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în zilele de 14 și 15 aprilie 
a avut loc sesiunea științifică 
comună a Școlii superioare de 
partid „Ștefan Gheorghiu", In
stitutului de istorie a partidului 
de pe lîngă C.C. al P.M.R., 
institutelor de științe sociale ale 

* ~ * și a
militare generate, 

celei de-a 90-a ani- 
nașterii lui V. I.

în

Să întîmpinăm cel de-al lll-lea Congres al P.M.R.
cu noi realizări în muncă!

Noi colective de muncă răspund
u ••

Chemarea la întrecere socia
listă lansată în cinstea celui de 
al lll-lea Congres al P.M.R. de 
eătre cele 19 întreprinderi din 
țară a avut un puternic ecou în 
toate întreprinderile, fabricile și 
uzinele din țară-

Petroliștii, metalurgiștii, con
structorii, textiliștii și ceilalți oa
meni ai muncii din regiunea Plo
ești și Pitești au primit șl 
ei cu Înflăcărat entuziasm 
chemarea la întrecere în 
cinstea celui de al lll-lea 
Congres al P.M.R. lansată 
de cele 19 întreprinderi din 
țară. Răspunzînd chemării, co
lectivele de muncă din 50 de u- 
nități industriale din aceste re
giuni — printre care : Rafinăria 
nr. 1 Ploești Uzinele „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej* Ttrgoviște, Schela de 
extracție Boldești, întreprinde
rea de transport țiței prin con
ducte Ploești, Uzinele „I. G. Fri
mu" Sinaia, întreprinderea 
„t Septembrie44 Bușteni, între
prinderea de foraj Rîmnicu 
Vîlcea, Uzinele „Vasile Tudose" 
Colibași, Schela de extracție Bă- 
beni, întreprinderea forestieră 
Stllpeni, întreprinderea textilă 
fell Iunie" Pitești, Fabrica de

confecții „6 Martie'- Curtea de 
Argeș, întreprinderea carboni
feră Cîmpulung Muscel, Uzina 
de sodă nr. 2 Govora și altele 
s-au angajat să dezvolte succe
sele de pînă acum în obținerea 
unor produse de bună calitate 
și la un preț de cost cît mai 
scăzut, contribuind astfel la în
tărirea și înflorirea economică a 
patriei noastre dragi. Pe baza 
dezbaterilor largi care au avut 
loc după apariția în presă a a- 
cestei chemări, în urma propu
nerilor făcute de muncitori, mai- 
ștri, tehnicieni și ingineri pen
tru descoperirea rezervelor in
terne, ACESTE ÎNTREPRIN
DERI S-AU ANGAJAT SA REA
LIZEZE ÎN ANUL 1960 PESTE 
PLAN 104960.000 LEI ECO
NOMII LA PREȚUL DE COST 
ȘI 57.932 000 LEI BENEFICII.

Printre întreprinderile care 
și-au luat importante angaja
mente se numără Rafinăria nr. 1 
Ploești al cărei colectiv s-a anga. 
jat să economisească 6.323.000 
lei la prețul de cost prin: îm
bunătățirea valorificării tonei de 
materie primă (2.934.000 lei) re
cucerea consumului de combustie

bil și chimicale (773.000 lei); 
îmbunătățirea calității produse
lor șj realizarea unor noi sorti
mente. De asemenea obținerea 
a 8.082.000 lei beneficii.

Angajamentele colectivelor de 
muncitori din întreprinderile re
giunilor Ploești și Pitești, luate 
ca răspuns la chemarea la între, 
cere, lansată de cele 19 între
prinderi fruntașe sînt o puterni
că expresie a dorinței lor de a 
îniîmpina Congresul al lll-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn cu noi succese pe drumul 
construcției socialiste și al ridi
cării nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

Petroliștii, metalurgiștii, con
structorii, textiliștii și ceilalți 
oameni ai muncii din întreprin
derile regiunilor Ploești și Pi
tești, alături de toți oamenii 
muncii din patria noastră, sînt 
hotărîți să-și pună întreaga lor 
capacitate și pricepere în slujba, 
luptei pentru obținerea de pro
duse de calitate superioară la 
un preț de cost cît mai scăzut, 
pentru a ocupa astfel un loc de 
frunte în această înflăcărată în
trecere.

Muncitorul fruntaș Gheorghe 
Rusu de la Uzinele „Icsif 
Rangheț" din Arad contro- 
lînd coaxalitatea unuia din 
strungurile produse de între

prindere.

Foto : P. POP

Cum organizați 
munca tinerilor în întrecere?

Un asp®<t din biblioteca Fa
cultății de tehnologia produ
selor alimentare din Galați. 
In prim plan, studenții Ioana 
Căldăruș, Răzmeriță Gheor
ghe, Cornelia Scărlătescu și 

Eugen Bălășoiu.

Răspund la ancheta noastră secretarii organizațiilor U.T.M. de la:

Uzinele „Republica4*

— în angajamentele luate de 
colectivul uzinei noastre în în
trecerea pornită în cinstea ce
lui de-al IlI-a Congres al parti
dului — ne spune tov. NICO- 
LAE GANEA, secretarul comi
tetului U.T.M, de la Uzinele 
„Republica" din Capitală — 
una dintre principalele surse de 
economii o constituie reducerea 
consumului specific de metal. 
Dar ca să obținem rezultatele 
pe care le dorim și pe care 
ne-am angajat să le obținem 
este necesar ca tinerii să-și ri*

.dice continuu nivelul de pregă
tire profesională, să-și însu
șească procedeele avansate de 
lucru. Iată de ce comitetul 
U-T.M. considera problema nr. 
1 ridicarea calificării profesiona
le a tinerilor, extinderea expe
rienței înaintate. In planul de 
acțiune al comitetului U.T.M. 
noi am prevăzut măsuri con
crete în acest sens. Comitetul 
U-T.M. va mobiliza un număr 
sporit de tineri la cele 10cursuri 
de ridicarea calificării profesio
nale care vor funcționa în uzină, 
în colaborare cu comitetul de în
treprindere și cercul AS1T, sub 
conducerea organizației de par
tid, comitetul U.T.M. va orga*

niza 9 cercuri de minim econo
mic pentru responsabilii brigă
zilor și posturilor utemiste de 
control, pentru tinerii care au o 
calificare mai ridicată și un ni
vel de cultură generală mai 
dezvoltat. Tot în direcția ridi
cării calificării profesionale a ti
nerilor, comitetul U-T.M. va or
ganiza schimburi de experiență 
între brigăzi și tineri, va mobi
liza pe tineri la conferințele teh
nice care se vor ține în uzină, 
va analiza în adunările gene
rale U.T.M. felul în care se 
preocupă tinerii de îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale.

Pe baza ridicării calificării 
profesionale, vom reuși să dez
voltăm și mai mult mișcarea de 
inovații în rîndul tinerilor. în 
planul nostru de muncă ne-am 
propus ca prin diferite forme, 
întîlniri între tineri și inovatori, 
organizarea, în colaborare cu 
cabinetul tehnic și cercul ASIT, 
a unui concurs pentru tinerii 
inovatori, dezbateri în brigăzi 
și adunări generale, să mărim 
numărul inovatorilor de la 32, 
cît au fost în primul trimestru 
al acestui an la 60. și să 
economisim prin inovații circa 
1.000.000 lei.

Uzinele 
„Ernst Thălmann**

Calitatea rulmenților trebuie să fie Ireproșabilă, latâ-i, în foto
grafie, pe tinerii ingineri Elena Tătaru și Constantin Băiceanu 
de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, verificînd cu atenție 

exactitatea execuției rulmenților.
Foto : I. URDEA

— Ca urmare a angajamentu
lui luat de colectivul uzinei noa
stre, — ne spune tovarășul Pavel 
Ion, secretarul comitetului U.T.M. 
al Uzinelor „Ernst Thălmann* 
din Orașul Stalin — de a rea* 
liza economii în valoare de 
7.000.000 lei la prețul de cost 
prin reducerea consumului de 
metal (3000 tone), a procentw 
lui de rebuturi și prin îmbună
tățirea calității produselor, orga
nizația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid a stabilit 
unele măsuri menite să îndrepte 
și mai mult atenția tinerilor spre 
descoperirea posibilităților de 
reducere a consumului de metal, 
de reducere a procentului de re
buturi și îmbunătățirea calității 
produselor.

Pentru aceasta printre altele 
sau stabilit următoarele măsuri:

(Continuare în pag. 3-a)

Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Spania

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn trimite Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania și tuturor comuniștilor un 
salut frățesc și cele mai calde felicitări cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Spania.

în întreaga sa existență, Partidul Comunist 
din Spania, profund atașat nemuritoarelor idei 
ale marxism-leninismului, celor mai nobile nă
zuințe ale poporului spaniol, a luptat neabătut 
pentru libertate și democrație, pentru apărarea 
intereselor vitale ale poporului. Este vie amin
tirea luptei eroice dusă de Partidul Comunist 
din Spania. în fruntea tuturor patrioților și de
mocraților spanioli în timpul războiului civil îm
potriva forțelor fasciste interne și externe.

Partidul Muncitoresc Romîn și întregul nostru 
popor urmăresc cu caldă simpatie activitatea

neînfricată a comuniștilor spanioli, care, în con- 
dițiile grele de teroare și represiuni luptă cu 
abnegație pentru libertate și democrație.

Urăm Partidului Comunist din Spania noi 
succese în lupta pe care o duce pentru realiza
rea sarcinilor trasate de cel de al VI-lea Con
gres al partidului în vederea făuririi unei largi 
mișcări populare, pentru o Spanie democratică, 
independentă și iubitoare de pace. Sîntem con
vinși că lupta dusă de eroicul Partid Comunist 
din Spania pentru fericirea poporului spaniol 
va fi încununată de succes Salutăm fierbinte 
pe comuniștii spanioli întemnițați și-i asigurăm 
de solidaritatea noastră frățească.

Trăiască eroicul Partid Comunist din Spania I
Trăiască unitatea de nezdruncinat a mișcării 

comuniste internaționale 1

GOM1TETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Academiei R.P. Romîne 
Academiei 
consacrată 
versăni a 
Lenin.

La lucrările sesiunii au luat 
parte cadre didactice din învă- 
țăm-întul superior de partid și 
de stat, cercetători ai institu
telor de științe sociaîe, activiști 
de partid, ziariști.

în prima zi a sesiunii au fost 
prezentate referatele : ,,Leninis
mul — baza științifică a politi
cii Partidului Muncitoresc Ro
mm” de G. Lupșa, Janeta Brill 
și Carol Nîri; „V. I. Lemn și 
unele probleme din istoria Ro- 
mîniei" de Gh. Vasilichi și V. 
Varga ; „Principiile leniniste 
ale construcției armatei de tip 
nou și aplicarea lor de către 
Partidul Muncitoresc Romîn In 
făurirea și întărirea forțelor ar
mate ale R.P. Romîne" de ge- 
neral de armată Iacob Teolu și 
Maior A. Petri; „Politica leni
nistă a Partidului Muncitoresc 
Romîn de creare a bazei tehni- 
co-materiaie a socialismului” de 
E. Hutira și M. Părăluță j

„Lenin despre partinitate 
creația culturală" de M. Breazu.

In continuarea lucrărilor se
siunii, vineri au fost prezentate 
referatele: „Aplicarea consec
ventă de către Partidul Munci
toresc Romîn a principiilor le
niniste ale vieții interne de 
partid" de I. Mogoș și E. Go- 
deanu ; „V. I. Lenin, fondatorul 
principiilor politicii externe a 
statului socialist” de A. Mălnă- 
șan, V. Dumitrescu și I. Adam; 
„învățătura leninistă despre 
statul dictaturii proletariatului 
ca instrument principal al con
strucției socialismului” de C. 
Vlad și T. Caraciuc; „Aplicarea 
creatoare de către Partidul Mun
citoresc Romiîn a învățăturii 
leniniste despre transformarea 
socialistă a agriculturii* de F. 
Bailaure și S. Nica; „Leninis
mul călăuză în lupta Partidului 
Muncitoresc Romîn pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii din țara noa
stră” de S. Puni și P. Achim; 
„Actualitatea 
Lenin despre 
și muribund 
contemporan" 
Gh. Dolgu ;
niște ale internaționalismului 
proletar — temelia de nezdrun
cinat a unității mișcării comu
niste internaționale" de C. Flo- 
rea și N. Covaci,

învățăturii lui 
caracterul putred 
al capitalismului 
de Gh. Badrus și 
„Principiile leni-

In regiunea
In școlile din Sînnicolaul 

Mare a fost organizat un con
curs pentru cea mai bună recen
zie de film sau de carte desipre 
activitatea lui Vladimir Ilici 
Lenin. La acest concurs partid 
cipă un mare număr de elevi.

Din inițiativa Comitetului ra
ional U.T.M. Moldova Nouă —

La Miercurea Nirajului (raio
nul Tg. Mureș) numeroși tineri 
și vîrstnici, pionieri și școlari au 
participat la conferința „Despre 
viața lui Lenin** și au vizionat 
apoi filmul „Omul cu arma**. In 
raionul Tg. Mureș, la Dumbră- 
vioara numeroși cetățeni au luat 
parte la conferința „Despre co
pilăria și adolescența lui Lenin*.

(Agerpres)

Timișoara
zilele trecute a avut loc la Școa
la medie din Moldova Nouă o 
expunere despre viața și activi
tatea lui Lenin- Expuneri pe a- 
ceastă temă au avut loc și la 
Casa raională de cultură precum 
și la căminele culturale din co
munele raionului.

I- NIȚU

în comuna Moacșa din raionul 
Sf. Gheorgfie, la conferința „Des
pre viața și opera lui Lenin*1 au 
participat peste 250 colectiviști 
— îndeosebi tineri — din satele 
Moacșa, Eresteghin și Beșeneu. 
în comuna Bodoc din același 
ion s-a organizat un ciclu 
conferințe despre Lenin.

ra
de

Foto : AGERPRES

I

tradiții
Ancheta deschisă de ziarul 

„Scînteia tineretului' 
oficierii căsătoriei 
popular a stîrnit un interes deo
sebit în rîndurile tinerilor din 
regiunea noastră.

în patria noastră socialistă 
căsătoria a căpătat un conținut 
nou. La baza ei stau sentimen
te și idealuri dintre 
frumoase. Și primii 
cest drum ar trebui 
tr-un cadru nou, sărbătoresc, pe 
măsura vremurilor noastre.

Trebuie să arătăm însă că la 
Sfatul popular al orașului Con
stanța celebrarea căsătoriei nu 
a decurs întotdeauna într-o at
mosferă plăcută, sărbătorească, 
așa cum cere evenimentul. Sala 
destinată oficierii căsătoriei era 
mică, neîncăpătoare. Perechile 
de tineri căsătoriți care veneau 
la sfat trebuiau să aștepte in
tr-un hol nu prea primitor.

De curînd, au fost luate unele 
măsuri care vor asigura în vii
tor condiții bune pentru ofi
cierea căsătoriei. Astfel, la 
Sfatul popular al orașului 
Constanța se amenajează acum 
o frumoasă sală împodobită cu 
oglinzi, candelabre, flori, cu mo
bilă frumoasă. Această sală va 
avea numai destinația celebră
rii căsătoriilor. Aici tinerii căsă
toriți vor putea primi felicitările 
rudelor, prietenilor, tovarășilor 
de muncă. De asemenea, in i- 
mediata apropiere a clădirii sfa
tului se va deschide în curînd o 
florărie.

Acțiuni 
treprinde 
Așa cum 
regiunea 
r<j complet colectivizată.

pe tema 
la sfatul

cele mai 
pași pe a- 

fâcuți in

interesante se poț in
și în satele regiunii^, 
este de mult cunoscut, 
noastră are agricultu- 

Intre

prim-secretar

noi,

Tinerețe, prim SvcrS, clntea

La sfîrșitul unei 
zile de campanie

Seară de primăvară, caldă și 
plină de liniște. E liniște pe 
cîmpuri- Ziua de 
terminat. Oamenii 
în sat. In curtea 
agricole colective din 
raionul Buzău colectiviștii vîr
stnici și tineri au mai rămas 
să discute despre treburile de a 
doua zi. Tractoriștii, după ce 
au curățat tractoarele și le-au 
așezat în linie dreaptă, s-au a- 
mestecat și ei printre grupurile 
de colectiviști. Erau cu ei și 
Neacșu Ion. secretarul organi
zației de partid și inginerul șef 
Guțu Victor de la 
S.M.T- Stilpu.

— Ei, cum merg 
treburile campaniei? 
s-au interesat tova
rășii de la S.M.T.

Merg bine, le-au 
răspuns cîțiva colec
tiviști. £e apropiem 
de porumb.

— Anu-ăsta trebuie să obți
nem recolte frumoase, li s-a a- 
dresat inginerul, și colectiviști
lor li s-a părut firesc că el a 
zis „o să obținem** și nu „să 
obțineți", pentru că s-au obiș
nuit ca în lu-pta aceasta pentru 
recolte bogate, mecanizatorii să 
fie an de an alături de ei.

— Păi cu treburile astea am 
avea multe de discutat, a spus 
brigadierul Manea Ion, un băr
bat tînăr, bine legat la trup. 
Hai să mergem nițel la „Colțul 
roșu"-

Problema numărul unu a dis
cuțiilor a fost po-umbul. Primul 
a intrat în vorbă tractoristul 
Bichiru Tema.

— Anul ăsta putem să obți
nem o producție mare de po
rumb, să ajungem pînă la 4000 
și chiar 4500 *g boabe la hec
tar.

— Dar cum putem obține noi 
o asemenea recoltă mare ?

— Cum ? Ați văzut că anul 
trecut am obținut de pe unele 
terenuri peste 4 500 kilograme 
porumb la hectar.

— Putem să obținem o ase
menea recoltă, interveni ingine
rul șef de la S.M.T., Guțu V ic
tor. înainte de Insăm’nțat ogen 
rul trebuie brăzdat cu cultiva
torul, să se distrugă crusta de 
Ia suprafață, împiedidudu-se In 
felul acesta evaporarea apei. In

muncă s-a 
s-au întors 

gospodăriei 
Stiîlpu,

socialiste
Teodor Coman

al Comitetului regional U.T.M. Constanța

satele regiu*oamenii muncii din 
nii noastre se dezvoltă acum re
lații noi de muncă și convie
țuire. Pe această bază se înce
tățenesc și noi obiceiuri de via
ță, eliberate de misticism și 
obscurantism, se creează și se 
încetățenesc tradiții socialiste.

Uneori însă, oficierea căsăto
riei la sate se face într-un mod 
nesatisfăcător. Unii reprezen-

se bucure împreună cu tinerii 
căsătoriți, într-o atmosferă săr
bătorească. Organizația U.T.M. 
din gospodărie n-a venit însă eu 
nicio inițiativă in această pri
vință.

De altfel, trebuie spus că noi, 
organele și organizațiile U.T.M., 
nu ne-am îngrijit cum se cuvine 
de organizarea „nunților ute- 
miste", această frumoasă iniția-

Ancheta noastră: 
„Oficierea căsătoriei11

tanțî ai sfaturilor populare nu 
dau încă atenția cuvenită aces
tui eveniment, tratîndu-l mai 
mult 'n mod administrativ, iar 
organizațiile U.T.M. nu și fac 
simțită prezența în in'țierea de 
acțiuni frumoase, tinerești me
nite să dea actului căsătoriei 
o notă deosebită, sărbătorească. 
De ce n-am face din sărbătoa
rea tinerilor căsătoriți o adevă
rată serbare populară la care 
să ia parte întregul sat ?

De curînd, în satul Beilic, ute- 
mistul Tudor Manole s-a căsă 
torit cu utemista Tudora Lupu. 
Amîndoi sînt fruntași în muncă 
la gospodăria colectivă, stimați 
de colectiviști pentru hărnicia 
lor. Și cum era firesc, la oficie
rea căsătoriei lor, foarte mulți 
dintre tovarășii de muncă au 
dorit să-i felicite, să le ureze 
viață îndelungată și fericită, să

tivă a organizațiilor U.T.M. din 
Regiunea Autonomă Maghiară. 
Așa cum s-a remarcat, această 
inițiativă are darul de a face 
din sărbătoarea tinerilor căsăto
riți o sărbătoare a întregului co
lectiv în care muncesc și trăiesc 
aceștia. Studiind experiența or
ganizațiilor U.T.M. din R.A.M. în 
această privință noi ne-am pro
pus odată cu aplicarea ei în 
satele regiunii noastre s-o îmbo
gățim cu elemente noi. Așa, de 
exemplu, ne-am gîndit să orga
nizăm la aceste nunți progra
me artistice special pregătite în 
cinstea tinerilor căsătoriți, 
cele mai frumoase cîntece 
nuntă din folclorul nou al 
giunii ; o felicitare frumoasă 
partea organizației U.T.M.,
cadou plăcut (albume cu foto
grafii din viața satului, cărți, o-1 
biecte de artă populară lucrate

cu 
de 
re- 
din 
un

iarna asta n-au fost zăpezi șl 
cu atît mai mult '
atît cît este, trebuie

Bichiru Toma își 
vorbelor.

— Apoi, știți bine, 
am dat cu cultivatorul și cu 
sapa rotativă (nu ne-ați * lă
sat să^ dăm peste tot cu sapa 
rotativă, ziceați că stricăm po
rumbul) și am efectuat trei 
prașile mecanice, ați văzut ce 
mîndrețe de porumb s-a făcut. 
Anul ăsta să facem toate lucră
rile recomandate de agrotehnică.

— Dar

umiditatea, 
păstrată, 
reluă firul

acolo unde

Mecanizatorii și co
lectiviștii din Stilpu 
se sfătuiesc in vede
rea cultivării in bune 
condiții a porumbu

lui.

de utemiștî) — iată te* cri tea 
surprize care pot îmbogăți bucu
ria tinerilor căsătoriți. După pă
rerea noastră principalul obiec
tiv în organizarea nunților ute- 
miste trebuie să fie legarea și 
mai strinsâ a tinerei familii de 
colectivul socialist Intr-un cu- 
vint, acțiunile inițiate cu acest 
prilej trebuie să aibă un carac
ter educativ.

In legătură cu organizarea 
sărbătoririi căsătoriei aș vrea 
să subliniez în mod deosebit ur
mătorul fapt:

In satele noastre există, de 
veacuri, tradiții dintre cele mai 
diverse legate de acest eveni
ment Sint printre ele și obice
iuri perimate, care reflectă con
cepții înapoiate privind clădirea 
noului cămin ; dar cele mai 
multe scot la iveală optimismul, 
dragostea de viață a poporului 
muncitor, năzuințele sale spre un 
viitor frumos. De la orații de 
nuntă, cîntece și jocuri vesele 
și pînă la strigături, creațiile 
folclorice ale poporului, legate 
de actul căsătoriei, sînt pe cît 
de variate ca formă pe atît de 
bogate în semnificații. Să le 
dăm acestor tradiții un conținut 
nou, corespunzător condițiilor 
noi de viață din patria noastră, 
să le îmbogățim cu elementele 
noi care s-au creat în legătură 
cu sărbătorirea căsătoriei și să 
creăm pe această bază tradi
țiile noastre socialiste. Noi ce
rem în această acțiune și spri
jinul folcloriștilor din regiunea 
noastră, al cadrelor didactice.

E de datoria noastră să orga
nizăm în așa fel oficierea căsă
toriei îneît momentul acesta să 
rămînă pentru toată viața in 
amintirea tinerilor noștri,

și voi tractoriștii să 
lucrați mai atent, 
interveni colectivis
ta Necula Stela- De 
acuma, de la însă- 
mînțare, să faceți ja
lonarea așa cum tre
buie, să se poată se
măna în rinduri 
drepte. Altfel, cînd 
faceți prașilele me

canice tăiați porumbul, și-i 
păcat de sămința pierdută.

Stoica Apostol, șeful brigăzii 
de tractoriști, om mai în vîrstă 
și cumpănit, comunist, îi ascul
ta pe fiecare atent.

— Ce 
interveni 
dreptate, 
viștii. O 
așa cum . ,
că nici un fir de porumb n-o 
să se prăpădească.

Firește discuția a ajuns și la 
porumbul siloz.

Anul trecut s-au planificat și 
s-au obținut 20.000 kilograme 
porumb siloz la hectar. Anul a- 
cesta suprafața s-a mărit la 13 
hectare și s-a planificat să se 
obțină de pe fiecare hectar cîte 
35 000 kilograme. S-a planificat 
o suprafață mai mare fiindcă 
s-a hotărit cumpărarea 
20 de vaci cu lapte.

— Vorba e, dacă se 
sectorul zootehnic tot 
destul nutreț — afirmă 
durat președintele 
lancu I. Gheorghe.

— Anul trecut ați obținut 
20.000 kilograme porumb siloz 
la hectar. Puțin. Țineți minte 
cum a fost îngrijit porumbul. 
1 s-a dat o singură prașilă și 
apoi a fost lăsat în voia soar- 
tei. Nu l-ați îngrijit ca pe cel 
de boabe, l-ați desconsiderat 
Anul acesta trebuie să trageți 
învățătură din asta. Ați plani
ficat să obțineți 35.000 kilo
grame la hectar. Trebuie să pu
nem porumbul mai des pe rînd, 
mai rar între rînduri, să asigu- 
râm cel puțin 40.000 fire la 
hectar și să-i dăm o sapă rota
tivă și cîte trei prașile pe vară. 
Trebuie să obținem peste 40.000 
kilograme la hectar. Putem să 
facem asta- Cînd nu puteți să-I 
prășiți voi venim și-1 prășim 
noi, mecanic- O să lucrăm îm
preună.

Acum, în toiul campaniei, 
discuția mecanizatorilor cu co
lectiviștii a fost o treabă de 
gospodari, care știu că chibzu
ind bine treburile, luînd măsUri 
bine gîndite și pornind la înde
plinirea lor împreună, succesul 
e asigurat.

A î. ZAINESCU

să mai lungim vorba,
el. Tractoriștii au 

Au dreptate și colecti- 
să se facă jalonarea 
trebuie și vă promitem

mărește 
n-avem 
îngîn- 

colectivei

Cele două tinere pe care le ve
deți în fotografie sînt de la 
I.M.S. Cîmpulung. Ele își înfru
musețează locul de muncă cu 
ghivece de flori primite de la 

sera întreprinderii.
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Cum l-am cunoscut pe Vladimir Hid

V. I. Lenin în 1919

întâlnirile mele pictură de :

D. A. NALBANDIAN

cu Lenin
In Rusia revoluționară mă a- 

flam de pe Io mijlocul lui apri
lie 1917. Am fost de față la 
toatâ desfășurarea tot mai în
frigurată a evenimentelor înce- 
pînd de la această dată.

La Odesa, unde eram refu
giat, conduceam Centrul revolu
ționar rom în și ziarul lui 
„Lupta". în calitate de reprezen
tant al Centrului revoluționar ro- 
mîn am plecat în primele zile 
ale lui decembrie 1917 de la 
Odesa la Petrograd spre a mă 
pune în legătură cu Guvernul 
Comisarilor Poporului în fruntea 
căruia $e afla Lenin.

Astfel am avut fericirea de a-l 
vedea pe manete conducător al 
Revoluției, și a mă întâlni cu el.

Cu toate greutăți te drumului, 
căci lupta mai continua cu duș
manii revoluției, prin centru! și 
sudul Rusiei, mai ales prin a- 
propierea căilor de comunicație, 
am ajuns cu bine la Petrograd.

M-am pus în contact cu comi
sarul poporului la afacerile ex
terne, (așa se numeau pe atunci 
miniștrii) și î-am predat un 
lung memoriu asupra situației 
din Romînia și Balcani. Un me
moriu identic l-am lăsat comi
sarului, după propria lui propu
nere, ca să-l predea lui Lemn, 
care atunci era foarte ocupat și 
nu mă putea primi.

Peste cîteva zile Lenin mă 
chemă telefonic și-mi trimise 
propria lui mașină. Voia să 
discute cu mine despre pro
blemele ridicate în memoriu 
precum și despre alte probleme.

Am ajuns la marele pclat 
Smolnîi (fost institut pentru fe
tele „nobililor") care pe atunci 
era sediul statului major al Re
voluției. Am trecut însoțit de șo
fer, prin furnicarul de lume de 
la biroul de control și de pe 
scări și am ajuns la biroul lui 
Lenin de la al 
treilea etaj.

Am străbătut 
foarte mare și 
spre ușa care ducea la biroul 
lui Lenin. Șoferul mi-a luat-o 
înainte spre a vesti sosirea mea. 
Cînd m-am apropiat de ușă, ea 
s-a deschis și cineva, cu o coa
lă de hârtie în mină, apăru in 
pragul ei. Necunoscîndu-I pe 
Lenin nici măcar din fotografie 
am crezut că persoana apărută 
era secretarul lui, ieșit să mă 
conducă. Ne-am dat călduros 
mina și intrarăm împreună. In 
birou însă nu mai era nimeni, 
ceea ce însemna că aveam 
înaintea mea pe Lenin. De par
tea sa, Lenin, fără nici o forma
litate prealabilă de prisos, intră 
îndată în vorbă. El mi a citit o 
rezoluție pe cane tocmai o în
tocmise și care mergea pînă la 
mijlocul feței a treia a coalei 
de hirtie ce o avea în mină cînd 
mă întîmpinase. Apoi așteptă 
părerea mea. Eu am făcut o ob
servație cu privire la punerea u- 
nei anumite probleme în rezolu
ția respectivă. Lenin și-a însem
nat această observație, ștergând 
din rezoluție cele cîteva rinduri 
la care se referise remarca mea. 
Vorbi apoi despre memoriul 
ce-i fusese inmînat din partea 
mea, despre .problemele ridicate 
acolo.

Convorbirea noastră a fost 
întreruptă de un tovarăș care a 
intrat să raporteze urgent lui 
Lenin cîteva știri și întîmplări 
din cursul nopții — intre altele 
atacarea ambasadei italiene de 
către o bandă de contrarevolu
ționari (era tactica întrebuința
tă de către contrarevoluționari 
ca să creeze, nu numai dezordi
ne, ci și dificultăți și conflicte 
diplomatice cu țările capitalis
te). Lenin, foarte contrariat se 
așeză pe scaun, și ceru să as
culte amănunte despre cele in-

tîmplate. Urma să se consulte 
și să dea ordine.

Aceasta puse capăt primei 
noastre intilniri și convorbiri.

Voi păstra pentru totdeauna 
impresia puternică ce mi a fă
cut-o această primă intîlnire cu 
Lenin. El îmi apăru ca un om 
simplu, calm și sigur pe sine. 
Chipul lui viguros, preocupat de 
gînduri, respira bărbăție și ener
gie.

înainte de a pleca am mai 
privit odată camera în care lu
cra. Ea era împărțită în două 
- „birou" și „dormitor" — prin- 
tr-un paravan. Aici lucra și trăia 
Lenin in zilele Revo'jt’e? 
Octombrie. Era postul 
veț e și ie coma.Mc < 
kr comandant de csi 
oare a sfert nedtett 
cetei moi mori zgud 
țicoane ce a deschis 
și omenirii o eră

doilea sau al

o cancelarie 
mă îndreptam

♦
După această p-'mâ și neui

tată intîlnire, Fam mc: văzut de 
cîteva ori pe Lenin și am mai 
vorbit de cîteva ori cu dînsuL 
Astfel stind in imediata cpro- 
piere a tribunei, 1-cm priv-t și 
ascultat pe Lenin vorb’-d Jc c 
lll-lea Congres al Sovietelor pe 
întreaga Rusie. Acolo Lenin, en
tuziasmat ca întreaga scâ. o 
proclamat puterea sovietteâ oc 
formă de guvemămint c Ruse 
și a subliniat faptul că nou: sfert 
proletar contrar așteptărilor și 
prevederi-o*- cdverscriA©r oare 
niri „ocordou" deci: 2-3 soață - 
mîni de ex «stanță, dure oe< ca 
15 zi te mai mult deci Comuna 
din Poris, primul stat protetar 
din lume.

Sec*a. la rf'stu' seaîntator c- 
cestu? Ccng-es- mc- âta nrt
de cievc or. pe Ler. - - z
spre ies re. îmi zi-'bec. - st”“ 
gea mina, spunea două-re cu 
vinte de salut.

Cec din urma și memoaubdâ 
întilni-e cu Lenin c fost «o o șe
dință nocturnă a Guvemuiui 
Comisarilor poporului, la core 
om fost chemat pentru o comu
nicare ce mă privea.

Aceasta era aproape de mij
locul lui februarie 1918. Pe la 
orele două noaptea Len’n a ie
șit din ședința și m’-a in minat 
decretul de nurr re ca membra 
in înaltul Colegiu creat atunci 
pentru lupta impair .<j contrare
voluției de la Sud. Lenin r -a 
arătat’apoi unele vederi 
sale privitoare la 
sud și felul cum 
acolo, mi-a strins 
despărțit

A fost cea din 
cînd l-am mai văzut, am 
cu el și i-am mai strins mina...

Dar am mai simțit odată mi
na lui prietenească.

Ceva mai tîrziu armata ger
mană care se afla în război cu 
Rusia, ocupase mai tot sudul 
Rusiei, Ucrainei, Crimeei, Cau- 
cazul.

Am fost arestat la la ha de 
autoritățile germane și depus la 
închisoarea din citadela Seva- 
stopolului.

Vestea arestării mele a ajuns 
la Moscova, la Lenin. Tocmai 
atunci fusese trimisă 
ocupat de nemți, o 
diplomatică sovietică 
nele tratative cu 
Lenin a transmis imediat instruc
țiuni acestei delegații diplomati
ce să ceară de la nemți trata
ment corespunzător și elibera
rea mea. In același timp un cu
rier trimis de la Moscova, tre
ci nd liniile de demarcație, a a- 
juns în celula mea, spre a-mi 
aduce pe lângă 
știri.

Astfel, Lenin 
depărtare mina

La subotnicele
comuniste

De multe ori mi-am depănat 
amintirile despre Lenin. De fie
care dată o fac tu emoție, cu 
deosebită plăcere. Pe vremea 
cînd se petreceau lucrurile des
pre care voi vorbi eram foarte 
tînăr. Dus de vijelia războiului 
nici nu visam măcar că voi a 
junge cândva să-l văd pe Lenin 
de aproape. să-l aud vorbind. 
Nu visam sâ muncesc la cîțiva 
pași de omul care conducea cu 
mină sigură poporul rus pe dru
mul unei vieți libere fi fericite 
fără exploatarea omului de că
tre om. Mâ număram printre 
sutele de mii de ostași tri
miși să moară pentru intere
sele burgheziei. Ca atîția alții 
am căzut prizonier. Puțin mai 
tîrziu am ajuns să înțeleg che
marea revoluției pentru victoria 
căreia am luptat și eu înrolat 
în gărzile roșii, credincios cau
zei poporului și lui Lenin. Ră
nit grav în luptele cu cazacii 
în Cuban am fost internat în- 
tr un spital la Saratov. După ce 
m-am vindecat însă dorința mea 
de a lupta în slujba revoluției a 
reînviat tot atît de puternic pe 
cît fusese înainte. Datorită aju
torului care se dădoa răniților 
(haine, cărți, bani) am avut po
sibilitatea să-mi procur proteza 
de care aveam nevoie. M-am 
dus la Moscova. Mă simțeam în
deajuns de puternic ca să pot 
continua lupta muncind.

Poporul rus. condus de par
tidul clasei 
Lenin trecuse 
organizată în 
rănilor lăsate 
țării întregi.

In fiecare sîmbătă se organi
zau mari acțiuni de muncă vo
luntară pentru curățirea dărâ
măturilor și ruinelor. La aceste 
subotnice participa tot poporal în 
frunte cu membrii Comitetului

muncitoare. de 
deja la acțiunea 

vederea lichidării 
de războiul civil

V. I. Lenin în tren, în drum 
spre Petrograd — 1917

din
zz:*'- 

ge-'^rin- 
rcert

pictură de:
P. VASILIEV

O adunare
Kremlin

1913. 
izaî în 

ausiro-unga- 
Ttnuniâ-

Central. Din cele trei prilejuri 
cînd am putut să-l văd și să-l 
aud pe Lenin două mi le-a ofe
rit tocmai subotnicele acestea. 
Ieșeam la lucru încolonați cu 
fanfara în frunte și cîntam tot 
drumul. De două ori grupului 
în care lucram eu i s-a repar
tizat sectorul învecinat aceluia 
unde munceau membrii Comite
tului Central. Lenin se afla prin
tre ei. Ilici și ceilalți cărau 
niște grinzi mari la care tre
buiau să pună umărul cîte 6 
deodată. Niciodată nu mai au
zisem ca vreun șef de stat să 
fi făcut muncă în rînd cu mun
citorii. Lenin știa să dea exem
plu personal și în cele mai mici 
lucruri. ÎI vedeam cu cîtă însu
flețire muncea. Se afla acolo 
unde era mai greu constituind 
un exemplu pentru noi toți.

Altă dată, cu ocazia manife
stației organizate în cinstea Con
gresului Internaționalei a IlI-a 
1 am auzit vorbind. Mărșăluiam 
«i eu printre manifestanți în 
grupul soldaților maghiari care 
se înrolaseră în gărzile roșii. 
Pentru că noi rămăsesem încă 
cu deprinderea instrucției din 
armata austro-ungară Lenin ne-a 
recunoscut imediat în noianul a- 
cela de oameni după felul în 
care purtam arma. Știind că noi 
«intern voluntari maghiari a 
strigat în limba maghiară :

— Trăiască a doua revoluție 
proletară maghiară!

Spunînd aceasta în acele zile, 
după înăbușirea în sînge a re. 
voluției proletare ungare, Lenin 
avea previziunea unei noi revo
luții proletare maghiare. Este 
tocmai ce a înfăptuit în urmă cu 
15 ani poporul maghiar con
du* de partid în condițiile eli
berării U ngariei de către Armata 
Sovietică. Lenin știa să spună 
foarte multe în foarte puține cu
vinte. Știa să-ți arate simpatie, 
încredere Știa să te încurajeze, 
să-ți deschidă zările viitorului, 
cu felul său de a vorbi simplu 
■t excepțional de sugestiv.

ALEXAvngu 
Cluj

-----•-----

AAomente
de neuitat

care 
nici 
nici 

ci 
din 
era

situația 
trebuie 
mina și

ale 
de la 
lucrat 
ne-am

urma dată 
vorbit

în Kievul 
delegație 

pentru u- 
germanii.

altele și multe

mi-a întins din 
Iul prietenoasă.

M. GH. BUJOR

la

doi 
Atei 

evetu- 
zguduitoare 

ini

stai in «agă 
ani de zile 
m-au apucat 
menteîe _ 
aie anului 1917. Cu 
ajutorul gărzilor ro
șii revoluționare am 
reușit să evadez din 
lagăr. M-am înca
drat în rînduri'.e a- 
părătorilor revoluției, 
lucru pe care l-au 
făcut și tovărășii me; 
de lagăr. împreună 
cu gărzile roșii am 
dus lupta pe barica
de, o luptă pe viață 
și moarte. In anul 
1918 dnd s-a format 
regimentul al IlI-lea 
internațional de in
fanterie din Tașkent 
m-am Înscris volun
tar în acest regiment 
și am luptat pe fron
tul Orenburgului îm
potriva cazacilor albi 
ai lui Kokeak. După 
eliberarea
Orenburg de către 
regimentul interna
țional m-am încadrat 
în cavaleria cazaci
lor ruși denumită 
„Pervîi sovetschi o- 
renburgschi cavale- 
riischi cazacii polk“. 
Aici am luptat pe 
frontul Omsk, frontul 
Uralului inferior, apoi 
am mers pînă la Ma
rea Caspică- Din a- 
cest regiment »m

orașului

fost demobilizat in 
«oui 1921. Coman
dantul aces-e; mari 
umtâti de cavalerie 
era Ceapaev, iar co
mandant al „sotniei 
a treia’ tos*. Obu
hov, membra al Par
tid uiui Comunist.

Luptele au conti
nuat

Am ajuns pînă în 
orașul Garm. Multe 
luni am luptat îm
potriva armatelor al
be a’e emirului din 
Buhara care au fost 
nimicite. In luna mai 
a anuiui 1921 prizo
nieri. diferitelor na
ționalități, deci și 
cei din armata au- 
stro-ungară deveniți 
ostași ai armatei ro
șii au fost chemați 
la Moscova, de unde 
trebuia să ne reîn
toarcem la căminele 
noastre. Nici unul 
dintre prizonieri nu 
credea că va avea 
marea cinste și feri
cire să-l vadă 
Lenin.

Iată însă că 
nin ne-a chemat
Kremlin și a ținut 
cu noi o adunare. In 
cuvinte calde, părin
tești, conducătorul 
revoluției proletare 
ne-a mulțumit pen
tru contribuția adu
să la victoria revo
luției. în același 
timp Lenin ne-a a- 
tras atenția că oda
tă întorși în țările 
noastre vom avea 
de-a face cu capita
liștii și moșierii. Ne-a 
mai spus eă trebuie 
să lămurim masele

pe

Le
la

muncitorimii și țără
nimii pentru a se uni 
în lupta pentru in
staurarea dictaturii 
proletariatului. Nu 
pot sâ uit ultimele 
cuvinte ale lui Le
nin. Să nu uitați 
niciodată — nea 
spus el — că voi 
n-ați luptat numai 
Împotriva capitalis
mului rus, ci și a 
capitalismului inter
național. Lanțul scla
viei internaționale a 
fost rupt De aceea 
tovarăși, fiți siguri 
că mai devreme ori 
mai târziu fiecare ța
ră va urma 
socialismului-

Apoi am 
De atunci nu 
mai văzut pe

Cînd a murit eram 
in țară. Multe gîn- 
duri nu-mi dădeau 
pace. Inima îmi era 
zdrobită. In munții 
Dornei, seara aprin- 
deam focuri din 
vreascuri și mă gân
deam la Lenin.

în anii de după e- 
liberarea patriei noa
stre am povestit a- 
desea pionierilor și 
utemiștilor de prin 
aceste locuri despre 
întâlnirea mea cu 
Lenin.

Inima îmi e plină 
de o bucurie ce nu 
se poate uita nicio
dată- Am avut feri
cirea să-l văd și să-I 
aud pe Lenin-

calea

plecat. 
l-£wn 

Lenin.

PETRE GRĂMADA 
comuna Dorna Cvn~ 
dreni, raionul Vatra 

Bornei, regiunea 
Suceava

An dt m asUii. dar de 
che ori evoc vremurile ci nd ani 
luptat in gărzile roșii Îmi pare 
ca retntineresc

S-au scurs peste 40 de ani de 
cind l-am văzut pe Lenin de a* 
proape, și el mi-a vorbit II 
mai văzusem cu alte prilejuri 
de departe, de pildă, la 1 Mai 
1921 cind Anna ta roșie victori
oasă la Petrograd și Moscova a 
defilat în rinduri nesfîrșite în 
fața lui Lenin. N-am să uit ni
ciodată momentul acela în 
măreția nu era exprimată 
prin uniforme pompoase, 
prin armament formidabil, 
prin faptul că fiecare om, 
fiecare rind al coloanelor
un erou. Altă dată am avut o- 
cazia sa-i văd locuința in Krem
lin unde mergeam des fiind șo
ferul ambasadei Republicii so
vietelor maghiare. I am dus o- 
dată de la ambasadă lui Lenin, 
niște acte. Lipsea de acasă. M-a
primit Krupskaia. Am avut oca
zie să constat că Lenin trăia 
intr-un interior tot atit de sim
plu și de modest precum îi era 
îmbrăcămintea. In camera unde 
locuia Lenin am văzut multe, e- 
norm de multe cărți. Se aflau 
acolo toți clasicii literaturii u- 
niversale: Goethe, Balzac, Sha
kespeare etc Mai tîrziu cu alt 
prilej, trimis de asemenea cu 
niște documente oficiale am gă
sit numai pe menajeră. Femeia 
mi-a povestit că Lenin dăruin- 
du-și toate forțele luptei pentru 
victoria revoluției uita cu totul 
de sine ; mi-a arătat dejunul, 
pe care il pregătea, dejun de 
,,criză“ așa cum il avea toată 
lumea la .Moscova în vre
mea aceea, cînd aprovizionarea 
avea de înfruntat greutăți de 
nedescris. O rație de piine (100 
de grame) și 3 bucățele de za
hăr, puțin ceai Lenin știa să 
fie solidar cu poporul său și 
nu-și permitea regim special 
deși era bolnav, iar medicul in
sista să se hrănească din bel
șug. 1 se trimiteau uneori pa
chete foarte bogate cu alimen
te. Nu le păstra niciodată. Știa 
întotdeauna unde era mai mare 
nevoie de ele. Le trimitea de o- 
bicei căminelor de copii- ... în
tâmplarea cu care vreau să în
chei aceste cîteva amintiri — 
deși măruntă în aparență — 
mi-a rămas profund întipărită 
în memorie. Eram la Kremlin cu 
un tovarăș. Așteptam pe cineva. 
Deodată auzim pași.

— Vine Lenin — îmi apune 
tovarășul meu ! Mă răsucesc pe 
călcîie ca electrizat. Lenin ve
nea însoțit dinspre Palatul ma
re. Ne-a privit zîmbind apoi l-a 
întrebat ceva pe interlocutor, iar 
cînd l-am salutat s-a oprit și 
ne-a întrebat de unde sîntem. 
l-am răspuns, apoi ne-a între
bat unde am luptat și dacă am 
fost răniți. Am răspuns scurt, 
iar el ne-a zîmbit spunîndu-ne: 

— Bravo I Și după ce ne-a 
strîns mina cu putere a plecat. 
Avea o mină puternică, priete
noasă.

Strângerea aceea de mină n-o 
pot și nu o voi uita niciodată.

SZECKELY ANDREI 
Cluj

ÎNDEMNURI
PĂRINTEȘTI

în 1912, am fost incorporat 
în armata austro-ungară, în ba
talionul 28 vînători de munte 
din orașul Temes-Cubin. In 1914, 
cind a izbucnit războiul impe
rialist, am fost trimis pe front 
în Serbia.

Am fost pe fronturile : Beo
grad, Niș, Galiția, Lemberg etc. 
după care am fost dus la Sighet- 
Marmați, Koros-Mezo oraș, Mun
tele Cucu, unde am căzut prizo
nier la ruși în 1916, la 25 au
gust.

De la Muntele Cucu am fost 
dus în insula Petro-Alexandria, 
pariul Murmansk de Ungă Fiu-
lande nnde em cyuu U data
de 1 octombrie 1916.

Mm tirziu am jast duși in
munții Unii, in localitatea San
to, ia rafinăriile de petrol, unde 
am lucrat pini la 15 ianuarie 
1918, cind Puterea Sovietică a 
încetat să ne mai considere pri
zonieri de război. De acolo am 
plecat 286 de prizonieri elibe
rați la Buhara Nouă, orașul Ka
gan și ne-am prezentat la preșe
dintele Sovietului, care ne-a re
partizat la o cazarmă, unde ne a 
dat toată buna întreținere. După 
âteta zile a venit la noi tov. 
Kuropatkin, care ne-a întrebat 
dacă vrem să luptăm contra al
bilor și care ne-a propus să or
ganizăm un batalion roșu pentru 
apărarea teritoriilor Puterii So
vietice.

Acest batalion s-a organizat la 
20 februarie 1918.

Luptele mai mari le-am dat 
contra armatelor albe în orașele 
Ka&an. Buhara Nouă și Samar
kand pină în septembrie 1919 f

apoi am plecat la TașkenH, unde 
am fost repartizați la menține
rea ordinii șl controlul caselor 
boierilor și celor înstăriți care 
aveau ascunse arme. Aceste sar
cini le-am îndeplinit pînă în 
decembrie 19 J 9

în luna ianuarie 1920 batalio
nul din care făceam parte a fost 
adus din dispoziția lui Lenin la 
Moscova. Misiunea noastră era 
să asigurăm ordinea și paza în 
sectorul Kremlinului. Eram min
ări cu toții că ni se încredin
țase cinstea de a îndeplini o ase
menea misiune însemnată. Mi
siunea aceasta a noastră a durat 
din ianuarie pină in ziua de 24 
octombrie 1929. In acea zi, îm
preună cu ceilalți tovarăși a: mei 
am trăit cel mai însemnat eve
niment din viață. Conducătorul 
tinărului stat sovietic, V. 1. Le
nin ne-a adunat pe toți foștii 
prizonieri și ne-a vorbit cu căl
dură, apropiat de sufletele noa
stre, muncitorește. li aud parcă 
și azi cuvintele pline de mulțu
mire, de recunoștință pe care ni 
le-a adresat pentru felul în care 
ne-am făcut datoria, pentru băr
băția cu care am luptat opărind 
cauza revoluției, tînăra Putere 
Sovietică. Ne-a urat drum bun 
spre căminele noastre și ne-a în
demnat să nu uităm cauza pen* 
îru care am luptat. Au fost în
demnuri și cuvinte părintești pe 
care nu le-am uitat și nu le vom 
uita niciodată.

PETRE POPA 
comuna Ghioroc, 
raionul Lipova, 

regiunea Timișoara

Simplitate, 
modestie

In timpul marilor bătălii 
pentru apărarea puterii sovie
telor, am avui fericirea să 
lupt în rîndurile gărzilor 
roșii în Rusia.

Mai întâi am fost mobili
zat în armata austro-ungară și 
apoi am căzut prizonier ta 
ruși. Reușind să fug din mii' 
nile comandanților țariști, 
m-am încadrat într-un bata
lion internațional revoluțio
nar. împreună cu gărzile roșii 
am luptat împotriva albilor pe 
Volga, lîngă Marea Caspică, 
am luat parte la luptele pen
tru dezarmarea și nimicirea 
trupelor albe conduse de ge
neralul Semionov în Siberia.

Am luptat pînă în anul 
1920.

Ca și ceilalți ostași roșii 
doream din adincul inimii 
să-l cunosc pe Lenin. Și iată 
că mi-am putut îndeplini do
rința. Batalionul revoluționar 
din care făcusem parte mul
tă vreme obținuse victorii 
deosebite împotriva năpîrci- 
lor contrarevoluționare. Pri
misem dezlegarea să mergem 
la Moscova pentru o defilare. 
Era greu să ajungi în capi
tala Rusiei. Căile ferate erau 
distruse, podurile la fel, mij
loacele de locomoție puține. 
Dar eram căliți în luptă. Do
rința de a-l vedea pe Lewin 
ne dădea și mai mult curaj. 
Am învins toate greutățile și 
ne-am văzut la Moscova, la 
Kremlin, la Lenin.

Cind Lenin a apărut la tri
buna ce se afla în piața 
unde fusesem convocați am 
rămas uimiți de simplitatea 
și modestia ce-l caracteriza. 
Eu mid închipu/iam pe 
Lenin un am înalt, sever, 
dar spre surprinderea mea 
el era mic de statură, 
purta șapcă muncitorească și 
un costum foarte simplu. Era 
sprinten în mișcări, vesel și 
stăpînit. A coborît în mij
locul 'nostru și ne-a strîns 
cu putere mîinile. Pe mulți 
din noi, printre care și pe 
mine, ne-a întrebat de unde 
sîntem și ne-a bătut pe umăr 
imbarbătîndu-ne. Apoi a ți
nut o cuvîntare. Toți îl as
cultam cu atenție. Vorbea 
despre victoria revoluției, 
despre jertfele ei, despre țe
lurile înalte pentru care lup
tam.

Mult timp a trecut de a- 
tunci. Niciodată n am să uiA 
momentul în care l-am văzut 
pe Lenin. Astăzi, bătrînețea 
mi-a luat putința de a mă 
mișca dar simt în suflet o 
bucurie fără margin^ aceea 
că mie mi-a fost dat să fiu 
printre luptătorii conduși de 
Lenin, printre acei ce au des
chis drumul spre lumină și 
dreptate. Mi-a fost dat să-l 
văd pe Lenin și să-l ascult 
vorbind în acel mai al pri
măverii anului 1920.

GHEORGHE UNGUREANW 
comuna Putna, raionul 

Rădăuți, regiunea 
Suceava

Delegați la primul Congres a>l Comsomolului in vizită la Lenin
desen de : P. VASILIEV



Munca tineretului din industrie — 
în centrul dezbaterilor

conferinței regionale U. T. M.

Plecarea reprezentantului P.M.R. 
la Congresul P. C. din Belgia

Conferința organizației regio- 
nale U.T.M. Stalin a ana
lizat pe larg activitatea des
fășurată de organele și organi
zațiile U.T.M. din regiune în 
ultimii doi ani.

La conferința organizației re
gionale U.T.M. a luat ' parte 
tovarășul Nico’ae Marchian, 
prim secretar al comitetului re
gional P.M.R., tovarășul Alex
andru Kopandi, secretar al C.C. 
al U.T.M., membri ai birou’ui 
Comitetului P.M.R. al regiunii 
Stalin, secretari ai comitetelor 
raionale și orășenești de partid, 
membri ai comitetului executiv 
ai sfatului popular regional, 
conducători ai organizațiilor ob
ștești, directori, ingineri, tehni
cieni din întreprinderi.

Conferința a dezbătut activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
industrie și agricultură, șanti
ere și școli, instituții de artă și 
cultură etc. Un loc deosebit 
l-a ocupat în lucră
rile conferinței pro
blemele ce se pun 
în fața organizații
lor U.T.M,, a tinere
tului din industrie, 
din întreprinderile 
metalurgice și cons
tructoare de mașini.

Alăturîndu-se ini
țiativei tinerilor de la 
Reșița de a gospodări 
cu grijă fiecare gram de metal, 
luptînd pentru reducerea conti
nuă a consumurilor specifice de 
materii prime și materiale, nu
mai în anul 1959, utemiștii și 
tinerii din întreprinderile meta
lurgice și constructoare de ma. 
șini din regiune mobilizați de 
organizațiile U.T.M. și sub con
ducerea organizațiilor de partid 
au realizat economii în valoare 
de aproape 33.000.000 lei.

Din lucrările conferinței a 
reieșit că o contribuție impor
tanta la obținerea acestor -ezul- 
ta te au adus-o cole 2.040 bri
găzi de producție ale tineretului.

Luptînd pentru a da viață in
dicațiilor Plenarei a Vba a C.C. 
al U.T.M., brigada de tineret 
din secția automoto a uzine.or 
de tractoare a inițiat chemarea: 
„Flecare brigadă de tineret, un 
colectiv de muncă fruntaș".

— Organizindu-și bine locul 
de muncă, spunea la conferință 
ing. Eugen Mantu, membru în 
comitetul U.T.M. al Uzinelor de 
tractoare, aplicînd diferite me
tode înaintate de muncă și de 
ridicare a calificării profesiona
le, toți membrii acestei brigăzi 
au devenit fruntași în producție 
depășindu-și în medie sarcinile 
de plan cu 30—40 la sută fie. 
care. Membrii brigăzii merg îm
preună la acțiuni de muncă vo. 
luntară, la filme, spectacole, 
conferințe, organizează discuții 
asupra unor cărți tehnice și de 
literatură, petrecindu-și astfe. o 
bună parte din timpul lor liber 
în mod plăcut și educativ.

Inițiaiiva și experiența în 
muncă a acestei brigăzi au fost 
pre.uate de un mare număr de 
brigăzi de producție ale tinere- 
tului de Ia Uzinele „Indepen- 
dența“ . Sibiu, întreprinderea 
„II iunie'-Sighișoara, Comple
xul C.F.R.-Orașul Stalin și 
multe alte întreprinderi din ora
șul și regiunea Stalin.

La conferință s-a arătat de 
asemenea pă o contribuție pre
țioasă în munca de educare a 
tineretului in spiritul disciplinei 
socialis e față de muncă, al grijii 
fața de avutul obștesc, de mobi
lizare a lui pentru descoperi
rea șj valorificarea rezervelor 
interne existente la fiecare loc 
de muncă o aduc și cele 800 po- 
sturi utemiste de control. O bu
nă experiență a acumulat în 
această direcție postul utemist 
de control din sectorul turnăto
rie al Uzinelor „Steagul Roșu" 
Orașul Stalin, condus de Aurel 
Moldovan. Potrivit sarcinilor 
primite din partea organizației 
de par Jd acest post de control 
și-a îndreptat in mod deosebit 
atenția asupra mobilizării tineri
lor pentru reducerea procentului 
de rebuturi in turnătorie. în 
acest scop membrii postului au 
organizat mai multe raiduri, s-au 
sfătuit cu un mare număr de ti
neri fruntași în producție, cu 
tehnicieni și ingineri din sector, 
și pe această bază a făcut orga
nizației de partid și conducerii 
sectorului unele propuneri con
crete privind căile de reducere 
a rebuturilor. Ga urmare, în a- 
nul 1959 rebuturile în turnăto
rie au fost reduse cu cinci pro- 
cente.

Referindu-se la sarcinile pe 
care Hotăririle Plenarei G.C. al 
P.M.R. din decembrie 1959 le 
pune in fața poporului nostru 
muncitor, participant» la confe
rință au arătat că în întreprin
derile metalurgice și construc
toare de mașini din regiune 
sînt încă multe rezerve prin a 
căror descoperire și valorificare, 
tineretul poate să contribuie și 
mii mult la îndeplinirea sarci
nilor placului de stat pe anul 
1960.

S-a arătat astfel că în unele 
întreprinderi mișcarea de inova
ții și raționalizări, nu se dez
voltă pe măsura posibilităților, 
că unele organizații U.T.M. se 
ocupă unilateral de problemele 
producției, mobiilizînd tineretul 
sâ depășească sarcinile de plan, 
dar iiitînd uneori de calitatea 
produselor.

în conferință s-a subliniat că 
și activitatea unor brigăzi de 
producție ale tinerelului este ne
satisfăcătoare. Astfel mai mulți 
delegați printre care, Ana 
Horvath de la întreprinderea 
„Drapelul Roșu“-Sibiu, Hans 
Huge! de la întreprinderea 
HNicovala"-Sighișoara ți alții au 

arătat că sînt încă brigăzi de 
producție ale tineretului car® 
desfășoară o activitate formală, 
și din această cauză nu pot să 
contribuie pe măsura posibilități
lor la îndeplinirea în mai bune 
condiții a sarcinilor economice 
care stau în fața întreprinderilor 
respective, nu pot să exercite o 
puternică influență educativă 
asupra membrilor lor. De ase
menea unele posturi utemiste de 
control nu folosesc cele mai 
eficace metode pentru combate
rea lipsurilor, pentru generaliza
rea experienței pozitive in pro
ducție etc., rezumîndu-se ade
sea numai la schimbarea din 
cînd în cînd a articolelor la ga 
zeta „Vorbește postuj utemist 
de control".

Mai mulți delegați la confe
rință printre care se numără 
Pop Iulian, de la „Emailul Ro
șu"-Mediaș, Ion Maior de la No
dul C.F.R.-Orașul Stalin, Miron 
Munteanu de la „Independența“-

Pe marginea 
organizației

U. T. M.

conferinței 
regionale 
Stalin

Sibiu au arătat că aceste lipsuri 
se datoresc in bună parte sla
bei munci de îndrumare și con
trol pe care o exercită în orga
nizațiile de bază comitetul re
gional, comitetele raionale și o- 
rășenești U.T.M.

— Prin organizația noastră, 
a spus Miron Munteanu de la 
,,lndependența“-Sibiu, vin mulți 
activiști. Din păcate unii dintre 
aceștia se opresc de cele mai 
multe ori la sediul comitetului 
U.T.M., dar foarte rar merg în 
secții și sectoare, acolo unde 
trăiesc și muncesc tinerii, pen
tru a ajuta și îndruma munca 
acestora.

Conferința a cerut noului co
mitet regional U.T.M. să lichi
deze cit mai grabnic aceste lip
suri și să ja măsuri nu numai 
pentru a spori numărul brigăzi
lor de producție și al posturilor 
utemiste de control, ci in 
primul rînd sâ le ajute îndea
proape pe cele existente pentru 
a contribui la educarea tineretu
lui în spiritul disciplinei sociali
ste față de muncă al grijii și 
răspunderii rață de avutul ob
ștesc, ja descoperirea și valori
ficarea tuturor rezervelor exis
tente în fiecare întreprindere 
în vederea creșterii productivi
tății muncii și reducerii prețului 
de cost.

Continua Industrializare socia
listă a regiunii s-a arătat in 
conierință, extinderea și reutila- 
rea unor Întreprinderi, construi
rea altora noi, impune necesi
tatea pregătirii unui număr mare 
de muncitori cu o bună califi
care profesională. în acest scop 
organizațiile U.T.M. din nume
roase întreprinderi au organizat, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid și cu ajutorul cabinetelor 
tehnice, al inginerilor și tehni
cieni or, 550 cursuri de minim 
tehnic și de minim economic la 
care participă peste 9.500 ute 
miști și tineri. în cuvîntul său 
tov. Gh. Epure, secretarul orga
nizației U.T.M. nr. 1, de la 

Combinatul chimic „I. V. Stalin" 
a arătat că organizația U.T.M, 
din combinat a acumulat o bună 
experiență în ce privește ridica
rea calificării profesionale a ti
neretului. Aici, peste 680 de ute- 
miști și tineri participă la între
cerea pe profesii. în secțiile și 
sectoarele combinatului s-au 
creat cercuri „Iubiți tehnica44 în 
care numeroși tineri muncitori 
discută despre noutățile tehnice 
și posibilitatea aplicării lor în 
procesul de producție.

Din lucrările conferinței a 
reieșit însă că nu peste tot or
ganizațiile U.T.M. se ocupă cu 
grijă și răspundere de ridicarea 
nivelului tehnic și profesional al 
tineretului.

— La noi în uzină, a spus 
ing. Octavian Căpitanii, de la 
Uzinele „Steagul Roșu" funcțio- 
nează multe cursuri de minim 
tehnic dar nu toate își ating 
scopul pentru care au fost crea
te. Și iată de ce. Nivelul tehnic 
al uzinei se dezvoltă necontenit, 
se introduc în procesul de pro- 

r

Tineri la plantatul vițși de vie pe terenurile G.A.S. Murfatlar 
raionul Medgidia. In prim plan, tinerii Osman Feuzi și Borșo-

Nicolae.

duefie noi procedee tehnice, noi 
mașini și utilaje, iar programa 
analitică a cursurilor de minim 
tehnic rămîne mereu aceeași. 
Vina principală pentru aceste 
neajunsuri revine organizației 
U.T.M. care s-a mulțumit să 
mobilizeze tineretul la cursurile 
de minim tehnic, dar nu a ce
rut la timp ajutorul organizației 
de partid pentru a pune capăt 
lipsurilor semnalate în ce pri
vește conținutul acestor cursuri.

★
La conferința organizației re

gionale U.T.M. a luat cuvîntul 
tovarășul II ie Voinea, secretar al 
comitetului regional de partid 
Stalin. Apreciind rezultatele do- 
bîndite de organizația regională 
U.T.M. in munca de educare co
munistă a tineretului și de mo
bilizare activă a acestuia la con
tinua dezvoltare economică a re
giunii, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că, sub conducerea 
Comitetului regional de partid, 

organizația revolu
ționară a tineretului 
muncitor din regiu
nea Stalin, iși va în
deplini și de acum 
încolo cu devotament 
sarcina sa nobilă de 
ajutor și sprijin de
votat al partidului 

. în munca de educare 
comunistă a tinerei 
generații, că își va 

aduce din plin contribuția sa |a 
îndeplinirea sarcinilor politico- 
econornice pe care partidul le 
pune în fața oamenilor muncii 
din regiunea Stalin.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășii! 
Alexandru Kopandi, secretar al 
C.C. al U.T.M., care a făcut o 
amplă analiză a activității des
fășurate pînă acum de către 
organizația regională U.T.M. 
Stalin.

Apreciind rezultatele însem
nate pe care le obțin utemiștii 
și tinerii în îndeplinirea sarci
nilor economice, vorbitorul a 
criticat totodată unele tendințe 
de formalism ce se manifestă în 
activitatea unor brigăzi de pro. 
ducție ale tineretului și a unor 
posturi utemiste de control.

Gu acest prilej tovarășul Ko
pandi a făcut noului comitet re
gional recomandări pentru im- 
bunătățirea activității sale, 
sub.iniind in mod deosebit fap
tul că brigăzile de producție ale 
tineretului și posturile utemiste 
de control iși vor putea înde
plini blne sarcinile ce le revin 
numai dacă vor folosi din plin ex
periența în muncă a comuniști
lor, a muncitorilor vîrstnici. 
Vorbitorul a subliniat în conti
nuare că generalizarea experien- 
lei pozitive acumulate de unele 
organizații U.T.M. cu privire ia 
îndrumarea activității brigăzilor 
de producție ale tineretului si a 
posturilor utemiste de control 
este o sarcină imediată a nou
lui comitet regional U.T.M. In 
același timp. tovarășul Ko
pandi a arâ’at că sporirea 
contribuție: tine-etului la în
deplinirea sarcinilor de pian 
care stau anul acesta in fața 
întreprinderilor metalurgice și 
constructo re de mașini din re
giune, depinde în bună parte de 
îmbunătățirea stilului și meto
delor de muncă ale organelor 
și organizațiilor U.T.M.

In încheierea cuvîntării sale, 
tovarășul Kopandi a arătat că 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
intensifice și mai mult munca de 
educare a tineretului în spiritul 
patriotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar, al 
frăției dintre tineretul romîn și 
tineretul aparținind minorităților 
naționale. Subliniind sarcinile 
actuale care stau în fața tinere
tului, tovarășul Kopandi a ară
tat că, sub conducerea comitetu
lui regional de partid, organiza
ția regională U.T.M. Stalin va 
dobîndi în cinstea celui de al 
III-lea Congres al P.M.R. noi 
și importante succese în muncă.

★
Conferința a ales noul comi

tet regional U.T.M., comisia re
gională de revizie și delegații 
la cel de-al III-lea Congres al 
U.T.M. In funcția de prim-se- 
cretar al Comitetului regional 
U.T.M. Stalin a fost ales tova
rășul Gheorghe Matei.

I. ANDREI

■> .

Semnarea planului cultural 
romîno-vietnamez pe anul i960

La 15 aprilie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. F Romîne semnarea planu
lui pentru aplicarea pe anul 
1960 a Acordului de colaborare 
culturală dintre Republica Popu
lară Romînă și Republica De
mocrată Vietnam. Planul preve
de organizarea reciprocă de ex
poziții artistice și documentare, 
turneul în R. D. Vietnam al u- 
nei formații artistice romînești, 
trimiterea de cadre vietnameze 
la specializare în R.P.R., acor
darea de burse studențești, tra
duceri și editări de lucrări lite
rare de autori romini și vietna
mezi, prezentări festive de fil
me, organizarea diferitelor ac
țiuni pentru sărbătorirea zilelor 
naționale ale celor două țări 
etc.

CLUJ

Ședsnța grupului de deputați 
în Marea Adunare Națională

Joi a avut loc la Sfatul popu
lar al regiunii Cluj o ședință 
a grupului de deputați în Ma
rea Adunare Națională din re
giune. Deputatul losif Stoica a 
prezentat o informare asupra 
activității desfășurate de depu
tății din regiunea Cluj în pri
mul trimestru al anului. S-a a- 
rătat că deputății au organizat 
în circumscripții electorale adu
nări, în cadrud cărora au făcut 
dări de seamă, au mobilizat ce
tățenii la acțiunile Jntreprinse 
pentru gospodărirea orașelor și 
satelor, au sprijinit sfaturile 
populare tn îndeplinirea planu
lui local și a bugetului pe anul 
in curs etc.

Comemorarea
lui Bjbrnstjerue Bjornson

în cadrul marilor aniversari 
culturale recomandate de Consi
liul Mondial al Păcii, vineri 
după-amiază a avut loc la Casa 
Oamenilor de Știință, sub egi
da Comitetului național pentru 
apărarea păcii din RP. Romînă. 
Uniunii scriitorilor din R.P Ro 
mină și Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, festivitatea organizată ru 
prilejul comemorării a 50 de 
ani de la moartea scriitorului

Filarmonica din București par
ticipă la multiplele manifestări 
prilejuite de împlinirea a 90 
de ani de la nașterea lui Vladi
mir Ilici Lenin cu un program 
care cuprinde cantata Glasul 
lui Lenin" de Alfred Mendel
sohn, Concertul nr. 5, pentru 
pian și orchestră, de Beethoven 
și Simfonia XI-a, „Anul 1905*, 
de Șostakovici.

Lenin prețuia foarte mult mu
zica. El aprecia arta sunetelor 
ca pe un element important în 
făurirea culturii noi. în numele 
principiului „arta aparține po
porului*, genialul conducător al 
Revoluției Socialiste a semnat, 
după victoria puterii sovietice, 
cîteva decrete prin care învăță- 
mîntul, editurile, creația, institu
țiile muzicale, erau puse in sluj
ba celor mulți, cărora regimul 
de cruntă exploatare țaristă le 
refuzase dreptul la cultură.

...„Toată viața a iubit muzica, 
înțelegînd-o pînă în cele mai 
subtile nuanțe"...

...„Vladimir Ilici a cîntat sim
plu, din suflet, laolaltă cu toți, 
dntece populare"... „S-a așezat 
nu departe de pian, sprijinindu- 
se pe speteaza fotoliului și m-a 
ascultat cu o atenție concen
trată..." — iată numai cîteva spi
cuiri din amintirile acelora 
care, fiind în preajma lui Lenin, 
și-au dat seama de dragostea sa 
pentru muzică.

Viața atât de fremătătoare, 
atât de plină de înfăptuiri, a 
marelui conducător al proleta
riatului, învățătura lui, au inspi
rat nenumărate lucrări muzicale, 
de la cântece și pînă la piese

Din partea R. P. Romînă pla
nul a fost semnat de Vasile Du
mitrescu, adjunct al Ministrului 
Afacerilor Externe, iar din par
tea R D. Vietnam de Nguyen 
Minh Chuong. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Viet
nam la București. După semnare 
au fost rostite cuvintări.

La semnare au fost prezenți 
lorgu Iordan, vicepreședinte al 
Academiei R. P. Romîne, Al. 
Buican, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din Mim sterul 
Afacerilor Externe și din Minis
terul Invătămîntului și Cu'turii.

Au fost de fată de a nenea 
membrii Ambasadei R. D. Viet
nam la București.

Deputatul Vasile Vaida, mem
bru supleant al C.C. al P.M.R., 
prim-secrotar al Comitetului re. 
gional Cluj al P.M.R., a arătat 
in încheiere sarcinile care stau 
în fața deputaților și a cetățe
nilor in actuala perioadă. Vor
bitorul a subliniat importanța 
chemării la întrecere socialistă 
in cinstea celui de-al III-lea 
Congres al P M.R., lansată de 
colectivele a 19 întreprinderi 
iruntașe pentru obținerea de 
produse de calitate superioară, 
cu un preț de cost cit mai scă
zut. Totodată s-a aratat nece- 
sitatea mobilizării tuturor for
țelor din regiune pentru a ter- 
nrna dt mai grabnic insămîn- 
țările de primăvară.

norvegian Bjdrnstjerne Bjbrn- 
son.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de poetul Marcel Breslașu.

Lectorul universitar Zoe Du
mitrescu <i scriitorul Ovidiu 
Drimba au vorbit despre perso
nalitatea și opera literara a lui 
Bjornstjerne Bjornson. după 
care au urmat lecturi din opera 
scriitorului.

(Agerpres)

dloau cronică muzicală
simfonice sau vocal simfonice de 
anvergură. Una din această din 
urmă categorie este cantata 
„Glasul lui Lenin cu care în
cepe concertul Filarmonicii 
„George Enescu* care va fi ra
diodifuzat duminică 17 aprilie 
la orele 11.

Cantata e un gen muzical din 
cele mai vechi. Prin acest cu- 
vini se definește demult orice 
piesă vocală, menită să fie cân
tată din gură, spre deosebire de 
sonata, destinată a fi „sunată", 
adică executată la un instru
ment. Cantata presupune deci 

Invitație la concertul Filarmonicii
„George Enescu“

o voce sau mai multe, un cor 
și chiar mai multe.

Lucrarea lui A. Mendelsohn e 
concepută pentru un cor dublu 
(adică ansamblul vocilor e îm
părțit în două părți și tratat ca 
atare) cor de copii și o orche
stră simfonică mărită mai ales 
în compartimentul suflătorilor. 
Apare aici, ca și în simfonia 
„Manfred* de Ceaicovschi, sau 
în Simfonia a lll-a de Saint 
Saens, despre care am vorbit în 
avancronicile trecute, orga.

Compozitorul folosește versu
rile unui poem de Maria Banuș. 
Părțile lucrării, în număr de 
trei, sînt legate printr-un motiv 
muzical cîntat pe cuvintele „îl 
caut pe Lenin" în preludiu (par
tea de introducere), iar apoi pe 
textul „E glasul lui Lenin" ca- 

Fabrica de faianță din Sighi
șoara este renumită pentru 
frumusețea produselor ei. la 
tă-le în fotografie pe talenta
tele pictorițe Lucia Indrei și 
Cornelia lonescu iucrind la 
ornamentarea unui model 
destinat unei expoziții de 

antă.

Delegația grupului 
național romin 

al Uniunii 
Interparlamentare 

a plecat spre Atena
Zilele acestea a plecai spre 

Atena, delegația grupului națio
nal romîn al Uniunii interpar- 
lamentare, care va participa la 
reuniunile de primăvară ale 
Uniunii interparlamentafe de la 
Atena.

Delegația este alcătuită din 
deputății : acad. P. Constanți- 
nescu-Iași, președintele Comite
tului de conducere al grupului 
național romin al Uniunii inter
parlamentare, Gh. Vasilichi, vi
cepreședinte, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, secretar și Ion Ilie
scu, membru al grupului.

Io biblioteca noului club din Hunedoara. 
Foto: P. PAVEL

re-i devine un fel de refren ei 
cantatei.

A doua lucrore înscrisă rn 
concertul Filarmonicii aparține 
unui compozitor venerat de Le
nin : Beethoven. Se știe că des
pre Appassionato, vestita Sonată 
pentru pian a titanului simfo
niei, Vladimir Ilici a spus 
„Nu cunosc nimic mai bun ea 
Appassionata, aș fi gata s-o as
cult în fiecare zi. O muzici mi
nunată. supraomenească. întot
deauna mă gîndesc cu o mindrie 
poate naivă: iată ce minuni pot 
face oamenii*.

Născut în aceeași perioadă cu 
„Appassionata*. Concertul nr. 5, 
pe care-l vom asculta, este pen
tru creația beethoveniană de a- 
cest gen o supremă culme, după 
cum Simfonia cu cor stă pe cel 
mai înalt pisc al simfoniilor 
sale. Voința dîrză, prometeică, 
in partea întâia, meditația filo 
zofică, de o extraordinară con 
centrare, în partea a doua, iuref 
de bucurie năvalnică în final — 
„apoteoza dansului*, iată în cîte
va cuvinte, ce exprimă ultimu: 
concert pentru pian al lui Beet 
hoven.

Simfonia XI-a „Anul 1905' 
e ultima lucrare de acest fel a 
remarcabilului compozitor so
vietic Dmitri Șostakovici. Ea 
evocă evenimentele sîngeroase 
ale acelui an de „repetiție ge

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala, plecind in Belgia, tov. 
Elena Lascu-Iordăchescu, mem
bră a G.G. al P.M.R., secretară 
a Comitetului orășenesc al
P.M.R. București, care va repre
zenta Partidul Muncitoresc Ro. 
mîn la cel de-al XHI-lea Gon-

Cum organizați 
munca tinerilor

în întrecere ?
(Urmare din pag. l-a) 

în cadrul organizațiilor de bază 
U.T.M. se vor dezbate pe larg 
obiectivele chemării și se vor 
stabili angajamente concrete pen
tru fiecare tânăr. Aceste dezba
teri au și început în multe sec
ții ale uzinei. Se va extinde și 
se va organiza pe scară largă în
trecerea pentru obținerea titlu
lui de „cel mai bun" strungar, 
turnător, forjor etc. Pentru a 
sprijini aceste acțiuni, vom spori 
numărul posturilor utemiste de 
control cu încă 7.

In cîteva zile vom începe or
ganizarea pe sectoare a unor 
întâlniri ale tinerilor cu munci
torii vîrstnici fruntași în produc
ție, cu inovatori și raționaliza- 
tori în vederea generalizării ex
perienței înaintate a acestora și 
ridicarea nivelului profesional al 
tinerilor.

Au trecut doar 2—3 zile de la 
începutul întrecerii și rezultatele 
au început să se arate. Ca ur
mare a măsurilor luate de către 
organele și organizațiile de par
tid, sindicat și U.T.M., încă din 
primele zile muncitorii vîrstnici 
și tineri din sectorul turnătorie 
al uzinelor noastre au realizat 
economii de 4,4 tone de metal 
prin turnarea a 170 blocuri mo
tor după o tehnologie nouă.

nerali" — cum spunea Lenin — 
a Revoluției Socialiste din 1917. 
Este, așadar, o compoziție cu 
caracter programatic. Ea se 
axează pe un material melodic 
preluat din vechile și binecu
noscutele dntece de luptă ale 
acelora care s-au ridicat împo
triva despotismului, pentru dă- 
rimarea nedreptei orinduiri so
ciale din Rusia țaristă. Departe 
de a se limita la elementul des
criptiv — ilustrativ, la inșirarea 
„rapsodică' a cintecelor — fo
losite in simfonie ca o consecin
ță a conținutului ideologic pe 
care autorul și-a propus să-l re
dea — lucrarea naște o întreagă 
dramaturgie de sentimente, con
flicte emoționante, adinei.

Prima parte e intitulată „Pia
ța Palatului* și zugrăvește lini
ștea sumbră, apăsătoare, a pieței 
„Dvarțavaia*. Mișcarea următoare 
— „9 ianuarie" — e un tablou 
al represiunii autocrației țariste 
din ordinul căreia a curs singele 
celor ce au îndrăznit să-și ridice 
glasul pentru pîine și dreptate. 
Pe urmă, o muzică funebră — 
redă imaginea unei procesiuni de 
muncitori care petrec pe ultimul 
drum pe tovarășii lor căzuți în 
luptă. Finalul Simfoniei se inti
tulează „Clopotele de alarmă* și 
înfățișează sonor mînia dezlăn
țuită a poporului. După un epi
sod tânguitor, amintire tristă a 
trecutului amar, ultima parte a 
lucrării capătă un caracter gran 
dios. Autorul poartă acum ascul
tătorul peste decenii, zugrăvind 
mărețele realizări de astăzi din 
țara unde se construiește socie
tatea comunistă.

EUGEN PRIGOPE 

gres al Partidului Gomunist din 
Belgia.

La plecare, pe aeroportul Bă. 
neasa, au fost de față tovarășii 
Simion Bughici, Pavel Daju, 
Florian Dănălache, Petre Lupu, 
Ghizela Vass, Gostin Nădejde, 
activiști de partid.

(Agerpres)

De asemenea s-au obținut suc
cese însemnate în aceste zile la 
colectarea fierului vechi. După 
lansarea chemării tinerii din uzi
nă mobilizați de organizațiile 
U. T. M. au colectat 13.800 kg. 
fier vechi.

Mina Lupeni

— .Mina noastră, ne-a apus 
tovarășul ION JURA, secreta
rul comitetului U.T.M. de la 
Mina Lupeni — una din cele 
mai mari exploatări carbonifere 
din Va-lea Jiului — și-a luat an- 
fțajamentul sâ realizeze 1.300.000 
ei economii Ia prețul de oost. 

Comitetul U.T.M. și-a pus fi
reasca întrebare: ce măsuri tre
buie luate pentru a asigura mo
bilizarea tuturor tinerilor la 
realizarea angajamentelor luate 
de intreprindere ? U.na dintre 
prevederile stabilite de comitetul 
U.T.M. este întărirea activității 
celor 74 de brigăzi de producție 
existente. Pentru «ceasta, în ca
drul brigăzilor noi vom pune 
accentul pe ridicarea calificării 
profesionale a tuturor tinerilor, 
pe întărirea disciplinei în muncă, 
astfel ca fiecare brigadă să de
vină un colectiv fruntaș de mun
că. în planul nostru de măsuri 
un loc important îl ocupă ana
lizele periodice ale activității bri
găzilor, a felului în care se în- 
deplinesc angajamentele. De a- 
semenea, pentru a întări spiritul 
gospodăresc în munca tinerilor 
din mina noastră, pentru a-i 
ajuta să descopere și să pună 
în aplicare noi rezerve interne, 
vom mări de la 8 la 11 număș 
rul posturilor utemiste de con
trol.

Suib conducerea organizației 
de partid, comitetul U.T.M. a 
luat o seamă de măsuri pentru 
ca nici un tînăr miner să riu 
rămînă în afara întrecerii. Astfel 
ia gazetele de perete, la stația 
de radioamplificare, în consfă
tuirile de brigadă, îa cercurile 
de învățămînt politic tinerii au 
discutat despre angajamentele 
minei, despre angajamentele ti
neretului și au făcut propuneri 
concrete care să ușureze reali
zarea lor. Au fost luate și mă
suri în ceea ce privește ridica
rea calificării profesionale a ti
nerilor. Tinerii au fost mobili
zați la o seamă de expuneri și 
vor participa la conferințele teh
nice care se vor ține în mina 
noastră. De asemenea, vom în
druma pe tinerii mineri să stil- 
dieze literatură de specialitate. 
In prezent în mina Lupeni 264 
tineri urmează școala de mineri 
și ajutori de mineri. Organiza
ție U.TM. se va ocupa îndea
proape de ef, Ie va urmări ac
tivitatea atât la școală cît și în 
producție.

Tinerii mtnerf de la Lupeni 
sînt hotărîți ca fiecare, prin mun
ca sa plină de avînt, să parti
cipe în mod activ la îndeplini
rea angajamentelor luate de 
colectivul mine* In cinstea celui 
de-al III-lea Gongres al P.M.R.

Luni 18 aprilie
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La Combinatul metalurgic „V, I. Lenin44 din Nowa Huța se construiește cel de-al 4-lea fumai. 
, In clișeu: Șantierul de montare a furnalului.

Ce a arătat 
procesul de la Atena

Presa internațională 
despre vizita președintelui 
Sukarno în K. P. Romînă

Agențiile internaționale de 
presă TASS, DPI, AP, France 
Presse, Reuter și altele au trans
mis în continuare numeroase in
formații privind vizita președin-' 
telui Sukarno în R.P. Romînă.

în relatări ample, agențiile se 
ocupă de declarația comună ro- 
mîno-indoneziană semnată la 
14 aprilie. Agenția TASS subli
niază pasajele declarației co
mune in care se arată că guver
nul Republicii Populare Romine 
acordă o înaltă apreciere poli
ticii de coexistență pașnică in
tre state promovată de Repu
blica Indonezia sub conducerea 
președintelui Sukarno și reafir
mă sprijinul său pentru lupta 
poporului indonezian in vederea 
reunirii Iritmului de Vest eu 
Republica Indonezia, și că gu
vernul indonezian acorda o 
înaltă apreciere inițiativelor și 
contribuției guvernului romîn în 
crearea unei zone a păcii și a 
prieteniei în regiunea Balcanilor 
și zonei Mării Adriatice.

Agenția France Presse arată 
că „cele două delegații guver
namentale au procedat la schim
buri de vederi asupra probleme
lor interested cele două țâri ți 
asupra situației internaționale, 
exprimîndu-și dorința de a con
tribui la lupta avînd drept scop 
preîntîmpinarea unui nou răz
boi. Cele două părți s-au pro
nunțat în favoarea unei dezar
mări generale și totale și aplică
rii principiilor de la Bandung".

Agențiile de presă subliniază 
că „cele două guverne se pro
nunță în sprijinul oricărei ini
țiative care poate duce la o de
zarmare generală și totală și sa
lută apropiata conferință la ni
vel înalt".

Agențiile Associated Press și 
Reuter anunță că dr. Suharto, 
ministrul Dezvoltării Industriei 
Populare a Indoneziei și Ghera- 
sim Popa, vicepreședinte, al Con
siliului de Miniștri al R.P. Ro
mine, au semnat un acord pen
tru colaborare științifică și 
tehnică.

Informînd despre plecarea 
președintelui Sukarno din Bucu
rești agenția UPI menționează 
că „mii de oameni l-au salutat 
pe președintele Sukarno pe ae
roport la plecare". Agenția trans
mite extrase din cuvîntările

Tara noastră a găzduit timp 
de cîteva zile pe președin- 

v tele Indoneziei, Sukarno, 
și pe înalții demnitari indonezi
eni care i-au însoțit. Poporul 
nostru a făcut oaspeților veniți 
din țara celor 3000 de insule, 
țară îndepărtată dar prietenă, o 
primire călduroasă, manifestîn- 
du-și sentimentele de dragoste 
pe care le nutrește fată de har. 
nicul popor indonezian. Vizita 
președintelui Sukarno a prilejuit 
o afirmare a relațiilor priete
nești și de colaborare dintre cele 
două țări, năzuința lor comună 
de a-și aduce contribuția la ca
uza păcii mondiale.

Președintele Sukarno în zilele 
pe care le-a petrecut în țara 
noastră a putut cunoaște mai 
bine poporul nostru, realizările 
sale pe drumul construirii so
cialismului. Deși a petrecut pu
ține zile pe părnîntul patriei 
noastre, solul Indoneziei prie
tene a simțit cît de puternică 
este dorinfa de pace și bună în
țelegere a. poporului și guver
nului nostru, a cunoscut mai 
bine eforturile țării noastre în 
direcția destinderii internațio
nale, pentru îmbunătățirea cli
matului în Balcani și în lumea 
întreagă. Președintele Sukarno 
a subliniat: „Rominia și poporul 
romîn vor fi întotdeauna aproa
pe de inima mea".

Prezența în țara noastră a 
președintelui Sukarno a prilejuit 
convorbiri între conducătorii ro- 
mîni și indonezieni, convorbiri 
care s-au desfășurat într-o de- 
plină înțelegere reciprocă. In 
cadrul acestor convorbiri s-a fă- 
cut o trecere în revistă a relați

rostite la plecare de președin
tele Prezidului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne și de 
președintele Indoneziei. In in
formație se arată că președintele 
Ion Gheorghe Maurer a spus : 
„Putem sublinia cu satisfacție 
schimbul sincer de rederi dintre 
noi. Convorbirile care au avut 
loc s-au dovedit deosebit de 
rodnice. Ele au deschis noi 
perspective pentru dezvoltarea in 
permanență a relațiilor dintre 
Rominia ți Indonezia, in intere
sul ambelor popoare. pentru 
cauza pârii". Agenția UPI arata 
in continuare câ .Sukarno a ca
lificat vizita sa de patru zile 
in Romima drept ^rodnică", a- 
dâutind că președintele Sukarno 
a declarat • „I izita a contribuit 
la întărirea prieteniei dintre 
Rominia și Indonezia. Poporul 
romîn ta fi întotdeauna aproape 
de inima mea'.

Agențiile de presă au transmis 
de asemenea știrea plecării pre~ 

* ședintelui Sukarno din București 
spre Budapesta.

Comunicatul conferinței 
de la Londra a 

tineretului și studenților
LONDRA 15 (Agerpres) — 

Comunicatul de închidere al 
Conferinței Internaționale de la 
Londra a tineretului și studenți
lor pentru dezarmarea nucleară 
care și-a încheiat lucrările la 
14 aprilie cere reglementarea 
problemei germane și interzice
rea înarmării nucleare a Germa
niei-

Conferința a hotărît să cre
eze un comitet permanent de 
coordonare pentru organizarea 
pe viitor a unor conferințe ase
mănătoare. în comitet vor fi 
aleși reprezentanți ai organiza
țiilor mișcării pentru dezarma
rea nucleară din Anglia. Franța 
și India. Totodată comitetul a 
hotărît să constituie un consiliu 
consultativ alcătuit din repre
zentanții organizațiilor de tine
ret din LI.R.S S.. Lngaria. R D. 
Germană, S.U.A.. Canada. Ger
mania Occidentală, Japonia, Cey
lon și Ghana.

vizită a prieteniei
ilor dintre cele două țări precum 
și un schimb de păreri asupra 
principalelor probleme ale situ- 
aț ei internaționale actuale. De
clarația comună romîno-indo- 
neziană subliniază că în politica 
externă guvernele celor două 
țări sprijină pe deplin principiile 
coexistenței pașnice. însăși re
lațiile între Rominia și Indone- 
zia sînt o confirmare a faptului 
că coexistența pașnică între 
state cu sisteme sociale diferite 
este o realitate. Cele două țări 
și-au afirmat cu prilejul tratati
velor de la București dorința 
sinceră de a-și aduce și pe viilor 
contribuția la lupta pentru pre- 
întîmpinarea unui nou război, 
la dezvoltarea colaborării între 
state indiferent de sistemul lor 
social. In această ordine de idei 
declarația comună subliniază fa
ptul că guvernul indonezian 
apreciază inițiativele și contri
buția guvernului romîn pentru 
promovarea unei zone de pace 
și prietenie între statele balca
nice și cele din regiunea adria- 
tică.

Destinderea ce a început să se 
manifeste în viața internațională 
a fost salutată cu bucurie atît 
de reprezentanții Indoneziei cit 
și de cei ai țării noastre, apre
ciind meritul ce revine popoare
lor din lumea întreagă ca și 
oamenilor de stat de răspundere 
care sînt adine pătrunși de con
știința necesității de a promova 
cauza păcii. Un rol deosebit au 
contactele între conducătorii de 
stat, contacte ce permit o mal 
bună cunoaștere reciprocă, apro
pierea punctelor de vedere. In 
privința aceasta, vizita dr. Su

Sosirea lui Ciu En-lai 
în Birmania

RANGOON 15 (Agerprea). — 
După cum anunță coresponden
tul agenției China Nouă, la 15 
aprilie a sosit la Rangoon, la 
invitația guvernului birman, pre
mierul Consiliului de Stai ol 
RJ*. Chineze, Ciu En-lai și per
soanele core i însoțesc. Ciu En- 
lai va ‘romîne în Birmania cinci 
zile după care va pleca în India.

La aeroport oaspeții chinezi 
au fost intimpinați de U Nu, 
primul ministru al Birmaniei, și 

V, r,X telul statului ma
jor general.

Vizita președintelui 
Sukarno în R. P. Ungară

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
—J MT1 transmite : Vineri dimi
neața au început la Budapesta 
tratativele ungaro-induneziene.

In cursul dimineții președin
tele Sukarno a depus o coroană 
de flori la monumentul eroilor 
unguri care ți-au dat viața pen
tru liter-.atea ți independența ! 
peeriar kr-

Istran Doti. președi“*ele Con- 1 
sât'jlu: Prezidențial, a oierii oa 
dejun In cinstea oaspeților. |

Planul de dezvoltare a agriculturii 
R. P. Chineze în anii 1956-1967

PEKIN’ 15 (Agerpres). — Du
pă cum transe, te agenția Q-'a 
Noua, pe baza ostrurpsidor M 
Liu Sac-ți, pce^dintele Reperu- 
di Populare C-.neze. au tost 
date publicității prioct palele p'e- 
▼ederi piaauiw de dezvolta
re 3 agric. liur.: R. P. Ouaeze 
pe ani IjoG-1367, care au lost 
adoctate la 10 apriEe de cea 
de-a doua sesiune a Ad-anâni 
Refirezeotanțiior Populari d~ 
întreaga China > odei de-a dcai 
legislaturi.

In prevederi se subliniază că 
majoritatea ccvirșrtoa'e a țăra
nilor din Clina au pași: pe ca
lea socialistă.

In perioada 1966-1967 vor fi 
lichidate fci Enfi mari inundați
ile și înlăturate urmările secete
lor : suprafața terenurilor ali- 

karno Ia București s-a dovedit 
rodnică.

In vremea noastră dezarma
rea este problema problemelor, 
cerința viială a tuturor popoare- 
lor. Numai dezarmarea generală 
și totală poate feri omenirea de 
primejdia pe care o reprezintă 
războiul și poate exclude defini
tiv din viața societății amenin
țarea unei agresiuni. Dezarma
rea generală și totală ar avea 
ca efect crearea unei lumi fără 
război, unei lumi de pace trai
nică în care toate resursele ere- 
ate de omenire sa fie destinate 
înfloririi civilizației. In declara
ția comună de la București, 
conducătorii de stat ai Republi
cii Populare Romîne și ai Repu
blicii indonezia declară că acor
dă tot sprijinul lor oricărei ini
țiative care poate duce la înfăp
tuirea dezarmării generale și to
tale. Cele două păr^i și-au expri
mat speranța că participanții la 
conferința de la Geneva pentru 
încetarea experiențelor cu arme 
nucleare și la conferința pentru 
dezarmare a comitetului celor 
zece state vor ține seama de spi
ritul Cartei O.N.U. și vor fi 
călăuziți de dorința universală 
de pace a popoarelor, astfel in
cit să aducă o contribuție la re
zolvarea grabnică a problemei 
dezarmării.

Conducătorii de stat ai Indo
neziei și Romîniei au acordat o 
importanță deosebită în convor
birile lor apropiatei conferințe la 
nivel înalt. Ei și-au exprimat 
speranța că această conferință 
va avea rezultate rodnice, în
lesnind soluționarea pe calea 
tratativelor și înțelegerii a celor

Lucrările Comitetului 
celor zece state pentru dezarmare

GENEVA 15 (Agerpres). — 
în ședința din 14 aprilie, după 
V. A. Zorin a luat cuvîntul re
prezentantul S.U.A.

în declarația sa reprezentantul 
S.U.A., F. Eaton, a insistat din 
nou asupra soluționării unilate
rale și incomplete a problemei 
dezarmării nucleare și anume a- 
supra adoptării de măsuri pen
tru încetarea producției de ma
teriale fisionabile în scopuri mi
litare și trecerea treptată de la 
folosirea materialelor fisionabile 
in scopuri militare la folosirea 
în scopuri pașnice, fără interzi
cerea simultană a armei nucleare 
în genere și fără lichidarea re
zervelor de aceste arme. Eaton 
s-a pronunțat împotriva propu
nerii țârilor socialiste cu privire 
la asumarea de către statele care 
dispun de arme nucleare a obli
gației solemne de a renunța de 
a folosi primele aceste arme. Re-

Opinia publica din Turcia saluta 
schimbul de vizite dintre 

N. S. Hrușciov și A. Menderes
ISTANBUL 15 (Agerpres). — 

I. Ugolkov, corespondentul a- 
genției TASS, transmite: Apro
piatul schimb de vizite dintre 
N. S. Hrușciov și A. Menderes 
se află în centrul atenției opi
niei publice și presei din Turcia. 
Cu oricine am sta de vorbă în 
aceste zile, convorbirea se axea
ză invariabil pe această temă 
principală. „Hrușciov. Mosco
va'* — iată cuvintele care pot 
fi auzite acum pretutindeni : pe 
străzile Istanbulului, în redac
țiile ziarelor, în paginile presei 
periodice.

Foarte bine venite și utile — 
astfel sînt apreciate în Turcia 
apropiatele vizite ale oamenilor 
de stat ai celor două state vej 
cine, vizite menite să slăbească 
încordarea internațională și să 
îmbunătățească relațiile sovieto- 
turce-

Presa greaca despre schimbul de vizite 
dintre premierul sovietic și cel turc
ATENA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite: Comentînd co- 
■sacata! cu privire la apropia
tul schimb de vizite Intre primul 
ministru al Turciei Menderes și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 

mentate cu apă și irigate va creș
te de ia aproximativ 390 milioa
ne mu (un mu este egal cu 1/15 
ha.) in 1955 la aproximativ 9G0 
■Ji»» mu. Se acordă o deose
bită atenție creșterii porcinelor. 
Se pune sarcina ca în 1967 fie
care gospodărie de la sate să 
întrețină ia medie ‘2,5-3 capete 
porcine.

Pe măsura dezvoltării indus- 
tri di zării țării, arată în pre
vedere. este necesa' să se în- 
tytanască in mod consecvent și 
energic mecanizarea agricultu
rii

In decurs de 12 ani, începînd 
cu anul 1956. suprafața terenuri* 
lor arabile ale gospodăriilor de 
stat va crește de ia aproximativ 
13 milioane mu in 1955 la a- 
proximativ 100 milioane mu.

mai importante probleme inter- 
naponale. Țimnd seama de rolul 
pe care popoarele Asiei și Africii 
îl au in vuța internațională, cele 
două părți și-au exprimat con- 
vingerta că ar seni cauzei păcii 
dacă aceste popoare ar avea 
prilejul de a-Și tace auzit glasul 
și de a-și avea reprezentate in
teresele ia viitoarele conferințe la 
nivel înalt. Guvernul Republicii 
Populare Romîne a subliniat că 
acordă întregul său sprijin prin
cipiilor proclamate in urmă cu 
cinci am la istonca conferință 
de ia Bandung a țărilor din Â- 
sia și Africa. Cele două părți 
Barticipante la tratativele de la 

ucurești și-au reaiirmat solida
ritatea cu popoarele care luptă 
pentru eliberarea lor națională, 
împotriva colonialismului și sint 
convinse că lichidarea domina
ției coloniale corespunde intere
selor păcii și progresului ome
nirii. Guvernul Republicii Popu
lare Romine și-a reafirmat pozi
ția de sprijinire a lup ei drepte 
a poporului indonezian pentru 
reintegrarea Irianului de Vest 
la teritoriului Republicii Indo
nezia și apreciază eforturile po
porului indonezian îndreptate 
spre lichidarea rămășițelor fostei 
dominații coloniale din țara sa.

Convorbirile de la București 
au demonstrat perspectivele de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
doaă țări. Cele două guverne au 
luat act cu satisfacție de dez
voltarea continuă a relațiilor 
diplomatice, politice, economice 
și culturale dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Indonezia. Cele două părți au 
hotărît să ridice reprezentanțele 

prezentantul american a arătat 
din nou că pentru S.U.A. este 
inacceptabil atît planul sovietic 
de dezarmare generală și totală 
cit și propunerile „Principiile 
fundamentale ale dezarmării ge
nerale și totale". Totodată el a 
afirmat în mod nefondat că de
legațiile țărilor socialiste refuză 
elaborarea unor măsuri reale 
pentru dezarmare, întrucit ele 
nu acceptă „planul occidental".

V. A. Zorin, care a luat apoi 
cuvîntul, a arătat că, după cum 
reiese din declarația lui F. Ea
ton, delegația S.U.A. se situează 
pe o poziție negativă față de 
orice propunere care prevede re
nunțarea la folosirea armei nu
cleare, iar ca motiv prezintă ar
gumentul nefondat că măsura nu 
poate fi supusă controlului. 
V. A. Zorin a subliniat că acea
stă • renunțare la folosirea armei 
nucleare constituie o acțiune de

„Comunicatul turco-sovietic, 
— scria în ziarul „Dunya“ cu
noscutul ziarist Barlas — este 
o știre foarte bună și nu ne în
doim nicidecum că ea a fost 
primită cu satisfacție de po
poarele celor două țări“.

Referindu-se la ajutorul pe 
care Uniunea Sovietică l-a acor
dat Turciei în timpul luptei ei 
de eliberare națională, autorul 
subliniază : „In timp ce națiu
nea turcă ducea o luptă pe via
ță și pe moarte, Uniunea Sovie
tică i-a acordat cel mai mare 
ajutor. Poporul nostru nu poate 
uita acest ajutor11.

Dl. Hrușciov. scrie în conti
nuare Barlas, produce asupra 
fiecărui om impresia unui om 
de stat sincer. Nu ne îndoim că 
el va vorbi tot atît de sincer și 
cu premierul Turciei vecine.

ciov, ziarul „Avghi“ subliniară 
că acest fapt pune guvernul Gre
ciei în fața necesității „de a-și 
revizui politica și îmbunătăți re
lațiile cu țările răsăritene**.

Fostul ministru al Afacerilor 
Externe, Pipinelis, scrie in zia
rul „Kathimerini“ că in legătu
ră cu vizita lui Menderes la 
Moscova este timpul să se dea 
dovadă de inițiativă pentru re
glementarea relațiilor Greciei cu 
țările răsăritene șj în special cu 
Albania și Bulgaria.

Comentatorul ziarului „To VL 
ma“, Exinadaris, scrie că în le
gătură cu vizita lui Menderes 
la Moscova a devenit mai necesar 
ca niciodată ca Grecia să pro
moveze politica sa externă pe 
„baza unei studieri obiective a 
situației și a unei aprecieri cal
me fără idei preconcepute**.

Președintele Partidului Uni
unea Democrată de Stînga, Pas- 
salidis, în interviul acordat zia
rului „Ethnos- și liderul Uniunii 
Democratice, Tsirimokos, în in
terviul acordat ziarului „Anexar- 
titos Typos“ declară că este ne
cesară revizuirea politicii Gre
ciei în sensul dezvoltării multi
laterale a relațiilor cu țările so3 
cialiste.

lor diplomatice la București șl 
Djakarta la rangul de ambasa
dă. Au fost încheiate un acord 
de colaborare tehnico-șliințifică 
și un acord cultural potrivit că
ruia se vor efectua schimburi de 
studenți, cadre didactice, vizite 
de oameni de artă și cultură și 
alte schimburi de acest fel.

Președintele Sukarno a invitat 
pe președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționa.e a Republi
cii Populare Romine, Ion Gheor
ghe Maurer, și pe președintele 
Consiliului de Miniștri ai Repu
blicii Popu.are Romîne, Chivu 
Stoica, să viziteze Indonezia. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere. Acest schimb de vizite va 
contribui la întărirea relațiilor 
de bună înțelegere între țările 
noastre, va prilejui o mai bună 
cunoaștere reciprocă și va fi util 
pentru cauza păcii in general.

Vizita președintelui Sukarno, 
deși a fost scurtă, s-a dovedit 
deosebit de rodnică. Această vi
zită a deschis noi perspective 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și a cola
borării între R. P. Romînă și 
Indonezia în interesul păcii. Vi
zita în țara noastră a președin
telui Sukarno și convorbirile ce 
au avut loc cu acest prilej de
monstrează marea forță vitală a 
ideilor coexistenței pașnice.

Tineretul și poporul romîn 
1 au salutat cu căldură pe pre
ședintele Sukarno, transmițînd 
prin înaltul oaspete un salut 
prietenesc, din mimă, către po
porul țării celor 3000 de insule, 
popor de care ne simțim apro- 
piați în ciuda distanței care ne 
desparte. 

mare însemnătate moral-politică, 
care prin însăși esența ei nu ne
cesită nici un fel de control. 
Problema nu este dacă măsura 
respectivă este sau nu asigurată 
printr-un control, a declarat V. 
A. Zorin, ci dacă puterile occi
dentale vor sau nu să-și asume 
obligația de a nu folosi primele 
arma nucleară.

V. A. Zorin a vorbit apoi des
pre acea parte a declarației lui 
F. Eaton in care acesta s-a pro
nunțat în sensul că delegațiile 
socialiste ar refuza elaborarea 
unor măsuri concrete de dezar
mare. Această declarație a d-lui 
Eaton nu poate să nu ne pro
voace o legitimă nedumerire, a 
declarat V. A. Zorin. în cursul 
celor cîteva săptămini ale lucru
rilor comitetului, delegația sovie
tică și delegațiile țărilor socia
liste au depus cu perseverență 
eforturi pentru ca comitetul să 
se ocupe de elaborarea nemijlo
cită a tratatului de dezarmare 
generală și totală, adică a pune 
de acord măsurile concrete de 
dezarmare care trebuie înfăptui
te în cadrul acestui tratat. Tot
odată, țările socialiste au dove
dit elasticitate în abordarea unor 
importante probleme ale dezar
mării generale și totale, inclusiv 
în succesiunea înfăptuirii diferi
telor măsuri ale dezarmării. Or, 
delegațiile occidentale s-au îm
potrivit cu hotărîre ca comitetul 
să treacă la elaborarea practică 
a tratatului de dezarmare gene
rală și totală.

în încheiere V. A. Zorin a ce
rut delegațiilor occidentale să 
studieze in zilele următoare con
siderentele exprimate de delega* 
țiile țărilor socialiste pentru a 
găsi o platformă în vederea a- 
propierii pozițiilor părților în 
scopurile pregătirii recomandă
rilor către guvernele lor.

Șeful delegației romîne, E. 
Mezincescu, și șeful delegației 
bulgare, M. Tarabanov, au cri
ticat poziția negativă a delega
tului S.U.A. față de propunerea 
țărilor socialiste. Ei au subliniat 
că dacă fiecare putere nucleară 
va declara în mod solemn că 
renunță să folosească prima ar
ma nucleară, acest lucru ar avea 
o mare influență asupra restabi
lirii încrederii între state, asu
pra îmbunătățirii atmosferei in
ternaționale și întăririi securită
ții în lumea întreagă.

Următoarea ședință a comite
tului va avea loc la 19 aprilie.

Vizita lui A. I. Mikoian în Irak
BAGDAD 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : — La 15 apri. 
lie. Asociația de prietenie irakia- 
no-sovietică a organizat o mar© 
adunare în cinstea, lui A. I. Miko
la n, prim.vicepreședinte al Con-r 
siliuluj de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află la Bagdad.

Cunoscutul publicist lira k ian 
Saleh Salman a rostit o scurtă 
cuvîntare de salut. A. I. Mikoiian 
a fost salutat și de Ahmed Dja- 
far Al-Aukati. președintele Aso
ciației de prietenie i-rakiano-so- 
vietică. Popoiul irakian, a spus 
el. salută în unanimitate priete
nia cu popoar°le marii Uniuni 
Sovietice — prieten devotat și 
apărător al păcii și securității în 
întreaga lume.

Ne vorbesc studenți 
din America Latină

rrt rei studenți din America 
/ Latină ne-au vizitat țara. 

Ismerio Vivas, viitor me
dic, vorbește bucuros despre 
entuziasmul revoluționar de care 
e cuprinsă țara sa, Cuba. Ma
rio Pinto, viitor inginer con
structor, e preocupat îndeo
sebi de starea grea a studen- 
țimii din Honduras : din cei 
2.000 de studenți, 80 la sută 
sînt siliți să accepte tot fe
lul de munci umilitoare pentru 
a se întreține. în sfîrșit, pe Olin- 
to Meirelles, student brazilian și 
viitor jurist, prezența capitalului 
monopolist american in diferite 
sectoare economice ale țării sale 
îl determină să releve însemnă
tatea naționalizării întreprin
derilor ce aparțin capitalului 
străin.

Cu acești tineri am întreținut 
o convorbire la hotelul „Amba
sador" din București.

După cum era și firesc, discu
ția s-a purtai in jurul probleme
lor actuale ale mișcării studen
țești din America Latină. Aceste 
probleme nu se pot desprinde 
de contextul luptei generale pen
tru cucerirea și consolidarea in
dependenței naționule. lin exem
plu edificator în această privință 
îl reprezintă Cuba.

Ismerio Vivas subliniază că 
imperialismul nord-american 
„vrea să înăbușe revoluția din 
Cuba întrucit ea a rupt lanțu
rile și legile absurde ale colo
nialismului, întrucit în America 
Latină a apărut un accentuat 
spirit de revoltă. Principala sar
cină e apărarea revoluției. Toți 
studenții s-au constituit în mili
ții, fiind pregătiți să facă față 
oricăror agresori care ar încerca 
să l restaureze pe Batista și rin- 
duielile acestuia,". Mai departe, 
Vivas spune : „Lupta contra im
perialismului continuă neîntre
rupt. Guvernul nostru a naționa
lizat o bună parte din întreprin
deri, a săvîrșit reforma agrară, 
lucruri care au afectat interese

La tribunalul militar din 
Atena adevârul și drepta
tea au fost încâocîatâ sfi

date. După un proces in care 
capetele de „acuzare" s-au 
spulberat unul după altul, com
pletul de judecată a pronunțat 
o sentință arbitrară ce a stîrnit 
indignarea opiniei publice nu 
numai din Grecia ci și din alte 
țări. 6 acuzați au fost condam
nați la muncă silnică pe viață. Au 
fosi condamnați deși nevinovă
ția lor era evidentă, deși la în
vinuirea de spionaj a trebuit să 
renunțe chiar tribunalul. Au fost 
condamnați pentru o închipuită 
și nedovedită intenție de a fi 
făcut „oferte de spionaj44. Cum 
spunea ziarul „Athinaiki", a fost 
un „proces de spionaj fârâ 
spioni44.

Sentința nedreaptă de la 
Atena se încadrează în șirul 
lung de acțiuni represive îndrep
tate împotriva forțelor patriotice 
din Grecia, a acelor forțe care 
preconizează o orientare a po
liticii grecești conformă interese
lor populare. Ceea ce s-a petre
cut în sala tribunalului militar 
din Atena nu a fost un proces, 
ci — așa precum subliniază nu
meroase ziare — o răfuială cu 
adversarii politici ai a^lor 
cercuri care se mențin cu îndă
rătnicie pe pozițiile „războiului 
rece".

Cu cîteva zile înainte de pro
ces organizatorii acestuia s-au 
lăudat că ar deține „dovezi 
incontestabile" cu privire la acti
vitatea de spionaj a acuzaților. 
Deși procesul s-a consumat, nici 
o probă nu a putut fi adusă. 6 
ani au așteptat acuzații acest 
proces. 6 ani în care au fost în
temnițați fără judecată. 6 ani în 
care se presupune că autorită
țile au cercetat pînă în cele mai 
mici amănunte întregul dosar. 
Și după 6 ani de zile acuzatorii 
sînt puși în situația lamentabilă 
de a face apel la „mărturiile44 
unor polițiști și agenți plătiți ci 
siguranței, „mărturii" care nu 
aduc nimic concret și se ba
zează pe presupuneri. Nici unul 
din martori nu a putut să afir* 
me că acuzații ar fi comis in 
mod concret vreun act de spio
naj. In plus, 332 de avocați din 
Atena au semnat un memoriu 
subliniind neconstituțional itatea 
legii 375 pe baza căruia s-q ju
decat procesul.

Atunci pentru ce a fost orga
nizat procesul, pentru ce au fost 
condamnați oameni nevinovați, 
pentru ce sînt pregătite alte 
procese dintre cane următorul 
va începe peste cîteva zile ?

In privința aceasta, cercuri 
politice grecești remarcă dificul
tățile în care se zbate politica 
autorităților. Ziarele din Atena 
au subliniat in repetate rîndurl

Poetul Muhammed Satis Bahr 
Al-Ulium a recitat versuri pro
prii consacrate lui A. I. Mikcian, 
firieteniei veșnice dintre popoare- 
e Republicii Irak și Uniunii So

vietice.
în CLivîntarea sa, întreruptă în 

repetate rînduri de aplauze fur
tunoase, A. I. Mikoian a trans
mis, în numele poporului sovie
tic, în numele guvernului sovie
tic, un cald salut frățesc po
porului irakian și guvernului 
Irakului. El a vorbit despre ma
rea simpatie pe care poporul so
vietic o nutrește față de lupta de 
eliberare națională a poporului 
irakian și a celorlalte popoare 
din Asia și Africa.

le tuturor monopolurilor. Nu 
vom ceda presiunilor imperia
liste...", Vivas vorbește apoi 
de măsurile ce se iau în 
Cuba pentru democratizarea în
vățământului, de noul centru 
școlar din Munții Maestra —loc 
istoric unde insurgenții, conduși 
de Fidel Castro, provocau lovi
turi năpraznice trupelor lui Ba
tista — centru pentru 25.000 
viitori școlari. Răsfoiește apoi 
cîteva reviste studențești printre 
care și „Colina". Numele ei ne 
stîrnește curiozitatea. Aflu că 
universitatea din Havana e așe-

Jn/frtiuf 
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zată pe o înălțime de unde și 
titlul publicației...

Mario Pinto, secretar general 
al Federației studenților univer
sitari din Honduras ne relatea
ză: „Țara noastră are numai 
două milioane fie locuitori. Ma
joritatea — țărani săraci. Stu- 
denți puțini. Nu există burse și 
nici cămine. Analfabetismul e o 
problemă de ordin național. De 
aceea, se impune o radicală re
formă a învățămîniului. Or, o 
asemenea reformă o poate între
prinde un guvern democratic. In 
Honduras există însă două par
tide politice — liberal și con
servator — cu deosebiri imper
ceptibile între ele. Ambele nu 
exprimă interesele vitale ale po
porului".

— Dar cum se reflectă în Hon
duras fenomenele noi, pozitive 
de pe continentul sudamerican ?

La această întrebare, Pinto 
subliniază că lupta studenților 
împotriva politicii imperialismu
lui nordamerican nu a început 
acum. „în decembrie 1959, con
tinuă oaspetele din Honduras, a 

greutățile economice ale Greciei 
și orientarea nerea listă în pro
blemele situației internaționaie. 
Cercuri influente din Grecia se 
situează în continuare pe pozi
țiile „războiului rece". Ele înceaH 
că să intimideze forțele democra
tice, să împiedice unirea lor, să 
alimenteze falimentara isterie 
anticomunistă. Observatorii din 
Atena au remarcat că prin pro
cesul celor 12 democrați, autori
tățile grecești au încercat in
tr-un fel să caute o „justificare44 
și pentru opoziția lor față de 
destindere. Procurorul și așa zi
șii „martori44 ai acuzării s-au 
dedat la calomnii și la «- 
dres<j țării noastre, calomnii 
despre care poporul nostru a 
aflat cu indignare.

Ei au încercat să ponegreas
că țara noastră, insinuînd că în 
Rominia s-ar organiza „școli de 
spionaj" și alte absurdități de 
același gen. Asemenea calomnii 
nu pot decit să compromită și 
mai mult pe cei ce recurg la 
ele. Sînt binecunoscute efortu
rile țării noastre pentru pace, 
pentru normalizarea relațiilor 
romîno-grecești, pentru a face 
din Balcani o zonă a păcii și 
colaborării prietenești, eforturi 
ce au găsit aprecierea unor im
portante cercuri politice din 
Grecia. Este însă regretabil că 
sala tribunalului militar din Ate
na a fost transformată intr-o trH 
bună de calomniere a țării 
noastre. Prin asemenea manifes
tări nu se poate contribui la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
cele două țări. Asemenea ma
nifestări nu pot fi calificate de- 
cît dăunătoare intereselor păcii 
și colaborării între popoarele 
romîn și grec. Provocările 
împotriva țării noastre și a ce
lorlalte țări socialiste, provocări 
falimentare, contravin necesi
tății îmbunătățirii climatului in 
Balcani și cauzei dezvoltării 
unor relații normale între Grecia 
și statele socialiste. Nu întîmplă- 
tor aceste provocări sînt organi
zate tocmai intr-o perioadă ir» 
care urmașii lui Hitler sînt pri
miți sărbătorește la Atena iar 
criminalii de război fasciști sînt 
grațiați. Intre toate aceste fapte 
există o strînsâ legătură de na
tura să scoată in relief orienta
rea unor cercuri influente gre
cești potrivnică noului spirit din 
viața internațională.

Procesul de la Atena a dezvă
luit pe deplin țelurile po-< 
litice diversioniste urmărite de 
organizatorii înscenării judi
ciare. Deși ani de zile au stat in 
întunericul temnițelor, comuniștii 
cflați ps banca acuzării s-au 
transformat în acuzatori, au 
apărat cu demnitate cauza iubi
tului lor partid și neînfricați ou 
rostit adevărul. „Declar că pa
triotismul Partidului Comunist 
Grec ca și a| oricui alt partid 
patriotic nu se judecă după pă
rerile adversarilor săi politici, și 
a'e prigonitorilor săi de profesie, 
se judecă după luptele și 
jertfele sale pentru popor, după 
părerea pe care poporul o are 
despre el și după încrederea cu 
care îl înconjoară". Cuvintele a- 
cestea le-a rostit G. Erithriadis 
pe care nedrepții judecători din 
Atena l-au condamnat la muncă 
silnică pe viață.

Istoria a mai înregistrat sen-» 
tințe nedrepte. Dar asemenea 
sentințe aricit ar fi ele de crude 
nu pot întemnița adevărul, nu 
pot frîna mersul înainte al 
timpului. El dezonorează pe au
torii lor,

E. OBREA

luat ființă o asociație a priete
nilor revoluției cubaneze cu sco
pul de a-și exprima solidaritatea 
morală și materială cu cubane
zii. în luna mai se va organiza 
un congres al studenților din A* 
merica Centrală și Panama în 
scopul de a contribui la lichida
rea oricăror forme de colonia
lism în regiunea noastră. în* 
deosebi, îi sprijinim pe pana
mezi în revendicarea lor justă 
asupra zonei canalului...".

Olinto Meirelles este student 
la Rio de Janeiro. Părerea lui 
este că lupta studenților din A- 
merica Latină împotriva regimu
rilor dictatoriale se integrează 
în procesele noi ce se manifestă 
pe acest continent. „Lupta con
tra regimurilor dictatoriale, sub
liniază Meirelles, constituie o 
contribuție foarte importantă a 
studențimii la pacea generală. 
Pe timpul vizitei președintelui 
Eisenhower în țările Americii 
Latine, tinerii brazilieni au lan
sat un apel public prin ziare a- 
vertizind că orice agresiune a- 
mericană împotriva Cubei va fi 
respinsă de toate popoarele noa
stre".

Cei trei oaspeți ne vorbesc 
apoi despre țara noastră și des
pre tineretul nostru.

Ismerio Vivas e entuziasmat 
de viața activă și organizată a 
tineretului romîn, de prestigiul 
de care se bucură U.T.M.-ul, de 
hotărîrea cu care studenții noș
tri participă la construirea Ro- 
mîniei noi, socialiste. Mario Pin
to consideră că vizita sa în țara 
noastră a fost extrem de instruc
tivă. Iar Olinto Meirelles e im
presionat atît de farmecul pei
sajului romînesc cit și de acti
vitatea tineretului care participă 
la construirea socialismului cu 
înflăcărare.

Oaspeții nu părăsit țara noa
stră ducînd cu ei mesajul de 
prietenie și pace al tineretului 
nostru studios către tineretul din 
țările lor.

V. URUM
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