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Proletari din toate fările, uniți-vă!

cinfeia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

In sala de marmură a „Casei 
Scînteii" a avut loc vineri ședința 
de constituire a Comitetului de 
Stat pentru ■' Cultură și Artă.

La ședință au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Leonte Răutu, 
Cpnsțanfa Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul- 
tUră și Arfă, membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid și de 
stat.

In deschiderea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
dl Miniftri al R. P. Romine.

Secretarul general al Consiliu, 
lui de Miniștri, tovarășul Ion 
Drăgan, a dat citire Hotarîrii Con
siliului de Miniștri al R. P. Ro
mine privind componenfa Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă din care fac parte 201 per
soane — scriitori, oameni de ști
ință, compozitori, artiști plastici, 
oamenj de teatru, cineaști, ingi
neri, tehnicieni, profesori și în
vățători, redactori ai unor publi
cații cultural-artistice, conducă
tori Și activiști ai unor instituții 
de cultură și artă, reprezentanți

ai organizațiilor de masă și ob. 
șfești.

După constituirea comitetului 
tovarășa Constanfa Crăciun a fă
cut o expunere cu privire la pro
blemele actuale și sarcinile ce 
stau în fața Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Au urmat 
apoi dezbateri.

Au fost stabilite măsurile cu pri
vire la activitatea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, la 

organizarea consiliilor sale, pre
cum și a comitetelor de cultură 
și artă regionale, orășenești și 
raionale.

Cuvîntul tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Tovarăși,

La inițiativa Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Ro
utine a hotărit înființarea Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Arta, căruia îi revine 
sarcina de a realiza politica 
guvernului, stabilită pe baza 
directivelor partidului, în do
meniul culturii și artei

Această măsură corespunde 
pe deplin etapei actuale de 
dezvoltare a vieții culturale 
din țara noastră.

Avîntul fără precedent al 
întregii economii naționale, 
victoriile istorice obținute de 
poporul nostru sub conducerea 
partidului în construcția so
cialistă în toate domeniile de 
activitate, descătușarea ine
puizabilelor energii creatoare 
ale maselor populare au asi
gurat condiții dintre cele mai 
prielnice înfloririi vieții cultu
rale și artistice, pătrunderii 
culturii noastre socialiste în 
masele largi ale oamenilor 
munciL Datorită politicii juste 
și clarvăzătoare a partidului, 
a îndrumării atente, înțelepte 
a creației, literatura și arta 
noastră au înregistrat o con
tinuă creștere calitativă, bucu- 
rîndu-se de prețuirea mase
lor populare și dobîndind, în 
același timp, și un bine meri
tat prestigiu internațional. A- 
vem astăzi 42 de teatre dra
matice, față de 16 în 1938 ; 
au luat ființă în regiuni nu
meroase orchestre simfonice, 
teatre dramatice și muzicale, 
ansambluri de cîntece și dan
suri. Numărul cinematografe
lor a fost în 1960 de 10 ori 
mai mare decît în 1938 ; a fost 
creată o industrie proprie ci
nematografică 
anual 12 filme 
lung metraj și 
documentare și 
rajul cărților a 
la peste 50 milioane exempla- 
re, în ultimii 10 ani tipărin- 
du-se aproape o jumătate de 
miliard

Acest 
pîndirii 
artei în 
cesc va 
dacă vom 
echipelor artistice de amatori,

care produce 
artistice de 

160 de filme 
științifice ; ti- 
ajuns în 1961

de cărți și broșuri, 
tablou măreț al răs- 
bunurilor culturii și 
masele celor ce mun- 
fi și mai cuprinzător 

aminti activitatea

însumînd sute de mii de 
membri, a căminelor culturale 
și caselor de citit, a caselor 
raionale de cultură, cluburi
lor, colțurilor roșii sindicale.

Sarcinile mari și importan
te puse de partid în fața cul
turii și artei, dezvoltarea im
petuoasă a vieții noastre cul
turale și artistice au creat 
necesitatea unei mai bune or
ganizări a conducerii și îndru
mării de stat în aceste sec
toare. Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii — căruia îi 
revenea sarcina conducerii și 
îndrumării pe linie de stat a 
învățămîntului de toate gra
dele, a muncii culturale de 
masă, a activității artistice 
(teatre, muzică, artă plastică), 
editoriale și a cinematogra
fiei, a industriei poligrafice, 
precum și realizarea unui în
semnat volum de relații cu 
străinătatea — nu putea asi
gura cuprinderea acestor sar
cini atît de complexe și de 
vaste.

A devenit necesară înființa
rea unui organ care să cores
pundă noilor cerințe și nivelu
lui de dezvoltare a culturii și 
artei, care să aibă în sfera lui 
de preocupări toate domeniile 
activității de stat pe tărîmul 
culturii și artei, și a cărui 
muncă să se bazeze pe o lar
gă participare a celor mai 
bune forțe ale culturii și artei 
la conducerea și rezolvarea 
problemelor din acest dome
niu. înființarea Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, precum și a Comitetelor 
de cultură și artă regionale și 
raionale, reflectă grija și preo
cuparea partidului nostru de 
a perfecționa încontinuu for
mele organizatorice, potrivit 
noilor condiții și cerințe ale 
vieții.

Comitetul ca și consiliile pe 
care el le constituie sint al
cătuite din intelectuali de 
înaltă valoare, scriitori, oa
meni de știință, compozitori, 
artiști plastici, oameni de tea
tru, cineaști, ingineri, tehni
cieni, profesori și învățători, 
redactori ai unor publicații 
cultural-artistice, conducători 
și activiști ai unor instituții 
de cultură și artă, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă 
și obștești.

de or- 
muncă 
poslbi- 
exami-

Componența, modul 
ganizare, metodele de 
vor da acestui organ 
litatea de a asigura 
narea multilaterală a proble
melor artei și culturii și de a 
stabili, pe baza confruntării 
experienței și a dezbaterilor 
colective, măsurile menite să

(Continuare in pag. a 111-a)

Lucrările
naționale

Ziua
Vineri au continuat lucră

rile Conferinței naționale a 
femeilor.

La deschiderea ședinței s-a 
anunțat că la Conferință au 
sosit noi invitate de peste 
hotare — delegația femeilor 
din Republica Mali, condusă 
de Anna Diarra, membră a 
Biroului executiv al Uniunii 
Sudaneze R.D.A., Martha Syl
via Dadzie, membră in Con
siliul executiv al Consiliului 
Național al Femeilor Gha- 
-.eze, și Ferreira Georgette, re
prezentanta femeilor din Por
tugalia.

în continuarea discuțiilor 
csupra rapoartelor prezen
tate au luat cuvinîul: Elena 
Grigoriu, președinta Comite
tului regional al femeilor- 
Bucureșu, Aneta Șeitan, șefă 
de echipă la G.A-C. „Octom
brie Roșu" din satul Sătuc, 
comuna Galbenu, regiunea 
Galați, Elena Las cu, vicepre
ședintă a Consiliului Central 
al Sindicatelor, luliana Vădu
va, președinta Comitetului 
sindicatului de la întreprin
derea „Teba" din Arad, scrii
toarea Gica Iuteș, Maria Gu
riță, președinta Comitetului 
regional al femeilor-Dobrogea, 
Ioana Boli, muncitoare la Fa
brica de confecții .^•londiala'1 
din Satu Mare, Elena Popa-

din
Noi produse

mase plastice

La stația de fransformar 
giei electrice Titan din Capitală 
se fac instalații de noi transfor
matoare. lată-l pe montorul Ion 
Cercel lucrînd la o asemenea 

instalație.
Foto: AGERPRES
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Doi tineri fruntași în întrecerea 
socialistă ce la Uzina de sodă 
din Govora : Dumitru Stoica și 

David Nicolae.

Foto: I. CUCU

Conferinței
a femeilor

a
rad, secretară a Comitetului 
Central al U.T.M., Ana An- 
ghel, președinta Comitetului 
regional al femeilor — Brașov, 
Victoria Lascarache, învăță
toare din comuna Romînești, 
regiunea Suceava, luliana 
Pașca, directoarea întreprin
derii „Ion Fonaghi" din Ti
mișoara, Raveca Covrig, colec
tivistă din comuna Batoși, re
giunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Maria Aiven, gospodi
nă din București, Geta Piti
ed, maestri emerită a spor
tului, campioană Z_
tenis de masă. Dina Cocea, 
artistă emerită, ~~ ' 
rinescu, inginer 
GJLC. din 
ța Mare, i _ _ _____
reș, Voi ne a Marinescu, mini
strul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, Magdalena Ion, ingi
ner la întreprinderea de in
dustrializarea laptelui din 
Constanța, Angela Luchin, în
vățătoare din comuna Variaș, 
regiunea Banat, Eugenia Vlă- 
descu, juristă din Cimpina, 
Ana Miron, muncitoare la 
Uzinele de fire și fibre sinte
tice din Săvinești, Maria 
Froilich, muncitoare la G.A-S. 
Agnita, regiunea Brașov, Floa
rea Oală Mihai, colectivistă

mondială la

Valeria Ma- 
agronom la 

comuna Șomcu- 
regiunea Maramu-

Delegația de partid

și guvernamentală sovietică 

in frunte cu IV. S. Hrușciov
a plecat spre București

MOSCOVA 15. — Corespon
dentul Agerpres transmite: 
La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn, a Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne și a Con
siliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, in seara zilei de 15 
iunie a plecat cu trenul spre 
București, într-o vizită de 
prietenie, delegația de partid 
și guvernamentală sovietică în 
frunte cu Nikita Sergheevici 
Hrușciov, prim-secretar 
C.C. al P.C.U.S., 
Consiliului de
U. R.S.S.

Din delegație
V. V. Grișin,
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., V. V. Kuznețov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-locțiitor 
lui afacerilor 
U. R- S. S., D.
membru al C.C. al P.C.UJS.,

al
al

din

al Partidu- 
R.S.S. Mol-
S. Sinița, 

al P.C.U.S., 
Comitetului

al 
președintele 
Miniștri al

fac parte: 
membru su-

al ministru- 
externe al 
A. Kunaev,

Corni tetu- 
Partidu- 

Kazahstan, 
al

prim-secretar 
lui Central 
lui Comunist 
L V. Andropov, membru
C.C. al P.C.U.S., șef de secție 
în C.C. al P.C.U.S, L I. Bo-

diul, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Co
mitetului Central 
lui Comunist din 
dovenească, M. 
membru al C.C. 
prim-secretar al
regional Odesa al Partidului 
Comunist din Ucraina, R. A. 
Eldarova, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S.A. Daghestan, E. I. Afa
nasenko, membru supleant al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie sovie
te-romînă, ministrul învăță
mîntului al R.S.F.S.R., pre
cum și I. K. Jegalin, membru 
aî C.C. al P.C.U.S., ambasa
dorul Uniunii Sovietice în 
RjP. Romînă, care se va ală
tura delegației în R.P.R.

Cu același tren a plecat 
la București N. Guină, am
basadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Romi
ne în Uniunea Sovietică.

La gara Kiev din Moscova, 
împodobită cu drapele de 
stat ale U.R.S.S., delegația de 
partid și guvernamentală a 
fost condusă de tovarășii:

K. T.
Scerbițki, 
F. Ilicev, 
de minL 

membri
Central al

IL I. Brejnev, A. P. Kirilen
ko, A. N. Kosîghln, O. V. 
Kuusinen, A. L Mikoian, 
N. V. PodgomM, M. A. Sus
lov, N. M. Șvernik» G. L Vo*' 
ronov, S. R. Rașddov, 
Mazurov, V. y.
P. N. Demlcev, L. 
B, N. Ponomariov, 
ștri ai U.R.S.S., 
ai Comitetului
P.C.U.S., președinți ai comite
telor de stat ale U.R.S.8^ de- 
putați al Sovietului Suprem 
al U. R. S. S., mareșali ai 
Uniunii Sovietice, conducători 
ai organizațiilor de partid q|i 
sovietice ale Moscovei și re
giunii Moscova și alte per
soane oficiale.

Pe peronul gării Kiev se 
aflau șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în U.R.S.S^ 
membri ai ambasadei R.P. 
Romine, studențl romini care 
învață în institutele superioa
re din capitala sovietică, zia
riști sovietici și străini.

Cei prezenți au urat tova
rășului N. S. Hrușciov și ce
lorlalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale, 
drum bun.

CONSTkl/CTORILOR COMUNISMULUI

Vă așteptăm,
dragi prieteni^

propiata vi
zită a delegației 
de partid și gu
vernamentale so
vietice, în frunte 
cu N. S. Hrușciov, 
este așteptată cu

multă bucurie de toți oame
nii muncii din țara noastră, 
de toți acei care în uzine, în 
fabrici, pe ogoare, muncesc 
cu rivnă pentru desăvârșirea 
construcției socialismului. Ei 
își exprimă dorința de a ară
ta taalților oaspeți realizările 
pe care le-au obținut sub în
drumarea înțeleaptă a Parti
dului Muncitoresc Romîn: 
noile fabrici și uzine, ogoare
le unite, instituțiile de știin
ță și cultură, și totodată do
resc să exprime sentimentele 
lor de prietenie frățească 
pentru poporul sovietic.

Am stat de vorbă zilele a- 
cestea cu numeroși tineri din 
citeva întreprinderi bucureș- 
tene.

Laminoristul Cojoacă Ion, 
de la Uzinele de laminate ne
feroase, ne-a declarat:

— Am primit cu bucurie 
vestea apropiatei sosiri In țara 
noastră a delegației de partid 
și guvernamentale sovietice

s.în frunte cu tovarășul N. 
Hrușciov. Dacă oaspeții sovie
tici ar vizita întreprinderea 
noastră aș dori să le vorbesc 
despre succesele obținute în 
producție de muncitorii noștri, 
vîrstnici și tineri. Le-aș vorbi 
despre brigada condusă de 
Dobre Ion, despre echipele 
conduse de Nițu Marin și Ni
colae Gheorghe, colective 
fruntașe în muncă șl în acti
vitatea obștească, alcătuite din 
muncitori care fac cinste uzi
nei noastre. $i le-aș mai spu
ne că la obținerea acestor 
succese a contribuit în bună 
măsură experiența muncitori
lor sovietici, experiență pe 
care ’mulți dintre noi au avut 
ocazia să și-o însușească chiar 
în Uniunea Sovietică. Pentru 
aceasta aș ruga pe înalții oas
peți să transmită poporului 
sovietic mulțumirile noastre.

La aceeași uzină am stat de 
vorbă cu inginerul Mălai 
Gheorghe» de la secția turnă
torie, cu ajustorul Damian 
Nicolae de la sectorul mecani
cului șef, și cu presatorul An-

ION D. GOIA

PE DRUMURILE SIBERIEI (III)
u u

ALBA CA ZAPADA-
ȘI CELE ȘASE EROINE

Prin telefon de la trimisul nostru special

La Fabrica de ma
se plastice — Bucu
rești se fabrică pro
duse a căror varieta
te, utilitate și durabi
litate satisfac cerințe
le consumatorilor.

în cursul acestui 
an, în afara tuburi
lor Bergman din po- 
liclorură de vinii 
pentru instalațiile e- 
lecfrice s-a trecut la 
executarea a trei noi 
tipuri de fevi pentru 
diverse presiuni, în 
diametre de la 
12 la 160 mm nece
sare instalațiilor 
nifare.

De curînd au 
asimilate alte 6 
tuburi din policloru-

sa-

fost 
noi

ră de vinii înlocui
toare de tuburi pen- 
fer și sînt în pregă
tire doze pentru tu
buri Bergman și pen- 
|er.

Toate aceste noi 
repere din mase pla
stice care vor înlocui 
o mare cantitate de 
metal sînt realizate 
la nivelul tehnicii 
mondiale.

Inventivitatea co
lectivului de ingineri 
și tehnicieni al fabri
cii noastre se mani
festă din plin și în 
producerea bunurilor 
de larg consum.

Varietatea, aspec
tul ireproșabil și pre
țul de cost tot mai

scâzut al acestor pro
duse fac ca ele să 
fie fot mai muH so
licitate în magazinele 
de desfacere.

Sînt în cur» de 
pregătire noi produ
se din mase plastica 
destinate magazine
lor ca : călimară, pe
rie de unghii, serviciu 
pentru unt și brînză, 
storcător cifrice, sca
un, băifa pentru co
pil, serviciu pentru 
tort, coș pentru hîrtii, 
umăr de haine, ghi
veci de Hori etc. 
etc.

Hristescu Gheorghe 
operator chimist

T E L E G RAMĂ
Excelenței Sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al R.P. Romine

București

Exprimîndu-mi mulțumirile pentru mesajul de felicitare pe 
care ni l-ați trimis cu ocazia aniversării Sărbătorii naționale, 
adresez Excelenței Voastre și poporului romîn sincere urări.

ANTONIO SEGNI

(Continuare in pag. a II-a) (Continuare in pag. a IV-a)

Eugenia Constantin lucrează relativ de pufină vreme la filatura întreprinderilor textile din Pitești. 
In acest timp ea și-» dștigaf un bun renume datorită strădaniei și priceperii de care dă dovadă 

în muncă, a conștiinciozității cu care-și îndeplinește și depășește sarcinile de product'».

rioșe rezerve de 
sevă zac in pă- 
mintul Siberiei. De 
aceea mestecenii 
cresc atit de inalți 
și drepți, florile 
atît de zvelte și

frumoase, ierburile atît de gra
se și dese, colorate intr-un ver. 
de aprins, sănătos. Secole și se
cole, această bogăție a solului 
„ținutului alb" s-a cheltuit 
însd in van, sau a zăcut la
tentă așteptînd clipa tind să 
izvorască spre lumină. Po
rumbul nu era cunoscut aici, 
griul creștea pe câteva petece 
răzlețe de ogoare.

Ofensiva omului 
supra Siberiei se 
larg și pe frontul, 
porumbului. Pădurile și mlaști
nile se retrag încet încet, lă
țind loc liber să se desfășoare 
șirurilor de tractoare și com
bine. In Siberia s-au născut 
noi așezări omenești — sovho
zuri și colhozuri.

La chemarea partidului, mii 
și mii de oameni au plecat 
spre pământurile Siberiei. Din 
orașul Krasnoiarsk au plecat 
să lucreze în agricultură peste 
1 500 de comsomoliști. Printre 
ei s-au aflat și 6 fete : Tama
ra Fedoseeva, Mașa Demina, 
Tamara Mordakina, Liuba 
Hrustaleva, Natașa Makaren
ko și Nadia Evtufeva. Ele 
lucrau la Uzina de fibre și fi
re sintetice din Krasnoyarsk- 
Erau prietene bune, nedespăr
țite și împreună, intr-o seară, 
plimbindu-se la braț pe malul 
leniseiului, au hotărit, simplu, 
la propunerea Tamarei Fe
doseeva, să plece intr-un sov
hoz nou înființat ca mulgă
toare. Adică să se stabilească 
acolo pentru totdeauna. In 
numele celor șase, Tamara a 
anunțat hotărîrea lor intr-o 
adunare de comsomol, iar pes
te citeva zile au plecat cu va
porul pe Ienisei în sus, spre 
locuri necunoscute lor, undeva 
in Taiga. Au ajuns la sovho
zul „Răsăritul** din îndepărta
tul raion Kuraghinsk, după o 
călătorie de două zile cu va
porul și încă o zi cu căruța, 

— La care secție vreți să 
lucrați, le-a întrebat secreta
rul organizației de partid.

— Acolo unde lucrurile 
merg mai greu — au răspuns 
ele.

— Avem o secție nouă, la 
30 de km, cu aproape 80 de 
vaci. Vacile sint de rasă, dar 
acum dau o producție slabă, 
nu are cine le îngriji.

— Mergem acolo.
- O să vă fie cam greu. 

Acolo deocamdată locurile 
sint pustii, nu e nici un sat 
prin apropiere. Și — trebuie 
să vă spun și asta — la în
ceput o să ciștigați cam pu
țin.

sovietic a- 
desfășoară 
griului și

N-are nici o importanță, 
a răspuns Tamara. Numai 
lupi și urși să nu fie.

Secretarul a zimbit,
— Din păcate sînt. Vă e fri

că de ei, da ?
— Intr-adevăr, ăsta e singu

rul lucru care ne sperie. Dar 
poate că ne dați o pușcă cu 
noi.

In aceeași zi, cele șase fete 
s-au urcat pe cai, cu ranițele 
în spinare. Tamara Fedoseeva 
mergea in frunte, cu hățurile 
într-o mină și cu pușca intr- 
alt a.

Taigaua era înfricoșătoare. 
Pădurile de mesteceni se în
tindeau fără de sfirșit, albe 
și drepte, foșnetul lor plutea 
în văzduh ca un cântec veșnic 
și liniștit.

— Să dntăm fetelor, propuse 
Tamara. Așa n-o să ne mai 
fie frică.

GlasurUe subțiri ale fete
lor, puțin tremurătoare de e- 
mcție, au acoperit peste citeva 
clipe pădurea.

Șase fete comsomollste por
niseră, cintînd, să cucerească 
Taigaua.

Și-au cucerit-o. Au trecut de 
atunci multe luni. Cele două 
Tamara, Mașa, Liuba, Natașa 
*i Nadia au devenit mulgă
toare vestite în întreg raionul, 
producția de lapte a sporit de 
două ori in acest răstimp. 
Viața lor acolo, în inima Tai
galei e frumoasă și intere
santă.

Acum citeva zile am stat 
citeva ceasuri de vorbă cu 
ele. Fiecare a povestit dte o 
intimplare.

Tamara Fedoseeva t

— Am ajuns spre seară la 
noul nostru loc de muncă. Nu 
prea am avut unde dormi. în 
noaptea aceea am hotărit să 
construim cu mîinile noastre 
o noua cabană cu 3 camere: 
un dormitor, o sufragerie și 
o sală de lectură. După aceea 
ne am certat pînă spre dimi
neață. Așezarea nu avea încă 
un nume — i se spunea doar 
secția nr. 3 - și noi trebuia 
s-o botezăm. Ne-am înțeles 
greu, dar pină la urmă am 
căzut toate de acord să-i spu. 
nem „Albă ca zăpada”. l-am, 
spus așa dintr-o glumă. Mașa 
era așa de emoționată incit 
nu putea să adoarmă. Și ea 
m-a rugat rîzînd să-i spun o 
poveste ca sa se liniștească. 
Am început să-i povestesc 
„Albă ca zăpada și cei 7 pi
tici" și atunci toate fetele au
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LUCRĂRILE CONFERI NJEf N/MON/tEE 4 FEMEILOR
Cuvîntul iov. Maria Bodnar,

președinta Comitetului regional al femeilor Banat

.Vorbitoarea s-a ocupat pe 
larg de activitatea desfășurată 
de Comitetul regional al fe
meilor Banat pentru răspîn- 
direa cunoștințelor agrozoo
tehnice în rîndurile colecti. 
vistelor, pentru ridicarea con
tinuă a cunoștințelor lor. Co
mitetul regional al femeilor 
s-a orientat îndeosebi spre 
școlarizarea femeilor reparti
zate să muncească în sectoa
rele legumicol, zootehnic, avi
col et|c., sectoare în care ele 
pot aduce o contribuție mai 
mare.

Toate acestea — a arătat 
vorbitoarea — au făcut posi
bil ca în ultimii doi ani circa 
30 000 de femei să urmeze 
Cursurile agrozootehnice din 
gospodăriile colective; alte 
mii de femei au luat parte la 
cursurile de scurtă durată or
ganizate împreună cu sfaturi
le populare. La căminele cul
turale s-au ținut conferințe 
pe teme agrteole, la care au 
participat peste 210 000 femei. 
In raionul Arad, puternic ba
zin legumicol, comitetul fe

Cuvîntul tov. Letîția Ciorogaru, 
inginer la Combinatul siderurgic Hunedoara

Munca cultural-educativă o- 
cupă în activitatea comitete
lor și comisiilor femeilor un 
loc important. Eficiența aces
tei munci se poate vedea lim
pede în rezultatele mai bune 
obținute de muncitoarele, teh- 
nicienele și inginerele noastre 
în producție, precum și în 
acțiunile cu caracter obștesc. 
De exemplu, în secția meca
nică, la bobinaj, muncitoarele 
au îmbunătățit calitatea pie
selor prelucrate, a motoarelor 
bobinate, folosesc rațional ma
șinile la care lucrează și rea
lizează economii importante.

Vorbitoarea s-a oprit apoi 
asupra unor manifestări cul
turale legate de preocupările

Cuvîntul tov. Maria lonițâ,
gospodină din orașul Bacău

Deși la noi în țara partici
parea a mii de oameni ai mun- 
cii, a femeilor, la viața ob
ștească a țării a devenit un 
lucru firesc, eu, care particip 
pentru prima oară la un ase
menea eveniment cum este 
Conferința națională a femei
lor, sînt profund emoționată.

Aș vrea să mă refer, a spus 
Maria lonițâ, la citeva acți
uni ale gospodinelor din Ba
cău. Orașul nostru este astăzi 
reînnoit La 
lui femeile aduc o contribuție 
importanta. Pot să afirm că 
aproape nu există femeie din 
oraș care să nu-și fi avut 
partea de muncă în această 
privință. Gospodinele își dau 
silința să facă mai frumoasă 
strada, blocul în care locuiesc,

Cuvintul tov. Doina Moater,
medic pediatru la maternitatea din Sibiu.

In orașul meu, ca și în res
tul țării, sînt nenumărate do- 
dovezile care vorbesc despre 
grija partidului nostru pentru 
apărarea sănătății oamenilor 
muncii. La Sibiu există astăzi 
16 circumscripții sanitare înca
drate cu medici și cadre me
dii de specialitate. Situația 
actuală nici nu poate fi com
parată cu trecutul. De pildă, 
față de 1938, numărul paturi
lor de spital pentru copii a 
crescut cu 268.

Vorbitoarea a arătat în con
tinuare formele variate folo
site pentru educarea medico- 
sanitară a maselor de femei. 
Mii de femei participă la con
ferințele pe teme sanitare, care 
se țin periodic la Palatul cul
tural și în întreprinderi. Și 
în cadrul cercurilor de citit 
medici de specialitate se întâl

Cuvintul scriitoarei Lucia Demetrius, 
vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor

In cuvîntul său, scriitoarea 
Lucia Demetrius, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, 
s-a ocupat de felul în care li
teratura noastră nouă a izbu
tit să redea chipul femeii de 
azi, plină de demnitate și con
știentă de răspunderea ei față 
de noua societate.

în proză, în teatru, în poe
zia noastră, a arătat vorbitoa
rea, există multe tipuri de 
femei izbutite. Fiecare scrii
tor, intr-o măsură mai mare 
sau mai mică, a zugrăvit as
pecte din viața femeii de ieri, 
aspecte care pun în fața ci
titorului tristul și umilul tre
cut al femeii muncită pînă la 
istovire, privită cu jignitoare 
neîncredere. în multe lucrări 
literare este oglindit caracte
rul viu și expresiv al tinerei 
de azi, care a deschis ochii în- 
tr-o lume schimată din teme
lii, pe care tot ceea ce s-a 
creat în jurul ei o ajută să-și 
dezvolte trăsăturile intelec
tuale și morale în asemenea 
chip încît urîtul, umbrele tre
cutului, rămășițele lumii pu
trede să-i f’ străine. 

meilor a organizat un concurs 
pe tema : „Cum să obținem o 
cantitate cît mai mare de le
gume timpurii", care a stîr- 
nit un viu interes.

Multe comitete raionale 
ale femeilor au urmărit ca 
acele colectiviste care au fost 
școlarizate să muncească în 
sectoarele pentru care au fost 
pregătite. îmbogățirea cuno
ștințelor femeilor a făcut po
sibil ca în ultimul timp nu
mărul celor promovate în con
siliile de conducere ale 
G.A.C., ca brigadiere și șefe 
de echipe, să se ridice la 1 700.

Pentru a răspunde sarcini
lor trasate de partid și gu
vern în ce privește îmbună
tățirea învățămîntului agro
zootehnic, este necesar ca 
munca noastră în acest do
meniu să se îmbunătățească 
continuu, să ajutăm la pre
gătirea colectivistelor ținînd 
seama de specificul unităților, 
să contribuim mai activ la 
formarea și dezvoltarea con
științei lor socialiste.

muncitoarelor: conferințe des
pre activitatea femeilor din 
țările socialiste și despre lupta 
femeilor din întreaga lume 
pentru pace și progres social, 
precum și organizarea de au
diții muzicale, întilniri ale fe
meilor cu cadre didactice și 
medico-sanitare. în conferin
țe, simpozioane, s-a insistat 
asupra rolului femeii în fami
lie ca soție și mamă.

Ținînd seama că în între
prinderea noastră avem multe 
femei tinere, comisia femeilor 
a organizat unele discuții pen
tru explicarea unor probleme 
privind arta culinară, îngriji
rea și înfrumusețarea aparta
mentului etc.

școala unde învață copiii lor. 
In oraș au fost organizate în
treceri între circumscripții. 
Femeile și-au adus aportul la 
sădirea de flori și pomi, la a- 
menajarea și întreținerea spa
țiilor verzi. Prin efortul unit 
al tuturor locuitorilor săi, ora
șul Bacău a obținut de doua 
ori la rind titlul de fruntaș in 
munca patriotică. Pentru si
mularea acelora car* aa «te

te*! crâșeaese a! f—■' r a 
organizat excursii, rizxactarî 
de spectacole etc.

Roadele muncii patriouce 
desfășurate de femei s-au con
cretizat și in importantele 
economii realizate: 2 300 000 de 
lei în timp de doi ani.

nesc cu gospodine și răspund 
la unele probleme care le in
teresează. O altă formă de 
educare sanitară este „școala 
mamei**, care funcționează în 
16 circumscripții sanitare și 
în 6 întreprinderi din locali
tate, unde se dau indicații cu 
privire la îngrijirea sănătății 
viitoarelor mame și a copiilor. 
Mult apreciate sînt și lecțiile 
predate în cadrul „sfatului 
gospodinei", organizat în 8 
cartiere ale orașului. Aici, fe
meile învață cum să-și gospo
dărească mai bine căminul.

Acțiunile inițiate de Comite
tul orășenesc al femeilor au 
contribuit în mare măsură la 
scăderea simțitoare a mortali
tății infantile, fapt pentru care 
Spitalul de copii din Sibiu a 
primit steagul de unitate frun
tașă pe țară

In poezia noastră, Mihai Be. 
niuc, Maria Banuș, Nina Cas- 
sian, Veronica Porumbacu, 
Eugen Jebeleanu, Dan Deșliu 
și mulți alții se opresc în ver
suri calde asupra portretului 
omului nou. Mama, muncitoa
rea, țăranca, savanta se ivesc 
uneori în această poezie cu 
toată frumusețea și atașamen
tul lor adînc pentru viață, 
pentru construcție, pentru pa
tria la a cărei însemnată 
transformare contribuie, pen
tru tot ceea ce crește nobil și 
generos.

Ne dăm seama că despre 
femeie nu s-a scris destul. în 
poeme, piese sau romane nu 
se redă încă o imagine exactă 
a masei de femei care, în pa
tria noastră, desfășoară cu 
inițiativă, sîrg, inteligență, o 
bogată activitate pentru reali
zarea deplinei fericiri a po
porului. Dacă în literatură ră
sar ici și colo chipuri lumi
noase de femei, marea forță 
care sînt ele toate la un loc 
nu se străvede nicăieri.

Femeia zilelor noastre — a 
spus în încheiere Lucia Deme

trius — va trebui să apară din 
ce în ce mai des în literatură, 
corespunzător locului pe care 
îl ocupă în viață, cu toată 
frumusețea ei de om între oa
meni. Se vor scrie aceste pa
gini, pentru că scriitorii, chiar 
dacă întîrzie uneori față de 
mersul uluitor de repede al 
societății socialiste, această

Cuvîntul tov. Elena Petcu, 
bibliotecară in comuna Dragalina, regiunea lași

După ce s-a referit la sta
rea de înapoiere culturală în 
care a fost ținută țărănimea 
în trecut, bibliotecara Elena 
Petcu din comuna Dragalina, 
regiunea Iași, a spus: Astăzi, 
cind poporul nostru se min- 
drește cu o nouă înfăptuire 
istorică — încheierea colecti
vizării agriculturii, viața cul
turală din satele noastre ia 
un avînt deosebit, iar cartea 
devine un prieten nelipsit al 
fiecăruia. Ca bibliotecară in 
comună sînt zi de zi martoră 
a transformării conștiinței ță
ranilor colectiviști, a setei lor 
nemărginite de carte, de în
vățătură și frumos.

Vorbitoarea a subliniat apoi 
preocuparea colectivului bi
bliotecii și a intelectualilor 
din comună pentru ridicarea 
nivelului politic și cultural al 
colectiviștilor. Agitația vizuală, 
consfătuirile cu cititorii pe 
marginea unor cărți legate de 
specificul muncii lor, expocțn 
de cărți pe anumite teme, seri 
literare, simpozioane, rerertii, 
concursuri „Cine știe, ciștigă*, 
sînt dteva din forme;o cu
rente de muncă. Cu sprijinul 
organizației de partid din gos
podăria colectivă, a spus in 
continuare vorbitoarea, am or
ganizat biblioteci mobile pen
tru colectiviștii din c-ier.te 
sectoare de activitate, discuții

Cuvintul tov. Varvara Simon, 
secretară a Comitetului raional al femeilor 

din Miercurea Ciuc.

Vorbitoarea a arătat in cu. 
vîntarea sa unele aspecte ale 
muncii desfășurate in rindul 
maselor de femei pentru ridi
carea nivelului lor politic și 
de cultură generala. La casele 
de cultură, la cluburi, biblio
teci, cămine culturale, se des
fășoară o oogata activitate 
la care iau parte laolaltă fe
meile routine F ■—
Ceie 23 de brigăzi șamptice 
care activează în acest raion 
sint așteptate cu mult interes 
de miile de țârann care par
ticipă cu regulartiate ia istij- 
ninie orgamzate cu j ..—— 
prilejuri. sie -a- 'estă m in
teres eres.-: nd pentru prot-a. 
mele neta pou .ee F

Cuvintui tov. Virginia Prahoveana,
axecririsui dm comuna Hclzkin* Brașx

Vin dintr-o co
lectivă careta paruc-J gu
vernul nostru «-au acordai oe 
curmă o înalta cutaure, „Or
dinul Muncu'* clasa L Noi 
mulțumim din toata inima 
partidului nostru și cu acest 
prilej pentru distincția ce ne-a 
fost acordată și ne angajăm 
sâ sporim avuția obștească, 
sâ creștem și mai multe ani
male și păsări, să sporim ne
contenit rodnicia ogoarelor.

Cu 12 ani în urmă aveam in 
gospodărie doar 4 vaci, 16 
scroafe și 40 de oi. Acum 
avem 998 capete bovine, din
tre care 480 vaci cir lapte, o 
turmă de 2 000 de oi și 5 000 
păsări. Pot spune cu mîndrie 
că cele 45 de colectiviste care 
lucrează în sectorul zootehnic 
dau dovadă de pricepere și 
tragere de inimă în această 
muncă. La început eram dear 
două mulgătoare. Pe măsură 
ce sectorul zootehnic s-a dez
voltat, au început să lucre
ze în acest sector tot mai 
multe colectiviste. Acum sîn- 
tem 25 de mulgătoare. Rezul
tatele bune pe care noi le-am 
obținut muncind în sectorul 
zootehnic se datoresc în bună 
măsură cunoștințelor pe care 
le-am căpătat la cursurile 
zootehnice.

Gospodăria noastră obține 
ciștiguri mari din sectorul 
zootehnic. Anul trecut, numai

Cuvintul tov. Ortansa Nicolau,
lucrătoare la magazinul „București" din Capitală

Lucrez la magazinul uni
versal „București", unul din- 
tre cele mai mari din Capi
tală. prin care se perindă 
zilnic circa 30 000 cumpără
tori. In magazinul nostru, ma
joritatea lucrătorilor o repre
zintă femeile.

Preocuparea principală a 
întregului colectiv este aceea 
de a asigura în permanență 
buna aprovizionare a unității, 
de a răspunde cît mai bine 
cerințelor publicului, de a-i 
servi cu grijă și solicitudine. 
Multe lucrătoare din magazin 
și-au cîștigat astfel stima și 
aprecierea cumpărătorilor.

Conducerea magazinului, or
ganizațiile obștești desfășoară 
o intensă muncă în vederea 
pregătirii lucrătoarelor, ca 
ele să facă față sarcinilor ce 
le revin. Pentru aceasta sînt 
organizate cursuri de califi
care, conferințe ținute de 
merceologi, de specialiști din 
comerț și industrie. Felul cum 
sînt prezentate mărfurile și 
cum sînt serviți cumpărătorii 
constituie obiectul consfătui
rilor noastre de producție.

Una din sarcinile noastre 

societate e în inima lor, alcă
tuiește hrana spiritului lor, și 
datoria de a oglindi nu e o 
datorie, ci o necesitate fireas
că a celui care are de trans
mis contemporanilor lui un 
mesaj și viitorului o imagine 
credincioasă acelor care le-au 
zidit temeliile fericirii.

săptăminale asupra unor bro
șuri legate de producția agri
colă. am făcut cunoscute unele 
materiale care răspund pre
ocupărilor femeilor. La una 
din consfătuirile organizate de 
biblioteca noastră, crescătoa- 
rea fruntașă de păsări Luța 
Rugină din comuna noastră a 
arătat că citind broșura 
„Creșterea păsărilor", a tras 
multe învățăminte care au a- 
jutat-o să crească bine cei 500 
de pui ce i s-au repartizat. 
Din cele 9 500 de cărți citite 
de locuitorii comunei noastre 
de la 1 ianuarie și pînă acum 
4 500 au fost citite de femei.

In prezent, cind colectiviștii 
sir.t mi tot timpu* pe ogoare, 
cele 20 de cercuri de ciut, or
ganizate de biblioteca noastră, 
iți desfășoară activitatea ia 
locui de muncă. In felul a- 
cesta avem posibilitatea să 
populari râm la timp importan
tele evenimente din viața in
ternă și internațională

Toată această muncă, dusă 
cu dragoste in rindul oameni- 
lor din sat, a dat roade îm
bucurătoare. Azi, colectiviștii 
noștri au preocupări multiple: 
Le place să citească și să as
culte muzică, să vadă filme și 
spectacole de teatru, să se 
îmbrace și să-și mobileze fru
mos casa.

concursurile organizate pe <S- 
fente teme ca : „Sa cunoaș
tem realizările regimului no 
stru democrat-popular*, -Cura 
va arăta patra noastră ia 
IMS* F altele. Au fost orga* 
auate tocodată vizite ale fe- 
■rii~T am mea ia diferea 
txașe și cetire judua: ore. 
pe_ue care șt Ia tadrerer-tre- 
ia de la Bir».

Bibi. AenJe, eercurtie de o- 
tt. r-ti"--rSe ea r:-lx~- aa 
de-tolias femei kt* gusati de a 
ati cit crtit Iz rerti 
M-ercurea C=>c. ișde = tre-

virxirsa tazre sau a 
tel-d, câmd fi —** 
Ltat un vexz de pesta 1 a— 
; oane de Wl In asta IM 1 
am trimis la ora* 18 valsez* 
oe came de pere, S3 
ta d_- tacte .ir i 
vom trimite 17 vagoane came 
de porc și 110 vagoane de 
lapte, adică atât cfx Lvm sta
tului in anul 1958 toata gos
podăriile colective din ra ierul 
nostru.

In viitorul apropiat irya 
noastră va deveni ma; spor
nică și mai ușoară, deoarece 
vom introduce adăpatul me
canic, mulsul electric al va
cilor fi tunsul electric al 
oilor.

Vorbitoarea a arătat, in 
continuare, că odată cu dez
voltarea gospodăriei colective 
s-a schimbat și viața oameni
lor. Cine intră azi în satul 
nostru — a spus ea — vede 
peste 200 de case noi, aparți- 
nînd colectiviștilor. Avem că
min cultural mare și frumos, 
școală de opt ani. casă de 
naștere, magazin universal, 
ștrand. In casele noastre 
avem tot ce ne trebuie pen
tru a duce o viață civilizată, 
frumoasă.

Pentru viața noastră ferici
tă noi mulțumim partidului 
care ne-a îndrumat pașii pe 
drumul belșugului, drumul 
gospodăriei colective.

importante este studierea a- 
tentă a cerințelor cumpărăto
rilor. In acest scop se orga
nizează deseori consfătuiri 
publice. Mai mult decît pînă 
acum ya trebui să stea în a- 
tenția comisiei femeilor din 
magazinul nostru munca de 
educare. Mai avem lucrătoa
re — e drept, puține la nu
măr — oare dovedesc uneori 
lipsă de atenție față de cum
părători, neglijență în păstra
rea mărfurilor. împotriva 
unor asemenea atitudini s-a 
format o opinie largă. Ne 
vom strădui să intensificăm 
munca educativă, pentru ca 
fiecare dintre noi să-și înțe
leagă menirea de lucrător în 
comerțul socialist, pentru ca 
din magazinul nostru toți 
cumpărătorii să plece mulțu
miți.

în încheiere, propun Con
siliului Național al Femeilor 
pe care îl va alege conferin
ța noastră să se ocupe mai 
îndeaproape de munca femei
lor din comerț, ținînd seama 
de numărul lor mare și de 
însemnătatea ce o au în buna 
servire a populației.

Salutul adresat Conferinței 
de Margarita de Ponce,

vicepreședintă a F.D.I.F., președintă a Uniunii 
femeilor argentinene

Margarita de Ponce, vice
președintă a F.D.I.F., preșe- 
dința Uniunii femeilor argen
tinene, a adus Conferinței 
Naționale a Femeilor din R.P. 
Romînă salutul Federației De
mocrate Internaționale a Fe
meilor, urîndu-i succes deplin 
în desfășurarea lucrărilor 
sale.

Biroul F.D.I.F., a arătat 
vorbitoarea, a hotărît de cu- 
rînd organizarea celui de-al 
V-lea Congres al său, în luna 
iunie 1963, la Moscova. Acest 
congres, deschis tuturor fe
meilor, organizațiilor de fe
mei și personalităților din 
toate continentele, de toate 
credințele și convingerile, va 
constitui un eveniment de o 
importanță deosebită în viața 
mișcării feminine internațio
nale, însuflețite în aceste mo
mente de o cauză comună: 
apărarea păcii.

Margarita de Ponce a vorbit 
în continuare despre viața și 
lupta poporului argentineanși 
a celorlalte popoare din Ame
rica Latină. Imperialismul 
nord-american, în colaborare 
cu agenții săi din țările lati- 
no-americane — a subliniat 
vorbitoarea — oprimă po
poarele din această parte a 
lumii menținîndu-le în cate
goria de slab dezvoltate. în 
ciuda marilor bogății ale a- 
cestor țări Și hărniciei locui
torilor lor. Această situație 
șe agravează și mai mult prin 
existența pactelor militare și

Salutul adresat Conferinței 
de Yang Yun-Yu, 

reprezentanta femeilor din Republica Populară Chineză

Felicitând cu căldură fe
meile din Romînia, vorbitoa
rea a arătat că poporul chi
nez se bucură din toată ini
ma de marile succese în 
desăvârșirea construcției so
cialismului. obținute de po
porul romîa, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
i Comitetului său Central, 
la frunte cu tovarășul 
Gbeorgbe Gheorghiu-Dej.

Surorue noastre din Romi- 
ria au 3 dus o contribuție im- 
portanta la construirea socia- 
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Ca urmare a cemitărti și 
în zest-ir- iabeteti noastir ca 
utilaje noi. Increazl arc.— de 
trei ort ma: multi muzerioet 
decît in urmă cu trei ani. 
Muhe dintre femetîe nou 
gajata au i-e rto casn-oe-
Pentru Întregul nostru cxîecriv 
a fort o sarxnni deosec.ta a- 
ceea de a ajuta pe zxxta mun
citoare in pregătirea lor pro
fesională. In pruna etapă a 
cursurilor de calificare, peste 
900 de femei — în «ni de 
60-70 — au primit primele ix>- 
țiuni despre procesul tehnolo
gic — croit, minuirea maș.r.i- 
lor etc- Paralei cu aceasta, 
fiecare muncitor, ajutor de 
m&istru. tehnician, urmind 
exemplul comuniștilor, c&utau 
să fie mereu în preajma noi
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spre a le îndruma. Nu putini
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din comuna Gurba., regiunea 
Crișana, Eugenia Marcela Pi
tiș, medic din București, Na- 
surla Musebie, colectivistă din 
comuna Tătaru, regiunea Do- 
brogea, Eva Feder, secretară 
a Comitetului regional P.M.R. 
Crișana, Maria Virlan, pre
ședinta Comisiei femeilor din 
G.A.C. Dolhești, regiunea Su
ceava, Valeria Popovici, di
rectoarea căminului cultural 
din comuna Ghimbav, regiu
nea Brașov, Olimpia Ene, ingi
ner viticol la G.A-S. Panciu, 
regiunea Galați, Gheorghița 
Șalău, colectivistă din comuna 
Dăbuleni, regiunea Oltenia, și 
Maria Vlad, profesoară din 
Pitești. 

tratatelor unilaterale cu 
S.U.A., care lezează suverani
tatea țărilor latino-americane 
și le leagă de blocuri agresi
ve, încercînd să le oblige să 
participe la conflicte armate, 
străine intereselor lor. Infil
trarea imperialistă — a con
tinuat Margarita de Ponce — 
a provocat în țara mea o pu
ternică criză economică șl po
litică, cu gravele ei urmări: 
șomaj, nivel scăzut de trai, 
devalorizarea monedei, scum
pete, lipsă de locuințe, anula
rea libertăților constituționale 
și represiuni asupra activită
ții democratice și a clasei 
muncitoare.

Dar un vînt de libertate 
suflă acum peste marile con
tinente ale Asiei, Africii și 
Americii. Exemplul Cubei, 
care a înfruntat vitejește gi
gantul imperialist din nord, 
arătînd popoarelor din Ame
rica de Sud calea eliberării, 
luminează calea popoarelor 
din țările Americii Latine. 
Destinul lor este legat de 
triumful revoluției cubane; 
apărînd-o, apărăm viitorul 
fericit al Americii de Sud.

în încheiere, Margarita de 
Ponce a spus: Vrem ca de
zarmarea generală și totală să 
transforme în realitate visul 
tuturor mamelor din lume, 
care speră într-o viață fru
moasă și fericită pentru co
piii lor, într-o lume fără 
arme, fără războaie și fără 
opresiune.

vitatea pe tărîm politic, eco
nomic și cultural a femeilor 
chineze, vorbitoarea a subli
niat : sîntem membri ai ma
rii familii socialiste, uniți prin 
telul final — comunismul. Ne 
unesc relații frățești de cola
borare. Alături de celelalte 
țării socialiste, milităm pentru 
apărarea păcii în lume, pen
tru progresul uman. Tăria ță
rilor unite ale lagărului socia
list și alături de ea tăria tu
turor forțelor progresiste din 
lume constituie azi o garanție 
puternică a apărării păcii. 
Să întărim prietenia dintre 
popoarele Chinei și Romîniei, 
să Întărim prietenia cu po- 
poareâe Marii Uniuni Sovieti
ce g cu popoarele tuturor ță- 
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ia o ~-> *- proreiieu pna 
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timp F reducerea cheltuielilor 
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—*i mrrmi de experiență s-a 
generalizat metoda tehnicia- 
ne. Amalia Stemberger care, 
prin așezarea mai rațională a 
tiparelor, a obținut ecooocaii 
în valoare de 1S3 000 de lei.

Ridicarea continuă a califi
căm munritoarelor — a înche
iat vorbitoarea — se reflectă 
ș: in faptul ca în primele pa
tru luni ale acestui an colec
tivul nostru a dat, peste pian, 
produse in valoare de aproape 
2400 000 de leL

Au luat cuvintul Suzanne 
Pfrimmer, membră a Biroului 
de conducere a Uniunii Fe
meilor Franceze, Urni Sard- 
jono, președinta organizației 
de femei Gerwani din Indo
nezia, Edith Bottcher, pre
ședinta organizației de femei 
din raionul Neuer Branden
burg — Berlin din R.D. Ger
mană, Ayako Ishi, membră a 
Comitetului executiv al Fede
rației organizațiilor femeilor 
japoneze, Vera Iackowska, 
membră a Prezidiului Ligii 
Femeilor Poloneze, Martha 
Sylvia Dadzie, membră in 
Consiliul executiv al Consi
liului Național al Femeilor 
Ghaneze, Ortutay Zsuzsa, se
cretara Consiliului Național 
al Femeilor Ungare, Anna

Cuvîntul tov. Elena Poparad,
secretar al C-C- al U.T.M-

Vorbitoarea a transmis Con
ferinței salutul Comitetului 
Central al U.T.M., al tuturor 
tinerilor. Tineretul întregii 
țări educat de partid, a spus 
tovarășa Elena Poparad, pre
țuiește și respectă femeia și 
munca ei pusa în slujba pa
triei socialiste.

în rîndurile Uniunii Tine
retului Muncitor activează a- 
proape 750 000 de tinere, care 
aduc o contribuție de seamă 
la îndeplinirea sarcinilor ce 
ne stau în față.

Peste 100 000 de utemiste 
sînt alese în funcții de con
ducere — în comitetele orga
nizațiilor de bază, în comite
tele regionale, raionale și oră
șenești U.T.M. ; 31000 de ti
nere îndeplinesc sarcina de 
răspundere de instructor de 
pionieri.

Organizația U.T.M. se preo
cupă de educarea la tineri a 
trăsăturilor proprii construc
torilor socialismului. în a- 
ceastă muncă, organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și îmbună
tățească colaborarea cu comi
tetele și comisiile femeilor, 
pentru realizarea sarcinilor 
comune trasate de partid.

Organizațiile U.T.M. din 
uzine și fabrici, de pe șanti
ere au datoria să se ocupe 
îndeaproape de mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție, la ridi
carea calificării lor profesio
nale. împreună cu comisiile 
femeilor și sindicatele, orga
nizațiile U.T.M. trebuie să a- 
jute tinerelor muncitoare să 
lucreze mereu mai bine, să-și 
organizeze cît mai chibzuit 
activitatea în producție. La

Cuvântul tov. Valeria Marinescu,
inginer agronom la G-A.C. Șomcuta Mare, 

regiunea Maramureș
încă din facultate — a spus 

vorbitoarea — doream din 
toată inima să muncesc în 
mijlocul colectiviștilor, să le 
împărtășesc din cunoștințele 
mele, să-i ajut în lupta pen
tru recolte bogate. Doream ca 
prin fapte să-mi exprim re
cunoștința față de partid și 
guvern, care m-au ajutat pe 
mine — fiică de țăran sărac 
— să devin inginer agronom. 
Doream, la rîndul meu. să în
văț cît mai mult de la oame
nii cu care aveam să mun
cesc.

Colectiviștii m-au întâmpi
nat cu bucurie și încredere. 
Chiar da la început, conduce
rea gospodăriei a avut grijă 
să-mi creeze cele mai bune 
condiții de viată.

De la venirea mea în gos
podărie. colectiviștii și-au ma
nifestat dorința de a-și însusi 
cix Etai multe cunoștințe pen- 
tr- a puxea onți-e recolta bo- 

Valeria Maowai a 
vorbit apoi despre H în 
care a fost organizat rnvățâ- 
mlntul agrozootehnic de masă. 
Cind am început cursul — a 
spus ea — bărbații au venit 
să se înscrie în număr mare, 
dar femeile abia dacă erau 
S—»- M-am sfătuit cu mem
brele comisiei femeilor și am 
pornit să stăm de vorbă cu

Cuvântul tov. Geta Pitică,
maestră emerită a sportului

Am urmărit cu atenție și 
eu mîndrie cuvîntarea rostită 
la Conferința noastră de că
tre tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a spus ma- 
estra emerită a sportului Geta 
Pitâcă, campioană mondială 
la tenis de masă. In fiecare 
cuvînt și în fiecare apreciere 
am aflat un entuziast îndemn 
de a ne uni și mai mult for
țele în apărarea nobilei cauze 
a întregii omeniri — pacea, de 
a ne face cu devotament da- 
toria, fiecare la locul nostru 
de muncă, și de a participa cu 
și mai mult avînt la viața so- 
cial-politâcă a țârii.

Geta Pitică a vorbit apoi 
despre condițiile tot mai bune 
creau de stat pentru continua 
Infkrire a culturii fizice și 
sportului. Din cei peste 
2 800 000 de membri ai 
U.C-FS.. peste 600 000 sînt fe
me.. Sportul feminin din țara 
noastră, inexistent în trecut, a 
luat astăzi un mare avînt. Mii 
și mii de fete de la orașe și 
sate participă la numeroasele 
competiții de masă, care au 
intrat în tradiția mișcării noa
stre sportive. Gimnastica este 
unui din sporturile practicate 
de un număr mare de femei.

In domeniul sportului de 
performanță există azi în țara 
noastră largi posibilități de a- 
finnare- Și eu, ca mulți alți 
tineri din țara noastră, m-am 
format ca sportivă în anii re
gimului nostru democrat-popu

Diarra, membră a Biroului 
executiv al Uniunii Sudaneze 
R.D.A. din Republica Mali, 
Maria Bucarici Soljan, pre
ședinta Conferinței pentru 
activitățile sociale a femeilor 
din Croația, din R.P.F. Iugo
slavia, Matilda di Pietranto- 
nio, membră a Comitetului 
Național al Uniunii Femeilor 
Italiene, Ha Thi Que, vice
președintă a Uniunii Femeilor 
Vietnameze, Kin Sun Bok, 
membră în Prezidiul C.C. al 
Uniunii Democrate a Femei
lor din R.P.D. Coreeană, Ma
ria Greilberger, membră a 
Prezidiului Uniunii Femeilor 
Democrate din Austria, Fer
reira Georgette, reprezentanta 
femeilor din Portugalia, care 
au adus Conferinței salutul 

sate, organizațiile U.T.M., în 
sirînsă colaborare cu comite
tele și comisiile femeilor, vor 
aduce o contribuție și mai 
mare mobilizînd tinerele să 
lucreze în sectoarele unde 
munca lor poate să dea roa
de bogate — în legumicultura, 
la creșterea păsărilor etc.

Organizațiile U.T.M. din în
treprinderi, de la sate, din 
școli vor cere și mai mult aju
torul comisiilor femeilor ir» 
educarea tinerelor fete, î’ 
pregătirea lor pentru a deveni 
bune soții și mame. Trebuie 
ca împreună — organizațiile 
U.T.M., comitetele și comisiile 
femeilor — să organizăm ac
țiuni mai atractive, interesan
te, care să contribuie la dez
voltarea gustului pentru fru
mos, a deprinderilor practice 
și gospodărești.

Cu sprijinul comisiilor fe
meilor, a sindicatelor, orga
nizațiile U.T.M. și de pionieri 
pot iniția multe acțiuni în 
scopul petrecerii cu folos de 
către copii și tineri a timpu
lui, lor liber, organizării bi
bliotecilor, a camerelor de 
meditații pentru copiii din 
blojcuri, a solarelor, organiză
rii plăcute și instructive a' 
vacanțelor școlare.

în numele tineretului pa
triei noastre, Comitetul Cen
tral al U.T.M. urează tuturor* 
femeilor, mamelor și surorilor 
noastre, care, sub conducerea 
partidului, contribuie cu en
tuziasm la desăvîrșirea con
strucției socialiste, spor la 
muncă, sănătate și îndeplini
rea tuturor năzuințelor lor 
de pace, fericire și bunăstare 
a poporului.

colectivistele. Rezultatele nu 
au întârziat să se arate : din 
cei 40 de colectiviști care au 
absolvit cursul agrozootehnic. 
18 au fost femei.

Tot pentru răspîndirea cu
noștințelor agrozootehnice în 
rîndul colectiviștilor, am or
ganizat la căminul cultural uri 
ciclu de conferințe. Și aici 
ne-am îngrijit ca femeile să 
participe în număr cît mai 
mare.

După încheierea cursului a- 
grozootehnic și a ciclului de 
conferințe, i-am sfătuit pe co
lectiviști să continue studiul 
6i le-am indicat pentru aceasta 
o serie de cărți. Conducerea 
gospodăriei a cumpărat 700 de 
broșuri pe teme agricole. Stu
dierea lor s-a făcut individual 
sau pe familii.

Am avut fericirea să parti
cip la lucrările sesiunii ex
traordinare a Marii Adunări 
Naționale — a spus în înche
iere Valeria Marinescu. Docu
mentele sesiunii au deschis un 
orizont mai larg muncii mele, 
m-au făcut să mă simt și mai 
legată de gospodăria în care 
lucrez, de colectiviști, m-a fă
cut să simt, mai viu ca nicio
dată, dorința de a munci îm
preună cu ei pentru obținerea 
de noi succese în munca da 
întărire a gospodăriei.

lar. Mă bucur de condiții din
tre cele mai bune ca să mun
cesc și să mă pregătesc, astfel 
încît să pot reprezenta cu suc
ces culorile patriei noastre la 
marile întâlniri internaționale. 
Titlul de campioană mondială, 
pe care l-am cîștigat împre
ună cu colega mea, Maria A- 
lexandru, mă îndeamnă să-mi 
desăvîrșesc neîncetat pregă
tirea cu perseverența carac
teristică sportivului de tip nou, 
să ajut cu experiența mea ca
drele tinere să urce treptele 
măiestriei sportive

Sportul înseamnă sănătate 
și tinerețe, bună dispoziție și 
viață îndelungată. Ca femeie 
și sportivă, ’ consider că este 
de datoria mea să adresez o 
chemare tuturor mamelor, ca 
să-i obișnuiască pe copii cu 
sportul încă din fragedă copi
lărie, contribuind și în acest 
fel la întărirea sănătății lor 
și la cultivarea unor înalte 
calități fizice și morale.

Trebuie deci să ne intensifi
căm eforturile pentru ca un 
număr tot mai mare de femei 
să pătrundă pe porțile larg 
deschise ale stadioanelor, să 
se bucure din plin de aerul 
proaspăt și soarele strălucitor, 
și cu forțele călite în minu
natele întreceri sportive să 
muncească cu și mai mult 
elan, cu și mai bune rezultata 
pentru înflorirea scumpei 
noastre republici.

organizațiilor de femei pe 
care le reprezintă

Dolores Ibarruri, militantă 
de seamă a mișcării mondiale 
de femei a transmis salutul 
femeilor spaniole.

Clipe emoționante a prile
juit pentru întreaga asistență 
apariția în sală a unei dele
gații de 200 de pionieri care 
au adus conferinței salutul 
copiilor din capitala patriei, 
în aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, ei au înmînat 
membrilor prezidiului și oas- 
petelor străine cravate roșii 
pionierești și buchete de 
flori.

Lucrările conferinței con
tinuă.

(Agerpres)
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Dezvoltarea continuă a 
lui zootehnic constituie 
gospodăria noastră una din pre
ocupările ei esențiale. O deose
bită atenție o acordăm sporirii 
producfiei de lapte, una din sur
sele de venituri mari. Consiliul 
de conducere al gospodăriei, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
încă din anii trecuți s-a îngrijit 
de asigurarea unui număr de vaci 
foarte productive, s-a preocupat 
de formarea unui nucleu din pră
sită proprie. încă din anul 1960 
a fost introdus controlul produc
ției de lapte din punct de vedere 
cantitativ și calitativ la fiecare 
vacă în parte, în scopul selec
ționării materialului provenit din 
prăsila proprie, pentru a putea 
crea un nucleu de vaci bune pro
ducătoare de lapte. Această se
lecționare s-a efectuat pe baza 
datelor obținute la control. Evi
dența sectorului bovin din punct 
de vedere al producției se ține 
în registrele genealogice de cres
cătorie, introduse din anul 1960. 
Pe lingă aceste registre de evi
dență a tineretului provenit din 
prăsilă proprie, producția de lapte 
din punct de vedere cantitativ și 
calitativ se urmărește cu ajutorul 
fișelor de control. De asemenea 
la gospodăria noastră dirijarea 
fătărilor, a montei și a înțărcărilor 
se efectuează pe baza registrului 
de montă și tătari. Potrivit acestor 
evidențe se face individualizarea 
tuturor produșilor obținuți. Cunos- 
cînd, deci, originea fiecărui pro
dus, pe baza evidențelor de se
lecție putem urmări valoarea pro
ductivă a fiecărui animal în parte. 
Aceasta ne ajută la crearea unui 
nucleu valoros de vaci cu lapte. 
Evidența exactă ne-a ajutat ca 
toate vițelele provenite de la 
vaci bune producătoare de lapte, 
a căror producție este cunoscută, 
să fie reținute în efectivul pro
ductiv, 
constitui 
mei de

Dar, ,__ _ . ,
producție de lapte ridicată, gos
podăria noastră a acordat și acordă 
o deosebită atenție asigură
rii bazei furajere corespunzătoare 
electivului de animale existent.
In anul trecut, de pildă, cînd din 
totalul de 556 de bovine dispu
neam de 200 de vaci cu lapte, 42 
de juninci gestante și 243 de ca
pete de tineret femei, gospodă
ria a asigurat 67 de vagoane de 
linuri, 37 de vagoane de porumb,

secforu- 
pentru

care în anul 1963 va 
nucleul de bază al fer- 

taurine.
pentru a putea obține o

/
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La odihnă in stațiunea Călimănești

Ion Gheorghe Maurer
6 vagoane de orz, 3 vagoane de 
ovăz, 3 vagoane de nutreț murat, 
80 de vagoane de paie, iar pe 
perioada de vară 519 vagoane 
de masă verde. In toată perioada 
anului, vacile de lapte au fost 
furajate conform rațiilor stabilite 
în raport cu greutatea corporală 
și cu producția de lapte, cu- 
prinzînd un sortiment variat de 
furaje. In alcătuirea rațiilor am a- 
vut în vedere respectarea nece
sarului de unități nutritive și albu- 
mină digestibilă, pe de o parte, 
iar pe de alta, raportul dintre fu
rajele fibroase, concentrate și 
nutrețul murat în funcție de pro
ducfia de lapte planificată pe zi. 
Un accent deosebit am pus pe 
introducerea în rafii a porumbului 
siloz, ajungînd ca pe cap de vacă 
să revină cîte șapte tone de siloz. 
Lucrările de îngrijire și furajare 
au fost efectuate pe baza unui 
program de grajd bine stabilit, 
iar administrarea rațiilor s-a efec
tuat în așa fel ca diferența de 
timp dintre două tainuri să fie 
aproximativ egala.

In ceea ce privește îngrijirea 
vacilor, ani acordat o mare atenție 
executării pansajului, a spălatului 
cozilor, iar în timpul mulsului fie
cărei vaci i s-a aplicat masajul 
ugerului. In grajduri s-a introdus 
apa prin adăpători automate. A- 
limentarea vacilor cu apă prin 
adăpători automate influențează 
în mod favorabil producția de 
lapte. In acest fel, animalul nu 
mai așteaptă pînă ce îngrijitorul 
îi administrează apa, ci bea cînd 
vrea și cînd simte nevoia.

In scopul îmbunătățirii calității 
laptelui, în gospodăria noastră se 
practică alăptatul artificial al vi
țeilor, cu biberonul, ceea ce mă
rește mult procentul de grăsime 
a laptelui. Ultimul lapte, care la 
hranirea naturală a vifeilor con-» 
ține procentul cel mai ridicat de 
grăsime, în cazul hrănirii artifi
ciale intră în laptele marfă.

In urma acestor măsuri, anul 
trecut am obținut o producție 
medie de 2400 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată. In acest an, 
cînd sectorul zootehnic al gospo
dăriei cunoaște o dezvoltare mult 
mai mare, 
centrează 
sporirii în 
de lapte, 
experiența 
cu fi, vom 
medie de 
cap de vacă furajată. Efectivul da 
animale proprietate obștească a 
crescut ajungînd în acest an la 
1 020 de bovine din care 452 de 
vaci de lapte și juninci gestante.

atenția noastră se con- 
mai ales în direcția 

continuare a producției 
Folosind 
dobîndită 

ajunge la 
2 500 litri

cu 
în 
o 

de

pricepere 
anii tre- 
producție 
lapte pe

In urma selecției efectuate în anii 
trecuți, prin îngrijirea și furajarea 
rațională a vacilor vom asigura a- 
ceastă producție de lapte. In tot 
cursul anului gospodăria va dis
pune de întregul necesar de 
juraje : 100 de vagoane de fînurl, 
380 de vagoane nutreț murat, 700 
de vagoane masă verde, 121 de 
ha porumb siloz. De asemenea, 
în rafiile animalelor folosim șl 
sfecla și finul de pe cele 482 ha 
însămînțate cu trifoi și lucernă. 
Apoi pășunea, care cuprinde 507 
hectare, întreținută bine, va 
constitui una din sursele bogate 
de furaje pentru animale.

In cursul acestei veri se ame
najează o tabără pentru vacile de 
lapte pe pășune. în hrana lor 
vom mai utiliza și coletele de 
sfeclă de zahăr cit și reziduurile 
provenite din fabricarea spirtului 
și a berii.

In alară de toate acestea, ceea 
ce influențează în mod deosebit 
producfia de lapte este și facto
rul om, îngrijitorii, care, cunoscînd 
și aplicînd cele mai noi metode 
în creșterea animalelor, contribuie 
la sporirea producției. In cadrul 
gospodăriei noastre s-a acordat o 
deosebită grijă formării unor 
cadre calificate, bine pregătite 
cărora li s-a încredințat lotul de 
vaci cu lapte. Mulfi dintre ei sînt 
tineri. Ei au fost ajutați să-și în
sușească cunoștințele științifice de 
furajare și îngrijire a animalelor 
în cadrul cursului zootehnic ce a 
funcționat în gospodăria noastră, 
apoi citind broșuri de speciali
tate. Am ținut și conferințe.

Toți cei 12 îngrijitori de vaci 
eu participat cu regularitate la 
expuneri, iar felul în care și-au 
însușit cele predate o dovedește 
și faptul că au obținut și continuă 
să obțină producții mari de la 
fiecare vacă. Din rîndul lor s-au 
ridicat numeroși fruntași. In acest 
an numărul îngrijitorilor a sporit, 
ajungînd la 21. Dintre ei, trei au 
urmat pînă acum un curs pentru 
îngrijitori care s-a organizat la 
centrul de raion Salonta.

In «cest fel, gospodăria noas
tră va reuși să ajungă la o pro
ducție medie de 2 500 de litri 
lapte pe cap de vacă furajată, iar 
prin valorificarea celor 500 000 
de litri de lapte planificați pe 
acest an vom realiza un 
de peste 650 000 de lei.

(Urmare din pag. I)

venit

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
către ministrul Belgiei 
în R. P.

Stat

Romînă

cultură și artă și ai organiza
țiilor obștești.

Odată cu înființarea Comi
tetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, activitatea de 
răspîndire a cunoștințelor cul- 
tural-științifice în mase a tre
cut în atribuțiile acestuia. A 
fost necesară această măsură 
deoarece în afară deS.R.S.C. 
aveau atribuții similare și alte 
organizații de stat sau . ob
ștești, ivindu-se astfel parale
lisme care împiedicau buna 
coordonare și îngreunau con
trolul asupra conținutului a- 
cestei munci. Activitatea de 
răspîndire a cunoștințelor po
litice, științifice, culturale se 
va desfășura pe baze obștești, 
prin antrenarea 
lectualității de 
sate.

Comitetul de
Cultură și Artă, 
stituire are loc în ședința 
noastră de astăzi, cuprinde 
un număr de 201 membri, din
tre cei mai de vază oameni 
de cultură din țara noastră. 
Avem în mijlocul nostru per
sonalități de mare prestigiu, 
care se bucură de 
prețuire și încredere 
dului și poporului.

Succesele deosebite 
ticii partidului și

porului nostru, a atașamen
tului oamenilor de cultură și 
artă față de partid și a do
rinței lor de a contribui activ 
la înfăptuirea acestei politici 
înțelepte, profund patriotice.

determine continua dezvoltare 
a culturii și artei noastre so
cialiste, ridicarea permanentă 
a nivelului lor ideologic și ar
tistic. Prin munca lor de fie
care zi, membrii Comitetului 
și consiliilor sînt direct legați 
de viața instituțiilor de cul
tură, cunosc îndeaproape crea
ția artistică și pot aduce un 
aport prețios în rezolvarea 
competentă a problemelor de 
cultură și artă. In același 
timp, crearea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
asigură o conducere mai efi
cientă și o mai bună coordo
nare a tuturor domeniilor ac
tivității de- stat pe acest 
tărîm.

Prin stilul și metodele sale 
de lucru, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă este 
chemat să asigure dezbaterea 
principială și la un înalt ni
vel a problemelor actuale ale 
culturii, un larg și deschis 
schimb de opinii, care să ducă 
la elaborarea celor mai efi
ciente și mai realiste hotărîri, 
a celor mai bune măsuri ce 
trebuie luate pentru aplicarea 
în viață a liniei partidului. 
Realizînd o legătură strînsă 
între conducerea activității 
culturale și practica muncii 
de creație, Comitetul va pu
tea îndruma și sprijini insti
tuțiile de cultură pe baza ex
perienței concrete a oameni
lor care lucrează efectiv în 
aceste instituții, va putea da 
un ajutor prețios Uniunilor de 
creație și altor organizații ob
ștești care desfășoară activi
tate culturală.

Pentru examinarea proble
melor pe ramuri și elaborarea 
măsurilor corespunzătoare, 
după cum vă este cunoscut, 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă își va constitui 
următoarele consilii alcătuite 
din membri ai Comitetului, 
precum și din alți oameni de 
cultură din domeniile respec
tive : Consiliul teatrelor, Con
siliul muzicii, Consiliul artelor 
plastice, Consiliul așezăminte
lor culturale, Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice, Consiliul ci
nematografiei, Consiliul editu
rilor și al difuzării cărții.

Consiliile analizează princi
palele probleme din dome
niul lor de specialitate, elabo
rează și propun măsuri de 
realizare a sarcinilor din a- 
ceste domenii. întocmesc stu
dii și propuneri cu privire la 
dezvoltarea în perspectivă a 
sectoarelor lor.

Astăzi, instituțiile de artă și 
cultură din țara noastră nu 
mai sînt concentrate, ca în 
trecut, aproape exclusiv în 
Capitală și în cîteva orașe 
mari. Dezvoltarea pe care 
viața culturală a luat-o în fie
care regiune, oraș sau raion 
pune în fața organelor locale 
răspunderi deosebite. După 
cum se arată în Decretul Con
siliului de Stat, pentru orga
nizarea muncii cultural-artis- 
tice din comune și orașe se 
constituie comitete de cultură 
și artă ale comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare 
regional© și ale orașelor Bucu
rești și Constanța, raionale, 
orășenești și de raion orășe
nesc, întemeiate pe aceleași 
principii ca și Comitetul de 
Stat. Ele vor avea în atribu
ția lor îndrumarea și rezolva
rea problemelor de artă și 
cultură în cadrul competenței 
sfaturilor populare, cărora le 
sînt subordonate.

Aceste comitete vor fi for
mate din scriitori, oameni de 
știință și cultură, muzicieni, 
oameni de teatru, profesori, 
învățători și alți intelectuali, 
conducători ai instituțiilor de

largă a inte- 
la orașe și

Stat pentru 
a cărui con-

întreaga 
a parti-

ale poli- 
statului 

nostru în toate ramurile eco
nomiei și culturii au determi
nat creșterea puternică a u- 
nității moral-politice a po-

Tovarăși,

Decretul privind înființa, 
rea, organizarea și funcționa
rea Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă prevede 
ca, pentru exercitarea atribu
țiilor Comitetului, între ședin
țele acestuia și aducerea la 
îndeplinire a hotărîrilor luate, 
Comitetul să aibă un Birou 
executiv.

Prin Decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, în funcția de pre
ședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă a fost 
numită tovarășa Constanța 
Crăciun.

Din Biroul executiv făc 
parte încă 16 persoane și 
anume : 3 vicepreședinți și 13 
membri.

Conducerea partidului și 
guvernului își exprima cori- 
vingerea că noua formă de 
organizare a conducerii și 
îndrumării activității cultural* 
artistice va duce la rezolva, 
rea cu succes a sarcinilor 
puse de partid în acest dome
niu și va da un nou avînt în
tregii vieți culturale din țara 
noastră.

Președintele Consiliului de 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a pri
mit vineri la amiază, la Palatul 
Republicii, pe dl. Honore Cam- 
bier, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Eelgiei în Republica 
Populară Romînă.

La ceremonia orezentării scriso
rilor de acreditare, ministrul Bel
giei și președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne au rostit cu- 
vîntări.

Exprimîndu-și satisfacția de a fi 
numit reprezentant al Belgiei în 
Republica Papulară Romînă, dl. 
Honore Cambier a relevat bunele 
legături care s-au stabilit între 
poporul belgian și poporul romîn 
în decursul luptei îndelungate 
pentru independența țărilor lor. 
Legăturile de prietenie dintre 
Romînia și Belgia — a arătat dl 
Honoră Cambier — sînt întărite 
și mai mult de relațiile existente

între ele în domeniul economic. 
Ministrul Belgiei a asigurat pe 
președintele Consiliului de Stat 
că dorește foarte mult să activeze 
pentru întărirea legăturilor care 
unesc cele două țări.

In încheiere dl. Honore Cam
bier a prezentat președintelui 
Consiliului de Stat cele mai bune 
urări pentru fericirea sa personală 
și pentru prosperitatea Romîniei.

Urînd bun venit ministrului 
Belgiei, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a spus: 
„După cum ați amintit, lupta în
delungată pentru independență 
pe care au dus-o în decursul 
timpului popoarele romîn și bel
gian a creat între ele un senti
ment de stimă reciprocă și legă
turi prietenești. Guvernul romîn, 
promovînd cu consecvență o po
litică de dezvoltare a relațiilor cu 
toate țările, pe baza deplinei 
egalități și a respectului reciproc, 
dorește să dezvolte între Repu
blica Populară Romînă și Belgia 
relații multilaterale, care să con
tribuie la întărirea prieteniei în
tre popoarele noastre și a păcii 
în lume“.

Președintele Consiliului de Stat 
el R. P. Romîne și-a exprimat 
convingerea că întărirea relațiilor 
economice va favoriza dezvoltarea 
legăturilor dintre Republica Popu
lară Romînă și Belgia în alte do
menii.

Mulțumind pentru bunele urări 
adresate, președintele Consiliului 
de Stat a exprimat urări de feri
cire și prosperitate pentru poporul 
belgian și a urat ministrului Bel
giei succese în activitatea pe care 
o va desfășura pentru întărirea și 
dezvoltarea legăturilor care unesc 
cele două țări, încredințîndu-l că 
In îndeplinirea acestei misiuni se 
va bucura de sprijinul deplin al 
Consiliului de Stat și al guvernu
lui Republicii Populare Romîne.

între președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ministrul Bel
giei, Honore Cambier, a avut loc 
apoi o convorbire.

Atît la solemnitate cît și la con
vorbire au asistat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe 
și Anton Breitenhofer membru în 
Consiliul de Stat.

Ministrul Belgiei a fost însoțit 
de Guy Stuyck. consilier de le-

★ .★

Ing. SABIN BOLEAC
G.A.C. „Steaua roșien-MSdăraș, 

regiunea Crișana

(Agerpres)

brigada a 
Șendreni, 
pregătesc

BABAC IONEL
colectivist

recoltare
G. A.S.-urile din regiunea 

Maramureș au pus în stare de 
funcționare toate combinele, 
secerătorile-legători și cele
lalte utilaje agricole pe care 
le vor folosi la recoltat*. Re
pararea mașinilor ce vor fi 
folosite în campania de vară 
s-a încheiat și la S.M.T. Ar- 
dud, Cărei, Mărginești, iar la 
S-M.T, 
această

După cum s-a mai anunțat, 
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă 
este tovarășa Constanța Cră
ciun.

Vicepreședinți ai comite
tului au fost numiți tovară
șii Virgil Florea, Ion Moraru, 
Dumitru Popescu.

Ca membri ai Biroului exe
cutiv au fost numiți tovară
șii: Radu Beligan, artist al 
poporului, președinte al Con
siliului teatrelor, Dumitru Bo- 
riga, președinte al Consiliului 
a^ezap^ntelor culturale, De- 
mostene Botez, președinte al 
Consiliului pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice, Boris Caragea, artist 
al poporului, președinte al 
Consiliului artelor plastice, 
George Georgescu, artist al

poporului, președinte al Con
siliului muzicii, Mihnea Gheor
ghiu, președinte al Consiliului 
cinematografiei. Aurel Mihale, 
președinte al Consiliului edi
turilor și difuzării cărții, Mi
hai Alexandru, răspunde de 
problemele economico-finan- 
ciare ale comitetului, Ion Bă
nică, șeful corpului de control 
al comitetului, ing. Constantin 
Ciurea, director general al 
trustului industriei poligrafice, 
Paul Cornea, director general 
ai Centrului de producție ci-* 
nematografică București, Va. 
sile Florea, răspunde de rela
țiile cu străinătatea ale comi
tetului, Dumitru Trancă, di
rector general al Centralei e- 
diturilor și difuzării cărții.

CASA DE ECONOMII
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Satulung fi Tășnad 
lucrare este pe sfir-

Mecanizatorii din 
7-a de la SJMLT. 
raionul Galați, se 
intens pentru recoltatul pă- 
ioaselor. Ei au luat din timp 
toate măsurile necesare. Ast
fel cele 7 combine aparținînd 
brigăzii a 7-a au fost repa
rate înainte de termenul sta
bilit.

Mecanizatorii Stoian Ando- 
ne, Mircea Marcu, Stoica Po- 
poiu și Ion Mihai au și trans
portat combinele Ia sediul bri
găzii de tractoare de la 
G.A.C. „Zorile socialismului" 
din comuna Independența, ra
ionul Galați, unde le-au par
cat cu grijă, așteptînd mo
mentul optim pentru a înce
pe bătălia strîngerii recoltei.

Elevii claselor I de la Școa
la medie nr. 30 din Capitală 
în vizită la G.A.C. „N, Băl- 
cescu“ din comuna Adunați 
Copăceni, regiunea București.

Foto: AGERPRES

Colectivul Teatrului „Țăndărică 
R. P. Polonăa plecat în

Colectivul Teatrului „Țăn
dărică" a părăsit vineri Ca
pitala, plecînd spre R.P. Po
lonă pentru a participa la 
Festivalul internațional dl 
Teatrelor de păpuși și mario
nete organizat sub egida 
Uniunii internaționale a ma- 
rionetiștilor .........
va avea loc

(UNIMA), care 
la Varșovia intre

INFOR
în Ca-

Romîne
Vineri s-a înapoiat 

pitală delegația R. P. 
condusă de Al. Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, care 
a participat la festivitatea 
deschiderii Tîrgului interna
țional de la Poznan.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Mihai Ciobanu, pre
ședintele Camerei de Comerț, 
Nicolae Popa și Bădilă Ali- 
man, adjuncți ai ministrului 
industriei ușoare, alte persoa
ne oficiale.

A fost de față Janusz Zam- 
brovicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

★
Vineri după-amiază în sala 

Dalles a avut loc o reuniune 
consacrată împlinirii a 250 de 
ani de la nașterea marelui fi
lozof și scriitor francez Jean- 
Jacques Rousseau — aniver
sare care se sărbătorește anul 
acesta în întreaga lume, îh 
cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii. Reuniu
nea a fost organizată de Co
mitetul Național pentru a- 
părarea păcii din R.P.R., U-

face cunoscut că a prelungit pină la 20 iunie a.c. 

inclusiv, termenul de procurare lără diferență de 

pref a obligațiunilor C.E.C. pentru tragerea la 

sorți lunară din 30 iunie.

La aceasta tragere la sorți în afara câștigurilor 

obișnuite in valoare de 2 milioane lei, se vor 

acorda in plus clștigurl suplimentare de cite

17 și 26 iunie. In cadrul Festi
valului, păpușarii romîni vor 
prezenta spectacolul „Cartea 
cu Apolodor".

în capitala R.P. Polone va 
avea loc, cu același prilej, 
cel de-al VIII-lea " 
UNIMA la care va 
și o delegație din 
străi

M A T I I

Congres 
lua parte 
țara noa-

niunea scriitorilor și Comisia 
națională a R.P.R. pentru 
U.N.E.S.C.O.

Despre viața și opera lui 
J. J. Rousseau au conferențiat 
Pierre Paraf, scriitor și zia
rist francez, membru în Con
siliul național al mișcării 
franceze pentru pace și conf. 
univ. Valentin Lipatti. Au 
mat lecturi din 
Rousseau.

★
însărcinatul cu 

interim al R. P. 
București, Jeno Gydrgy, a o- 
ferit, vineri după-amiază, un 
cocteil cu prilejul vizitei în 
țara noastră, la invitația Aca
demiei R. P. Romîne, a acad. 
Istvan Rusznyak, președintele 
Academiei de Științe a R.P. 
Ungare.

Au participat Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. 
Romîne, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului afaceri
lor externe. Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., aca
demicieni și alți oameni de 
știință și cultură, ziariști.

opera

afaceri 
Ungare

ur- 
lui

ad
ia

(Agerpres)

Finala concursului de aeromodelism
„Cupa Aurel Vlaicu66

PE SCURT

easupra aeroportului Bă-
/ J neasa s-a ridicat ieri o

formație de „aeronave" 
neobișnuite. Decolările s-au 
făcut chiar din... mina con
structorilor, iar zborurile au 
fost cronometrate 
sute de secunde.

Aparatele acestea, 
în comparație cu 
care vin și pleacă de pe Bă- 
neasa, erau aeromodelele par
ticipante la finala concursului 
republican de aeromodelism 
dotat cu cupa memorială „Au
rel Vlaicu". Tradiționalul con
curs, organizat în cinstea Zi
lei aviației R.P.R. de către U- 
niunea Tineretului Muncitor 
în colaborare cu Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport, a reu
nit din nou la start peste 80 
de aeromodeliști din toate re
giunile țării, selecționați în 
concursurile locale. Unii din 
ei sînt cunoscuți din întrece
rile aeromodelistice ale anilor 
trecuți, dar cei mai mulți s-au 
afirmat în aeromodelism, doar 
cu ocazia „Cupei Aurel Vlai
cu". Iată cîțiva dintre ei: ele
vul Ion Soci, de la Școala 
medie „Bolyai Far caș" din 
Tg. Mureș a stabilit în con
cursul regional, la categoria 
aeromodelelor planoare A 2,

doar in

liliputane 
avioanele

o performanță de 829 secunde 
din 5 lansări (maximum este 
de 900 secunde), pionierul Ion 
Popa de la Școala elementară 
de 8 ani nr. 1 din Turda, 
membru al secției de aeromo- 
delism de pe lingă asociația 
„Cimentul" a fost declarat 
campion regional al categoriei 
de planoare în care a concu
rat, iar Simian Rotam din 
Brașov, Emeric Bolog din Ora
dea și alții s-au prezentat în 
finală ca fruntași ai secțiilor 
de aeromodelism în care acti
vează.

Zborul plin de grație a ae- 
romodelelor concurente in fi
nală a oferit micilor specta
tori care au urmărit întrece
rile în prima zi un adevărat 
spectacol aerian.

Iată doar unul din aeromo- 
delele concursului. El urcă în 
viraje tot mai largi, mai sus 
și mai departe. Acele crono- 
metrelor s-au oprit la 180 se
cunde. Acesta este timpul ma
xim care se ia în considerare. 
Dar modelul mai urcă... După 
11 minute de zbor mecanis
mul de detemalizare (coman
da de coborîre) s-a declanșat. 
Și iată-l pe „îndrăznețul" zbu
rător făcînd o înclinare în 
față, un viraj, o răsucire și o

întoarcere spectaculoasă. Pînă 
la sol el a executat o adevă
rată gamă de acrobație aeria
nă, spre mîndria constructo
rului — tînărul Nicolae Mesa- 
roș — Crișana — și a specta
torilor care l-au aplaudat în
delung. întrecerile finalei con
cursului „Cupa Aurel Vlaicu" 
abia a început. Ele cuprind 
categoriile : planoare A 1, A 
2, propulsoare și motomodele.

VIOREL TONCEANU

• Aproape 400 de luptători din 
32 de țări ale lumii se vor întrece 
între 21 și 27 iunie la Toledo 
(S.U.A.) pentru cucerirea titluri
lor de campioni mondiali în corni 
petițiile de lupte clasice și libere.

• Turneul candidaților la titlul 
mondial de șah a continuat cu 
desfășurarea partidelor din cea 
de-a 22-a rundă. In partidele Ghel- 
ler—Korcinoi și Filip—Keres s-a 
înregistrat un rezultat de remiză, 
în timp ce Fischer a cîștigat la 
Benko.

Liderul clasamentului este Ghel- 
ler (U.R.S.S.), cu 14,5 puncte, ur
mat de Keres (U.R.S.S.) 14 puncte 
și o partidă amînată.

Campionatul mondial 
de fotbal

Astăzi se dispută Ia Santiago 
penultimul meci al celui de-al 
7-lea campionat mondial de fot
bal : întîlnirea dintre echipele 
R.P.F. Iugoslavia și Chile, care va 
desemna formația clasată pe locul 
3. Este pentru prima oară cînd se
lecționatele celor două țări își 
dispută întîietatea într-un meci 
internațional. Echipa Chile va fi 
aceeași ca în meciul cu Brazilia, 
minus centrul atacant Landa, sus
pendat de comisia F.I.F.A., pen
tru jocul dur practicat în meciul 
cu Brazilia..

Finala, după cum se știe, va 
avea loc duminică, tot la Santia
go, între echipele Braziliei și R. S. 
Cehoslovace. La brazilieni va juca 
și. aripa dreaptă Garrincha, căruia 
comisia F.I.F.A. i-a dat avertis
ment, dar nu l-a suspendat, în 
urma eliminării sale în meciul cu 
Chile. Este încă incertă participa
rea lui Pele, care s-a antrenat în 
ultimele zile. Medicul lotului bra
zilian ezită să recomande folosi
rea lui în finală. Fotbaliștii ceho
slovaci vor prezenta același „11” , 
victorios în partida cu Iugoslavia.

25 000 și 10 000 lei.
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Poziția Uniunii Sovietice Ședință a Comisiei pentru

servește intereselor
elaborarea proiectului

păcii generale
Răspunsul lui N. S. Hrușciov la scrisoarea

primului-ministru japonez
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

— TASS transmite : Ziarele 
din Moscova au publicat răs
punsul președintelui Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, la scrisoarea 
primului ministru al Japo
niei, Hayato Ikeda, din 20 a- 
prilie, în problema experien
țelor cu arma nucleară.

N. S. Hrușciov își exprimă 
mirarea că scrisoarea primu
lui ministru japonez nu cu
prinde nici o critică la adresa 
puterilor atomice din Occi
dent, care zădărnicesc reali
zarea unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor și 
intensifică continuu cursa 
înarmărilor nucleare.

Arătînd în continuare că în 
Occident se face o vastă re
clamă planului american al 
așa-numitei inspecții interna
ționale, N. S. Hrușciov sublinia
ză că tocmai cei care urzesc pla
nuri agresive „au nevoie de așa. 
numita inspecție internațio
nală întrucît ea deschide por
țile pentru desfășurarea spio
najului". Președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
amintește de declarația minis
trului adjunct de război al 
S.U.A., Gilpatric, care a afir
mat fățiș că pentru a da o lo
vitură eficientă, Pentagonul 
„trebuie să cunoască precis 
sistemul obiectivelor dușma
ne" și de cunoscuta declarație 
făcută de președintele S.U.A-, 
Kennedy, unui ziarist ameri
can, că S.U.A. se consideră in 
drept să manifeste inițiativa 
într-un conflict nuclear cuU- 
niunea Sovietică. „Cu alte cu- 
vinte, subliniază N. S. Hrușciov, 
președintele se consideră

în drept să dezlănțuie un 
război termonuclear*.

„A.- fi o naivitate, și, dacă 
doriți, chiar o crimă să nu se 
țină seama că forțele care ur
zesc ideile primei lovituri iși 
bazează toate calculele pe a- 
vantajele pe care le poate 
oferi un atac prin surprin
dere în condițiile mijloacelor 
moderne 
niază N.

Șeful 
declară : 
țătorii la un nou război 
hrănesc cu speranța că 
tr-un conflict 
tiva" poate avea 
succes hotâritor. Deschizind 
în fața lor porțile casei noas
tre, dindu-le posîbriitatea să 
obțină informațiile de care se 
interesează domnii ca Gilpa- 
tric, — nu ar însemna decit 
să favorizăm agresiunea. De 
aid rezultă, ocmnule prun-mi- 
nistru, că poziția noastră ser
vește nu numai intereselor 
securității noascre, ci că ea 
servește de asemenea intere
selor securității Japoniei, ca și 
oricărei alte țări, intereselor 
păcii generale*.

Șeful guvernului sovietic a- 
mintește că Uniunea Sovietică 
a declarat că este gata să 
examineze propunerile celor 
opt state neutre, „care ofereau 
posibilitatea de a se lichida 
impasul în care au intrat tra
tativele cu privire la înceta
rea experiențelor cu arma nu
cleară*. Incepînd experiențe
le, guvernele S.U.A. și Angliei 
și-au asumat răspunderea 
pentru urmările serioase ale 
unui asemenea pas, scrie N. S. 
Hrușciov.

El arată că Uniunea Sovie
tică „nu va rămîne un specta-

de război". — sonii- 
S. Hrușciov. 
guvernului sovietic 
„In nebunia lor ați- 

se
Jn- 

nuclear inipa- 
actâri un

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 15 «- 
ate U Kremlin a avut loc o 
ședință a Comisiei pentru 
âaborarea proiectului noii 
constituții a U-RSS., aleasă 
ae Sovietul Suprem al 
UJLSjS.

N. S. Hrușciov, președintele 
comisiei, a făcut o scurtă ca
racterizare a principalelor ei 
sarcini în pregătirea proiectu
lui noii constituții a UJLS-S. 
A» fost create nouă subco-

ale
Importante realizări 
proiectanților sovietici

LENINGRAD 
TASS transmite : 
vietici în domeniul construcfiei de 
centrale electrice au elaborat 
proiectul unei centrale cu abur și 
gaze care va avea o putere de 
1 200 000 kW.

De asemenea a fost proiectată 
și construită la Leningrad o tur
bină experimentală cu abur ale 
cărei palete sînt confecfionate

15 (Agerpres). — 
Specialiștii so-

din titan. Folosirea titanului In 
construcția de turbine face posi
bilă crearea unor turbine eu a- 
bur cu o putere de 1 500 000 kW.

In prezent se află în curs de 
proiectare o turbină cu abur cu 
o putere de 800 000 kW. In ace
lași timp a fost terminat proiec- 
tul-schifă al unei turbine de acest 
fel cu o putere de un milion 
kilovafi.

Puternice proteste împotriva
experiențelor nucleare

LONDRA 15 (Agerpres). — In 
Anglia continuă acțiunile de 
test împotriva experiențelor 
beare americane în Pacific, 
respondentul din Londra al 
nrfui wTrud* relatează că in 
Ambasadei americane la Londra 
sînt postate în permanentă pi
chete.

A trecut aproape o lună și ju
mătate, scrie ziarul, de cînd Sta
tele Unite au început experi
mentarea armei nucleare în O- 
ceanul Pacific. In tot acest timp, 
in fața Ambasadei amer cane la 
Londra s-au aflat pichete. E<e 
pot fi văzute ziua și noaptea, pe 
timp de ploaie și frig. Muncrto”. 
ai uzinelor din Londra, student', 
oameni de toate profesiile și de 
toate vîrstele vin să-și ocupe lo
cul lor în pichet. Pancarte pe 
care se poate citi : „Să înceteze 
experiențele! Anglia protestează !* 
trec din mînă în mînă.

★
NEW YORK 15 (Așerpres) — 

La 14 iunie, reprezentante ale 
mișcării „Femei, luptați pentru 
paee au organizat, în fața se
diului secției din New York a 
Comisiei pentru energie atomică, 
o demonstrație de protest împo
triva exploziilor la mare alti
tudine, proiectate de guvernul 
S.U.A. Demonstrantele purtau 
mari baloane negre, care simbo
lizează pericolul unei invazii nu
cleare nesăbuite în Cosmos. Din 
pichete au făcut parte reprezen
tante din cartierele orașului 
New York, din Long Island, diu 
districtele Nassau. Westchester, 
din statele Connecticut ți New 
Jersey. Femeile au distribuit tre-

P'O- 
nu- 
Co- 
zia- 
fața

Pentru o independentă reală

Foto : TASS-MOSCOVA

(Urmare din pag. I)

sărit în sus. „Albă ca zăpada" 
să-i spunem! Și așa i-a rămas 
numele.

Mașa Demina

— La început a trebuit să 
învățăm. Pînă atunci știam 
despre vaci doar că dau lap
te. Da, a trebuit să învățăm 
totul de la început. Aveam cu 
noi cărți, le-am studiat cu 
conspect, pagină cu pagină. 
De două ori pe săptămână ve
nea la noi un inginer zooteh
nist cu care țineam seminarii. 
Maistrul Ivan Semionovid ne-a 
dat la fiecare în parte lecții 
practice : cum trebuie făcut 
mulsul, furajarea și toate ce
lelalte. Cel mai greu ne-a fost 
cu mulsul. Săptămâni întregi 
aveam degetele amorțite. Pe 
Liuba am prins-o intr-o seară 
plingind de durere, ascunsă în 
spatele grajdurilor, Cîteva zile 
am muls noi și vacile ei, iar 
într-o seară am hotărît să fa
cem „gimnastica degetelor". 
Adică, înainte de culcare, în 
pat, mișcăm degetele cîte o 
jumătate de oră. Acum numai 
e nevoie de asta. A fost adus 
pînă la noi curentul electric 
și avem mașini de muls.

mînă, ne-au trimis daruri: 
cărți, reviste, un televizor, o 
chitară, un acordeon, șahuri și 
la fiecare cite o veieuzâ. 
Ne-au și vizitat și le-a plăcut 
mult la noi. «

Da, tare bine ne simțim 
aici. Am hotărît să dăm toate 
examen la o facultate zooteh
nică (școala medie am termi
nat-o tot împreună, anul tre
cut). Pentru că ne place me
seria asta. E o meserie nobi
lă, foarte respectată. Copiii de 
la o grădiniță ne-au 
„Nouă ne place mult 
ne place și smintina. 
vățat azi un ântec 
voi".

Liuba a recitat d»« Pașias, 
eu din Maiakocska, Ncra dsn 
Nazim Hikmet.

LI aba Bnutaleva >

r* munca noastră aceste 
Discutăm despre fie* 

cere f* parte, luăm hotărâri. 
Tcau adusdriie de până acum 
cu fer. interesante, mi-au 
plăm.

Nadia ivtuleva :

Tamara Mordaklna

— La început ne-a fost 
greu să ne obișnuim cu locu
rile astea pustii. Plecasem din 
oraș, veneam pentru prima 
oară la sat. Acum nu numai 
că ne-am obișnuit, dar ne pla
ce extraordinar de mult aici. 
Nicăieri pe lume nu-i mai fru
mos ca la noi. Unui om îi e 
writ atunci când se simte sin
gur și slab. Dar noi nu ne 
simțim singure și nici sla
be. S-a publicat în ziarul 
local fotografia noastră și am 
primit 756 de scrisori de la 
prieteni cunoscuți și necunos- 
cuți. Printre altele, toate am 
fost cerute în căsătorie prin... 
corespondență. Pe Nadia a 
„ales-o" un doctor: „Vino la 
oraș, dragă, i-a scris el. O să 
te țin ca pe o regină, n-o să 
muncești, avem Moskviciul 
nostru"... La care ea i-a răs
puns : „Păcat, dac-ai avea un 
metrou personal te-aș lua", 
Foștii noștri tovarăși de mun
că ne scriu în fiecare săptă-

americane

Tineretul greqj 
se pregătește 
pentru festival

scris : 
laptele, 

Am in- 
pentru

Nat ața Makarenko

— Acum cîteva 
ganizat o seară

zile am or- 
de poezie.

- MUne o să avem o săr
bătoare. N atașa împlinește 19 
«w. Ir. cinstea ei noi ceilalți 
am compus un ântec, care 
deocamda^ este secret. Putem 
si rd spunem doar că se nu
mește „Albă ca zăpada".

—Undeva, în inima Taigalei, 
tră-.esc șase fete „Albe ca ză
pada". Dece-or fi ales ele nu
mele acesta pentru așezarea 
omenească pe care au înteme
iat-o ?

Nici ele nu-și dau seama 
bine.

Dar ce frumos e!

urmează a fi acordată țării 
sale la 1 iulie trebuie si fie 
necondiționată și totală. Se 
impune retragerea tuturor 
trupelor belgiene de pe acest 
teritoriu.

Primul ministru răspundea 
declarațiilor ministrului de 
Externe al Belgiei, Spaak, care 
ceruse menținerea trupelor 
belgiene pentru o perioadă de 
cel puțin încă trei luni după 
acordarea independenței teri
toriului Urundi.

„Guvernul din Urundi, a 
spui Muhirtva, răspunde în 
întregime de menținerea or
dinii publice și de securitatea 
cetățenilor săi și a cetățenilor 
itrăini". Prezența trupelor 
belgiene după acordarea inde
pendenței ar fi „o sursă de 
pericole și de dezordini".

„Vă așteptăm, dragii prieteni"
(Urmare din pofl. I)

ghel Valeriu de la secția 
trase. Ei ne-au vorbit cu 
căldură despre apropiata vi
zită a delegației sovietice, 
despre ce ar vrea să trans
mită oaspeților.

— Le-aș vorbi despre ino
vatorii noștri, 
rășul Anghel. 
lătică Teodor, 
mesfcu Florea, 
Gheorghe, sînt 
dintre tovarășii care prin ino
vațiile lor, au adus întreprin
derii noastre însemnate eco
nomii. Le-aș spune apoi că 
tinerii noștri urmăresc cu 
bucurie și cunosc bine succe
sele remarcabile obținute de 
poporul sovietic în dezvolta
rea economiei și în ridicarea 
bunăstării lui materiale și 
spirituale, în opera de con
strucție desfășurată a comu
nismului, și i-aș mai ruga să 
transmită tineretului sovietic 
salutul nostru frățesc.

— Eu aș invita pe Nikita 
Sergheevici Hrușciov și pe 
ceilalți membri ai delegației 
la secția de turnătorie, ne 
spune tovarășul inginer Mălai 
Gheorghe. Acolo, după vizita
rea secției, le-aș prezenta o

ne spune tova- 
Muncitorii Bâ- 
Dobre Ion, To- 
inginerul Mălai 

doar câțiva

echipă de tineri inimoși care 
recent a izbutit să trieze din 
deșeuri o mare cantitate de 
cuprp pentru a fi folosit di
rect la elaborarea de aliaje 
laminabile, fără a mai trece 
prin procesul de rafinare. A- 
ceasta e doar una din nume
roasele acțiuni care fac do
vada unui fierbinte patriotism 
la tinerii noștri, crescuți și 
educați de partid.

Despre toate acestea 
dori să 
sovietici 
mijlocul 
cu drag 
invităm 
întreprinderea noastră.

La Fabrica de medicamente 
„Tableta" am discutat cu ti
nerele muncitoare 
Ceafalan Ioana, 
Aurelia, Șovărel 
Bogdan Elisabeta.

— Sîntem nespus de bucu
roase că, în curînd, vom avea 
în mijlocul nostru pe solii 
marelui popor sovietic — ne-a 
spus Ceafalan Ioana. Alături 
de toți oamenii muncii din 
țara noastră și colectivul fa
bricii „Tableta" ar dori să 
primească vizita înalților oas
peți. Noi știm că avem în po
porul sovietic un prieten sin
cer și de nădejde. Salutînd pe

am 
le vorbim oaspeților 
dacă i-am avea în 
nostru. Ii așteptăm 

pe inalții oaspeți, și-i 
din toată inima în

Amza Ana, 
Coltofeanu 
Petruța și

să-iînaiții oaspeți am vrea 
rugăm să transmită poporului 
și tineretului sovietic asigu
rarea prieteniei noastre veș
nice și succes deplin în opera 
de construire a comunismului.

— Colectivul fabricii noa
stre se străduiește să dea pro
duse de cea mai bună calita
te — ne-a declarat tovarășa 
Bogdan Elisabeta. Pentru rea
lizarea acestui scop, alături 
de o muncă perseverentă și 
atentă, de o calificare supe
rioară, un rol însemnat îl au 
utilajele și instalațiile cu care 
lucrăm. Utilajele sovietice de 
care dispunem ne ajută să 
obținem producții sporite și 
de bună calitate. Am vrea ca 
prin intermediul oaspeților să 
aducem oamenilor sovietici 
mulțumirile noastre. Sîntem 
încredințate că vizita dele
gației sovietice în țara noastră 
va contribui și mai mult la 
cimentarea prieteniei de 
nezdruncinat dintre poporul 
romîn și poporul sovietic, la 
întărirea colaborării lor rod
nice în interesul ambelor po
poare, în interesul întregului 
lagăr socialist. înalților oas
peți le spunem din toată ini
ma : „Vă așteptăm, prieteni 
dragi 1“

eitorilor foi volante, prin care 
erau chemați să se alăture pro
testului lor împotriva experien
țelor nucleare.

In ajunul demonstrației, con
ducătoarele mișcării „Femei, 
laptati pentru pace !” adresaseră 
președintelui Kennedy o telegra
mă prin care îl solicitau să a- 
nuieze efectuarea exploziilor nu- 
clare la mare altitudine. Agenția 
pentru dezarmare |i control a* 
supra armamentelor ■ refuzat 
să satisfacă această cerere.

★
TOKIO 15 (Agerpres). - Mi

nisterul Afacerilor Externe al 
Japoniei a cerut Statelor Uni
te să ia măsuri eficiente de 
securitate kt legătură cu in
tenția guvernului american de 
a efecuta explozii nucleare 
la mare altitudine în zona 
Pacificului. Prin intermediul 
ambasadorul-Ji Japoniei la 
Washington. Ministerul Aface
rilor Externe a subliniat că 
guvernul japonez este nevoit 
să amintească o dată mai 
mult guvernului Statelor Uni
te că Japonia își rezervă 
dreptul de a cere compensa
ții pentru pagubele care vor 
fi pricinuite Japoniei în urma 
experiențelor nucleare ame
ricane la mare altitudine.

★
HAVANA 15 (Agerpres). — 

„Spațiul cosmic aparține tu
turor” — sub acest titlu ziarul 
„El Mundo” a publicat un ar
ticol de fond în care critică 
vehement planurile nebunești 
ale militariștilor americani.

Guvernul Statelor Unite, scrie

ziarul, îți continuă politica sa 
oarbă, provocatoare, care, dacă 
nu va fi infrinată, s-ar putea 
solda cu o catastrofă.

Arătind în continuare că 
Cosmosul, ca și largul mării, 
aparține întregii lumi și trebuie 
să fie folosit în interesul păcii, 
spre bunăstarea tuturor locuito
rilor globului, ziarul continuă: 
„Proiectul Pentagonului aprobat 
de Casa Albi reprezintă un a- 
tentat evident împotriva dreptu
rilor omenirii — unicul stăpin 
al spațiului cosmic — pe care 
imperialiștii vor să-l folosească 
cu atîta lipsă de răspundere îm
potriva omenirii. Spațiul cosmic 
aparține tuturor, iar încercările 
de a ignora acest fapt constituie 
o provocare cît se poate de aven
turoasă la adresa omenirii.

ATENA 15 (Agerpres). —« 
TASS transmite: Tineretul din 
Grecia se pregătește pentru cel 
de-al 8-lea Festival mondial al 
tineretului și studenților de la 
Helsinki. A fost constituit comi
tetul grec de pregătire pentru 
festival condus de deputatul 
E. Kotris, fost ministru.

In declarația dată publicității 
de comitetul de pregătire se 
spune că ideea organizării fes
tivalului a suscitat un viu inte
res în cercurile largi ale opiniei 
publice și ale tineretului și că 
se depun eforturi pentru a tri
mite la Helsinki o delegație 
greacă reprezentativă.

Comitetul de pregătire con
damnă cu hotărîre campania de 
calomnii dezlănțuită în ultimul 
timp de unele ziare, inclusiv de 
„Kathimerini”, împotriva festi
valului pentru a împiedica par
ticiparea la el a tineretului grec.

LONDRA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : In fabrici, uzi
ne, și instituții, organizațiile sin
dicale și obștești din Anglia des
fășoară o largă campanie de 
pregătire în vederea Congresu
lui mondial pentru dezarmare 
generală și pace, care va avea 
loc la Moscova. După cum a- 
nunță ziarul „Daily Worker”, se 
aleg delegații la congres și are 
loc strîngerea mijloacelor nece
sare plecării la Moscova a dele
gației engleze.

Congresul de la Moscova tre
buie să întrunească sprijinul tu-

(’oniiinicmiil comun sovieto-seiie/>tilw
MOSCOVA 15 (Agerpres).

TASS transmite: în co
municatul comun sovieto-sene- 
galez semnat la 14 iunie de 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de Mamadu Dia, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Sene
gal, se arată că „în urma 
schimbului de păreri s-a con
statat identitatea punctelor 
de vedere a celor două părți 
într-o serie de probleme in
ternaționale actuale”.
: Uniunea Sovietică și Re
publica Senegal consideră că 
pentru asigurarea păcii ge
nerale și securității interna
ționale ar avea o însemnătate 
hotărâtoare dezarmarea 
rală și totală rib un 
control internațional.

Guvernele Uniunii 
i și RepubUdl 

apreciază la înaltă 
însemnătatea Declarației Adu
nării Generale a O.N.U» cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor șl popoarelor 
.coloniale și consideră că este 
necesar să fie adoptate mă
suri efective în vederea unei 
.cît mal grabnice traduceri în

gene- 
strict

So vie- 
Senegal 
valoare

XIENG KUANG 15 (Ager
pres). — La 14 iunie, prințul 
Suvanna Fumma, primul mi
nistru al guvernului provizo
riu de coaliție al Laosului, s-a 
înapoiat la Xieng Kuang, ve
nind de la Luang Prabang, 
unde a fost în audiență la re
gele LaosuluL

Agențiile de presă relatează

Conferința de presă
a lui Kennedy

WASHINGTON 15 (Ager- 
preș). TASS transmite : La 14 
iunie a avut loc la Casa Albă 
o conferință de presă a pre
ședintelui Kennedy. In legă
tură cu schimbul de mesaje 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy cu prilejul reglemen
tării problemei laoțiene, un 
corespondent l-a întrebat pe 
președinte daci nu consideră 
că „formula laoțiană" poate fi 
aplicată într-o anumită formă 
la rezolvarea problemei Ber
linului occidental și Germa
niei. Kennedy a răspuns nega
tiv, declarind că situația din 
Laos diferă de situația din 
Berlin.

După părerea lui Kennedy 
trebuie să se mai aștepte un 
timp oarecare spre a se con
vinge că 
problema

făptuit. „Dacă se va reuși, a 
spus el, înseamnă că se va în
registra un progres promiță
tor spre relații mai priete
nești intre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite și vom putea 
să discutăm alte probleme".

Răspunzind la întrebarea 
privind stadiul programului a- 
merican de cercetări în dome
niul Cosmosului, președintele 
a spus că, după părerea lui, 
Statele Unite nu ocupă pri
mul loc în acest domeniu.

acordul încheiat tn 
Laosului va fi în-

WASHINGTON. — Armata 
americană a anunțat că o ra. 
chetă de tip „Pershing", lan
sată la Cape Canaveral, a că
zut in Oceanul Atlantic, deoa
rece cea de a doua treaptă a 
sa nu mai funcționa normal. 
Racheta urma să străbată o 
traiectorie de peste 240 de km. 
Cauzele eșecului nu au fost 
anunțate.

declarații, 
să 

total 
cele-

viață a acestei 
pentru ca colonialismul 
fie lichidat definitiv și 
atît în Africa cît și în 
lalte regiuni ale lumii”.

Cele două părți și-eu expri
mat satisfacția „în legătură 
cu perspectiva reală care s-a 
întrezărit pentru reglementa
rea definitivă a problemei al
geriene și crearea statului al- 
gerian independent”. Ele au 
condamnat cu hotărîre acti
vitatea criminală a celor care, 
cu ajutorul terorii sîngeroase, 
urmăresc zădărnicirea acordu
rilor de la Evian.

în timpul discutării pro
blemelor privind relațiile so- 
yieto-senegaleze, părțile au 
declarat că acordă o deosebită 
importanță dezvoltării legătu
rilor comerciale reciproce, co
laborării economice și schim
bului cultural-

în comunicat se subliniază 
că hotărîrea de a se stabili 
relații diplomatice „va contri
bui la îmbunătățirea înțelege- 
rii reciproca între popoarele 
celor două țări, la dezvoltarea 
colaborării internaționale, pre
cum și la consolidarea păcii 
generale”.

că regele a fost de acord cu 
formarea guvernului de coali
ție al Laosului.

Luînd cuvîntul la aeroport, 
prințul Suvanna Fumma a 
declarat că regele a ascultat 
raportul său și a cerut ca gu
vernul de coaliție să fie con
stituit până la 19 iunie. El a 
adăugat că la 18 iunie 
membrii cabinetului său 
pleca la Vientiane pentru de
punerea jurământului.

După cum transmite agenția 
France Presse, Suvanna Fum
ma și-a exprimat convingerea 
Că „problema laoțiană poate 
fi reglementată pe cale con
stituțională". El a precizat că 
guvernul își va prelua ime
diat sarcinile și „va desemna 
o delegație unică pentru Con
ferința celor 14 state de la 
Geneva în problema laoțiană, 
care ar putea fi convocată în 
jurul datei de 2 iulie". Lucră
rile vor dura cîteva zile și 
conferința va putea, fără în
doială, să se încheie pînă la 
15 iulie. Prințul Suvanna Fum
ma a declarat că el va con
duce delegația guvernului de 
coaliție care urmează să plece 
la Geneva pentru semnarea 
acordului cu privire la Laos.

VARȘOVIA 15 (Agerpres). 
Delegația Republicii Populare 
Romine, condusă de Al. Sen- 
covici, ministrul industriei 
ușoare, care a participat la 
deschiderea Tîrgului interna
țional de la Poznan, a făcut 
la 14 iunie o vizită lui E. Sta- 
winski, ministrul industriei 
ușoare a R. P. Polone.

în timpul vizitei în Polonia, 
delegația romînă a vizitat fi
latura de mătase din Kalisz 
și alte întreprinderi.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Intr-un mesaj de răspuns adre
sat lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., premierul britanic Mac
millan declară că împărtășește 
speranfa lui N. S. Hrușciov că 
în curînd va fi încheiat un acord 
international care va consfinți 
definitiv rezolvarea problemei 
Laosului. Celelalte probleme in
ternaționale care ne preocupă
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toți 
vor

Pp scurt
în prezent pot fi de asemenea 
rezolvate pe calea tratativelor 
pașnice, scrie Macmillan.

BUDAPESTA. — La Buda
pesta și-a încheiat lucrările 
consfătuirea științifico-meto. 
dologică a institutelor de eco
nomie agrară din 
cialiste. Au fost 
probleme privind 
rea in agricultură 
probleme teoretice 
ale dezvoltării intensive a 
griculturii. La consfătuire 
participat și o 
R. P. Romine.

țările so- 
dezbătute 
planifica- 

precum și 
și practice 

a- 
a 
adelegație

MOSCOVA. — 
la Moscova s.au 
dințele Comitetului executiv 
al Comisiei internaționale a 
marilor baraje. Au participat 
reprezentanți ai Angliei, Au
striei, Bulgariei, Franței, Po
loniei, României, S.U.A., 
U.R.S.S. și altor țări.

La 14 iunie 
încheiat șe-

turor celor care sînt cu adevărat 
interesați în salvarea omenirii, 
a declarat L. Hogben, profesor, 
de medicină, membru al Socie
tății regale a Marii Britanii, in
tr-un apel publicat de ziarul 
„Daily Worker”.,

★
OTTAWA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : Ideea Con* 
greșului mondial pentru dezar
mare generală și pace de la 
Moscova este sprijinită de 
cele mai diferite pături ale 
populației din Canada. Parti
zanii păcii și dezarmării aleg 
delegați la Congres și le fac 
recomandări. „Sperăm, se spu
ne într-una din aceste reco
mandări, că întilnirile și 
schimbul vostru de păreri in 
problema dezarmării, proble
mă de importanță vitală, vor 
contribui la înfăptuirea celei 
mai fierbinți aspirații a ome
nirii — dezarmarea generală 
și totală — ca singura cale 
justă spre pace. Marele vos
tru „parlament dl popoarelor" 
trebuie să ajute ca anul 1962 
să fie transformat in anul 
dezarmării".

A

In căutarea
zilei de ieri

e la o 
rul 
englez 
Mail" 
foarte 
îngrijorat de soar
ta posesiunilor 

britanice din Africa. El și-a 
trimis deunăzi un corespon
dent special, pe John Hali în- 
tr-un turneu „da observare a- 
tentă și studiu", prin „conti
nentul negru".

Acum cîteva zile „Daily 
Mail" a publicat un amplu ar
ticol în care face bilnțul aces
tei expediții de studiu". Ar
ticolul începe prin a caracte
riza în chip sugestiv perspec
tivele pozițiilor engleze în a- 
ceastă parte a lumii:

„Dacă lucrurile vor evolua 
în aceiași direcție și de acum 
înainte, peste cel mult zece 
ani Commonwealthul bri
tanic nu va mai însemna ni
mic pe marele continent afri
can".

După părerea lui Hali, toate

vreme zia- 
conservator

JkiUy 
se arată 

alarmat și

Însemnări
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItl

nenorocirile care s-au abătut 
asupra colonialiștilor s-ar da
tora faptului că Africa suferă 
de „un exces de democrație 
parlamentară", care, după cum 
susține corespondentul special, 
este străină spiritului africa
nilor. Autorul este convins că 
dacă în colonii n-ar exista 
partide politice, sindicate și 
alte erezii asemănătoare, Bri- 
tania ar putea să mai hotă
rască multă vreme destinele 
a milioane de africani.

Ce-i de făcut ? Hali propune 
ca posesiunile Angliei să fie 
rapid și abil împărțite „în 
mici principate, pe triburi" El 
susține că „în asemenea for
mațiuni statale nu-și găsesc 
locul nici partidele politice, 
nici sindicatele". Prin urmare, 
singura ieșire ar fi ca în A- 
frica britanică să se mențină 
cele mai înapoiate forme de 
relații sociale, sau, cu alte cu
vinte, să fie frînat cu orice 
preț progresul.

Nu putem decît să-l compă
timim pe d-l Hali. Rețetele pe 
care le prescrie sînt vechi și 
de mult aplicate de 
liști. Ele nu mai au 
un efect.

D-l Hali s-a trezit 
ziu. Programul pe 
formulat cu atîta convingere 
a întîrziat cu cel puțin o ju
mătate de secol.

Apariția partidelor politice 
și a altor organizații de luptă 
pentru eliberarea posesiunilor 
engleze din Africa nu se dato- 
rește lipsei de prevedere a 
ministerului britanic al colo
niilor, ci reprezintă o evoluție 
necesară, firească a relațiilor 
sociale. Tocmai din această 
cauză Africa britanică se va 
dezvolta și pe viitor „în ace
eași direcție", adică în direc
ția care l-a contrariat atît de 
mult pe corespondentul spe
cial al ziarului „Daily Mail"

E. R.

colonia- 
însă nici

prea Ur
care l-a


