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Tinerii întîmpină 

a 90-a aniversare 
a nașterii IdIY.I. Lenin

n aceste zile, pe ogoarele țării noastre, oa- 
nii muncii din agricultură își concentrează 
rturile pentru efectuarea la timp și în bune 
idiții a însămințărilor de primăvară, însufle- 
de dorința de a întîmpină cel de-al lll-lea 

igres al partidului nostru cu noi succese în 
irirea și ieftinirea producției agricole.
Joi, muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
LS. Urleasca, regiunea Galați, G.A.S. Pie- 
u, regiunea Constanța, G.A.S, Variaș, re- 
nea Timișoara, G.A.S. Dragalina, regiunea 
rurești, S.M.T. Chirnogeni, regiunea Constan- 
și S.M.T. Bîrca, regiunea Craiova,
IHEMAM COLECTIVELE TUTUROR GOSPO- 
RIILOR AGRICOLE DE STAT $1 STAȚIUNILOR 
MAȘINI Șl TRACTOARE LA ÎNTRECERE SO

LISTĂ PENTRU DEPĂȘIREA SARCINILOR DE 
iN Șl REDUCEREA PREȚULUI DE COST AL 
3DUCȚIEI.
1 gospodăriile noastre agricole de stat ne 
jajăm să îndeplinim și să depășim producția 
nificată de grîu, porumb boabe, porumb si- 

lapte, carne și alte produse vegetale și ani
le, să livrăm statului peste plan cantități in
mate de produse agroalimentare, să reducem 
țul de cost al produselor și să depășim be- 
iciile planificate, prin : aplicarea regulilor 
otehnice înaintate la însămlnțarea, întreține- 

și recoltarea culturilor, buna îngrijire și fu- 
ire a animalelor, mecanizarea din ce in ce 
i largă a lucrărilor și ridicarea randamentu- 
pe fiecare tractor, gospodărirea chibzuită a 
durilor bănești și folosirea deplină în pro- 
;ție a construcțiilor, instalațiilor și amena- 
lor pentru irigații.
i stațiunile de mașini și tractoare In oare 

muncim, ne angajăm să îndeplinim șl să 
>ășim volumul de lucrări planificate, să re- 
:em prețul de cost al lucrărilor, să realizăm 
■nomii cît mai mari la cheltuielile de produc- 
și să contribuim la obținerea unor recolte 

ri pe ogoarele gospodăriilor colective și în- 
jrășirilor agricole, prin : executarea lucrări- 
|a timp și de bună calitate, folosirea depli- 
a capacității de lucru a parcului de mași-ni 
jractoare și buna lui îngrijire și exploatare, 
ucerea continuă a consumului de carburanți, 
rifianți și piese de schimb.
i urma analizei posibilităților concrete ce 
sta în unitățile noastre pentru depășirea săr
ilor de plan pe anul 1960, în cinstea C€lui 
al lll-lea Congres al P.M.R., ne luăm urmă- 
rele angajamente :

A. S. Urleasca, regiunea Galaji
- Depășirea producției planificate pe hectar, 
jrîu cu 200 kg., la porumb boabe cu 300 kg.,

la floarea-soarelui cu 250 kg. Recoltele ce le vom 
obține în medie la ha. vor fi următoarele: 2.500 
kg. gnu, 3.800 kg. porumb boabe, 1.850 kg. floa
rea soarelui ;

— depășirea producției planificate de lînă pe 
fiecare ovină cu 0,300 kg. și a producției de 
lapte pe cap de vacă furajată cu 100 litri. In 
medie de la o ovină se vor realiza 3.4 kg. lînă, 
iar de la o vacă furajată 3.600 litri lapte;

— livrarea peste plan a 500 tone grîu, 600 
tone porumb boabe, 25 tone floarea-soarelui, 50 
tone carne de porc în greutate vie, 2.000 kg. lînă;

— reducerea prețului de cost, astfel: la grîu 
de la 405 lei/tona planificat la 355 lei, la 
porumb boabe de la 352 lei/tona la 320 lei, 
la floarea-soarelui de la 743 lei/tona la 723 
lei, la lapte de vacă de la 1,25 lei/litrul la 
1,15 lei, la lînă de Ia 24,72 lei/kg. la 22,72 
lei ;

— obținerea peste plan a unui beneficiu de 
1.260.000 lei.

G.A.S. Pielroiu, regiunea Constanta

■ — livrarea peste plen a 2.200 tone grîu, 1.700 
tone porumb boabe, 100 tone floarea-soarelui, 
1.900 tone sfeclă de zahăr, 840 tone orez, 3.000 
kg. lînă, 400 bl. lapte;

— reducerea prețului de cost astfel: la grîu 
de la 380 lei/tona planificat la 350 lei, la 
porumb boabe de la 330 lei/tona la 300 lei, 
la porumb siloz de la 51 lei/tona la 30 lei, 
la lînă de la 18,56 lei/kg. la 16,96 lei;

— obținerea peste plan a unui beneficiu de 
4.045.000 lei.

G.A.S. Variaș, regiunea Timișoara

— depășirea producției planificate pe hectar 
fa grîu cu 400 kg., la porumb boabe cu 200 kg., 
la porumb siloz cu 12.000 kg. Recoltele ce le 
vom obține în medie la ha vor fi următoarele: 
4.000 kg. grîu, 4.200 kg. porumb boabe, 45.000 
kg- porumb siloz ;

— livrarea peste plan a 240 tone grîu, 170 
tone porumb boabe, 50 tone carne de porc în 
greutate vie și 400 capete grăsuni;

— reducerea prețului de cost, astfel: la grîu

(Continuare în pag. 3 a)
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Concurs pe tema agricola

Fiecare tînăr— 
un participant actio la

Concursul 
cultural-sportiv 
al tineretului

Din rezultatele 
întrecerii

6.000 kg. fontă 
economisită

CRAIOVA (prin telefon de 
i corespondentul nostru).
in cadrul întrecerii socia- 

ste în cinstea celui de-al 
1-lea Congres al Parudu- 
ii, unul aintre principalele 
ngijamente ale tinerilor de 
i secția turnătorie a Uzine- 
r „7 Noiembrie" Craiova 
»te economisirea metalului, 
ilele trecute, la turnătorie 

sosit o comandă de 
).000 de discuri pentru 
țmănătoriile universale. După 
.oiect au fost lucrate 
rea 10.000 bucăți. Acestea 
veau însă un adaos de pre- 
icrare mare, care de lapt 
iseamna risipă de metal, 
luncilor ii secției nu puteau 

de acord cu această situa- 
e. La propunerea mai mul- 
ir tineri și virstnici in co
borâre cu serviciul meta- 
lig șei, aceste piese au 
>si reproieciaie, îmbunăiă- 
ndu-se in mod serios cali- 
itea acestora. Prin reduce- 
*a adaosului de prelucrare, 
^este d.scuri au ajuns de 
i greutatea inițială de 1.050 

ia numai 0,900 kg. La 
îlelalte 40.000 piese s-au 
iș>tigat astfel pesie 6 lone ae 
jitia- lichidă, precum și redu- 
srea manoperei la s^ung.

lin primele zile — 
importante 

Bconomii de piele
— în ziua cînd, alături de 

elelalte întreprinderi, și fa- 
rica noastră a lansat che- 
îarea la întrecere pentru 
oi succese în cinstea celui 
e-al lll-lea Congres al Far
dului, ne spune tovarașuil 
on H mpă, secretarul orga- 
lizației U.T.M. din secția 
roit a Fabricii „Flacăra Ro- 
ie" din Capitala, brigada 
ondusă de Petre Ursache 
lin care fac și eu parte, 
i-a majorat angajamentul 
jat pentru acest an privind 
educerea consumului spec
ie de piele. In locul anga- 
amentului de 50.000 d.m. p. 
)iele economii noi ne-am an- 
jajat să economisim 70.000 
im-p. piele. La rîndu său, 
iecare tînâr și-a majorat 
ingajair.entuil. Dacă ne vpm 
rganiza mai bine munca, 
Iacă vom folosi metode ra
ionale de croire, putem eco- 
îomisi lunar fiecare în loc 
le 500 dm. p. piele, 700 
lm. p. $i încă din prima 
',i a întrecerii am trecut 
:oncret la realizarea a- 
restor noi angajamente. 
Printr-o croire mai rațio
nală, printr-o judicioasă îm- 
ainare a tiparelor, noi am 
reușit să economisim în nu
mai trei zile peste 1.800 
dm. p. piele.

In fiecare dimineață, înainte de a începe lucru, strungarul ute- 
mist Constantin Lazăr de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" din 
Capitala are grijă să ude florile care-i împodobesc locul de 

mun câ.
Foto : P. POPESCU

Organizația de bază U.T.M. și 
comisia de femei din comuna 
Manoleasa Volovăț, raionul Să- 
veni, au organizat de curind cu ț 
tinerele țârănci muncitoare un 
concurs „Cine știe, cîștigă44 cu 
tema „Importanța cultivării flo- 
rii-soarelui“.

Ajutate de utemista tehnician 
agronom Maria Chitiearu și învă

țătoarea Alexandrina Dîrvaru, 
concurentele au studiat nu
meroase materiale bibliografice 
despre cultivarea florii-soarelui.

Concursul a fost cîștigat de ti
nerele țărănci muncitoare Ma
ria Serafinescu și Lucia însură- 
țelu.

CONSTANTIN GRADINARU 
învățător

Brigăzile de strungari condu
se de cunoscuții fruntași în 
producție Alexandru Chiru 
de la Uzinele „Vasile Tudo- 
se“ din Colibași și Mircea 
Mihâlceanu de la Fabrica da 
piese de schimb C.F.R. 
Galați iși împărtășesc expe
riența acumulată in aplica
rea unor înaintate metode 
de muncă cu ocazia unor vi
zite reciproce. In fotografie : 
tînărul strungar Vasile Simbă- 
teanu, din brigada condusă 
de Alexandru Chiru, de 
monstrează practic unele 
metode folosite în brigada 

>lor.

Foto: AGERPRES

Gimnastică în fiecare dimineață
Cuvintele ,^Bună- 

dimineața tovarăși, 
peste două minute 
tom începe gimnas
tica de dimineață" au 
devenit de citva timp 
familiare celor peste 
1.200 studenți ai Că
minului nr. 1 de la 
Institutul politehnic 
București.

în fiecare dimi
neață la orele 6,30, 
sub conducerea res
ponsabililor de came
ră și în acordurile 
muzicii, studenții 
execută timp de zece 
minute diferite miș

cări de gimnastică 
sportivă.

Pentru a veni în 
ajutorul studenților, 
catedra de educație 
fizică în colaborare 
cu comitetul de că
min se îngrijesc ca 
la începutul fiecărei 
luni să fie afișate la 
locuri vizibile foto

montaje cu mișcările 
ce vor fi executate 
în cadrul „gimnasti
cii de dimineață".

Gimnastica de di
mineață. inițiativă a 
catedrei de educație 
fizică și comitetului 
de cămin se bucură 
în institutul nostru 
de multă atenție și pe 
zi ce trece numărul 
celor ce o practică e 
tot mai mare.

B. ARISTICA 
student

Iși înfrumusețează comuna
Sub conducerea organizației 

de partid, de citeva zile în co
muna Smlrdioasa, din raionul 
Zimnicea s-a întreprins o ac
țiune de înfrumusețare a comu
nei.

Mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii au participat și ei 
la această acțiune execuțind d‘- 
ferite lucrări ca alinierea și re
pararea străzilor, sădirea pomi
lor etc. In prezent tinerii lu
crează la reamenajarea parcu
lui comunal, unde sapă ronduri,

pentru flori, insomînțează flori, 
udă pomii plantați de curind etc.

Ceie mai multe ore de muncă 
voluntară le-au prestat tinerii 
Gh. Mitroi, Ionel Bădici, Vica 
Rușanu, Dumitru Ignat

Dacă pină nu de mult parcul 
comunal era lăsat în părăsire, 
ocum se poate spune că el a 
devenit un adevărat loc de re- 
creere pentru cetățenii din co
mună.

IONEL T. TR1FU 
profesor

Cum se pregătesc viitorii „seraliști“
rile ce li se cuvin prin hotărîre. 
In momentul de față din cei 44 
de tineri cafe trebuiau să frec
venteze cursurile pregătitoare, 
37 lucrează încă în 3 ture, ceea 
ce îngreunează mult pregătirea 
lor. Din această cauză numai 
13 tineri frecventează cu regu- 

" i pregătitoare, 
vin la pregă- 
apoi două sau

In întreprinderile orașului Galați sînt numeroși țineri mun
citori care învață Ia școala medie serală Numeroși alți tineri 
se pregătesc să urmeze școala serală. In întreprinderile ora- ----- ----------------------------------------------------- j au jn-șului Galați pregătirile pentru viitorul an școlar seral 
ceput încă din noiembrie anul trecut.

• •

Comisiile de selecționare de 
la Șantierul naval, Uzinele 
„Cristea Nicolae**,  întreprinde
rile textile și Fabrica de piese 
de schimb C.F.R., au lucrat cu 
seriozitate pentru îndrumarea 
unui număr to-t mai mare de 
tineri pe calea învățăturii. Co
misiile de selecționare și-au for
mat, la uzinele „Cristea Nico- 
Iae“, subcomisii de selecționare 
pe secții, iar la Șantierul naval 
Galați subcomisii de selecțio
nare pe sectoare. Aceasta a 
ușurat munca de selecționare: 
subcomisiile au stat de vorbă 
cu fiecare tinăr din sectoarele și 
secțiile productive, care îndepli-1 
nesc condițiile stabilite de ho- 
tărîre, pentru a se înscrie la 
școala serală. Și ca urmare a 
muncii desfășurate de aceste 
subcomisii, în cele 4 întreprin
deri, un număr de 242 de tineri 
muncitori au fost selecționați 
pentru școala medie serală.

Pentru tinerii muncitori care 
vor candida la examenul de ad
mitere în clasa a VIII-a a 
școlii medii serale, s.au deschis, 
la 12 ianuarie, cursuri de pre,

de șase 
pregătire 
de că- 

a 
sprijinul 

întreprinderilor, pe 
întreprindere. La

gătire cu o durată 
luni. Cursurile de 
au fost organizate 
tre secția de învățămînt 
sfatului popular, cu 
conducerii 
lîngă fiecare 
cursurile de pregătire predau 
profesorii cei mai buni ai șco
lilor medii din oraș (la mate-

întreprinderile textile și șantie
rul naval, tinerii care urmează 
cursurile de pregătire au fost 
eliberați dintr-o serie întreagă 
de alte sarcini în afara produc
ției. Apoi, s-a luat legătură cu 
unele școli serale pentiu ca pro
gramul să fie astfel organizat 
îneît să poată frecventa cursu
rile și cei care lucrează în două 
schimburi.

Nu toate întreprinderile mani
festă însă aceeași grijă pentru 
asigurarea unor condiții bune 
de studiu.

Prin cîteva întreprinderi
din orașul Galați

matică și romînă), precum și 
ingineri din întreprinderi (la 
obiecte cum ar fi fizica sau de
senul tehnic).

Pentru ca tinerii să poată 
frecventa cu regularitate cursu
rile pregătitoare paralel cu 
munca în producție, li s-au 
creat, în unele întreprinderi, 
condiții optime. Tinerii au fost 
schimbați într-o singură tură 
sau într-un singur schimb. La

La Uzinele „Cristea Ni- 
colae“ specificul muncii în
greunează mutarea tinerilor în
scriși la cursul de pregătire să 
lucreze într-un singur schimb. 
Totuși, și aici, după un studiu 
atent al condițiilor existente în 
fiecare secție unde lucrează a- 
cești tineri, s-ar găsi cu sigu
ranță soluții pentru ca ei să lu
creze în schimburi corespunză
toare, să beneficieze de dreptu-

laritate cursurile 
Afți 10-12 tineri 
tire o zi, lipsesc , 
trei.

Dar nu numai 
Uzinele „Cristea 
lucrează în trei 
dică pe tineri să 
regularitate cursurile, (sînt des
tui tineri ca : Patrichi Ion, re- 
glor la laminorul nr. 3, Chi- 
rica Ion, extractor la lami
norul 1, Tapu Dumitru, lamina
tor la laminorul 2, care, deși 
lucrează în trei ture, nu lipsesc 
de la cursurile de pregătire, în
vață bine, sînt disciplinați), ci 
și superficialitatea cu care pri
vesc unii tineri propria lor pre
gătire, precum și faptul că or
ganizația U.T-M. nu-i ajută să 
înțeleagă că ei greșesc. Tinerii 
Tănase Torniuc, prinzător la 
laminorul 4, Petre Ochiruș, re- 
glor și alții, afirmă că ei vor

faptul că la 
Nicolae**  se 

ture îi împie- 
frecventeze cu

D. NIȚESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Cu prilejul celei de a 
90-a aniversări 

a nașterii lui V. I. Lenin 

Noi lucrări consacrate 
vieții și operei lui Lenin 
editate iu țara noastră

Cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări a nașterii Iui Vladinrr 
llici Lenin, în editurile bucu- 
reștene -au apărut noi lucrări 
consacrate vieții și operei sale. 
Prin intermediul acestor noi lu
crări, oamenii muncii din țara 
noastră vor putea cunoaște și 
mai bine figura luminoasă a 
marelui Lenin, viața sa dăruită 
în întregime binelui omenirii.

In Editura politică a apă
rut cartea „AMINTIRI DESPRE 
LENIN* 4 de N. K. Krupskaia, în 
care tovarășa de viață și de 
luptă a lui Lenin povestește 
simplu și emoționant momente 
din viața și activitatea marelui 
învățător și conducător al oa
menilor muncii, despre lupta în
chinată de el înfăptuirii celor 
mai înalte idealuri ale umani
tății — comunismul și pacea.

Din paginile cărții „STUDEN
TUL ULIANOV" de B.- Volin apă
rută în Editura Tineretului, se 
desprind stăruința și pasiunea 
cu care Vladimir Hid Lenin a 
învățat în anii liceului, ca și în 
perioada studenției la Universi
tatea din Kazan, marele interes 
arătat de el în această perioadă 
pentru cunoașterea și răspîndi- 
rea ideilor socialismului științi
fic.

Editura muzicală d Uniunii 
compozitorilor din R. P, Romînă 
a publicat în traducere- romi- 
nească lucrarea muzicologului 
sovietic L. Goldenstein, inti
tulată „MUZICA IN VIAȚA LUI 
VLADIMIR ILICI LENIN* 4 care, 
înmănunchind părerile lui Lenin 
despre muzică, constituie un 
prețios ajutor pentru activitatea 
muzicienilor și a oamenilor de 
artă în general,

(Agerpres)

AU venit zilele însorite ale 
primăverii. Odată cu a- 
ceasta, tinerii din patria 

noastră au început să se pregă
tească pentru întrecerile Con
cursului cultural-sportiv al ti- 

I neretului, organizat de C.C. al 
U.T.M. și U C.F.S. cu sprijinul 

; G.G.S., al M.I.C și al altor de- 
| partamente, în întîmpinarea ce

lui de ai lll-lea Congres al 
P.M.R. și a zilelor de 1 Mai și 
23 August.

Concursul cultural sportiv al 
tineretului constituie un bun 
prilej pentru organizațiile de 
bază U.T.M. și asociațiile spor
tive de intensificare a activității 
cultural-sportive, de antrenare și 

■ mobilizare și mai largă a ma- 
l selor de tineri în cadrul fprma- 
j fiilor artistice și sportive, de ri

dicarea nivelului calitativ al a- 
cestor activități. Intimpinînd 
Congresul iubitului nostru par
tid cu succese în organizarea 
și desfășurarea concursului, 
contribuim la creșterea și edu
carea tineretului în spiritul dra
gostei față de P.M.R., conducă
torul drag al poporului nostru 
pe drumul luminos al construi
rii socialismului.

Concursul se va desfășura în 
nai multe etape. El a cuprins 
o perioadă de pregătire, iar în
trecerile propriu-zise ale etapei 
l-a se desfășoară între 16 apri
lie—15 mai 1960. In această pe
rioadă se desfășoară între
cerile pe unități și asociații 
sportive (întreprinderi, instituții, 
școli, sate). întrecerile primei 
etape se organizează în cin
stea celui de al lll-lea Congres 
al P.M.R. și a zilei de 1 Mai. 
Cea de a doua etapă — 16 mai 
— 1 august — va reuni la 
startul întreceriilor sportivii și 
tinerii artiști amatori ce-și vor 
^disputa întîietatea în concursuri 
pe înterunități și interasociații 
’sportive. Cei mai buni dintre a- 
ceștia vor lua parte la cea de a 
IlI-a etapă, programată între 20 
și 24 august, etapă raională 
(orășenească) ce va fi organi
zată în întîmpinarea zilei de 23 
August.

Tinerii artiști amatori vor 
participa în această întrecere cu 
formații de cor, teatru, brigăzi 
artistice de agitație, formații de 
dansuri populare, fanfare și or
chestre de toate genurile, soliști 
instrumentiști, vocali șl dansa
tori. De asemenea, vor fi pre- 
zenți cu acest prilej tineri reci
tatori.

întrecerile sportive vor cu
prinde un număr însemnat de 
ramuri sportive și anume: atle
tism (băieți și fete), ciclism 
(băieți și fete), volei (băieți și 
fete), tir (băieți și fete), popice, 
fotbal, oină, trîntă. Aceste între
ceri cuprind și handbal în 11 
(numai pentru sportivii din 
oraș) și handbal în 7 (pentru 
sportivii școlari). In etapa l-a, 
comisiile raionale și orășenești 
de organizare a Concursului 
cultural-sportiv, pot include și 
alte discipline sportive care se 
bucură în localitățile respective 
de o veche tradiție. La aceste 
întreceri sînt solicitați să parti
cipe toți tinerii de la vîrsta de 
10 ani. care, bineînțeles, nu po- 
sedă încă o clasificare sportivă. 
Nu vor lipsi, cum e și firesc de 
altfel, de la această dispută pio
nierii și școlarii. Ei vor parti
cipa în cadrul Concursului cul
tural-sportiv la următoarele 
etape: prima va fi etapa pa 
școală, cea de a doua inter-școlf 
sau comune, iar cu ocazia serbă
rilor de sfîrșit de an școlar se 
vor organiza întrecerile raionale 
și orășenești. Și Spartachiada 
pionierilor și școlarilor se va 
desfășura în cadrul acestor în
treceri în etapele respective, 
etapa pe școală, etapa inter-școli 
sau centre de comune, iar cu o- 
cazia serbărilor de sfîrșit de an 
școlar se va organiza etapa ra
ională sau orășenească.

Scopul Concursului cultural- 
sportiv al tineretului este acela 
de a contribui la dezvoltarea și 
ridicarea nivelului calitativ al 
activității culturale și sportive 
în rîndui tineretului, antrenîn- 
du-se o masă cît mai largă de 
tineri și tinere la aceste activi
tăți. Trebuie dată cea mai mare 
atenție etapei de masă a con
cursului, folosindu-se prilejul a- 
cesta pentru atragerea de noi 
și noi tineri în activitatea cub 
tural-sportivă, lărgindu-se ca
drul formațiilor artistice și spor
tive și înființînd acolo unde sînt 
condiții noi asemenea formații. 
Cu cît vor participa în mod ac
tiv un număr mai mare de tineri 
la etapele de masă din întreprin
deri, instituții, școli și satele pa
triei noastre, cu atît se va răs- 
pîndi mai larg cultura și sportul 
in rîndui tineretului, și vor 
apare noi și noi elemente talen
tate dintre tineri și tinere.

Organizațiile U.T.M., în atrîn-

(Continuare în pag, 4-a)

La cercul de basme al Pala tulul pionierilor din Oradea.

Pregătiri
In orașul Constanța și în sta

țiunile de pe litoral se fac pre
gătiri intense pentru sezonul de 
vară.

Avansează lucrările la noua 
gară de călători din Constanța 
care va fi dată în folosință peste 
puțin timp. La Mamaia se află 
în construcție, și în noul sezon 
va primi cei dinții vizitatori, un 
complex de case de odihnă cu 
aproape 1000 de locuri. La Man- 
galia se lucrează la terminarea 
unor blocuri de locuințe cu 80 
de apartamente, la construcțiile 
ce vor adăposti o casă sanato-.

intense pe 
rială și un sanatoriu de copii 
și la un stadion cu o capaci
tate de 3000 de locuri. La Efo
rie a fost terminată construcția 
vestiarelor de pe malul lacului 
heliomarin și se lucrează la două 
solarii, moderne, cu umbrare și 
dușuri

In noii sezon vizitatorii vor 
găsi la Vasile Roaită și Mamaia 
două noi cinematografe în aer 
liber cu ecran lat, a căror cons
trucție este terminată.

Pentru ca localitățile de pe 
litoral să aibă un aspect cît mai 
frumos, în prezent se fac lucrări

litoral
pentru extinderea iluminatului 
public cu lămpi fluorescente pe 
numeroase străzi ale ccațelor 
Constanta, Vasile Roaită ți E- 
forie. Se construiește și o nouă 
linie de troleibus care va lega 
centrul orașului «Constanta cu 
noua gară de călători. La Cons
tanța, Mangalia, Techirghiol se 
lucrează la amenajarea de noi 
parcuri și spații verzi. S-au luat 
măsuri pentru înființarea de noi 
magazine și chioșcuri in toate 
stațiunile de pe litoral.

(Agerpres)



„Penlru dezvoltarea șeptelului proprietate obșteasca '

iNVĂȚiSD DE LA CEI MAI H SI
Însemnări pe marginea consfătuirii organizată de Comitetul raional U. T. M. Rtmnicu - Sărat și ziarul „Scînteia 
tineretului" cu secretari ai organizațiilor de bază U. T. M. din G. A. C. și cu tineri îngrijitori de animale fruntași

Inițiativa organizației de bază U.T.M. de la G.A.C. „Scin- 
taia*,  raionul Fiiimon Sîrbu : „Pentru dezvoltarea șeptelului 
proprietate obștească*'  este îmbrățișată de tot mai mulji tineri 
colectiviști din întreaga țara. Dornici să contribuie cu toate 
forțele lor la dezvoltarea și consolidarea economică a gospo
dăriilor colective, la creșterea avutului obștesc, ei și-au luat 
în fața organizațiilor de partid și a consiliilor de conducere 
ale G.A.C. angajamente concrete cu privire la creșterea 
șeptelului proprietate obștească, la asigurarea unor cantități 
cit mai mari de porumb insilozat pentru hrana animalelor, la 
ridicarea de construcții zootehnice ieftine, din resurse locale, 
în scopul sporirii producției de lapte și corne și al scăderii

prețului de cost al acestor produse. Asemenea angajamente 
și-au luat și tinerii colectiviști din raionul Rimnicu-Sărat, re
giunea Ploești. Pentru a împărtăși experiența buna a unor 
organizații de bază U.T.M., de curind a avut loc la Rimnicu 
Sârat o consfătuire organizată de comitetul raional U.T.M. în 
colaborare cu ziarul „Scinteia tineretului*  cu secretari ai 
organizațiilor de bază U.T.M. din gospodăriile agricole colec
tive din raion, cu îngrijitori de animale fruntași, cu ingineri 
și tehnicieni zootehniști. Au fost, de asemenea, invitați să îm
părtășească din experiența lor doi tineri colectiviști, crescă
tori de animale, din G.A.C. „Scînteia*,  raionul Fiiimon Sîrbu.

La această consfătuire a participat tovarășul VasHe Pascu, 
prim secretar al Comitetului raional de partid RimnicuSărat*

O meserie
de răspundere

Secretarul organizației de 
bază U.T^M. de Ia G.A.G. 
Vîlcele, Trilan Solomon, a 

prezentat în fața participanților 
la ponsfătoire un referat despre 
activitatea organizației de bază 
U.T.M, din această gospodărie 
în privința atragerii de noi ti
neri care să lucreze in sectorul 
zootehnic.

— Gospodăria noastră colec
tivă — a spus el — are un sec
tor zootehnic în plină dezvolta
re. In acest an se va ajunge ia 
350 taurine, dintre care 240 
vaci cu lapte, 2400 de o^ ăcO 
porcine, dinke care 124 scroafe 
(ingrașam a oul acesta 460 de 
porci pe oare-i van livra sta
tului) 6.0uu de pâsart. 100 de 
slupi și altele. Desigur, aceo>:« 
dezvoltare a sectorului zootehnic 
cere și noi cadre de iqgri^ux”. 
și rr-idgâtori. Da: fiied impor
tanța care se acorda acestui sec
tor, organizația de part^ și 
conducerea gospoda ei s-au g- 
rientat sa atraga îs acaaMâ 
muncă pe unii dintre cei nai 
buni colectiviști. OrgK zația oe 
Carțid a cerut §i orga e.

.T.M. să recaua nde J*  m pre
gătească utemiști și tineri < n. 
trei ce mai buni pentru a ri ra 
în acest sector. Ce-am 
noi pentru îndeplini re a a: estet 
sdfcini ipereduiau de agr - 
zația de partid ?

în primul rînd, In aduni’*ie  
noastre generate de L’.T-AL a^. 
vorbit tinerilor despre importan
ța sectorului zoexe., ape.- -
rea averii obștești, sector care o 
arjul trecut a adus 
uu vanit de peste 31»> « -.
Crescătorii de animale :r. s- 
cum sint candidatul de p.*  < 
Guiu Constantin și utooiiffUi loa 
Tăftașe și Ghițâ Viicu, au vor
bi} despre datoria și nrâd. a 6e 
a ti crescător de aiumaie, de a 
contribui la dezvoltarea u:i..ia 
dintre cele mai importante sec
toare de producție din gospodă
rie, despre Iedul cum ©6te răs
plătită munca lor.

Toate acestea n-au rămas fără 
ecou în rî-ndul utemiștilor. Șapte 
dintre cei mai buni utemișf: au 
cerut adunării generale să-< re
comande să lucreze in sectorul 
zootehnic. După ce organizația 
de partid și conducerea go^jo- 
dărei au aprobat oererea

organizația U.TM a stabilit u- 
nele măsuri care să-i ajute «ă 
dobândească cunoștințe de bază 
privind creșterea an nulelor. Ifl- 
gserul uUmrsi Haiducu Alexan
dru 1 ținut asCei cu e: un curs 
de pregătire, predindu-le lecții 
pe teme aa. J.Tgriiirei vițeilor", 
^MJgerea rațională a vacior", 
•Aliraeoiația in toncție de pro
ducție*  rfc., le-a dat să citească 
broșuri, cărți de specialitate etc.

Tineri: participant: la consfă
tuire au apreciat ca bună expe- 
ricoța organizației de bază 
U.KM. di.- G.A.G. VHceie in a- 
ceastă privință și In cuvîntul 
for a. vorbit desare acțiuni ase- 
mănătoart pe care le-au frifăp- 
tui: ori își propun să le înfăp
tuiască.

— La noi — a spus iXemistul 
Gagiu Alexandru, crescător de 
oi la G-A.C. Boldu, erau unii 
tineri oare considerau câ me
seria de cioban sau de mulgător 
ar fi ceva rușinos. Ziceau că 
frtele au se T.at uită la ei din 
această cauză. Eu am înțeles 
că e nevoie de oameni care să 
îngrijească cu dragoste de ani-

malale gospodăriei, care aint 
averea noastră, a tuturor, și 
m-am făcut crescător de oi ca și 
tata. îmi îndeplinesc meseria 
așa cum mi se cere și mă mîn- 
d.-e»c dnd conducerea gospodă
riei ne laudă pentru fdui cum 
îngrijim oile.

$i organizația noaatrl s-a în
grijit de îndrumarea tfneritor 
spre sectorul zootehnic. Dar nd 
r.e-asn orientat apre acei tineri 
care mai cunoșteau cîte ceva în 
aceasta privință încă de acasă, 
care îndrăgeau animalele. Cred 
că e bine să se fină seama și 
de asta.

Participanții la consfătuire au 
criticat faptul că organizația 
U.T„H. de la gospodăria agri
colă colectivă din Costieni nu 
s-a preocupat să îndrume tineri 
spre a deveni crescători de d, 
din oare cauză gospodăria a 
tost nevoită să angajeze ciobani 
salartafi. Huidan Stelian, secre
tarul organizației de bază 
U.T-M. de aici a fost întrebat 
de unii participant Ia consfă
tuire de ce nu a cerut e! în
suși să lucreze ca îngrijitor de 
oi. dlnd astfel exemplu și celor
lalți utemiști.

în cuvîntul ior mdți dintre 
partKipanți au împărtășit meto
dele folosite de organizațiile 
U.T.M. in atragerea de noi ti- 
neri spre sectorul zootehnic.

Pregătire 
profesională 

temeinică
Mtra Ocroti, «• 
re âe

* om t ia retoraua pe care t-a 
presemat ia cmttfaâre despre 
necesitatea ca fiecare tinâr cres- 
căsar de arwmale să-și cuaoaseă 
bane meseria, să aibă • edifi
care mafii. pentru a putea În
griji anima-de după carmtete 
zootehniei înaintate. Ea a vor
bit despre eiteva din metodele 
folosite de organizația de bază 
U.TAL din G.A.S. Rimnicu Să- 
raț, in scopul creșterii califică
rii tinerilor îngrijitori de ani
male.

— In afară de cursurile zooteh
nice oare au loc In fiecare an 
și de studierea in colectiv sau 
individual a broșurilor de spe
cialitate, ia noi se folosește cu 
succes și o altă formă de cali
ficare ; întrajutorarea. Spre 
exemplu, mufgătoarea Gahna 
Lavric, deși muncea mult, nu 
știa să respecte cu strictețe pro
gramul de grajd, nu furaja și 
nu mulgea vacile la ore potri
vite, fixe. Din această cauză 
producția de lapte pe cap de 
vacă furajată a animalelor in- 
grijite de ea scăzuse cu 3 litri 
față de producțiile obținute de 
ceilalți mulgători. Noi, utemiștii, 
am discutat cu ea, i-am arătat 
deschis că ea mai trebuie să în
vețe, că nu-și cunoaște încă 
bine meseria. La propunerea bi
roului organizației U.T.M., Ni- 
canor Vasilian, cel mai bun mul
gător de la noi, a început s.o 
supravegheze Hi fiecare zi, H 
împărtășit din experiența lui. De 
asemenea, ea a început să ci
tească. Astăzi, vacile îngrijite 
de Galina Lavric dau aceleași 
producții de fapte ca și cele in- 

ijite de fruntașul care a spri-

tituie asigurarea în cantități su
ficiente a furajelor de buna ca
litate și cu un mare număr de 
unități nutritive. Dintre aceste 
furaje face parte și porumbul ai- 
loz. Gospodăria noastră colectivă 
are o buna experiență în această 
privință. în 1959 am cultivat 30 
de hectare porumh siloz și am 
obținut o producție medie de 
40.000 kg. la hectar, ceea ce a 
făcut ea în primul trimestru al 
acestui an, producția de lapte pe 
cap de vacă furajată să crească 
cu 200 de Jitri față de 1959. 
Aceasta ne-a demonstrat nouă pe 
deplin cîț de important este pen
tru sporirea prodw-ției de lapte 
și carne să dăm animalelor cit 
mai mult porumb siloz. Anul a- 
cesta, urmînd indicațiile date de 
partid, gospodăria va cultiva 60 
de hectare porumb siloz, de pe 
care s-a planificat să se obțină 
o producție medie de 45.000 kg. 
la hectar.

Organizația U.T.M. a hotărît 
să sprijine eu forțele tineretului 
obținerea unor mari producții de 
porumb siloz la hectar. Printre 
altele, tinerii s au angajat să 
execute prin muncă voluntară 
toate lucrările de întreținere, 
recoltare și însilozare de pe 10 
hectare, să sape și să amena
jeze încă trei gropi cu o capa
citate de 150 tone și altele.

A luat apoi cuvîntul medicul 
veterinar Ion Popescu de la sec
ția agricolă a Sfatului popular 
raional. Cuvîntul lui a 
fapt o adevărată lecție.

— Tovarășa ingineră 
giu a vorbit pe scurt și despre 
însemnătatea porumbului furajer 
pentru obținerea unor mari pro
ducții de lapte și carne. Cred 
ră trebuie sâ dezbatem ceva mai 
pe larg această problemă. E ne
cesar asta, pealni câ mai sint 
Mii care, fie că b *u icrrrărre 
is Tt -*a»VTi  
eire raxxă 
cn pe cei

fost de

Canlan-

Ml
M» ■*  ' "

L . >v- * ' ț.gBM8
Uis -X „.

O discuție la stîna gospodăriei colective din Vîlcele. Brigadier ui Constantin Guiu face apre
cieri cu privire la calitatea mieilor obținuți prin încrucișarea oilor țigăi cu berbeci merinot.

ducem pe c&t 9 posibil prețul de 
cost al construcțiilor din cadrul 
sectorului zootehnic. Iată, de 
exemplu, cum am procedat la 
construirea saivanului pentru 
oi. Pentru scheletul lemnos 
dl construcției noi am folo
sit materiale existente în gospo
dărie (pari de sdlcîm, nuiele de 
salcie, resturi de cherestea etc.)» 
Pentru acoperiș am folosit snopi 
de trestie și costrei, pe care ti
nerii colectiviști l-au recoltat de 
pe locuri pe care 
execute lucrări de 
funciare. In felul 
total al saivanului 
t-ate de peste 1.000 
doar la 1.200 lei 
plăriei strict obligatorie și al cu*  
idor).

Anul acesta, față de creșterea 
numărului de animale din secto
rul zootehnic, s-a prevăzut con» 
struirea unui grajd cu o capad-1 
tata de 100 de capete bovinet 
două hale pentru păsări, cu e 
capacitate totală de 5.000 capete . 
ri altele. Tinerii s-au angajat să 
efectueze prin muncă voluntară 
la aceste construcții 20.000 chir» 
pici.

In continuare participanții la 
discuții a>u scos în evidență po
sibilitățile pe care le au tinerii 
din gospodăriile agricole colecti
ve din raion de a contribui cu 
forțele lor la ridicarea unor cont» 
trucții zootehnice 
ieftine, din resurse 
arătat că în cadrul 
agricole colective 
roase materiale 
(stuf, păpuriș, răchită, plantații 
de salcîm etc), materiale jf< care 
pot înlocui cu succes materiale
le de mare valbăta ‘comercială, 
cheresteaua, cărămida, cimentul 
și pe care tinerii le pot procura 
cu ușurință în cadrul muncii vo
luntare.

urmau să sa 
îmbunătățiri 

acesta costul 
cu o capaci- 
oi s-a ridicai 
(costul ținu

cu materiale 
locale. Ei au 
gospodăriilor 
există nume- 
de acest gen

4
a-

de hectare. Același număr de 
vaci pot fi hrănite însă cu pro
ducția de porumb siloz de pe 
o suprafață de numai 28 hec
tare. Iată deci cum poți să-ți 
furi singur căciula, pierzînd 
29 de hectare care pot fi folo
site pentru altă cultură. O 
lecție cam amară au primit co
lectiviștii din Ciorăști care, ne- 
îndurîndu-se să însilozeze porum
bul. lăsîndu-1 pentru boabe, au 
a>uns acum în primăvară să dea 
vacilor numai coceni uscați, din 
care cauză producția de lapte a 
scăzut foarte serios.

Participanții care au luat cu’ 
vîntul au vorbit despre contribu
ția pe care tinerii își propun s-o 
aducă la asigurarea unei baze fu
rajere consistente, suficiente. Ei 
au apreciat măsurile bune pe 
care le-a luat organizația de bază 
U.T.M. de la G.A.C. Ziduri și 
s-an angajat să-i urmeze excm- 
pbl

— \ om lupta și noi să obți
nem o reetJli de 45.000 kg. po
rumb siloz, ca cei <k U Zidari, 
a ^»ar Triiea .Sa/a—aa. mrria- 
m: orzaaiuiiri <fe bară C.TJlL 
d- la GA C Vîlrale- Vao ix>obi- 
lira pe tiaen m efeetaeae patra 
prasle D- aaeaKaea. aai la ho. 
ti-t râ iariloarâ eu forțele tioe- 
rrtulci iutreața eaatitale de po
rumb ailor neeeaarâ peatni 350 
de taurine ți 2.500 de oi.

Tinerii din raionul Runnieu- 
Sărat vor inailoza prin muncă 
voluntară jumătate din recolta ce 
se va obține de pe cele 1.600 
hectare cultivate cu porumb si*  
loa

dezvolta sectorul zootehnic cum- 
părînd animale de producție 
peste numărul celor planifi
cate a fi cumpărate din fondu-

rile destinate în acest scop 
s-au angajat să lupte pentru 
plicarea în practică a acestei 
prețioase inițiative.

Și ieftin. și durabil
/n referatul pe care l-a sus

ținut în fața pârtiei punților 
la consfătuire, utemistul 

Șerban Ilie, seoretar al organiza
ției de bază U.T-M. din G.A.C 
Mihălceni, a vorbit despre con
tribuția pe care și-o poate aduce 
tineretul Iq asigurarea pentru 
animalele gospodăriilor agricole 
colective a unor adăposturi du
rabile, călduroase și la un preț 
cit mai scăzut.

— Trebuie să spun, a arătat 
vorbitorul, că la început in gos
podăria noastră au fost ridicate 
adăposturi pentru animale la un 
preț ridicat. Organizația de 
partid, conducerea gospodăriei și 
colecUt^șUi a 
rilaațM și au 
ci mlstrfb 
dnd sactarvlui. zootehnie al gos
podărie: pot fi reclizcte la un 
preț mult moi courenabil. duci 
la construirea lor se vor folosi 
materiale din resurse locala. In 
acest scop s-a organizat în ca
drul gospodăriei o brigadă de 
construcții care să pună în apli
care nu numai cunoștințele teh
nice și practice ale unor colec
tiviști, dar să și depisteze și să 
folosească o serie întreagă de re
zerve existente în gospodăria 
noastră. Pentru a sprijini efec
tiv această acțiune, organizația 
V.TSf. a propus conducerii gas-

podăriei ca in cadrul brigăzii do. 
constructori să lucreze .fi zece ti
neri, de care am răspuns 
Încă de ln începutul acestei 
tivități noi ne-am străduit să

0U. 
ac
re-

★ ★ ★

de tineret din 
țării în legătură 
unor construcții 

reșurse

organizațiilor 
alte părți ale 
cu ridicarea 
zootehnice ieftine din 
locale. Avem și noi în raion im
portante rezerve de materiale 
ieftine : lemn de salcîm, nuiele, ' 
chirpici, stuf etc. Descoperiți și 
valorificați aceste rezerve. Ur
mați în această direcție exem
plul organizației de bază U.T.M. 
de la Mihalceni care, urmărind * 
indicațiile date de organizația 
de partid, a adus o contribuție 
serioasă la construirea unor 
adăposturi ieftine pentru anima
lele proprietate obștească.

în privința asigurării unei 
baze furajere consistente — mă 
refer îndeosebi la porumbul si
loz — este bine să folosiți ex
periența bună a organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. Ziduri. 
Respectînd cu strictețe regulile 
agrotehnice, trebuie să obținem 
anul acesta o producție de cel 
puțin 35.000—40.000 kg. porumb 
siloz la hectar.

în afară de toate acestea, prin 
îmbunătățirea .raselor de anima
le pe care Je avem și prin între- 
țincre^ lor rațională, trebuie să 
facem din sectorul zootehnic un 
izvor nesecat de mari «venituri 
în tot timpul anului. ■ b

Pentru aceasta însă este ne
voie ca cei ce lucrează aici să 
fie oameni bine pregătiți. îngri
jitorul de animale trebuie să 
fie un bun tehnician, cunoscă
tor al metodelor zootehnice a- 
vansate. Organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colecti
ve din raionul nostru s-au orien
tat în ultima vreme spre reco
mandarea unui număr mai mare 
de tineri care să lucreze ca în
grijitori de animale. Este un lu
cru bun, dar nu suficient. Tre
buie să vă îngrijiți permanent și 
de calificarea acestora. Trimi- 
teți-i să învețe la locul de 
producție în gospodăria de stat. 
Priviți însă și în perspectivă, 
îndemnîndu-i să-și ridice necon
tenit nivelul cunoștințelor de 
cultură generală, să urmeze 
școli profesionale

Numai ținînd seama de toate 
acestea, veți reuși să contrîbujți 
cu toate forțele voastre la con
tinua dezvoltare a gospodăriilor 
colective.

în cuvîntul adresat partici- 
panțllor la consfătuire, tovară
șul Va sile Pascu, prim-se
cretar al comitetului*  raional de 
partid, a apreciat ca valoros a- 
cest schimb de experiență și î-a 
îndrumat pe cei prezenți ca la 
întoarcerea în gospodăriile co
lective din care fac parte să îm
părtășească tovarășilor lor de 
muncă cele învățate aici și îm
preună cu aceștia, să și spor .is
că eforturile pentru a contribui 
și mai mult la dezvoltarea șep
telului proprietate obștească, ia 
creșterea productivității anima
lelor.

— Partidul ne-a trasat sarci
na să dezvoităm într-un ritm ra
pid sectorul zootehnic — a ară
tat tovarășul Pascu, să facem să 
crească productivitatea animale
lor. Pentru aceasta este nece
sar ca toți lucrătorii din secto
rul zootehnic, îngrijitori, ingi
neri, tehnicieni, să desfășoare o 
activitate și mai intensă. Anul 
1960 sa constituie o etapă su
perioară în care trebuie să intro
ducem din ce în ce mai larg 
în practica creșterii animalelor 
știința cea mai avansată. Nu
mărul animalelor de producție 
trebuie să crească mult in anul 
acesta. La sfîrșftul anului secto
rul zootehnic din cadrul unită
ților agricole socialiste din raio
nul nostru trebuie să cuprindă 
un număr de 2.620 vaci cu lapte, 
iar numărul oilor trebuie să 
crească de la 13.017 cîte sînt în 
prezent la 21.626 capete. Trebuie 
să crească numărul scroafelor 
de prăsilă la 1273 capete. Anul 
acesta în sectorul socialist din 
agricultura raionului trebuie clă
dite 180 construcții zootehnice șî 
se vor însiloza 5.600 vagoane 
porumb.

In lupta pentru realizarea a- 
cestor obiective tineretului îi re
vin sarcini importante. Obiecti
vele acțiunilor inițiate de or
ganizațiile de bază U.T.M. să 
fie strins legate de planurile de 
producție și de perspectivă 
gospodăriilor colective.

Voi. utemiștii, tinerii, sub 
drumarea comuniștilor aveți 
toria să inițiați acțiuni concrete 
în această direcție, să studiați 
și folosiți experiența bună a

tagnxar la M 
»he) . 6e câ-I 

taxn «rar bâae. dar atosr-i riad îl 
văd <â e framaa. «e are țCrâieți 
■lă 3 epreac peeiro baabe, an 
ee ma- iitaiâ aă-l lave peatra 
Baaaeaâe. ra nv asta ar ia-

U.W m taate tăria aceste 
tradăaȘe grăite Eu am să vă 
far aa cadrai dia earv o să vă 
dap iaa~aa rit de greșite siat a- 
eesar eaeeeppi De exemplu, 
peatra ea să asiguri baza fura- 
«eră ta • sală de vâri trebuie 
m ealuvi ea panamb boabe 57

care oenpar «irsxac ci exje- 
nero u tocren
pin*  nnață banc anaserăt dBe 
da. tnari. En, da M-sa, împre
ună aa na pK tiaar cmcawr 
de ni am imitat meseria de le 
camanntni Tactic Prwu.

— C nnfcrrrea fOspnddne. 
noasve coiecn.e du \ fiole — 
a spus caaMatnl de perad 
Constantin Guiu. brvțadse.- r» 
iefinic — a iul wtiUiia de a 
mă srimrte la „Casa acreaeae- 
lur“ unde am ia>ățdi sm a*  
tace tnnnSe dmjotâ la mme. 
pe care am apăcasm ia gaipa 
darie. Datorita acestei asude 
noi am pnlut tneee la spaacrra- 
rea mirajului lat de oi.

In eotulăHire a iau enrica*  
salamul MesH la G.A.C. Spl- 
tlreaea. unde injnjrtorw lac-ea. 
td prin rotație ta sectond aaa. 
tehme. oa sa aMnă tâta-nmned, 
neexistind in Htd acosta aid 
răspunderea personală pen’ra 
producțide obțuime aia post, 
baitaieu tarasirii Mmnnke a 
materiei. o

In conaUiuire v*a  acordat o 
deosebea riențte bivioțm pe 
care a tăcul-o aaslfăloeru Ha
rta Dotaoti da la GA S Rtaau-

gospodăriet si al orjanoației 
U.TJH. tuturor tinerilor crescă
tori de animale dia jnspadinde 
agricole colective, de a vasn să 
se califice in gospodăria tar de 
stat.

Pentru participanții 1a constă 
tuire a taet. de asemenea, o sur
pe ni plăcută faptul că in mij
locul iar au venit x dm tineri 
de le GAG. .Scinteia", raio
nul Fiiimon Sin», regiunea Ga
lați, de unde a pornit imțiaU- 
va ..Pentru deiveHarea toptanu
lui preprieiaie ebstaased*.  Ei 
le-au vorbrt tinerilor despre 
„școala- de 14 zde pe care au 
urmate ta GA.S. Variru. rase- 
nut Brăila

— Ne Am caldtcat aid. a (pas 
mulgătorul loa Moca.nu, mun
cind zi de zi alături de tinerii 
mulgători dm gospodăria de 
stat, reapeednd ca ti ei progra
mul adnsc de lucru p participind 
fn fiecare seară la fecfiile teo
retice pe care ni le-au predat 
inginerii si tehnicienii din gos
podărie. Kplnănd aceste invăță- 
mmte căpătate ia GA.S. in 
sectorul zootehnic al gospodă
riei noastre colective am reușit 
să dublăm producția de lapte, 
să crețtem mai bine vițeii. Vă 
sfătuim și pe voi, dragi tova
răși, să mergeți să invățați din 
rpinele acestei meserii la G.A.S., 
pentru câ asta vă va fi de mare

porumbul siloz

In încheierea cu v intui ui său, 
tovarășa Maria Dobrot*  a in
vitat In numele conducerii gos
podăriei și al organizație» 
U.T.M. prin participanții It cons- 
Tătaiire pe toți tinerii crescători 
de animale din gospodăriile co
lective, să vină să se califice 
în sectorul zootehnic al goapo- 
dariei lor de stat, după exemplul 
tinerilor d»n G.A.G. „Scînteia**,  
raionul Fiiimon Sîrbu.

Luind cuvin tul la discuții, 
participanta la consfătuire au 
vorbit despre preocuparea orga
nizaților U.T.M. din unitățile 
agricole socialiste din care fac 
parte pentru ridicarea nivelului 
de cunoștințe profesionale al ti
nerilor lucrători din sectorul 
zootehnic,

— în gospodăria noastră — 
a spus utemisțul Alexandru Ga
giu, crescător de oi la G.A.S. 
Boîdu, noi, tinerii, acordăm o 
mare atenție însușirii experienței

Referatul prezentat de către 
utemista Silvia Cantaragiu, 
inginer agronom la G.A.C.

Ziduri, a dezbătut pe larg pro
blemele contribuției tineretului 
la asigurarea unei baze furajere

consistente pentru animalele gos
podăriilor colective.

— Una dintre condițiile prin
cipale pentru obținerea de pro
ducții sporite de lapte și carne 
— a spus vorbitoarea — o oone-

Din economii
animale

de producție
peste plan

icolae Vrfnceanu, secretar 
a! otgininRîd de bază 
U.ȚM din G A.C. „Oc

tombrie Roșu**,  satui Salcia 
Nouă, a scos In evidență faptul 
câ utemiștii și toți tinerii colec
tiviști pot contribui efectiv la 
spor.rea numărului de animale 
proprietate obștească, luptînd 
pentrv economisirea de bani și 
t: >-moacă, economii din care se 
pot esmpăra animale de pro- 
dnctâe: vaci. oi. porci.

— încă de cind s-eu pus te- 
rr.el.ile goepacâr.ei aowtre co
lective- a arătat Vrfnceanu — 
organizați^ noastră de bază 
V.T3L, cu sprijimd Și sub în
drumarea directă a organizației 
de partid, a iniția! o serie a’e 
acțiuni, mobiiizînd tineretul le 
muncă voluntară. Cele mai bune 
rezuîîaie in această privință 
le-au obținut tinerii noștri la 
realizarea unor construcții zoo
tehnice din materiale locale. 
Astfel, la construirea grajdului 
pentru 100 de capete vaci cu 
lapte, organizați? U.T.M. a în
treprins următoarele acțiuni: tot 
materialul lemnos necesar con
strucției a fost tăiat, fasonat și 
transportat prin muncă volun
tară de către tinerii colectiviști. 
Aceasta a adus gospodăriei noa
stre o economie de peste 9.000 
lei. Organizație U.T.M., la în- 
demnul organizației de partid, 
a luat inițiativa de a transpor. 
ta, tot prin muncă voluntară, 
o c?ntitate de peste 100 m.c. 
piatră necesară fundațiilor graj
dului, acțiune care a at'us gos
podăriei o economie de aproape 
3.000 lei. De asemenea, tinerii 
colectiviști au confecționat prin 
muncă voluntară peste 2.000 
chirpici, necesari construirii u- 
nei puiernițe. Toate aceste lu
crări efectuate de noi prin mun
că voluntară au adus gospodă
riei colective o economie în va
loare de aiproaipe 40.000 ' lei. 
Bamii acești# ap contribuit la 
asigurarea sumei necesare gos
podăriei colective pentru a cum
păra 11 vaci de lapte. Anul

acesta, orgarizația U.T_M„ fo
losind experiența acumulată 
în 1959, a luat o serie de mă
suri asemănătoare. Astfel, 6 
tineri dulgheri din echipa de 
construcții a G.A.C. execută în 
prezent prin muncă voluntară, 
scheletul acoperișului unui grajd 
pentru bovine, rezMizind astfel 
o economie in valoare de 3000 
lei. De asemenea, fiecare utemist 
și tânăr colectivist va ecoacamri 
anul acesta Gfțg două jile man
că prin efectuarea în mod vo
luntar a unor lucrări de între
ținere a porumbului siloz, ceea 
ce va însemna o economie în 
valoare de 4.000 lei. Tinerii vor 
săpa prin muncă voluntară două 
gropi siloz cu o capacitate to- 
4i a .4 h i ort vor *

! 
I

țață de 120 m.c. ți ~~ 
siioza 200 tone porumb, 
calculele făcute 
vom economisi 
bani și zile 
loare de aproape 25.000 
bani pe care conducere? gos
podăriei a hotărit să-i folo
sească pentru cumpărarea a încă 
8 vaci cu lapte peste prevede
rile planului.

— Și organizația U.T.M. din 
gospodăria noastră, a arătat in
ginera agronom Cantaragiu 
Silvia de la G.A.C.-Zic’uri — și-a 
propus o serie de măsuri pen
tru a realiza economii din care 
să se cumpere animale de pro
ducție în plus peste numărul 
planificat. Astfel, din toate ac
țiunile tinerilor colectiviști va 
rezulta o economie de 500 zile- 
muncă, contravaloarea cărora — 
după cum a hotărît consiliul de 
conducere — va fi folosită pen
tru cumpărarea a cinci vaci pen
tru gospodăria colectivă, peste 
numărul celor planificate să fie 
cumpărate în acest an.

In continuare, participanții le 
discuții au relevat numeroasele 
acțiuni pe care le pot întreprin
de tinerii în scopul obținerii u- 
nor importante economii de barni 
și zile muncă, sume din care 
gospodăriile eolectlve își pot

rezultă 
în acest 

muncă în

ale

în-
d-a-

Consfătuirea a constituit un
participanții au tras învățăminte prețioase. ___
acum ca biroul Comitetului raional U.T.M. Rîmnicu-Sărat să 
analizeze mai adînc unele concluzii reieșite din consfătuire 
și in funcție de aceasta să ia măsuri menite să vină și mqi 
mult in sprijinul organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.S. și 
G.A.C. Trebuie acordată o mai mare atenție muncii de popu
larizare a experienței bune acumulată de unele organizații 
de bază U.T.M. in ceea ce privește mobilizarea tineretului ia 
acțiunile de muncă patriotică (la construcții zootehnice, însi- 
lozare etc.) menite să ducă la creșterea și dezvoltarea secto
rului zootehnic, precum și in ce privește organizarea muncii 
d« calificare a tinerilor îngrijitori de animale. Schimburile 
de experiență organizate cu crescătorii de animale fruntași, 
vizitele in colectiv la locul de muncă al acestora, consfătui
rile pe asemenea teme, care s-au dovedit instructive și fruc
tuoase - acțiuni în organizarea cărora comitetul raional 
U.T.M. are o oarecare experiență - trebuie să constituie o 
preocupare și mai intensă a acestuia.

schimb de experiența din care 
Este necesar

Pagină realizată de:
N. BARBU
N. SIMIONESGU
N. FATU
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Tinerii intimpinâ a 90-a aniversare 
nașterii lui V. /. Lenina

CHEMARE
la întrecere socialistă în cinstea 

celui de a! IlI-lea Congres al P. M. R.

In vizită
E duminică, o duminică de 

primăvară frumoasă, însorită. In 
fața clădirii muzeului „V. I. Le
nin— Z.F. Stalin" stau înșiruite 
autobuzele unor întreprinderi 
din Capitală și provincie, pe 
sub bolta intrării se scurg me
reu noi grupuri de vizitatori. 
Numeroși muncitori, țărani mun
citori, studenți, elevi, militari, 
ascultă cu atenție în sălile mu
zeului explicațiile ghizilor, ur
mărind în același timp expo
natele care vorbesc despre ac
tivitatea lui Lenin, genialul 
conducător al proletariatului. 
Din cînd în cind, cite un tînăr 
rămîne în urma grupului său, 
impresionat de un document, o 
mărturie din anii de demult, ră- 
mine să mai privească, să gîn- 
dească, să reflecteze.

într-un grup de muncitoare de 
la fabrica „Gh. Gheorghiu-Dej**  
din Capitală am întîlnit pe ute- 
mista Brebenaru Lia.

— Fiecare piesă din acest mu
zeu, ne spunea ea, vorbește des
pre uriașa personalitate a lui 
Lenin. Nu se poate să nu te im
presioneze numărul mare de lu
crări scrise de Lenin, să nu fii 
copleșit de puterea de muncă 
uriașă a lui Lenin, să nu fii 
emoționat de faptul că fiecare 
suflare a vieții sale, și-a închi
nat-o cauzei poporului, necru- 
țîndu-și forțele.

In fața unor documente care 
poartă pecetea scrisului lui Le
nin, s-a opri# și privește îndelung 
utemistul Georgescu Vasile, elev 
la Școala medie nr. 1 din Pi- . 
tești.

— Comparam în minte aceste 
documente— ne-a spus • V. Geor
gescu -— cu altele expuse în 
sala de la intrare a muzeului, 
facsimile după caietele școlaru- 
lui~Lenin și recunosc același spi
rit de muncă foarte profund, 
pe n care Volodia Ulianov și 
l-a însușit din copilărie și tine
rețe, pregătindu-se , să fie folosi
tor popor ului său. Cretț că acest 
lucru trebuie să fie și pentru 
noi, tinerii de azi, un exemplu, 
îndemnîndu-ne să ne însușim, cu 
pasiune, cu profunzime știința și 
cultura spre a fi gata să slujim 
operei de construcție a socialis
mului.

Citim ce a scris un ostaș în 
cartea de impresii : .Jm vi- . 
zitat acest muzeu și am fost

Adunare pionierească 
cu tema:

„Așa învăța 
Lenm“

GRJIOFA. ■— (prin telefon 
de la corespondentul nostru).

Sâmbătă după-amiază, la Școa
la, medie mixtă nr. 1 din Craio
va a fost organizată o adunare 
pionierească cu tema „Așa în
văța Lenin**.  Pe marginea con
ferinței au luat cuvintul nume
roși pionieri printre care Marian 
Radu, Andreescu Eleonora, 1. 
Vîlceanu și alții. Ei au arătat 
că viața și dragostea de învăță
tură a lui Lenin trebuie să cons
tituie pentru fiecare pionier un 
îndemn, un exemplu viu, demn 
de urmat. Pionierele Marioara 
Zeița, .Eleonora Andreescu, Ele
na Galpăreanu. și altele au reci
tat versuri. La camșra pionieri
lor a fost organizată o expozi
ție cu: picturi ce - vorbesc despre 
viața activitatea lui Lenin. 
Exponatele reprezintă un prețios 
dar al pionierilor sovietici de 
la Școala medie nr. 1 Moscova, 
cu care elevii clasei a Vll-a din 
Școala medie mixtă nr. 1 Craio
va întrețin o corespondența per
manentă.

Albume 
omagiale

SU0EAVA — (prin telefon de 
la corespondentul nostru).

încă de la începutul anului 
1960 profesorii și elevii liceului 
„Dragoș Vodă“ din orașul 
Cîmpulung Moldovenesc au în
treprins numeroase acțiuni în 
cinstea celei de-a 90-a aniver
sări a nașterii lui V. I. Lenin.

„Omul care a făcut cel mai 
mult pentru oameni1* așa e in
titulat colțul închinat aniver
sării nașterii lui Lenin- La acest 
colț sînt expuse operele lui Le
nin.-apărpte în țara noastră, fo
tografii și tablouri. Cu ajutorul 
profesorilor, elevii au colecțio
nat 5 albume cu aspecte din 
viata și activitatea revoluționa
ră a lui Lenin.

Elevii Elena Huțu, Ion Bo- 
eancea, Ungureanu Virginia și 
alții au lucrat cu multă dra
goste și pasiune la confecționa
rea lor.

Simpozion
Cu prilejul celei de a 90-a a- 

niversări a nașterii Iui V. I. 
Lenin, comitetul U.T.M. și Con
siliul Asociației Studenților din 
Facultatea de electronică de la 
Institutul politehnic București au 
organizat un simpozion în ca
drul căruia tînărul scriitor Ni- 
colae Stoian a VoAît despre 
„Lenin despre. tineret". ,în con
tinuare, studentul Constantiniu 
Nini a citit din poemul „Vladi
mir Ilici Lenin“ de Maiakovski.

Simpozionul s-a bucurat de un 
deosebit succes în nudul studen
ții r.

T. GHINEA

la muzeu
profund 
marelui 
dreaptă _ ___ _
îl întrebăm ce anume l-a 
presionat mai mult din 
pe el și pe tovarășii lui.

— Cu multă emoție am privit 
„Decretul asupra păcii", ne spu
ne el, unul din primele acte ale 
Puterii Sovietice, dovedind dra
gostea de pace a lui Lenin ca 
reprezentant al voinței poporu
lui. în același timp, Lenin dă
dea o mare atenție apărării pa
triei muncitorilor și țăranilor, se 
văd numeroasele indicații 
care le-a dat el cu privire 
organizarea și conducerea 
matei Sovietice.

Mai răsfoim cartea de impre
sii. în cîteva ore noi și noi file 
au fost umplute cu însemnări ale 
zecilor și sutelor de vizitatori. 
Pot fi văzute aici semnăturile 
unor studenți de la I.M.F., ale 
unor muncitori de la întreprin
derea „30 Decembrie" din regiu
nea Galați, ale unor elevi și pro
fesori din Urziceni, din Tulcea, 
pionieri din Orașul Stalin etc.

Un țăran muncilor din regiu
nea Constanța scrie: „Am fost de 
am vizitat muzeul și am putut 
să-mi dau seama de lupta uriașă 
dusă de clasa muncitoare de la 
orașe în alianță cu țărănimea 
muncitoare din Rusia în 
cu genialul și neuitatul 
pentru o viață nouă**.  în 
nuare autorul rindurilor 
niază că, învățind de la____
partidul nostru iubii arată țără
nimii drumul luminos al colec
tivizării, drumul belșugului și al 
fericirii.

O profesoară din Rîmnicu Vâl
cea scrie: „Azi am vizitat acest 
muzeu împreună cu fetițele mele 
Marioara și Rodica, pioniere, 
spre a le arăta cum au luptat 
acei care au deschis drumul spre 
fericirea omenirii, pentru a le în
văța. să trăiască și să muncească 
după pilda lui Lenin".

în sala de cinematograf tră
iește pe ecran chipul lui Lenin, 
magnetofonul redă vocea lui de 
neuitat. Mii de vizitatori trec 
prin sălile muzeului îucercind 
să-și întipărească ți mai mult in 
suflet ți in minte personalitatea 
marelui Lenin, să învețe din 
pilda minunată a vieții lui. Fie
care piesă din muzeu 
de cuvintele pline de 
lui Maiakovski:

Lenin a trăit f 
Lenin trăiește 

Lenin mereu ta

impresionat de 
luptător pentru 
a poporului muncitor".

I im-
muzeu

cauza

Pla

Ar

frunte 
Len:.n 
conți- 
subli-

Lenin,

amintește 
forță ale

trăi !

B. DUMITRESCU

(Urmare din pag. l-a)

in zilele acestea, lG Muzeul „V. 1. Lenin—I. V. Stalin" din Capitală
Foto : AGERPRES

Tinerele talente
il slăvesc pe Lenin

încă în 1905, Lenin arăta că 
literatura revoluționară, elibe
rată de servituțile societății 
zată pe puterea banului, 
servi „milioanelor și zecilor 
milioane de muncitori, care 
cătuiesc floarea țării, forța 
viitorul ei". Mai târziu, după Ma
rea Revoluție din Octombrie, în 
convorbirile sale cu Klara Zet- 
kin, spunea : „Arta aparține 
poporului. Prin rădăcinile ei 
cele mai adinei ea trebuie să 
pătrundă în rîndurile maselor 
largi muncitoare. Ea trebuie 
fie pe înțelesul acestor mase 
iubită de ele. Ea trebuie 
unească simțirea, gîndirea 
voința acestor mase, să le ridice. 
Ea trebuie să ridice artiști din 
sinul lor și să-i dezvolte"

Deci, de la popor și pentru 
popor. Abia în socialism litera
tura ajunge la rosturile ei ma
jore. Caracterul popular al lite
raturii noi vine și din faptul ci 
revoluția își ridică proprii săi 
scriitori și rapsozi. Să ne gindim

Referate științifice 
ale tinerilorO vs .j» cercetători

la 405 lei, lade la 410 lei/tona planificat
carne de porc de la 7.000 lei/tona la 6.300 lei; 

— obținerea peste plan a unul beneficiu de 
1.298.000 lei.

G. A. S. Dragalina, regiunea 
București

— livrarea peste plan a 4.500 tone grîu, 675 
tone porumb 
6.300 hl. lapte 
tate vie;

— reducerea
de la 498
porumb boabe de la 402 lei/tona la 370 lei, 
la porumb siloz de la 56,56 lei/tona la 40 lei, 
la lapte de vacă de la 1,24 lei/litrul la 0,95 lei 

peste plan a unui beneficiu de

boabe, 50 tone 
de vacă. 50 tone

prețului de cost 
lei/tona planificat

— obținerea 
8.400.000 Iei.

S. M. T.

floarea-soarelul, 
carne în greu-

astfel: la grîu 
la 400 lei, la

Chirnogeni, regiunea 
Constant»

— Depășirea
13.900 hectare arătură normală ;

— realizarea a 657 hectare arătură normali 
pe tractor convențional, față de 571 ha. arătură 
normală planificat;

— reducerea prețului de cost al hectarului de 
arătură normală oi 5,7 la sută față de plan;

— realizarea unei economii la cheltuielile de 
producție de 380.000 lei;

planului anual de lucrări «•

ba- 
va 
de 
al
ei,

sa

să
f»

cîtă grijă a manifestat Lenin 
pentru scriitorii ieșiți din rîndu
rile proletariatului și în primul 
rînd față de marele Gorki, în
temeietorul realismului socialist.

Partidul nostru, care traduce 
în viață ideile leniniste despre 
literatura și artă, a acordat în
totdeauna un mare sprijin ta
lentelor autentice, 
marile mase de 
țărani. Mulți dintre 
ștri de seamă, mai
mai tineri s-au format în spiri
tul acesta leninist.

Mii de tineri muncitori, țărani 
colectiviști, elevi, studenți, in
telectuali de la orașe și sate, sînt 
grupați în cercuri literare, își

ridicate din 
muncitori și 
scriitorii no- 
vîrstnici sau

caută împlinirea talentului pe 
drumul luminos și mereu înnoit 
cu frumuseți, drumul ideilor le
niniste.

Este firesc ca, în zilele acestea, 
cînd tineretul și întregul nostru 
popor, întâmpină cu entuziasm 
sărbătoarea nașterii marelui Le
nin, să auzim cum răsună dis
tinct și vocea tinerilor rapsozi 
— cuitecul lor modest dar emo
ționant și fierbinte, înălțat spre 
slava genialului învățător.

Să ascultăm odată cu clocotul 
cuptoarelor încinse, cu doinele 
spuse după plugul cu cinci brăz- 
dare, cu foșnetul cărților din 
școli și biblioteci — ți murmu
rul acestei crengi înflorite în 
glasul tinerilor poeți.

Campionatul mondial 
de șah

După o întrerupere de patru 
zile, meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri so
vietici Botvinnik și Tal a conti
nuat marți, în sala teatrului 
Pușkin. cu desfășurarea celei de-a 
14-ă partide în cunoscuta vari
antă apărarea Nimzovici, Tal, cu 
negrele. a ales o continuare ori
ginală. Botvinnik a reușit totuși 
să rezolve problemele jocului și 
după schimbul damelor s-a ajuns 
într-o poziție de perfectă egali
tate. La mutarea 22, arbitrii au 
consemnat cea de-a 8-a remiză a 
meciului. Scorul este acum 8—6 
în favoarea kii Mihail Tal.

ION BRAD

Lui Lenin

La laboratorul de mașini e- 
lectrice al Institutului de 
mine din Petroșani, studenții 
fruntași Haier Lucia și Tocaci 
Mihai, determină, sub îndru
marea 
versitar 
centru),

conferențiarului uni- 
Vintilă Nicolae (în 
caracterul unui mo
tor sincron.

Și-acum îți aud glasul : „Invățați I" 
Și-mi string mai tare cărțile la piept. 
M-ai învățat să merg pe drumul drept 
Și-n dar mi-ai dat puterea și anii luminați.

Foto : P. PAVEL

— vom executa în gospodăriile colective deser
vite de noi lucrări de bună calitate și în timpul 
optim, pentru ca acestea să obțină producțiile ce 
și le-au prevăzut la hectar în planurile de pro
ducție (în medie pe toate G.A.G.: 1.870 kg, grî^ 
2.740 kg, porumb boabe, 1.500 kg. floarea-soâj 
relui).

S. M. T. Bîrca, regiunea Craiova
— depășirea planului anual de lucrări cu

8.350 hectare arătură normală;
— realizarea a 560 hectare arătură normală

pe tractor convențional față de 506 ha. arătură 
normală planificat; L

— reducerea prețului de cost al hectarului' ^, 
arătură normală cu 9 la sută față de plan;

— realizarea unei economii la cheltuielile de 
producție

— vom
termenele
pod Ariilor
atră să se obțină recoltele prevăzute la hectar 
în planurile lor (în m^die pe toate G.A.6,: 2.1P0 
kg. grîu, 4.000 kg. porumb boabe, 25.000 kg. 
sfeclă de zahăr, 1.700 kg. floarea-soarelui). ăi?

S3

de 550.000 lei; 
efectua lucrări de bună calitate 
optime, astfel îneît pe terenurile 
colective deservite de stațiunea

și In 

noă-

★

Prin munca noastră de ri ou zi pentru spori
rea și ieftinirea producției agricole, noi vom con
tribui la îmbunătățirea continuă a aprovizionării 
oamenilor muncii de la orașe cu produse agro- 
alimentare șl a Industriei cu materii prime, la 
creșterea bunăstării poporului muncitor și con
struirea socialismului in patria noastră.

în cadrul sesiunii de referate 
dedicată aniversării nașterii lui 
Lenin, sesiune care s-a desfășu
rat sîir.bătă 16 aprilie, tinerii 
cercetători de la Institutul de 
filozofie au prezentat o sea
mă de referate consacrate învă
țăturii leniniste.

Abardînd subiecte legate de 
dezvoltarea statului nostru de
mocrat-popular, de transformi- 
rite socialiste în conștiința oa
menilor muncii din patria noa
stră. de istoria luptei partidului 
pentru victoria -leninismului 
asuprg ideologiei burgheze și 
oportuniste, referatele au scos 
cu țărie în evidență uriașa în
semnătate teoretică și practică 
a învățăturii leniniste, și rodni
cia cercetărilor științifice între
prinse Pe baza metodologiei 
m arxî st-1 eni niște.

Tinerii Gh. Berescu și Em. 
Drob s-au ocupat în referatul 
lor de „importanta tezelor leni
niste cu privire la funcția cul- 
tural-educativă a statului so- 
da list".

Referatul următor, prezentat 
de tw. Mihaii Gernea, a avut 
drept temă „Planul cooperatist 
leninist și problema transformă*

Privește-mă : cu viața cresc deodată, 
Mă încălzește slova ta aprinsă
Și nu mă dau de gneu nicicînd învinsă : 
Nu-i încă bătălia încheiată.

Cum se pregătesc viitorii „seraliști"
(Urmare din pag. l-a)

teoriei

rilor socialiste în conștiința ță
ranului din țara noastră în 
procesul colectivizării**.

In relatatul »Unele probleme 
ale psihologiei cunoașterii în 
lumina teoriei leniniste a re- 
fiectârii*.  tov. C. Pufan de la 
Institutul de psihologie a scos 
în relief valoarea deosebită a 

leniniste a reflectării.
Tov. N. Gogoneață s-a ocupat 

în referatul său de principalele 
momente din lupta Partidului 
Comunist din Rom în ia în peri
oada 1921 — 1944 pentru triumful 
leninismului asupra ideologiei 
burgheze, a oportunismului.

în încheierea ședinței, acad, 
prof. 6. 1. Gulian, directorul 
Institutului de Filozofie, subli
niind interesul pe care-1 prezintă 
comunicările susținute, a ară
tat că această sesiune, împre
ună cu alte acțiuni ale Institu
tului, constituie o părticică din 
uriașa activitate prin care oa
menii muncii din țara noastră 
întfrnpină amversarea a 90 de 
ani de 1< nașterea marelui 
V. I. Lenm.

RADU PANTAZ1

Un veteran 
povestește tinerilor

16 aprilie 1960, 
orele 15. în sala fes
tivă a Uzinelor ,Ja
nos Herbak" din Cluj 
numeroși tineri,
proaspăt ieșiți din 
schimbul 1, discută 
pe șoptite, așezați pe 
scaunele joase de 
lemn lustruit. în sală 
apare oaspetele aș
teptat : Andrei Sze
kely, veteran trecut 
prin focul Marii Re
voluții din Octom
brie, care urmează si 
vorbească tinerilor 
de la ,,Janos Her
bak**  despre Lenin, 
genialul conducător, 
al omenirii munci
toare, pe care l-a cu
noscut personal. An
drei Szekely este un 
bărbat scund, ușor a' 
dus de spate, căruia 
nu Lai da mai mult 
de 50—£5 de anii 
Are 67. Vorbește a- 
prins, cu un entu
ziasm tineresc în vo
ce și în gesturi. Evo
ca șirul de împreju
rări care l-au făcut 
să ajungă în gărzile 
roșii care luptau pen
tru apărarea Puterii 
Sovietice. Qa prizo
nier ajunsese în re
giunea Uralilor la 
niște mine de fier și 
aramă cînd, în mar
tie 1918, o delegație 
a tânărului guvern al

sovietelor lansa 
chemare către 
prizonierii de război 
pentru a se încadra 
în rîndurile armatei 
roșii. Tînărul meca
nic dift Făgăraș fu 
printre primii volun
tari.

Treptat, pe măsură 
ce povestitorul se e- 
propie cu relatarea 
evenimentelor ce l-au 
făcui să-l cunoască 
pe Lenin, sala se în
călzește, devine o 
singuri și mare fiin
ță, cu toate simțurile 
încordate, lată-l pe 
tov. Szekely în curtea 
Kremlinului împreu
nă cu un coleg. La 
un moment dat înso
țitorul său îi arată un 
om ce se apropie. 
„Fine Lenin!". Lenin 
se oprește lingă cei 
doi, îi întreabă cine 
sînt, dacă și unde au 
luptat., dacă au fost 
răniți. Apoi, după ce 
le ascultă răspunsu
rile, le strînge mâini- 
le cu putere, spunîn- 
dude: ,,Bravo, voini
cilor !“.

„Strîngerea aceea 
de mină n-o s-o uit 
niciodată, spuse Sze
kely și mă bucur că 
aici, în fața voastră, 
dragi tineri, pot să 
povestesc acest episod

o pe care îl consider
toți drept cel mai impor

tant eveniment din 
viața mea".

înainte de a-și în
cheia cuvîntarea, An
drei Szekely adresă 
un cald apel tineri
lor, îndemnîndud să 
iubească munca, să o 
respecte, să eitească, 
să învețe, să profite 
la maximum de con
dițiile pe care parti
dul și statul demo
crat-popular le pun 
la dispoziția lor.

„La virsta voastră, 
noi, „bătrânii", lup
tam cu arma în mină 
pentru o viața mai 
bună. Dragi tineri, 
această viață a sosit, 
o avem cu toții în 
față, în jurul nostru. 
Să vă fie dragă și s-o 
apărați ca pe lumina 
ochilor. Astfel îl cin
stiți pe marele nostru 
Lenin**.

întâlnirea a luat 
sfîrșit. Ieșim pe sa
lă, coborîm treptele, 
ajungem în stradă.

In gînd ne stăruie 
amintirea lui Lenin, 
iar vocea și gesturile 
lui Andrei Szekely 
ne par un mesaj pe 

■ care marele învățător 
ni-l transmite peste 
ani.

ROMULUS RUSAN

In stupul vremii munca e în toi. 
Și eu mai om atîtea de-nvățat 
Spre comunism, pe drumul avintat, 
Te simt mergind alăturea de noi.

Și-aș vrea să-ți spun oe mare ni-i puterea 
Și ce deplinâ-i astăzi bucuria
Cum ne nălțăm mai sus ca ciodrlic
Să-ți împlinim cuvintul, și visul tău, și vrerea 1

LIVIA RADU
Cercul literar

Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej11

Lumină de april
Ce carte bogată e viața lui Lenin : 
Ard sensuri adinei in simple cuvinte, 
Că*s  visele noastre in albde-i pagini 
Crescute in Octombrie fierbinte.

Ca-ntr-o pădure vastă cu arbori înțelepți 
Răzbat aici ecouri de luptă neînfricată. 
Să știm a fi ca Lenin neclâtinați și drepți, 
Ostași ai păcii lumii in marea lui armată.

Și cind pe fruntea-naltâ ne mai sărută nori 
Deschidem foaia cărții cu simburul fertil 
Să ne-ncălzeascâ gindul incandescenții sori 
Aprinși de leninista lumină de april.

GH. GH1RGULESGU 
Cercul literar „G. Topirceanu' 

Uzinele ,,23 August"

trece examenul de admitere în 
școala medie și fără a frecventa 
cursurile de pregătire. Concep
ția lor este profund greșită. 
Desigur că nu este exclus ca ei 
să reușească ; dar numai acesta 
este scopul cursurilor de pregă
tire. nu și acela de a-i înarma 
cît mai bine pentru munca lor 
la școala serală ? Organizația 
U.LM. de aici trebuie să le 
arate acest lucru, ajutîndu-i să 
înțeleagă că numai o pregătire 
continuă și sistematică le va 
asigura succesul muncii lor vii
toare la școaja serali. Această 
pregătire ei și-o pot însuși nu
mai frecventind cursurile de 
pregătire organizate special 
pentru ei. Organizația U.T.M. 
din uzină ar trebui, de aseme
nea, să acorde o importanță 
mai mare și felului în care se 
pregătesc viitorii elevi în ca
drul cursurilor de pregătire. 
Sînt tineri conștiincioși, care 
învață zi de zi, își scriu te
mele, execută desenele ce li se 
cer, dar alături de aceștia sînt 
unii care vin nepregătiți la a- 
ceste cursuri, considerînd că 
cunoștințele pe care le au sînt 
suficiente pentru a da răspun
suri la întrebările de control ale 
profesorilor. De asemenea, la 
orele de pregătire unii tineri 
sînt indisciplinați, împiedicînd 
buna desfășurare a lecțiilor.

Ce a făcut organizația U.T.M. 
de la Uzinele ,.Cri6tea Nicolae11 
pentru a înlătura aceste defici
ențe, pentru a-i ajuta pe unii 
tineri să-și schimbe atitudinea ?

Scenă din „Poemul Iul Octombrie* de V. Maiakovski, prezentat în montaj 
Teatralul Municipal de studenții Institutului de Teatru ,»l. L.

artistic pe scena 
Ca-ragia.le“. 
Foto : AGERPRES

Ei sînt doar utemiști, membri 
ai colectivului uzinei. Organi
zația U.T.M. se ocupă însă 
foarte puțin de tinerii care se 
pregătesc să devină elevi ai 
școlii medii serale. In nici-o 
adunare generală U.T M. nu s-a 
discutat ‘ J / 
față de pregătirea profesională 
a unor utemiști Datoria orga
nizației U.T.M. este aceea de a 
mobiliza tinerii candidați la 
frecventarea cursurilor de pre
gătire, de a se ocupa cu spirit 
de răspundere de pregătirea lor.

La întreprinderile textile din 
Galați lucrează foarte multe ti
nere (la țesătorie și filatură). 
Unele sînt deja eleve ale școlii 
medii serate. Exislă acum peste 
200 de tinere care, conform Ho- 
tărîrii C C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri privind îm
bunătățirea invățămîntului se
ral și fără frecvență, mediu și 
superior, îndeplinesc condițiile 
pentru a urma școala medie se
rală. Dintre acestea numai 33 
au fost selecționate să se în
scrie la școala medte serală în 
anul școlar 1960-1961. Conduce
rea întreprinderii le-a asigurat 
tuturor posibilitatea să lucreze 
într-un singur schimb, le-a pus 
la dispoziție o sală amenajată 
special, unde se desfășoară 
cursurile de pregătire Comite
tul U.T.M. ’al întreprinderii a 
luat legătura cu profesorii care 
predau la aceste cursuri și s-a 
stabilit un program de desfășu
rare a orelor, care convine tu
turor candidaților. Munca mer
ge bine. Frecvența fiind asigu
rată (30 din 33 frecventează cu 
regularitate cursurile), problema 
centrală de care se ocupă atît 
profesorii cît și comitetul 
U.T.M. pe întreprindere și or
ganizațiile U.T.M. de secție este 
pregătirea candidaților. învăță
tura. Și nici din acest punct 
vedere nu există dificultăți, 
romînă ca și la matematică, 
fizică ca și la desen tehnic, 
nerii se pregătesc sistematic, 
ajută între ei, atunci cînd 
un lucru neclar cer ajutorul in
ginerului din întreprindere, al 
profesorilor. Răspunsurile lor 
sînt bune, profesorii mulțumiți. 
Grija atentă a colectivului în 
mijlocul căruia trăiesc și mun
cesc, a stimulat mult pregăti
rea lor. Cele 12 fete de la fila
tura A, de pildă, vorbesc cu 
căldură despre grija deosebită 
pe care le-o poartă șeful mai
stru. tovarășul Lupea Dumitru. 
Nu e zi ca tovarășul Lupea Du
mitru să nu treacă pe la clasa 
lor. cînd sînt la pregătire, să 
nu noteze frecvența, să nu se 
intereseze de felul în care au 
răspuns la lecții fetele din sec
ția lui. Există deci, pe lingă 
dorința tinerilor muncitori de a 
se pregăti temeinic pentru a in
tra în școala medie serală o 
îndrumare și un sprijin susținut 
dat tot 
prindere

Bunul 
33 tineri

situația și atitudinea

de 
La 
la 
ti
se 
au

timpul de către între- 
și organizația U.T.M. 
mers al activității celor 
înscriși la cursurile de

pregătire este o dovadă că ce
lor cărora li s-a arătat în m6d 
sierios necesitatea completării 
pregătirii lor profesionale, rosftfl 
învățăturii, se țin de treaBȘ. 
Organizația U.T.M. de la între
prinderile textile s-a mulțumit 
că munca merge bine cu ace^li 
33 de tineri. Dar încă 200 de 
tineri ar putea să se pregăteas
că la fel de bine, să deviffa 
elevi ai școlii medii serale. Că 
există unele greutăți în atrage
rea tuturor acestor tineri, Ui 
special tinere, pe drumul învă
țăturii, este adevărat- Dar orga
nizațiile U.T.M. din secții «u 
posibilitatea și trebuie să des
fășoare o mai intensă muncă 
politică de lămurire a tinerilor 
asupra însemnătății pe ckre 
o. prezintă învățătura pentru 
munca lor, pentru continua per
fecționare a calificării lor-

Cei 33 de tineri, care, după 
orele de producție, înțeleg să 
se pregătească cu sîrguință și 
seriozitate pentru examenul 4,e 
admitere în școala medie, sfflt 
cel mai bun exemplu.

Există o categorie de tinșfi 
care, dat fiind specificul muncii 
lor (în special cei de lâ Uzir^fe 
„Cristea .Nicolae**),  nu p,^t 
frecventa cursurile de pregătire. 
Aceștia vor da însă examen ie 
admitere la intrarea în școg)^ 
medie. Iar pentru acest exăpjgp 
ei trebuie să se. pregătească,.,^ 
de zi, în mod organizat, .meto
dic. Pe aceștia, conducerile 
întreprinderilor. organizațiile 
U.T-M. trebuie să-i ajute. Cujp 
anume ? In întreprinderi lucrea
ză, alături de tinerii muncitori, 
ingineri bine pregătiți din purist 
de vedere profesional, pe care 
tinerii îi stimează tocmai peh- 
tru că au ce învăța de la ei. Se 
pot organiza deci grupe de stS- 
diu în întreprinderi (la „CriȘ- 
tea Nicolae1* sau fabrica de 
piese de schimb C.FR.), căFfe 
își pot desfășura activitate^ 
după orele de producție și Ia 
care să predea inginerii. Efe 
pot fi organizate pe schimb0?i 
de producție. E nevoie de b 
sală de studiu special amena
jată pentru acest scop, între
prinderea poate procura mant
ale și rechizite pentru viitofîi 
elevi. Pentru cei care nu ăh 
fost deloc la cursurile de pre
gătire, inginerii din întreprin
dere, și chiar profesorii de îb 
școala serală, să organized 
consultații, meditații individu
ale chiar.

Conducerile întreprinderildT, 
organizațiile U.T.M.. trebuie să 
organizeze cît 
ceste grupe de 
prinderi, să nu 
de pregătire să 
doar cu cîteva __ ____ _
susținerea examenului de admi
tere în școala serală. Viitorii 
elevi trebuie deprinși cu studiul 
continuu, sistematic. Lor le este 
necesară o temeinică pregătire 
pentru a putea deveni elevi ai 
școlii medii serale. .♦

mai curînd a- 
studiu în îrrtre- 
lase ca munca 
se desfășoare 
zile înainte de

C.FR


De peste hotare
Dezarmarea generală și totală — 

mijlocul cel mai sigur de a elimina războiul 
din viața popoarelor

ă
p

— Cuvînfarea 
celor

GENEVA 19 (Agerpres). —i 
Corespondență speciala ; tn șe
dința din 19 aprilie a Comitetu
lui celor Zece state pentru de. 
zarmare > luat cuv'intul Eduard 
Mezincescu, șeful delegației ro
mine, care a spus printre altele:

Declarable tăcute de repre
zentanții puterilor occidentale, 
planul supus oounitetului de că
tre cele cinci puteri și propune
rile făcute de la Începutul lucră
rilor noastre dovedesc că pu
terile occidentale consideră de
zarmarea generală șl totală nu 
ca o sarcină practică concreta 
care trebui, să formeze obiectul 
ținui acord in cad-rul comitetului 
nostru, cl ca un ideal îndepărtat 
la care omenirea ar trebui să 
continue să aspire fără să știe 
Cind și cum să ajungă la el.

Delegațiile occidentale în
cearcă să-și fundamenteze pozi
țiile lor pe cel de-al treilea pa
ragraf al rezoluției Adunării Ge, 
nerale a O.N.U. Esența interpre
tării pe care puterile occidentale 
vor s-o dea acestui paragraf este 
ță odată Întrunit Comitetul ce
lor zece puteri pentru dezarmare, 
ar trebui abandonată ideea de a 
elabora un tratat asupra dezar
mării generale și totale și discu
tate masuri parțiale și izolate In 
legătură cu controlul armamen
telor.

A accepta ideea că astfel de 
măsuri ar putea să ne apropie 
de obiectivul negocierilor noa
stre, ar echivala cu acceptarea 
Ideii că statei, și, in primul rind 
puterile nucleare ar putea ajun
ge la dezarmarea generală și 
totala fără să vrea sau cel puțin 
fără să-și dea seama.

Pentru a înlesni acordul asu
pra unui tratat de dezarmare ge. 
nerailă și totală, țările socialiste 
au propus să se realizeze mal 
întii acordul asupra principiilor 
fundamentale ale unui astfel de 
tratat.

Dar delegații țărilor occiden. 
tale s-au pronunțat împotriva 
discutării principiilor fundamen
tale ale unui tratat de dezar-

Manolis Glezos a declarat 
greva

ATENA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță coresponden
tul din insula Corfu al ziarului 
„Avghi", la 13 aprilie Manolis 
Glezos a declarat greva foamei 
tn semn de protest Împotriva 
faptului că este deținut in închi
soare împreună cu infractorii de 
drept comun- Greva foamei a 
durat cinci zile, pină in seara 
zilei de 17 aprilie, cind autorită
țile închisorii l-au transferat pe 
Glezos, care a slăbit foarte 
mult, la infirmeria închisorii.

După cum s-a aflat, ordinul 
cu privire Ia deținerea lui Gle
zos la un loc cu infractorii de 
drept comun a fost emis de Mi-

Fiecare tinăr - un participant activ la

Concursul cultural-sportiv 
al tineretului

(Urmare din pag. l-a)

să colaborare cu asociațiile spor
tive, trebuie să ducă o largă 
muncă de popularizare a con
cursului pentru a atrage pe toți 
utemiștii și tinerii la întrecerile 
concursului. Fiecare utemist și 
tinăr trebuie atras potrivit apti
tudinilor și posibilităților Iul la 
învățarea de cintece șl poezii 
despre patrie și partid, la activi
tatea în rindul corurilor, or
chestrelor si fanfarelor, echipelor 
de teatru și dansuri populare, 
brigăzilor artistice de agitație, 
la practicarea disciplinelor spor, 
tive preferate ca : atletism, vo
lei, ciclism, fotbal, oină, trlntă 
și înot

O atenție deosebită trebuie 
acordată îndrumării și organi
zării desfășurării concursului. 
Trebuie astfel să se acorde cea 
mai mare grijă îmbogățirii și 
îmbunătățirii repertoriului for
mațiilor artistice. Cîntecele, bu
cățile muzicale de amploare, poe
ziile și fragmentele literare, tex. 
lele dramatice, dansurile, tot ce 
conține repertoriul trebuie să 
contribuie la educarea tineretu
lui în spiritul dragostei față de 
patrie și partid, in spiritul inter
naționalismului proletar. în spi
ritul luptei avintate pentru con
struirea socialismului și apăra
rea păcii. Acțiunile sportive din 
cadrul concursului au menirea 
de a contribui la călirea fizică a 
tineretului, la înzestrarea tineri, 
lor cu înalte calități morale: 
curaj, voință, dirzenie, perseve
rență, formindu-i ca tineri con
structori de nădejde ai socialis
mului In patria noastră.

Urmărind atragerea unui nu
măr cit mai mare de tineri la 
manifestările Concursului, tre
buie să se dea In ace'ași timp o 
atenție sporită asigurării unui 
înalt nivel al acestora, ingrijin- 
du-se de calitatea ridicată a 
cintecelor, poeziilor, textelor, pie. 
selor și dansurilor, precum și a 
nivelului Interpretării acestora, 
sprijinind îndeaproape afirmarea 
tinerelor talente. In aceeași mă

Șefului delegației romîne în Comitelui 
zece state pentru dezarmare —

mare generală și totală. Ei au 
incercat sa justifice poziția lor 
callficînd ca abstractă discuta
rea principiilor fundamentale ale 
dezarmării generale și totale, și 
cerind in senimb ' ' _
căror masuri de control asupra 
armamentelor.

In prezent, a spus in conti
nuare delegatul R. P. Routine, se 
pare că unele guverne consideră 
că dezarmarea generală și to
tală nu mai este actuală, că ea 
nu se mai Impune cu aceeași tă
rie ca obiectivul real imediat al 
negocierilor comitetului nostru.

Oâre cursa înarmărilor a de
venit mai puțin periculoasa de 
la adoptarea rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U..? Oare ne
cesitatea de a elimina războiul 
din viața internațională a po
poarelor ml se mai face simțită? 
Nimeni n-ar putea ts-o afirme.

Cursa Înarmărilor continuă, 
cheltuielile militare sporesc, can
titățile de arme de distrugere în 
masa și mijloacele de a le lansa 
In orice punct cresc de aseme
nea.

In același timp ideea că de
zarmarea generală și totala este 
mijlocul cel mai sigur de a e- 
limina războiul din viața po
poarelor, ciștiga teren In paturile 
cele mai largi ale tuturor po
poarelor Jumii.

Dacă cu toate acestea delega
ții țărilor occidentale consideră 
că dezarmarea generală șl to
tală a devenit mai puțin actuală 
de la adoptarea rezoluției Adună
rii Generale, ei ar trebui s-o 
spună deschis.

Delegații țărilor occidentale 
au declarat însă in fața comi
tetului că guvernele lor continuă 
să recunoască validitatea revolu
ției Adunării Generale O.N U. ca 
îndreptar al negocierilor in Co
mitetul celor zece puteri pentru 
dezarmare și al politicii lor în 
problema dezarmării.

Dacă aceasta corespunde rea
lității, atunci ei ar trebui să re
cunoască de asemenea că scopul 
„real" al conferinței noastre tre-

discutarea ori-

foamei

gre\a foamei s-a răspin- 
insulă cu iuțeala fulge- 
Abuzul autorităților a 
indignarea generală. De- 
Partidului Uniunea de-

nisterul Justiției. Glezos cere să 
fie mutat în secția închisorii 
pentru condamnați politici, și 
este hotârit sa reia greva foa
mei in eazul că cererea sa nu 
va fi satisfăcută.

După cum anunță corespon
dentul, știrea că Glezos a de
clarat 
dit in 
rului. 
stirnit 
putații 
mocrată de stingă din partea 
insulei Corfu au adresat guver
nului o telegramă de protest 
împotriva abuzului ce se comite 
Împotriva eroului național al 
Greciei — Manolis Glezos.

sură trebui* * asigurată calitatea 
Înaltă a manifestărilor sportive. 
Atrt in domeniul cultural, cit șl 
în cel sportiv al Concursului, ca
litatea înaltă poate fi asigurată 
printr-o atenție sporită acorda.ă 
pregătirii intrecerilor, repetițiilor 
și antrenamentelor, participării 
tuturor concurenților ia acestea. 
Așa după cum tinerii artiști pro
fesioniști trebuie chemați să 
sprijine pregătirile pentru con- 
curs ale artiștilor amatori, este 
necesar să se atragă la antrena
rea sportivilor începători cit mai 
mulți sportivi fruntași.

La lupta Împotriva clicii lisin
maniste s-a ridicat și tineretul 
din Husari care cere eliberarea 
colegilor arestați. Peste I00U de 
oameni din orașul Taegu au 
ieșit pe străzi, cerind resiabt.i- 
rea democrației in Coreea de 
Sud.

Potrivit ultimelor știri, clica 
lisinmanistă aduce de urgență la 
Seul divizia a 15-a și u compa
nie de tancuri. In atară de 
Seul s a declarat stare de ase
diu in orașele Pusan 
Kvanciju și laejou unde 
bucnit de asemenea grave 
burâri.

★
SEUL 19 (Agerpres). — 

trivit relatărilor agențiilor 
presă, la Pusan, unul din 
mai mari porturi din Coreea 
Sud, 3.000 de demonstranți 
devastat secția de poliție.

Pe străzile orașului Seul 
apărut rasculați înarmați. De 
acoperișurile caselor au 1 
trase focuri de antă asupra po
lițiștilor. Focuri de arma au fost 
trase de asemenea in suburbiile 
Seulului. Au fost devastate cel 
puțin patru secții de poliție, se
diul partidului l'beral guverna
mental. au fost distruse parțial 
liniile de telecomunicații și de 
transport de energie electrică. 
Rascuiații au incercat sa pună 
mfna pe arsenalul poliției, dar 
au fost respinși. Au fost uciși cu 
acest prilej 12 răsculați. Postul 
de radio Seul continuă să He

Organizațiile U.T.M., împreu
nă cu asociațiile sportive, tre
buie să ia de asemenea iniția
tiva de a mobiliza tineretul la a- 
menajarea și reamenajarea de 
baze sportive simple, la pregăti
rea materialelor și echipamentu
lui sportiv necesar.

Un deosebit rol in asigurarea 
succesului Concursului îl are 
fără îndoială munca de popu
larizare. Pentru aceasta, organi
zațiile U.T.M. și asociațiile spor
tive au datoria să folosească 
forme și mijloace de agitație 
(adunări deschise cu tinerii, pu
blicarea de articole la gazetele 
de perele, stațiile de radio
amplificare, afișe, panouri etc.).

Pentru buna reușită a întrece
rilor Concursului cultural-spor- 
tiv al tineretului, trebuie antre
nate in organizarea și desfășu
rarea întrecerilor comisiile lo
cale pe ramuri sportive, condu
cerile căminelor culturale, antre
nori, arbitri, profesori de educa
ție fizică, instructori voluntari, 
precum și întregul activ obștesc 
ce lucrează in activitatea cultu- 
ral-artistică și sportivă. Este ne
cesar fără îndoială ca în orga
nizarea Concursului cultural- 
sportiv al tineretului să fie folo
sită din plin experiența bună 
acumulată in organizarea și des
fășurarea Festivalurilor tineretu
lui și a edițiilor precedente ale 
Spartachiadei de vară a tinere
tului.

Fiecare utemist și tinăr. un 
participant activ la Concursul 
cultural.sportiv al tineretului I 

buie li fie de a ciuta ți de a 
găsi Impreund soluția construc
tivă a problemei dezarmării ge
nerale și totale.

Noi consideram așa oum se 
spune m preambulul documentu
lui pe care l-am prezentat Co
mitetului la 8 aprilie, că sarcina 
practică urgenta a Comitetului 
celor zece state pentru dezar
mare este „realizarea unei de
zarmări generale și totale a tu
turor statelor", pe baza unor 
principii la care sa ajungem de 
ootnuii acord și „conform carora 
trebuie să fie elaborat tratatul 
de dezarmare generală șl to
tală".

Noi nu excludem totuși posibi
litatea de a adopta, inca de pe 
acum, înainte de a aștepta rezul
tatele discuțiilor noastre asupra 
principiilor fundamentale ale 
unei dezarmări generale șl to
tale, masuri tirtzindsa diminueze 
riscurile de război și încordarea 
In relațiile internaționale. Odată 
cu principiile fundamentale ale 
unui tratat de dezarmare gene
rală și totală am propus ca pu
terile nucleare să renunțe pri
mele la folosirea armelor nu
cleare.

Opinia publică așteaptă rezul
tate concrete de pe unua nego
cierilor noastre. Dar ceea ce ea 
vrea In primul rind este de a 
căpătă siguranța că dezarmarea 
generală și totală constituie o- 
biectivul negocierilor noastre.

Tocmai realizarea unul acord 
asupra principiilor fundamentale 
ale unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală ar putea da po
poarelor lumii siguranța că Co
mitetul nostru progresează către 
scopul care exprimă năzuințele 
popoarelor lumii întregi.

Memorandumul 
prezentat de E.D.A. 

Uniunii 
interparl amentare

ATENA 19 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Reuter, Uniunea Democrata de 
Stingă (E.D.A.) a prezentat un 
memorandum ueputaților care 
participă la sesiunea de la Ate
na a Uniunii interparlamentare. 
In care arată că .in viața par
lamentara din Grecia se mani
festă serioase nereguli'. Ritri- 
vii relatărilor aceleiași agenții, 
E.D.A. cel mai maie part.d de 
opoziție din Grecia, a cerut re- 
Jirezenlanților Uniunii inie, par
am. ntare să recomande g ver- 
nului grec adoptarea măsurilor 
legislative și administi alive ne
cesare „pentru restabil.rea 
bertăților democratice și a 
galității parlamentare".

In memorandumul E D.A. 
arată de asemenea că autorită
țile grecești pun obstacole in 
calea legăturilor culturale ale 
Greciei cu alte țări.

li- 
le-

se

Constituirea grupurilor parlamentare 
de prietenie romîno-belgian 

și romîno-englez
In vederea strîngerii legături

lor de prietenie și colaborare in
terparlamentară, un grup de 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale s-a întrunit in Palatul Ma
rii Adunări Naționale in ziua de 
19 aprilie ac. și a hotărît cons
tituirea grupului parlamentar de 
prietenie romîno-belgian.

A fost aies comitetul de con
ducere al grupului format din 
următorii deputați: Nicolae Gh. 
Lupu, președinte, Nicolae Bade- 
seu și Alexandru Boabă, vice
președinți, Costache Antoniu, se- 
creier. Petre Lupu, Ștefan Lun. 
gu, Mihai Mujic, Ludovic Ta-

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala delegația R P. Romine 
care va participa la Intîlnirea 
internațională a femeilor de la 
Copenhaga, pentru sărbătorirea 
celei de-a 50-a aniversări a 
zilei internaționale a femeii, ce 
va avea loc între 21 și 24 a- 
prilie-

Din delegație fac parte, Maria 
Rosetti, președinta Consiliului 
național al femeilor din R. P. 
Romînă, conducătoarea delega
ției, di. Ana Aslan, director al 
institutului de geriatrie din 
București, Elisabeta Dicu, mun
citoare la Filatura romînească 
de bumbac din București, Do- 
brița Dima, președinta gospodă
riei agricole colective din comu
na Platonești, regiunea Con-

Comîtetuii foștilor deținuți și 
deportați antifasciști din R. P. 
Romînă a primit o scrisoare din 
partea Uniunii persoanelor per*  
secutate de naziști din R. F. Ger
mană, în care se mulțumește 
pentru numeroasele dovezi de 
solidaritate ale poporului romîn, 
cu lupta poporului german pen- 
tru' democrație și pace, cu lupta

REDACțlA ți ADMINISfRĂtiA: București. Piața „Sctntell", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteil' STAS 3452 52.

SOFIA 19 (Agerpres). — In 
urma tratativelor comerciale 
care s-au purtat în spiritul în
țelegerii reciproce, Ja data de 
19 aprilie s-a semnat la Sofia 
Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1900 
între Republica Populară Romî
nă și Republica Populară Bul
garia.

Voiumul schimbului de măr. 
furi prevăzut crește substanțial 
față de anul 1959.

Pe baza acestui acord, R.P. 
Romînă va livra R.P. Bulgaria 
automotoare, tractoare, utilaj pe
trolifer, produse petrolifere, pro
duse chimice, butelii și borcane 
etc.

R.P. Bulgaria va livra R.P. 
Romîne minereu de fier, cabluri 
de cupru, oțel beton, îngrășămin
te, fire de bumbac, produse a- 
gro-a.imentare etc.

Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1960 
a fost semnat de N. Anghel, se
cretar general în Ministerul 
Comerțului al R.P. Romine, pre
ședintele delegației romine, și de 
Mihaij Pasca.ev, adjunct al mi
nistrului Comerțului Exterior al 
R.P. Bulgaria, președintele de- 
legației bulgare.

La semnare au asistat Mihail 
Roșianu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Sofia, Dobri Aleksiev, 
adjunct al ministrului Comerțu
lui Exterior al R.P. Bulgaria, 
Liubomir Anghelov, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe al 
R.P. Bulgaria, precum și func
ționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior și Ministerul 
Afacerilor Externe ale R. P.Afacerilor 
Bulgaria.

Un marș al păcii fără egal 
in istoria

19 (Agerpres). —LONDRA . _ . .
După cum s-a mai anunțat, la 
18 aprilie a luat sfirșit tradițio
nalul marș al adeptelor dezar
mării nucleate din Anglia — 
de la centrul de cercetări nu
cleare de la Alde/mastone — la 
Londra, ma_ș care a durat trei 
zile. Marșul a fost început de 
aproximativ 6.000 de muncitori, 
studenți. func.tonari, pensionari, 
oameni de artă adunați la A - 
derma stone din toate colturile 
țăr i La acest marș au partici
pat remarcabili fmrrtași ai vie
ții publice și politice din Anglia 
in.re care membri ai parlamen
tului ca S. Silverman. S. Sw.n- 
g.er. H Davies, scriitorul și sa- 
van „uf A. J. P. Taylor, ser: torul 
J. B. PriesUey. fiîozoful Bert
rand Russet și multi alții. La 
marș au participat de asemenea 
reprezentanți ai tineretului din 
Slate.e Unite, Aus'.ralia. India, 
Pakistan. R.F.G, Canada. Sue
dia, O.anda. Danemarca, Nige
ria. Ghana și alte țări.

Pe măsură ce marșul se apro- 

kacs și Gaibriela Bernachi, mem
bri.

★
Tot tn cursul aceleiași 

s-a constituit grupul parlamen
tar de prietenie româno.englez. 
In comitetul de conducere ai 
grupului au fost aleși deputății: 
Grigore Benetato, președinte, 
Simion Bughici și Andrei Oțe
tea, vicepreședinți, Raluca Ri- 
pan, secretar, Vida Gheza, Paul 
Niculescu-Mizif, Justin Moisescu, 
Gheorghe Stan, Nicolae Vasu și 
Nicolae Giosan, membri.

(Agerpres)

a femeilor
stanța, Maria Groza, lector uni
versitar, secretară a Consiliului 
national al femeilor din R. P. 
Romînă, Larisa Munteanu, in
giner, membră în Prezidiul Co
mitetului Central al Sindicatului 
muncitorilor din industria bunu
rilor de consum. Zenaida Palii, 
artistă emerită, solistă a Teatru
lui de Operă și Balet al R. P- 
Romine, Sanda Rangheț, secre
tară a Comitetului național pen
tru apărarea păcii, Zoe Rigani, 
inginer, laureată a Premiului de 
Stat, președinta Comitetului re
gional al femeilor din regiunea 
Ploești,: prof. Margareta Szila- 
ghi, vicepreședintă a Sfatului 
popular al Regiunii Autonome 
Âlaghiare.

(Agerpres).

dusă de această uniune antifas
cistă.

★

Marți a avut loc 
Evreesc de Stat din 
festivitate închinată 
17-a aniversări a răscoalei 
Ghetoul Varșoviei.

(Agerpres)

Za Teatrul 
București o 
celei de-a 

din

Sosirea premierului 
Ciu En-lai la Delhi

DELHI 19 (Agerpres). — La 
19 aprilie a sosit la Delhi la 
invitația primului ministru al 
Indiei, Nehru, premierul Con
siliului de Stat al R- P. Chi
neze, Ciu En-lai. El este înso
țit de Cen I, ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Chineze, 
Cijan Han-fu, locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
precum și de alte persoane o- 
tkiale.

Pe aerodromul Palam din 
Delhi, în întîmpinarea lui Ciu 
En-lai și a persoanelor care-1 
însoțesc au venit: primul mi
nistru Nehru, membri ai gu
vernului indian, deputați, pri
marul orașului Delhi, reprezen
tanți ai opiniei publice indiene, 
precum și reprezentanții diiplo- 
matici ai unor state străine.

Pe aerodrom, primul ministru 
al Indiei, Nehru, și premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, au rostit cu- 
vlntări.

Amintind de cele două vizite 
făcute anterior In India de Ciu 
En-lai, Nehru a spus :

„Atît politica noastră din tre. 
cut cit și cea de acum, constă 
în a avea legături de priete
nie Intre cele două mari țări 
ale noastre, fără a interveni in 
nici un fel unul în problemele 
celuilalt. Acest lucru a fost con
firmat de conferința de la Ban. 
dung și de cele cinci principii 
elaborate atunci.

Din nefericire, a menționat 
Nehru, de atunci au avut loc 
alte evenimente care au supus 
unei încordări aceste legături 
de prietenie și care ne-au zgu
duit pe toți.

Cred ou toată sinceritatea că 
eforturile noastre vor fi îndrep.

Comunicatul comun chino-birman
RANGOON 19 (Agerpres). — 

După cum transmite corespon
dentul agenției China Nouă, la 
19 aprilie în acest oraș a fost 
dat publicității comunicatul chi- 
no-birman cu privire la rezulta
tele vizitei de prietenie de pa
tru zile în Birmania a lui Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de

Angliei
pia de Londra numărul pârtiei- 
panților creștea continuu, astfel 
incit înainte de a intra in Lon
dra numărul lor depășise 30.000.

Cînd capul coloanei ajunsese 
la Trafalgar Square din centrul 
Londrei numărul participanțiior 
e'a de peste 40.000 de oameni. 
La uriașul miting care a avut 
loc în această piață au partici
pat circa 100.000 de persoane. 
Chiar după începerea mitingu.ui 
in piață continuau să sosească 
noi Și noi coloane de demon- 
s'.ianti astfel incit in curind pia
ța era neincăpătoare pentru toți 
cei dornici să participe la mi
ting. In centrul Londrei circu
lația a fost paralizată-

Deasupra capetelor participan- 
(ilor la miting se ridica o pădure 
de pancarte, lozinci, insigne ale 
sindicatelor și steaguri. „Jos 
bomba atomică !* ’, „Jos războ
iul l“, „Sîntem pentru viața pe 
părnînt**.  „Blestemate fie răz
boiul și bomba atomică4* — glă- 
suiau pancartele.

Deschizînd mitingul J. Co
llins. canonicul catedralei Sf. 
Paul, cunoscut luptător pentru 
pace din Anglia a subliniat că 
actualul 
tone nu

marș de la Aldermas- 
are egal în istoria An*

ATEiNA. — La 19 aprilie la 
Atena Sriau deschis lucrările șe>i 
di rațelor Uniunii interparlamenta. 
re, care vor dura pină la 24 apri
lie. La aceste lucrărj participă 
delegații d'n 42 de țări.

Din partea giupului național 
romîn al Uniuni? Interparlamen
tare participă o delegație alcă« 
tuită din deputății acad. P. Con- 
staratiinescu-Iași. președintele Co
mitetului de conducere al grupu
lui național romîn, Gh. Vasilichi, 
vicepreședinte, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, secretar, si Ion Ilies
cu. membru al grupulu’.

HELSINKI. - La 18 aprilie, tn 
cadrul Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist din Finlan
da a fost ales Comitetul Central 
compus din 35 de membri și 10 
membri supleanți. De asemenea, 
a fost aleasă comisia de revizie. 
Tot la 18 aprilie a avut loc o 
plenară a Comitetului Central 
nou ales, în cadrul căreia au 
fost examinate probleme organi
zatorice Plenara a reales în 
funcția de secretar general al 
partidului pe Viile Pesși. Preșe
dinte al partidului a fost reales 
A. Aaltonen.

NEW YORK. - La 18 aprilie 
s-a deschis sesiunea Consiliului 
de tutelă al O.N.U. care va exa
mina în ședințele sale de lucru, 
printre altele, materiale privind 
situația de pe teritoriile de sub 
tutelă Nauru, Tanganica și Ru
anda Urundi

CAP CANAVERAL. — După 
cum anunță agenția Reuter, la 
18 aprilie Statele Unite au înre
gistrat un non eșec in încercarea 
de a lansa de pe bordul unui 
vas o rachetă de tip ,,Polaris".

WASHINGTON - După cum 
anunță agenția United Press In
ternational. Administrația națio
nală pentru problemele aeronau
ticii și cercetării spațiului cos
mic (NASA) a încercat să lanse
ze în seara zilei de 12 aprilie un 
model experimental ai satelitului 
artificial ..Scout**  încercarea s-a 
soldat cu un eșec.

PNOM PEHN. - Oupă cum 
transmite agenția France Presse, 
la 18 aprilie Adunarea Națională 
a Cambodgiei a aprobat numi
rea lui Pho Proeung în funcția 
de prim-ministru.al Cambodgiei. I

prietenești, în comfor- 
cu aceste principii. Gu- 
chinez, a subliniat Ciu 
a fost totdeauna în fa- 
tratativelor între prim-

tate spre anularea a ceea ce s-a 
tntîmplat și spre rectștigarea 
atmosferei de pace Și prietenie 
de care depind în ultimă in
stanță relațiile noastre".

Premierul Ciu En-lai, aductnd 
un salut cordial guvernului și 
poporului indian, a spus:

„Ambele noastre țări, .China 
și India, sint angajate in pre
zent într-o construcție econo
mică pe scară largă și termen 
lung. Amîndouă au nevoie de 
pace. Amîndouă au nevoie de 
prieteni. Nu există motive ca 
vreo problemă în suspensie în
tre noi să nu poată fi soluțio
nată in mod rezonabil prin con
sultări ’ 1 "
mi tate 
vernui 
En-lai, 
voarea ____ ____ ,__
miniștrii celor două țări, pen
tru căutarea de căi spre o re
zolvare rezonabilă a probleme
lor de frontieră și a altor proble
me. Am venit cu dorința sin
ceră să rezolv asemenea pro
bleme. Sper, a spus Ciu En-lai, 
că prin eforturile noastre co
mune întrevederea noastră va 
da rezultate pozitive și utile.

Prietenia dintre popoarele 
Chinei și Indiei — a subliniat 
Ciu En-lai, este veșnică. Cele 
două popoare ale noastre au 
fost prietene timp de mii de 
ani fn trecut Ele vor rămine 
prietene mii și zeci de mii de 
ani de acum înainte. Istoria va 
continua să fie mărturie că ma
rea solidaritate a celui un mi
liard de locuitori al celor două 
țări ale noastre nu poate fi 
zdruncinată de nici o forță de 
pe pămtnt".

Stat al Republicii Populare Chi
neze.

Comunicatul relevă îmbunătă- 
țirea relațiilor dintre R. P. 
Chineză și Birmania. Cele două 
țări își exprimă hotărîrea de a 
adopta măsuri pentru întărirea 
continuă a colaborării economi
ce și dezvoltarea comerțului, 
pentru sprijinirea legăturilor cui. 
turale și de prietenie între cele 
două țări.

In numele guvernului chinez, 
premierul Ciu En-lai l-a invitat 
pe primul ministru U Nu să vi
ziteze China. Primul ministru 
U Nu a acceptat această invita
ție cu plăcere Și a declarat că 
va face această vizită cit mai 
curînd posibil.

Izbucnirea unor grave
tulburări in Coreea de Sud
SEUL 19 (Agerpres). — 

Ageo.țiUe de presa transmit din 
Seur ca ia u-naieața de 19 a- 
prsiie circa 15.UUU de studenți, 
îu.icționari și reprezentanți ai 
altor pamri ale popma|iei au 
încercai sa-și croiască drum 
către palat.u lui Li Sin Atari. 
Demonsi. anții au cerut anularea 
Rzui.atelor alegerilor taisitica. 
te care au avut ,oc la 1.3 mar
tie, ținerea unor noi aiegeri. pre- 
zideuț.ale, elioerarea tuturor 
persoanelor arestate in ultimul 
timp la Seul, Masan și Pusan. 
In apropiere de palatul preziden
țial demonstranții au fost intim- 
pinați de sule de polițiști care 
au loiosit bombe lacrimogene, 
iar apoi arme de foc.

încăierări violente intre popu
lara din Seul și poliție au mai 
avut loc in 12 locuri și îndeo
sebi în fața olâdJrii Adunării 
Naționale, in fața reședinței vi
cepreședintelui Li Glii Bun, In 
apropierea clădirii Ministerului 
Aiaceriiior Interne. In timpul a- 
c.stor Încăierări au fost sparte 
geamuri la clădirile ministerelor, 
au fost răsturnate gheretele po- 
lițișl.ilor, automobile șl autobu- 
se. Pe unele străzi au apărut 
baricade. Pretutindeni se aud 
împușcături.

Maniiestații împotriva regimu
lui smgero6 al lui Li Sin Man 
au avui loc la 18 și la 19 aprilie 
și in alte orașe din Coreea de 
Sud. La Ccnciju, la 17 mile sud 
de Seul peste o mie de elevi 
ai școlilor din localitate și îm
prejurimi au organizat o de. 
inoilstrație. Cînd poliția a încer
cat sa împrăștie demonslrajia, 
elevii au aruncat cu pietre in 
polițiști. Poliția a arestat 12U 
de demonstranți, printre 
numeroase fete.

Potrivit ultimelor știri 
Seul, cartierele mărginașe 
orașului au fost înconjurate <le 
poliț e. Au loc arestări in masă. 
Centru: orașului se află insă în 
mumie demonstranților. Locui
torii, indignați de împușcarea 
c, tor va demonstranți, răstoarnă 
și dau foc automomielor membri
lor guvernului bsînmanist Șl ale 
consilierilor americani. Două 
grupuri de demonstranți au pus 
complet săp.nke pe cartierul in 
care se află principa.ele insti
tuții guvernamentale și au cap
turat arhiva centrală.

incercind să înăbușe manifes
tațiile populare, clica lisinmani- 
sta a prodamat in capitala sta
rea de asediu. La Seul întreaga 
putere a fost predată comanda
mentului militar.

Agenția France Presse, cp- 
menund proclamarea stării de 
asediu la Seul, considera că a- 
cest fapt „maccheaza izbucni
rea unei crize toarte grave cate 
framintă Coreea de Sud de la 
alegerile prezidențiale din 15 
ma.tie. Potrivit unor păreri exis
tente in Japonia și Coreea — 
relevă agenția — aceasta criză 

a

care

din 
ale

este desfLtl de gravă pentru 
mătura regimul actual-.

★
SEUL 19 (Agerpres).

Congresul Partidului Comunist 
din Belgia

Salutul C. C. al P. M. R. adu*  
de tov. Elena lordăche*cu-La»cu

LIEGE 19 (Agerpres) , —. In 
seara de 17 aprilie și la 18 apri
lie în cadrul celui de-al 13-lea 
Congres al Partidului Comunist 
din Belgia 'au continuat' dezba
terile la raportul prezentat de 
Ernest Burnelle, secretarul na
tional al partidului, „alianța 
forțelor populare în lupta pentru 
programul păcii și progresului, 
pentru crearea unui guvern an
timonopolist". J. Blume, secre
tar național al partidului, a sub
liniat necesitatea lărgirii tn Bel
gia a mișcării de masă împo
triva reînarmării Germaniei Oc
cidentale și reînvierii militaris. 
mului german.

Gaston Moulin, membru al 
Biroului Politic al C.C. a! P.C. 
din Belgia, a subliniat necesita
tea de a ajuta cercurile de stin
gă ale Partidului Socialist din 
Belgia pentru ca să. poată 
scăpa mai repede de consecințe
le, politicii de tă-ăgănare și ex
pectativă duse timp îndelungat 
de conducerea de dreapta a 
Partidului socialist politică care 
paralizează acțiunile lor.

J. Terfve, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Bel
gia, și-a consacrat cuvintarea 
problemei aplicării practice in 
cadrul mișcării muncitorești și 
în activitatea Fartidului Comu
nist din Belgia a măreței învă
țături a lui V. I. Lenin-

La congres au fost date citirii 
mesajele de salut ale partidelor 
frățești comuniste și muncito
rești din R. P. Polonă, R. D. 
Germană, Franța și din alte 
țări.

In salutul adus celui de-al 
13-lea Congres al Fartidului 
Comunist din Belgia, în numele 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, tovarășa 
Elena Iordăchescu-Lascu, mem
bră a C.C. al P.At.R., a arătat 
că Partidul Muncitoresc Romîn 
și întregul nostru popor cunosc 
și apreciază activitatea desfășu- 
rată de Partidul Comunist din 
Belgia- pentru consolidarea con- 
tinuă a rlndurilor sale și lărgi
rea legăturilor Cu masele, lupta 
sa pentru realizarea aspirațiilor 
poporului spre o viață mai bună, 
spre pace și prietenie între 
popoare-

In continuare vorbitoarea s-a 
ocupat de realizările de însem.

Deși autoritățile lisinmaniste au 
decia at stare de asediu și deși 
postul de radio Seul transmite 
neîncetat ape.uri la restabilirea 
liniștei, tulburările de pe stră
zile capitalei Coreei de Sud au 
continuat să ia amploare tot 
mai mare. Numărul demonstrau- 
ților, care crește continuu, a 
trecut de 5'J.OOO. A fost ocupată 
și incendiată clădirea ziarului 
proguvernamental „Seul Sin- 
mun". încercarea demonstranți
lor de a ocupa postul de radio 
guvernamental a fost respinsă 
de un batalion de infanterie. In 
oraș circulația a fost paralizată.

In cadrul ședinței extraordi
nare a guvernului, convocate in 
palatul asediat, Li Sin Man a 
cerut să se ia „măsuri categori
ce" pentru înăbușirea tulburări- 
lor. Șeful poliției sudeoreene a 
cerut mărirea efectivului forțe
lor polițienești de la 30.000 la 
60.000 de oameni.

încăierări violente 
între populație fi po
liție e Centrul orașu
lui Seul se află in 
mîinile demonstran
ților e Proclamarea 
stării de asediu e Nu
meroase demonstrații 
In alte orașe sud- 

coreene 

Taegu, 
au iz- 

tul-

Po- 
de 

cele 
de

au 
: pe 
fost

nătate Istorică tn construirea 
socialismului, obținute de po
porul romln sub conducerea 
P.M.R., subliniind că prin Înde
plinirea planului de șase anS 
(1960—1965), care va fi adop
tat la cel de-al Ill-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, în țara noastră va fi ter
minată în linii mari construirea 
bazelor socialismului și se va 
trece la desăvirșirea construirii 
socialismului.

Republica Populară Romînă, 
exprimind dorința fierbinte de 
pace a poporului nostru, aduce 
prin politica sa externă activă, 
aportul său la crearea unui cli
mat de înțelegere și colaborare 
pașnică intre popoare, la rezol
varea problemei centrale a zile
lor noastre — dezarmarea gene
rală și totală. Noi considerăm— 
a spus vorbitoarea — că lărgi
rea relațiilor in domeniul poli
tic, economic și cultural cu 
toate statele, inclusiv cu Belgia, 
pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, corespunde năzuințelor 
de pace ale popoarelor.

In încheiere, tovarășa Elena 
Iordăchescu-Lascu a spus : Ne 
exprimăm convingerea că con
gresul vostru va constitui un 
pas important în lupta pentru 
Întărirea politică, organizatorică 
și ideologică a partidului, pen
tru strîngerea continuă a legătu. 
rilor sale cu masele de oameni 
ai muncii.

Nguvulu. președintele Parti
dului Popular din Congo Bel
gian, care a luat cuvlntul la 
congres, a subliniat că tn inte
resul poporului cohgolez Congo 
trebuie să reglementeze relațiile 
cu toate țările lumii. Vom re
glementa relațiile, a spus el in 
continuare, și cu țările lagățului 
socialist. Aceste relații, în, pri
mul rînd, economice și culturale, 
vor contribui într-o mare măsu
ră la lichidarea încordării inu
tile în relațiile dintre Est și 
Vest.

In după-amiaza de 18 aprilie 
cel de-al 13-lea Congres al Par
tidului Comunist din Belgia și-a 
Încheiat lucrările.

înconjurat de răsculați. Deasu. 
pra orașului plutește un nor 
gros de turn care se ridică de 
la clădirile ministerelor aflata 
în flăcări, ale secțiilor de poli, 
ție și ale altor instituții guver. 
na mentale.

Numeroase camioane ale poli
ției s.nt in flăcări. în urma unui 
ordin al Ministerului Educației 
Naționale toate școlile și uni. 
versitățile din țara au fost în. 
citise pină la noi dispoziții.

Partidul democrat din opozi
ție a dat publicității o declara
ție în care cere guvernului să 
dea ordin poliției să înceteze fo. 
cili împotriva demonstranților. 
In declarație se cere de aseme
nea convocarea unei sesiuni spe
ciale a Adunșrii Naționale.

Generalul locotenent Song Yit 
Chan, șeful statului major al 
armatei sudeoreene, numit • co. 
mandant militar suprem, a con
vocat o ședință extraordinara a 
statului său major. EI a decla
rat că unitățile diviziei a 15-a 
de infanterie care au în avan, 
garda o unitate de tancuri, au 
pătruns în oraș. Circulația a fost 
interzisa atit la Seul cit și in 
celelalte orașe unde a fost pro
clamată starea de asediu, cu 
începere de la ora . 19.. Totodată 
a fost introdusa cenzura asupra 
presei.

Care blindate ale poliției și 
armatei patrulează acum neîn
cetat pe străzile din Seul. Po
trivit ultimelor știri transmise 
de agenția France Presse, la 
Seul situația continuă să se a- 
graveze din oră în oră. Grupuri 
de răsculați circulă în întreg 
orașul în mașinile luate cu for
ța poliției sau in taxiuri rechi
ziționate și continuă să atace 
posturile de poliție în diferite 
cartiere ale orașului. Un mare 
grup de demonstranți a atacat in 
ultimele ore cartierul general al 
poliției din Seul, fiind insă res
pins. Patru răsculați au fost u. 
ciși iar numeroși alții răniți.

Agențiile de presă occidentale 
consideră că aceste puternice 
demonstrații nu au precedent în 
istoria lupte» împotriva dictato
rului Li Sin Mau al Coreei de 
Sud.

★
SEUL 19 (Agerpres). — Con-, 

form ultimelor date, la 19 apri
lie în cursul ciocnirilor înverșu
nate care au avut loc la Seul in
tre poliție și demonstranți 80 de 
oameni au fost uciși și peste 300 
au fost răniți. In tot timpul 
zilei in oraș au avut loc noi 
ciocniri intre studenți și poliție. 
Conform relatărilor corespon
denților străini, la demonstra
țiile de la Seuț au participat 
circa 100.600 de persoane.

Tulburările din Seul s-au ex
tins și asupra altor orașe din 
Coreea de Sud. In afară de Seul 
autoritățile lisinmaniste au fost 
nevoite să extindă starea de 
asediu la Pusan. Taegu, Tecijou. 
Kvanciju. Pină noaptea tîrziu în 
toate aceste orașe au avut loc 
ciocniri înverșunate intre poliție 
și demonstranți.


