nunțat cu hotărîre împotriva 
modificării regulamentului con
ferinței, propusă de comitet 
sub forma unor „măsuri pentru 
îmbunătățirea activității confe
rinței”. Comitetul a propus să 
se limiteze la 15 minute durata 
intervențiilor, în cadrul discu
ției pe marginea raportului di
rectorului general O.I.M., ale 
miniștrilor care reprezintă Ia 
conferință guvernele țărilor 
membre ale O.I.M.

Obiecțiuni și mai serioase a

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA a București, Piața toSctoteil", Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic HCasa ScînteiȚ

a mai bine 
de km de 
noiarsk, 
pe rîul Șuș, în ini
ma taigalei sibe
riene, se află sa
tul Șușenskoe, sa

tul în care și-a trăit exilul 
Vladimir Ilici Lenin acum mai 
bine de 60 de ani.

Șușenskoe e azi un sat mo
dern, cu uliți largi și curate, 
cu palat de cultură, hotel, 
magazin universal, școli — dar 
cum va fi arătat el cu 60 și 
ceva de ani în urmă ? Cîteva 
case din bîrne aruncate pe 
malul unui rîu, între păduri 
nesfirșite. Țăranii „furau" cite 
un petec de pămînt pădurii 
și-l lucrau cu mîinile, trăind 
intr-o mizerie și întunecime 
cumplită. Verile sînt aici 
scurte, porumbul nu era cu
noscut pe atunci, griul se cul
tiva puțin, oamenii trăiau 
primitiv din vinătoare și pes
cuit. Iernile erau însă lungi 
și aspre. Temperatura ajun
gea pînă la 60 de grade sub 
zero.

Ohrana țaristă îi trimitea 
aici pe revoluționarii care se 
ridicau la luptă pentru feri
cirea poporului subjugat de 
robie și durere. îi trimitea in 
Siberia. în sălbăticia aceea 
fără de sfîrșit să sufere 
foamea și frigul, să nu vadă 
altceva decît vaduri si cer. 
mizerie și tristețe, pentru ca 
voința să le fie înfrîntă și 
avoi să renunțe la luptă. 
Lenin a sosit aici, la Șusens- 
koe. în Siberia. în primăvara 
anului 1897. La vîrsta de 27 
de ani. tînărul revoluționar 
Vladimir Ulianov fusese ares
tat și pedepsit de către jan
darmii țariști pentru organiza
rea activității organizației 
..Uniunea pentru eliberarea 
clasei muncitoare". Pînă aici 
Lenin a călătorit cu trenu'. cu 
vaporul, cu căruța, pe jos,

de 400
Kras- 

undeva

alAspect al uneia din sălile de festivități ale noului Palat

întîmpinat propunerea comite
tului ca la discuțiile pe marginea 
raportului directorului general 
să poată participa numai unul 
dintre cei doi delegați guver
namentali din partea fiecărei 
țări. Reprezentanții Tunisiei, 
Iugoslaviei, Romîniei, Uniunii 
Sovietice, R. S. S. Ucrainene, 

S. Bieloruse, R.A.U. și

comitet, declarînd că ele

R. S.
Cubei au luat atitudine împo
triva recomandărilor preconiza
te de
încalcă statutul și tradițiile sta
tornicite în O.I.M. în decursul 
anilor. Răpirea dreptului de a 
lua cuvîntul Ia conferință în 
vreo problema oricărui delegat 
guvernamental, numit în confor
mitate cu statutul O.I.M., a de
clarat reprezentantul guvernului 
U.R.S.S., ca și limitarea acestui 
drept ar însemna o încălcare 
flagrantă a împuternicirilor a- 
cordate de guvern și recunoscute 
de conferință.

PE DRUMURILE SIBERIEI (II)

NSKOE
Șu- 
Lc- 
bîr- 
în-

străbătînd un drum de mai 
b’ne de 6 000 de km. într-o 
iarnă aspră și grea.

Iată prima casă din 
șenskoe în care a locuit 
nin. E o caisă mică, din 
ne, pleșuvă, cu ferestre 
guste. Iată cămăruța în care 
a trăit și a muncit Lenin : un 
pat îngust de lemn cu o veli- 
ță săracă pe el, o masă, âte- 
va scaune, o lampă și dulapul 
cu cărți. După ce a sosit 
Krupskaia, Lenin a locuit în
tr-o altă casă, chiar pe malul 
rîului Șuș. Totul este păstrat 
aici intact, la fel ca acum 
65 de ani. Iată cărțile și zia

Prin telefon de ia trimisul nostru special

rele pe care le-a citit Lenin, piat. Povestea foarte frumos 
masa la care a scris, stînd in și iubea mult copiii. Mi-amin- 
picioare, bufetul cu cîteva va-. tesc cum i-a dăruit el patine
ze și tacâmuri, fierul de căl
cat, o fotografie a lui Cernî- 
șevski pe care Lenin a notat 
data morții marelui ginditor.

Ohrana taristă a crezut că 
exilul în Siberia îl va infrin-- dea el adesea cînd se ducea 
ge pe tînărul revoluționar 
Ulianov. Anii de exil au fost 
însă pentru Lenin, ani de 
muncă titanică, ani în care 
mintea genialului conducător 
al proletariatului străbatea 
prin ceata istoriei, prefigurind 
marile prefaceri ce aveau să 
se înfăptuiască nu peste multi 
ani.

La Șușenskoe și în satele 
din împrejurimi. Lenin era 
cunoscut de către localnici. 
La el veneau adesea țăranii 
jefuiți de către culaci pentru 
a-i cere sfaturi. Cind mergea 
la vinătoare sau la pescuit. 
Lenin ședea îndelung de vor
bă cu țăranii siberieni. le 
afla necazurile, ii sfătuia ca 
un prieten apropiat.

Am stat de vorbă la Șușens
koe cu bătrîna Ana Semionov-

pionierilor și școlarilor din capitala U.R.S.S.

Omagiu adus memoriei 
lui Ion Luca Caragiale

mînă, Institutul de

TBILISI 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Opinia pu
blică din Gruzia a comemorat 
semicentenarul morții cunos
cutului scriitor romîn Ion 
Luca Caragiale.

Filiala din Gruzia a Asocia
ției de prietenie sovieto-ro- 

teatru
Rustaveli și Institutul peda
gogic au organizat o seară 
consacrată clasicului literatu
rii romîne, la care au parti
cipat scriitori, oameni de ști
ință, reprezentanți ai între
prinderilor industriale, 
denți, oameni ai 
pitala Gruziei.

După referatul 
limbile gruzină 
despre viața și crea+ia lui Ca-

stu-
artei din ca-

prezentat în 
și romînă

Serioskina, care l-a cu-na
noscut pe Lenin în anii exi
lului

— Eram copil pe atunci — 
mi-a povestit Ana Semionov- 
na. Aveam 12 ani. Iama, toți 
copiii ieșeau pe rîu să ne dăm 
pe gheață. Ne prindeam de 
ghete cite o bucată de fier și 
ne închipuiam că avem pa
tine. Ghețușul se afla chiar 
sub fereastra lui Vladimir Ilici. 
El ne privea îndelung și ade
sea venea să se joace cu noi. 
Ne luam de mină toți și așa, 
în șir, porneam pe rîu în jos, 
spre Ienisei. Vladimir Ilici era 
un om foarte vesel și apro- 

le unui băiat sărac. Lui Vla
dimir Ilici ii plăceau foarte 
mult împrejurimile satului. 
Duceți-vă neapărat în pădure 
să vedeți coliba în care șe- 

la vinat sau la pescuit. Acolo, 
în jurul focului, stătea ceasuri 
întregi de vorbă cu vinătorii 
și pescarii din Șușenskoe. Da, 
pe atunci Siberia era un ți
nut trist și aproape pustiu. 
Cînd auzeau de Siberia, oa
menii se cutremurau. Vladi
mir Ilici a fost însă primul 
om care a văzut ce viitor mi
nunat va avea Siberia, atunci 
cînd poporul muncitor va pu
ne stăpinire pe bogățiile ei 
și o va trezi la viață. Și s-a 
iriimplat așa cum a prevăzut 
Vladimir Ilici. Ce minunată e 
Siberia noastră astăzi. Ori
unde ai merge, te simți în ea 
ca-ntr-o grădină.

N-am putut să stau 
mult de vorbă cu Ana 
mionovna pentru că 
la rînd un detașament de p-.o- 

mai 
Se- 

aștepta

pro-ragiale, a avut loc un 
gram artistic, în cadrul căruia 
au fost reprezentate opere de 
autori romîni. Studenții de la 
Institutul de teatru au inter
pretat fragmente din piesa lui 
Caragiale „O scrisoare pier
dută".

La biblioteca republicană 
Karl Marx și la Biblioteca 
centrală științifică a Acade
miei de Științe din Gruzia 
s-au deschis expoziții con
sacrate vieții și operei scrii
torului.

In editura „Sabciota Sakart- 
vele" (Gruzia sovietică) va 
ieși de sub tipar o culegere a 
operelor lui Caragiale traduse 
în limba gruzină. 

nieri din Celiabinsk. Doreau și 
ei să asculte cuvintele bătrî- 
nei care l-a cunoscut pe Vla
dimir Ilici Lenin cu 65 de ani 
în urmă.

Șușenskoe — necunoscutul 
sat de altădată din inima Si
beriei — este astăzi un loc 
spre care se îndreaptă mii și 
mii de oameni din întreaga 
Uniune Sovietică. Ei vin aici 
de la mari depărtări cu tre
nul, și apoi cu vaporul sau 
cu avionul pentru a cunoaște 
locul în care a trăit, a mun
cit și a gîndit vreme de trei 
ani Vladimir Ilici Lenin. De 
la Krasnoiarsk pînă aici e un 
drum lung de cîteva zile și 
nopți pe apele Ieniseiului dar 
numai într-un an de zile au 
venit la Șușenskoe aproape 
900 000 de vizitatori. Aici. în 
camera în care a lucrat Le
nin, li se înmînează pionieri
lor cravatele roșii și comso- 
moliștilor carnetele de mem
bru al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist. Am asistat 
la înmînarea carnetelor roșii 
unui grup de noi comsomo- 
liști. Ivan Șolouhin, construc
tor pe șantierul combinatului 
de aluminiu din Krasnoiarsk. 
venit în Siberia din Lenin
grad, a rostit aceste cuvinte :

— „Primind carnetul roșu de 
comsomolist mă angajez să-l 
port toată viața cu cinste. El 
este o părticică din steagul 
roșu al partidului făurit de 
marele Lenin. Mă angajez să 
lupt cu toate puterile mele 
pentru victoria comunismului 
in patria noastră, pentru vic
toria ideilor cărora Vladimir 
Ilici le-a închinat întreaga sa 
viață".

In cameră era o liniște adîn
că și solemnă. Lui Ivan Șo
louhin. constructor siberian, i 
se inmîna carnetul roșu de 
comsomolist.

în fața lui, pe perete, o ima
gine veche: jandarmii per- 
cheziționind camera lui Lenin, 
căutind printre hîrtiile lui 
„ideile periculoase", Vladimir 
Ilici șade deoparte, lingă ma
să, demn, privind hotărit 
înainte.

—Mi s-a părut în clipa aceea 
d privirea lui, învăluită de 
'.ununa solară a viitorului a- 
mta. s-a oprit cu dragoste 

noului comsomolist.
ION BÂIEȘU

iunie 1962

SALVADOR: Mare demonstrație 
antiamericană

SAN JOSE 13 (Agerpres).— 
După cum transmite agenția 
Prensa Latina, la 12 iunie in 
capitala Salvadorului a avut 
loc o puternică manifestație 
antiamericană. Mii de locui
tori ai orașului s-au adunat 
în fața expoziției S.U.A. din 
San Jose pentru a protesta 
împotriva sosirii în Salvador 
a lui Teodoro Moscoso, șeful 
programului american „Alian
ța pentru progres". In mo
mentul cînd Moscoso a sosit 
la inaugurarea expoziției el a 
fost întîmpinat cu fluierături 
și huiduieli de mulțime.

Studenții Colegiului de Eco
nomie au dat publicității o

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Corespondentul din Madrid al 
revistei „Economist” relatează 
că din cauza condițiilor grele de 
trai din Spania, oamenii muncii 
din această țară emigrează în 
masă. Aceste emigrări înrăută
țesc și mai mult situația econo
mică a țării, ceea ce face să 
crească și mai mult valul emi
grărilor.

La începutul deceniului tre
cut, majoritatea oamenilor mun
cii spanioli emigrau în Ameri
ca Latină. Mai tîrziu, ei au în
ceput să emigreze mai mult în 
țările din Europa occidentală. 
Astfel, dacă la începutul dece
niului trecut în America Lati
nă emigrau âte 50 000 de mun
citori spanioli pe an, spre sfîrfi- 
tul deceniului, acest număr a 
scăzut la 35 000, în timp ce nu
mărul emigranților în Europa a 
crescut la 24 000 pe an. Numai 
în Germania occidentală au emi
grat anul trecut 27 000 de mun
citori spanioli și la sfîrșitul lu
nii martie 1962, numărul mun
citorilor spanioli din R.F.G. s-a 
ridicat la 74 000. Un număr 
mare de muncitori spanioli emi
grează în Elveția și circa 100000 
pleacă în fiecare an la munci 
sezoniere în Franța, în afară de 
cei circa 600 000 care locuiesc 
permanent acolo.

MOSCOVA. — La 14 iunie 
în marele Palat al Krcmlinu- 
lui a avut loc semnarea ur
mătoarelor documente sovie- 
to-senegaleze : acordul comer
cial, acordul cu privire la 
colaborarea economică și teh
nică, convenția cu privire la 
colaborarea culturală și comu
nicatul comun sovieto-senega- 
lez. Documentele 
negaleze au fost semnat de 
Mamadou Dia, președintele 
Consiliului de Miniștri, mi
nistrul Apărării al Republicii 
Senegal, și de N. S. Hrușciov,

sovieto-se-

E PESTE
DE LA GENEVA

GENEVA 14 (Agerpres) — 
La 14 iunie s-a încheiat pri
ma fază a lucrărilor Comite
tului celor 18 state pentru 
dezarmare care a anunțat în
treruperea lucrărilor sale 
pentru o lună.

La cea de-a 56 plenară a 
comitetului, ultima înainte de 
întrerupere multe delegații 
și-au exprimat dorința să 
facă într-o formă sau alta 
bilanțul lucrărilor Comitetu
lui celor 18 pentru dezarmare 
care au durat trei luni. Au 
luat cuvîntul reprezentanții 
Bulgariei, S.U.A., Angliei, 
U.R.S.S., Canadei, Cehoslova
ciei, Birmaniei, Poloniei, In
diei, Romîniei, Mexicului, E- 
tiopiei.

Reprezentantul U.R.S.S., V. 
A. Zorin, a caracterizat pe 
scurt situația internațională 
în care s-au desfășurat lu
crările comitetului.

Discutarea în comitet a 
proiectului de tratat prezen
tat de guvernul sovie
tic și a schiței principalelor 
prevederi ale tratatului pre
zentate de Statele Unite, a a- 
rătat V. A. Zorin, a scos la 
iveală existența unor diver
gențe serioase. Motivul 
vergențelor decurge din 
sebirea care există în 
de a aborda problemele 
damentale hotărîtoare

di- 
deo- 
felul 
fun- 
care

N. S. Hrușciov
a primit delegația

Seimului
R. P. Polone

MOSCOVA. — Președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, a 
primit la 14 iunie la Kremlin 
delegația Seimului polonez în 
frunte cu mareșalul Seimului, 
Czeslaw Wycech, care vizitea
ză Uniunea Sovietică la in
vitația Sovietului Suprem al 
UJLSĂ 

♦

declarație în care arată că 
Salvadorului i se acordă prin 
intermediul programului „A- 
lianța pentru progres" un „a- 
jutor" de 1 milion de dolari 
în timp ce, pe de altă parte 
pierde 40 000 000 de dolari da
torită reducerii prețului scă
zut al cafelei exportate pe 
piața nord-americană. „Suve
ranitatea țării nu poate con
stitui un obiect de tranzac
ție" — se spune într-o altă 
declarație dată cu același pri
lej de către Asociația genera
lă a studenților Universității 
din Salvador.

Puternică scădere Ia bursa
din New York

NEW YORK 14 (Agerpres). 
Bursa din New York a marcat 
miercuri, în continuare, scă
deri care au coborît prețurile 
sub nivelul minim atins la 
28 mai. La închidere s-a con
statat o reducere generală de 
6,9 puncte a indicelui Dow- 
Jones, care a ajuns la 574,04 
(față de 576,93 înregistrat la 
28 mai la închidere). Acesta 
este indicele cel mai scăzut 
înregistrat la închidere în ca
drul tendinței generale de 
scădere manifestate la bursa 
din New York începînd din 
13 decembrie 1961.

Cele mai mari scăderi au 
înregistrat miercuri, acțiunile 
lui „American Telephone and 
Telegraph", „Union Carbide", 
„Procter and Gamble", „Inter
national Harvester". Oscilații
le bursei din New York sînt 
considerate ca un simptom a- 
larmant al situației economiei 
S.UJL

După cum relatează France 
Presse, declarațiile făcute de 
ministrul de finanțe, Dillon, 
care a încercat să liniștească 
opinia publică americană afir- 
mînd că tendința de scădere 
a acțiunilor nu constituie de- 
cît „o revenire la normal", 
„nu au avut nici o influență 
asupra moralului bursei". Pa

ppxcurtm Pp scurt
președintele Consiliului de 
Miniștri al UJl.S.S.

VIENA. — Numeroși gastro- 
neurologi cu renume mondial 
s-au întîlnit în cadrul unei 
sesiuni științifice în localitatea 
balneară Tatzmannsdorf din 
Austria.

La sesiune a luat cuvîntul 
acad. A. Kreindler, reprezen
tantul R. P. Romîne. 

stau la baza dezarmării gene
rale și totale.

Poziția Uniunii Sovietice și 
a celorlalte țări socialiste este 
determinată de năzuința de a 
obține rezolvarea rapidă și 
radicală a problemei dezar
mării, de a înlătura în pri
mul rînd fără întîrziere pri
mejdia izbucnirii unui război 
nuclear care planează asupra 
popoarelor.

Cu totul alta este poziția 
S.U.A. și a aliaților lor din 
blocurile militare occidentale, 
a spus în continuare V. A. 
Zorin.

Dezarmarea generală și to
tală nu poate fi realizată fără 
a se încheia un tratat care 
să prevadă obligații ferme, o 
dată precisă, trecerea conti
nuă garantată de la o etapă 
la alta. S.U.A. obiectează îm
potriva acestor condiții de cea 
mai mare importanță ale tra
tatului. Fără interzicerea și 
lichidarea totală a armei nu
cleare nu poate fi vorba de 
dezarmarea generală și totală. 
S.U.A. însă nu sînt dispuse 
să-și ia asemenea obligații.

Un acord este cu neputință 
atunci cînd una din părți cau
tă să obțină avantaje militare, 
încearcă să mențină pînă la 
sfîrșitul dezarmării totale, nu 
numai mijloacele de agresiu
ne nucleară, ci și capetele de 
pod pentru agresiuni, bazele 
militare străine de pe terito
riile altor țări, din apropie
rea teritoriilor partenerilor 
lor. Această tendință reiese în 
mod clar din programul de 
măsuri, din întreaga poziție 
a S.U.A.

Luînd cuvîntul, șeful dele
gației R.P. Romîne, G. Ma- 
covescu, a trecut în revistă 
rezultatele primei părți a lu
crărilor conferinței și a scos 
în evidență problemele căro
ra nu li s-a putut găsi o so
luție. După ce a sublimat că 
în cursul celor trei luni de 
tratative au fost expuse po
zițiile părților referitoare la 
măsurile de dezarmare, pre
conizate în cele două docu
mente prezentate comitetului 
de către delegațiile U.R.S.S. 
și S.UJL, G. Macovescu a 
spus: Din păcate însă, trata
tivele noastre nu ne-au putut 
conduce la nici un acord cu- 
prînzînd măsuri concrete de 
dezarmare. Atitudinea rigidă 
a Statelor Unite și Marii Bri
tanii a împiedicat încheierea 
unui tratat de interzicere a 
experiențelor cu armele nu
cleare.

Comitetul plenar — a de
clarat în continuare delegatul 
romîn — nu a putut să-și 
ducă la îndeplinire sarcina de 
a redacta o declarație împo
triva propagandei de război, 
deoarece amendamentele pro
puse de guvernul sovietic, cu 
scopul de a îmbunătăți de
clarația, de a-i da un conți
nut corespunzător realității 
și necesităților internaționale, 
au întîlnit rezistența delega
țiilor occidentale. Analizînd 
situația trebuie să constatăm 

nica și neliniștea manifestate 
în Wall Street s-au tradus în 
mod concret miercuri prin 
vînzarea a 5 850.000 de acți
uni, dintre care peste un mi
lion în ultima jumătate 
oră înainte de închidere.

de

dc dolari pentru
scopuri militare!...

WASHINGTON 14 (Ager
pres). — Senatul american a 
aprobat miercuri un proiect 
de lege prevăzînd alocarea 
unei sume de 48 500 000 000 do
lari pentru credite militare. 
După cum subliniază agenția 
France Presse, această cifră 
reprezintă un record fără pre
cedent în timp de pace. Se
natul a respins un amenda
ment care ar fi redus cu peste 
600 de milioane de dolari 
aceste credite.

Proiectv’ de lege urmează 
să fie repus în discuția Ca
merei Reprezentanților, deoa
rece depășește cu aproape 600 
de milioane de dolari textul 
adoptat anterior de acesta.

CAIRO. - La 13 iunie, Cg 
mitetul internațional pentn 
ajutorarea Congoului și Alge
riei 
rea 
din 
tru 
zenga la procesul înscenat a- 
cestuia, care va avea loc la 
Leopoldville luna aceasta.

a anunțat la Cairo crea- 
unui colegiu de juriști 
țările afro-asiatice pen- 

apărarea lui Antoine Gi-

ca 
_____ să 

o nouă poziție, să 
în mod clar și fără 
obligații concrete în 
interzicerii tuturor 
nucleare. Popoarele

că există serioase divergențe 
între poziția țărilor socialiste 
și poziția statelor occidentale 
și acestea în probleme de 
bază. Ar fi greșit să ne le
gănam pe firul subțire al 
iluziilor și să cocoloșim di
vergențele dintre noi.

Referindu-se la problema 
interzicerii armelor nucleare, 
reprezentantul R.P. Romîne 
a spus : „A interzice și a 
distruge arma nucleară, a 
lua măsuri radicale pentru a 
pune capăt posibilității iz
bucnirii unui război nuclear 
— iată primul și cel mai im
portant obiectiv de atins în 
cadrul obiectivului general al 
înfăptuirii dezarmării gene
rale și totale. Un plan de 
dezarmare trebuie socotit ac
ceptabil sau inacceptabil, îna
inte de toate după modul 
cum propunem rezolvarea a- 
cestei sarcini primordiale”.

„Este necesar — a spus în 
încheiere G. Macovescu — 
guvernul Statelor Unite 
adopte 
accepte 
echivoc 
vederea 
armelor 
așteaptă fapte. Dar dacă vom 
continua să auzim bubuitu
rile exploziilor din Pacific și 
din spațiul cosmic, dacă a- 
menințările de război vor ră
suna din ce în ce mai des 
și vor fi proferate de perso
nalități din cele mai influ
ente din statele occidentale, 
atunci discursurile rostite aici 
de către reprezentanții pu
terilor vestice nucleare nu 
vor avea nici cea mai mică 
rezonanță. Este o datorie a 
noastră, a celor ce lucrăm în 
acest comitet, să luptăm cu 
energie pentru înlăturarea a- 
celor concepții care împiedi
că realizarea dezarmării ge
nerale și totale sub control 
internațional, care pun pie
dici în calea dorinței sutelor 
de milioane de oameni 
trăi într-o lume fără 
boaie.

Rezultatele lucrărilor 
tetului au fost apreciate în 
mod similar și de o serie de 
alți delegați care au luat cu- 
vintul la ședința de azi. Tot
odată, majoritatea vorbitorilor 
au subliniat că delegațiile tre
buie să folosească perioada de 
întrerupere a lucrărilor comi
tetului pentru a analiza cu 
grijă punctele de vedere ex
puse în cursul discuțiilor și a 
trage din aceasta concluziile 
cuvenite.

Următoarea ședință plenară 
a comitetului va avea loc la 
Geneva la 16 iulie 1962.

de a 
răz-

comi-

In sprijinul păcii
și dezarmării
MOSCOVA 14 (Agerpres). -* 

TASS transmite : „Dezarmarea — 
problema problemelor" — sub 
acest titlu „Literaturnaia Gazeta" 
continuă sa publice răspunsuri la 
întrebarea „considerați oare po
sibilă dezarmarea generală în
trebare pe care redacția a pus-o 
unor oameni politici și reprezen
tanți ai vieții publice, unor oa
meni de știință și scriitori din 
diferite țări.

„Războiul pustiitor care ne a- 
meninfa astăzi, a spus omul de 
știință brazilian J. de Castro, va 
putea fi preîntîmpinat numai în 
cazul cînd vom lichida mijloa
cele de exterminare în masă și 
focarele de încordare capabile 
să provoace un conflict mondial".

„Cea mai mare problemă a 
epocii noastre", astfel a apreciat 
pacea generală scriitorul ameri
can John Howard Lawson. El și-a 
exprimai convingerea că majori
tatea covîrșitoare a americanilor 
doresc prietenie și colaborare cu 
toate popoarele de pe planetă.

„Știu însă, de asemenea, arată 
scriitorul american, că în Statele 
Unite există și alte forțe ferm 
hotărîte să promoveze o politică 
agresivă și să mențină încordarea 
internațională pentru a-și conso
lida puterea".

John Howard Lawson a recu
noscut că „S.U.A. au zădărnicit 
în repetate rînduri propuneri con
crete cu privire la dezarmare".

„Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, ca
re se deschide în luna iulie la 
Moscova, a subliniat scriitorul a- 
merican, va oferi intelectualilor a- 
mericani prilejul ca în numele 
poporului lor să se exprime în 
spiritul patriotismului, așa cum o 
cere glasul conștiinței lor".

ATENA. — Deputății Brii a- 
kis, L. Kirkos și un grup c?e 
alți deputați ai Uniunii Demo
crate de Stingă din Grecia 
(E.D.A.) au depus o interpe
lare în parlament în care pro
testează împotriva măsurilor 
represive adoptate în ultima 
vreme de direcția închisorii 
de pe insula Egina față de 
Manolis Glezos și alți deținuți 
politici care se află în această 
închisoare. Deputății cer anu
larea acestor măsuri, înlocui
rea direcțiunii închisorii.


