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ÎN CINSTEA CELUI
DE AL III-LEA CONGRES AL P.M.R.

Angajamentele 
brigadierilor 

gălățeni

Au sosit ziarele. Tractoriștii 
din brigada 5-a a S.M.T. 
Gorneni s-au strîns în jurul 
șefului brigăzii pentru a citi 
chemarea la întrecere so
cialistă adresată colectivelor 
de muncă din G.A.S. și 

S.M.T.
Foto : P, POPESCU

Pentru sporirea și ieftinirea 
producției agricole

Noi colective 
de muncă 

răspund chemării 
la întrecere 

socialistă
Chemarea Iq întrecere 

lista în cinstea celui 
lll-lea Congres ol P.M.R. 
satâ tuturor întreprinderilor din 
țara de colectivele celor 19 în
treprinderi fruntașe, continua sâ 
stea în centrul preocupărilor 
muncitorilor, tehnicienilor maiș
trilor, și inginerilor din fabrici și 
uzine, de pe șantiere de con
strucții, mine și din alte între
prinderi. Angajamentele pe care 
oamenii muncii și le iau pe anul 
1960 cq răspuns la chemare cu 
ca principale obiective îmbună
tățirea calității producției și re
ducerea continua a prețu-lui de 
cost în care scop, anolizînd po
sibilitățile locale, ei fac propu
neri valoroase pentru descope
rirea și valorificarea de noi re
zerve interne. Pe baza acesto
ra colectivele a 44 întreprinderi 
din regiunile Timișoara, Cluj și 
Oradea s-au angajat sa reali
zeze peste sarcina de plan pînă 
la sfîrșitul anului economii tota
le la prețul de cost în valoare 
de 100.540.000 lei și 66.894.000 
lei beneficii. Astfel :

soc ia
de al 
adre-

REGIUNEA TIMIȘOARA

Combinatul metalurgic Reșița: 
23.000.000 lei economii, 10.000 
tone fontă, 25.000 tone laminate 
și alte produse peste plan, 
19.000.000 lei beneficii ; Trustul 
minier „Banatul" : 5.588.000 lei 
economii, 1.300.000 lei beneficii; 
Uzinele „Oțelul Roșu" : 3.000.000 
lei economii, 11.850 tone lamina
te, 2,500.000 lei beneficii ; Uzi
nele de vagoane „Gheorghi Di
mitrov" Arad : 4.000.000 lei eco
nomii, 100 vagoone convențio
nale peste plan, 3.200.000 lei be
neficii ;Fabrica de mașini-unelte 
„losîf Rangheț" : 1.549.000 lei
economii, 3.916.000 lei benefi
cii ; Uzinele textile „30 Decem
brie" Arad : 2.217.000 lei eco
nomii, 1.100.000 lei beneficii ; 
întreprinderea „Teba“ Arad : 
1.250.000 lei economii, 800.000

(Continuare în pag. 2-a)

Angajamentele luate de către 
gospodăria agricolă de stat Pie. 
troiu, din regiunea Constanta 
în cadrul chemării la întrecere 
socialistă în cinstea celui de al 
III-!ea Congres al i-au
însuflețit și pe tinerii din bri
gada de mecanizare complexă 
condusă de Petre Barbu.

— Brigada noastră — îmi ex< 
plica Petre Barbu — s-a anga. 
jat să dea peste plan 1.500 kg 
porumb boabe ți 1100 kg grîu.

Noi, ca brigadă de mecanizare 
complexă, nu avem un sector 
zootehnic dar angajamentul sec. 
torului zootehnic de a da sta
tului peste plan 400 hectolitri de 
lapte și 3.000 kg lină îl soco- 
tim ca pe propriul nostru anga
jament. Luptind pentru tradu
cerea lui in viață noi vom li
vra peste plan gospodăriei 40.000 
kg porumb siloz.

Ângajamentul brigăzii, așa 
cum am aflat în discuția cu 
membrii ei, cuprinde prevederi 
importante cu privire la redu
cerea prețului de cost: cîte 100 
de lei la fiecare ha de grîu și 
porumb și 150 lei la hectarul de 
porumb siloz.

La baza angajamentului bri
găzii stau măsuri chibzuite de 
natură tehnică și organizatorică, 
care oferă o garanție sigură 
pentru îndeplinirea lor: pămin* 
tul, bine pregătit în care a fost 
reținută prin lucrări tehnice u- 
miditatea necesară, ingrășătnin- 
tele, semănatul la timp. Grîul 
este acum viguros înfrățit și dă 
gafanția unei recolte mari. în
tregul teren pentru porumb, atît 
pentru cel boabe cit și pentru 
cel siloz, a fost arat în termen 
la o adincime de 35 cm pînă la 
pregătirea lui pentru însămîn- 
țare. Preîntîmpinind uscățirnea 
iernii, ei au făcut cîteva lucrări 
de reținere a apei in sol. în
treaga suprafață a fost îngră
șata cu cîte 200 kg superfosfat 
la ha.

-— Recolte mari pot fi obți- 
nuțe — îmi explica Petre Bar
bu numai cu mașini bune 
care funcționînd perfect in toate 
carhpaniile, oferă posibilitatea 
executării de lucrări de bună ca- 

~ Titate și în timpi optimi. "Un 
tractor delect o zi la însămin- 
țări, la prășit sau la strînsul re
coltei, este o pierdere ce nu 
poate fi recuperată citeodată 
chiar cu toate eforturile tractoa
relor din cursul unui an- Tine
rii mecanizatori din brigada lui 
Barbu s-au ocupat cu răspun
dere de repararea și îngrijirea 
parcului de mașini și tractoare. 
Ca rezultat direct al acestei 
strădanii în această primăvară

nu a avut nici o defecțiune mal 
mare în brazdă, ceea ce aduce 
după sine o reducere simțitoare 
a prețului de cost, la lucrări pe 
de o parte, iar pe de altă parte 
executarea în timp a lucrărilor 
va duce la creșterea producției 
la hectar.

Inginerul șef mi-a vorbit 
despre măsurile care au fost 
luate pentru asigurarea unei re
colte mari de porumb pe în
treaga gospodărie. Insămînțînd 
soiuri de porumb bine verificat 
în pămînturile lor, Pionier 377 A, 
Min hibrid și CAS 2, în vede
rea asigurării unei recoite mari, 
ei au acordat multă atenție den* 
sității, însămîntînd 60.000—• 
65.000 de boabe la hectar, ei au 
asigurat astfel o densitate de 
plante mature de 40.000—45.000 
la hectar.

Cu două zile înainte de ter* 
men a fost terminată însămîn- 
țarea porumbului, adică 1700 ha 
porumb boabe și 150 ha porumb 
pentru siloz. Mai sînt de însă- 
mînțat peste cîteva zile 150 ha 
porumb pentru siloz din epoca 
doua care l-am eșalonat în fe
lul acesta pentru a-1 putea re
colta pe tot în faza de coacere 
lapte-ceară.

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la G.A.S. Pietroiu, re
giunea Constanța, își întăresc 
cu fapte angajamentul luat în 
cinstea celui de al. lll-lea Con
gres al Partidului.

I. ȘERBII

Chemarea brigăzilor utem’sfe 
de muncă patriotică din Orașul 
Stalin și raionul Codlea, că-tre 
toate brigăzile u te miște de 
muncă patriotică din țară, în 
cinstea celui de al lll-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Ronwn, este întîmipinată cu 
entuziasm de toate brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică J:" 
întreaga țară. In cadrul 
la-gi constituiri, brigăzile 
miște de muncă patriotică 
analizează posibilitățHe de 
spori contribuția la realizarea 
unor importante economii prin 
efectuarea unor lucrări necadifi- 
cate pe șantierele de construcții, 
contribuind astfel la darea în 
funcțiune a obiectivelor înainte 
de termen, la construcția de 
școli, cămine culturale, baze 
sportive, drumuri, șosele, ame
najarea de spații verzi, electri
ficarea satelor, lucrări de hidro
ameliorații, colectarea de fier 
vechi, plantarea de pomi, înfru
musețarea satelor și orașelor 
patriei. In răspunsul brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din orașul Galați, se spune :

„Tn cins<ea celui de al lll-lea 
Congres al Partidului nostru ne 
angajăm să intensificăm acțiu
nile de muncă patriotica în 
orașul Ga'ați pentru a spori 
contribuția noastră la realiza, 
rea obiectivelor scc:a’-cuiturale, 
la construcția de locuințe, colec
tarea de metale vechi, construi
rea și amenajarea de drumuri, 
electrificarea străzilor, amena
jarea de spații verzi, baze spor
tive etc.

Ne angajăm ca în cinstea 
celui de al lll-lea Congres al 
P.M.R., sub conducerea și în
drumarea organelor și organi- 
zațiilor de partid, să realizăm 
în anul 1960 prin muncă patrio
tică economii 
2.600.000 
obiective:

— Vom executa 
crărî necalificate la construcția 
a 528 apartamente, reducînd 
astfel termenul de dare în fol o- 
sință al acestora cu 124 zile.

— Vom contribui la darea în 
folosință înainte cu trei luni a 
2 șco’.i cu 24 de clase.

— Vom contribui la con. 
struirea complexului sportiv cu 
25.000 de lccuri și la grăbirea 
lucrărilor pentru a-1 da în folo
sință cu 23 de zile înainte de 
termen.

— Vom participa la reface
rea și pava re a a 80.000 m.p. 
străzi printre care str. Ce
zar Pescari și altele ; la planta
rea a 60.000 de arbori și puieți 
la terasa din Grădina Publică și 
pe șoseaua Galați—Brăila ; la 
terminarea lucrărilor de pe șan
tierul tineretului de la grădina 
publică prin deplasarea a 84.000 
m.c. pămînt și asanarea unei 
suprafețe de 56.000 m.p. baltă; 
la amenajarea a 6 baze sportive 
și spații verzi în locu-l clădirilor 
demolate.

— Deasemenea, tineretul din 
orașul nostru va colecta și pre
da I.C.M.-ului cantitatea de 
3.000 tone metale".
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In întîmpinarea 
celei de-a 90-a

aniversari 
a nașterii

V. I. Lenin
In aceste zile au loc adu

nări ale oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, 
expuneri în fața activiștilor 
de partid și de stat, sesiuni 
științifice, conferințe, simpo
zioane, spectacole și concer
te consacrate marelui geniu 
al revoluției proletare.

• Miercuri după-amiază, 
au avut loc in mai multe ra
ioane din Capitală adunări 
ale activului de partid și de 
stat consacrate aniversării 
nașterii lui Lenin la care au 
luat cuvîntul activiști ai CC. 
al P.M.R. La adunarea din 
raionul I. V. Stalin a vorbit 
Iov. Costin Nădejde, membru 
supleant al C.C. al P.M-R.. 
în raionul Grivița Roșie a 
vorbit tov. Virgil Cazacu, iar 
în raionul 23 August a vor
bit tov. Vasile Mușat-

• Sute de muncitori cefe
riști de la nodul de cale fe
rată Grivița s-au adunat, 
miercuri după-amiază, pentru 
a asculta conferința „A 90-a 
aniversare a nașterii 
V I. Lenin“ ținută de 
Ștefan Moldoveanu.

• La casa de cultura 
neretukii din raionul Grivița 
Roșie, tov. A. Fotache, pro
rector al Școlii superioare de 
partid „Ștefan Gheorghiu'*, a 
vorbit miercuri seara despre 
„Epoca noastră, epoca mari
lor victorii ale leninismului"

• In sala Teatrului de 
Stat „Victor Ion Popa" 
Birlad, în fața activului de 
partid al comitetelor raionale 
și orășenesc de partid Bîr- 
lad, tov. Ghizela Vass, mem- 
bru al C.C. al P.M-R., a pre
zentat expunerea „Epoca 
noastră — epoca marilor 
victorii ale leninismului'*.

• La clubul gospodăriei 
de stat Salonta, regiunea O- 
radea, a avut loc o adunare 
la care au participat nu
meroși activiști de partid și 
de stat din orașul și raionul 
Salonta. Tov. Vasile Patili- 
neț, membru al C.C, al 
P.M.R., a vorbit despre viața 
și activitatea lui Lenin.

• La uzinele „Ernst Thăl- 
mann“ din Orașul Stalin a 
avut loc miercuri o adunare- 
A luat cuvîntul tov. Vasile 
Mihuț, prim-secretar al comi
tetului orășenesc P.M.R.
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Pe șantierele 
de îmbunătățiri 

funciare
• Pe aproape 500 de șantiere 

de îmbunătățiri funciare organi- 
sate pînă acum în toate regiu
nile țării se fac lucrări de iri
gații, îndiguiri și desecări. Pe 
aceste șantiere a fost executat pe
ste 70 la sută din volumul de 
lucrări prevăzut pînă la sfîrșitul 
lunii aprilie.

• In regiunea Pitești se fac 
amenajări pentru irigarea in a- 
cest an a unei suprafețe de a^ 
proape 2000 ha. Lucrările aii 
fost terminate pe 220 hectare. La 
gospodăria agricolă de stat Scor- 
nicești s-a construit un bazin de 
acumulare pentru irigarea unei 
suprafețe de 120 ha, iar la gos
podăriile de stat Cuparu și De< 
dulești au fost amenajate tere- 
nuri pentru irigarea a 150 hec
tare.

• Pe șantierul gospodăriei a- 
gricole de stat Pietroiu, regiui 
nea Constanța, s-a terminat ame
najarea unei suprafețe de 850 
hectare ce va fi irigată în acest

cAcolo nude muncesc
a ti-

din

Noi construcții în Capitala
V

BOrnunilUt
Pe șantierul Complexului de 

chimizare a petrolului de la 
Brazi a sosit pe la sfîrșitul anu
lui trecut, comunistul I. Luca. 
Venea de la Onești cu o bo
gată experiență atât în meseria 
sa pe șantier cît și în munca 
cu oamenii.

— îmi plăcea mai mult aco* 
lo, de ce să nu spun drept — 
mărturisește tovarășul Luca. Am 
contribuit cu mină mea la ridi
carea multor construcții.

Vorbea cu vocea omului care 
le-a văzut toate cum se ridică 
sub ochii lui, a omului care a 
pus temelii șî a plecat chemat 
de alte șantiere, de alte con
strucții, să dea o mînă de aju
tor.

— Noi constructorii nu putem 
rămîne multă vreme într-un loc. 
— povestește el.

La Brazi tovarășului Luca — 
maistru de construcții — i s-a 
încredințat șantierul nr. 3. Oa
menii pe care i-a găsit nu erau 
deajuns pentru a începe lucră-

SISTEMATIZAREA CAII GRIVIȚEI
In vederea îmbunătățirii condițiilor de locuit ale oamenilor 

. ' muncii, conducerea de partid și de stat a aprobat recent studiul 
tehnico-economic pentru construirea ansamblului de locuințe 
„Grivița Roșie" și măsurile corespunzătoare pentru începerea 
deîndată a lucrărilor. Situat pe ambele părți ale Căii Griviței, 
începînd de la Podul Constanța și pînă în strada Caraiman, 
ansamblul va cuprinde blocuri însumînd circa 3.000 apartamente, 
spații rezervate unităților comerciale, unităților de deservire și 
de depozitare, un cinematograf cu 800 de locuri și o școală cu 
24 de săli de clasă. Două dintre blocuri vor avea cîte 9 etaje, 
altele două cîte 12 etaje, iar restul cîte 7 etaje.

La construcția noilor blocuri se vor folosi soluții tehnice prin- 
tre care panouri mari, prefabricate și gata finisate, care să asi
gure confortul corespunzător, un preț de cost redus și un ritm 
rapid de construcție.

Lucrările pe acest nou șantier al Capitalei au început și se 
prevede ca încă în cursul acestui an să fie date în folosință circa 
1.000 de apartamente.

Este prevăzut ca în etapa următoare să continue lucrările de

sistematizare și mode-nizare a Căii Griviței și pe porțiunea cu. 
prinsă între straja Caraiman și Calea Victoriei.

In fotografiile de mai jos înfățișăm două porțiuni din macheta 
ansamblului de locuințe, cuprinse Intre Podul Constanța și strada 
Caraiman. Sînt indicate prin numere următoarele:

1. Viitoarea piață 
Chibrit;

2. Blocuri cu cîte
3. Blocuri cu cîte
4. Cinematograful,
5. Atelierele C.F.R. _
6. Depoul C.F.R. Buourești-călători.
Lucrările pentru construirea ansamblului de locuințe au în

ceput.

care se creează pe locul actualei J’iețe

12 etaje;
9 etaje ;
(situat în spatele blocului) ; 
„Grivița Roșie" cazangeria ;

rile. Au fost primiți oameni 
noi, care pentru prima dată 
luau contact ou vi*a.ța de șan
tier. Pe cîțiva din ei i-a învățat 
să zidească și să tencuiască. 
Le-a împărtășit cu dragoste din 
experiența sa îndelungată, su- 
praveghindu-i îndeaproape la lo
cul de muncă, îndrumîndu-i ori 
de cîte ori se cerea. Dar munci
torii nu erau la fel de îndemî* 
nației.

In brigada de zidari a luî 
Gheorghe Pescaru muncea vărni- 
cerul Florea Spiridon, un 
tînăr de 20 de arii. El deprinse 
meseria repede și bine. Aceasta 
însă l-a făcut să se creadă cine
va. Supraprețuirea de sine l-a 
împins așa de departe, îneît în- 
tr-o bună zi, cînd tovarășul său 
Constantin Ciocodeică i-a cerut 
să-l ajute i-a răspuns brutal, 
răutăcios și înfumurat.

— Meseria nu se cerșește, se # 
fu"ă, mă !

Brigada de zidari nu i-a ier* 
tat insă o asemenea concepție, 
asemenea apucătură retrogradă, 
această răbufnire de individua
lism. Tovarășul Luca a făcut a- 
pel la ajutorul colectivului de 
muncitori, imediat fără amînare. 
Tovarășii l-au criticat aspru. 
Cuvîntul colectivului, al munci* 
tori lor în vîrstă, al membrilor 
de partid și utemiștilor, l-au fă
cut să-i fie rușine de el. S-au 
propus și sancțiuni. Tovarășul 
Luca a intervenit însă din nou. 
Intilnise multe cazuri ciudate în 
munca sa pe alte șantiere și în
vățase cum trebuie sâ lucreze cu 
oamenii. Știa din experiență că 
nu este educativ să sancționezi 
m om la prima lui abatere, ci 
să-l faci să se gîndească serios 
la comportarea sa urmărindu-1 
și ajutîrkduTl permanent. Co- 
rministtil Luca l-a luat pe Spiri
don pe lîn?ă el pe șantier. Spi
ridon s-a împăcat cu tovarășul 
său. Din 
țat toți.

Tntr-o 
venct cu

— Băieți, de azi începem să 
.învățăm l

cazul acesta au învă-

zi tovarășul Luca a 
servieta plină.

In paginile 2-3 publicam fotografia machetei lucrărilor de si
stematizare și modernizare a Câ ii Griviței pe porțiunea cuprinsă 
intre strada Caraiman și strada Buzești.

— Ce să învățăm? Noi știnj 
meserie, au mîrîit cîțiva.

— Și-o împărțiți ca Spiridon?
Era a doua oară cînd lui Flo« 

rea Spiridon i se pomenea de 
fapta lui. Cu toate acestea nu 
l-a supărat. Și-a dat seama că 
tovarășul Luca știe ce zice, că 
are dreptate, că pomenind toc
mai acum de greșeala lui scu
tură și pe alții de înfumurare și 
de posibilitatea de a se purta la 
fel. In cele din urma au luat 
fiecare cîte un „Manual al zida
rului".

Și au început lecțiile la 
cursul de t,minim tehnic". II țin 
de atunci în fiecare săptămînă 
de patru ori. La primul seminar, 
în afară de Spiridon, ceilalți nil 
prea se omorîseră cu învățatul, 
încet, încet, însă, lucrurile s-au 
îndreptat. învățătura a început 
să-și dea roadele. Tinerii mun
cesc mai bine, mai cu spor și 
cu mai mult folos. Spiridon e și 
el altul. Și-a ieșit din vechea lui 
piele.

L-am văzut la ultima adunat® 
generală U.T.M. ® șantierului 
Complexului de chimizare a pe
trolului de la Brafzi. Iși nota a* 
tent și conștiincios în carnețel 
obiectivele planului de muncă al 
organizației. Am stat de vorbă 
cu el.

— Și cum a fost cu Ciocodeî- 
că ? l-am întrebat. Mi-a răspuns 
cam așa:

— Ne-am adunat pe șantier 
oameni din toate părțile, fiecare 
cu gîndurile, deprinderile și 
apucăturile lui. Nu prea știam 
eu că munca are disciplina ei. 
Prinsesem o leacă de meserie și 
mă credeam buricul pămîntului. 
Dar sînt mulțumit că am venit 
pe acest șantier. Am dat aici 
peste oameni ca tovarășul Luca. 
Răbdarea, experiența, înțelege
rea și omenia cu care ne-a pri
mit pe fiecare, ne-a ajutat să 
devenim un colectiv urnit și 
disciplinat.

ADELA POPESCU



emarea leninistă 
către tineret

de Alexandr Jarov
poet eovietdc

In cinstea celui de-al III-lea Congres al P. M. R.

Noi colective de muncă 
răspund chemării la întrecere socialistă

Articol scris pentru 
„Scînteia 

tineretului**

Lutnd cuvîntd Io cel de al 
Xlll-lea Congres al U.T.C.L. din 
U.R.S.S., N.S. Hrușciov a amin
tit, in cuvinte emoționante, des
pre vechea generație a comso- 
m aii știi or din țara noastră, des
pre. multele mii de tineri care 
intrind în Comsomol au primit 
nu numai carnetul de comsomo- 
list, ci și armele cu care au ple
cat, în anii războiului civil și 
•intervenției străine, să apere ti
nă na Republică a Sovietelor.

A Intra în Comsomol, în pri
mii ani ai Puterii Sovietice, 
presupunea, înainte de toate, 
dorința de a pleca pe front și, 
dacă era nevoie, a demonstra 
cu sînge, iar uneori chiar cu 
sacrificiul vieții, devotamentul 
față de poporul care a ridicat 
steagul leninist de luptă pen
tru fericire. Năzuința de 
a lupta wi prima linie a acestei 
bătălii, pe linia de 
foc, a constituit o 
lege caracteristică 
a Corn soim o Iu lui. A- 
ceastă lege nescri
să era valabilă, în 
mod practic, numai 
pentru comsomoliș- 
tli care au atins
vîrsta de 16 ani. Iar noi, cel 
care în anii 1918 și 1919 ti
veam virata de 14 și 15 ani, 
eram nevoiți să așteptăm și să 
urmărim cum la conferințele și 
congresele noastre cei care e- 
rau mal în virstă se așezau la 
rend în fața unor mesuțe spe-* 
ciale la care lucrau reprezen
tanții comisariatelor militare. Nu 
ne-a.m îndoit însă că asemenea 
mesuțe vor exista și cel de-al 
treilea Congres al Ccmsomolu- 
lui din întreaga Rusie care ur
ma să fie convocat în toamna 
anului 1920. De ce să nu aparâ 
ele, dacă în acea perioadă, în
treaga Crimee era ocupată de 
trupele gardiștilor albi ale ba
ronului Vranghel, iar peste ju
mătate din Bielorus ia era ocu
pată de trupele poloneze albe 
ale intervenționistului Pilsudski.

In aprilie 1920 <jm împlinit 16 
ani și astfel am atins vîrsta la 
care mă puteam prezenta vo
luntar în vederea îndeplinirii 
datoriei militare.

In situația mea drau mulți ti
neri.

Acei dintre noi care au avut 
norocul să fie trimiși la cel de
al treilea Congres al Comsomo- 
lului, au plecat la Moscova cu 
bagaje puține, conținând ceva 
îmbrăcăminte călduroasă, în 
primul rînd ciorapi de lină și 
un maiou care se poartă sub 
vestonul soldățesc.

Aflind că la congresul nostru 
va fi prezent și Lenin, convin
gerea noastră că vom pleca de 
la Congres pe front s-a întărit 
și mai mult.

Cînd ne-am așezat în ma
rea sală a Universității Sverd
lov, (astăzi Teatrul Comsomolu- 
lui Leninist), ni s-a părut că 
Vladimir IIici va apare dintr-o 
clipă rn alta pe scenă și, ca 
principalul conducător de oști 
ale revoluției, ne va da sever 
comanda :

înainte pentru înfrîngerea duș
manului, înainte în ultima luptă 
hotărîtoare !

Lenin, însă, a apărut pe sce
nă, de cealaltă parte a mesei w 
prezidiului Congresului, cîteva 
minute după deschidere, în timp 
ce se ©into Internaționala. El 
cînta împreună cu toată lumea. 
Apoi se așeză la un capăt ol 
mesei (dreapta), atîrnîndu-și 
în prealabil paltonul pe spetea
za scaunului. S-a așezat, s-a 
aplecat asupra unor hîrtii și a 
început... să deseneze ceva. Po-< 
tnivit mărturiei unor comsomo- 
llști care se aflau în preajma 
lui Lenin el desena o casă cu 
o firmă pe care scria „Școală". 
Vladimir lllci a lucrat timp în
delungat la desenul său, ocu- 
pîndu-se de el pînă cînd în sală 
au răsunat ovații entuziaste în

cinstea lui și în cinstea partidu
lui comuniștilor.

Președintele a agitat clopo
țelul și a liniștit astfel sala în
flăcărată...

Vladimir llici a trecut la mar
ginea scenei. Un nou val de 
ovații a răsunat în sală. Apoi, 
Lenin a prins să ne vorbească. , 
Cu toți îl ascultam cu emoție, îi 
sorbeam fiecare cuvînt

La început ne-am minunat de 
faptul că în acele zile grele 
ale anului 1920, cuvinta-rea lui 
Lenin rostită la congresul nos
tru n-a început nicicum cu un 
ton sever. Ea a început ca o 
convorbire liniștită, părintească, 
despre viitorul nostru, despre 
soarta noastră, iar glasul său 
răsuna domol, familiar.
- Aș vrea să vorbesc despre 

principalele sarcini ale Uniuni
lor tineretului comunist...

Și a început con
vorbirea, plăcută, 
oondtală.

Vladimir llici ne-a 
uimit și prin faptul 
oă și-a consacrat 
convorbirea viitoa
relor noastre sar
cini șl nu unor mari

probleme Internaționale. A ro
stit un singur cuvînt care 
determină, după părerea sa, In 
linii generale, principala sar
cină a Comsomolului și a între
gului tineret Acest cuvînt sună: 
a învăța.

Acest cuvînt ne a tulburat 
profund. El era în contradicție 
cu planurile și calculele noas
tre. Lenin ne reproșa întrucîtva 
că noi, de fapt nu știam încă 
să privim înainte.

Ridicînd în fața noastră sar
cini practice, Lenin ne-a arătat 
că pentru a-ți făuri o viață feri
cită, pentru a ajunge în comu
nism, trebuie să construiești co-' 
munismul și trebuie să-l aperi 
împotriva tuturor atacurilor, la
tă pentru ce, încă înaintea in-, 
ceperii perioadei de construcție 
pașnică, Lenin a îndemnat ti
neretul să învețe, arătîndu-i că 
fără cunoștințe nu se poate 
construi o societate omenească 
de tip superior.

Lenin vedea cu limpezime în 
viitor. El vedea ziua fericită de 
mîine a Țării Sovietice, Și el 
se adresa tineretului, conducă
torilor comsomoliștl, explicîndu- 
te rolul lor deosebit m lupta 
pentru apropierea acestei zile. 
Noi l-om înțeles pe Lenin și 
ne-am spus unul altuia :

„Ei, înseamnă că trebuie să 
învățăm. Așa ne îndeomnă
llici.,.*4

Țin minte ziua, ora o țin minte... 
Era un timp in neguri cufundat 
Cînd am pornit, cu Lenin înainte, 
Al fericirii - asalt îndelungat.

Răzbind prin toate zilele restriștii 
Care-ncercau natalul lor pămînt
S-au pu$ pe carte atunci comsomoliștii 
Dînd luptei noi și pașnice - avînt.

Vedeau, aceste inimi pătimașe,
Prin negri nori, smalț fraged de azur... 
Și se durau și înfloreau orașe
Nu doar pe malul fluviului Amur.

In mii de școli, pe marea în furtună 
Și-n stepă, In cîmpie, in taiga, 
Cu marile construcții impreunâ 
Și faima Comsomolului creștea.

Sus, dincolo de nori se înâlțară, 
Jos, sub pămînt, scobiră galerii.
S-au revărsat comsomoliștii-n țara 
Ca un puternic riu cu ape vii.

La-nvâțâturâ Lenin cheamă iarăși 
Pe drumul ce-a văzut și primul pas. 
Hei, poate ptnâ-n comunism, tovarăși, 
O singură etapa a rămas.

Sesiunea științifică a Academiei R. P. Romîne 
consacrată celei de-a 90-a aniversări 

a nașterii lui V. I. Lenin
In cursul zilei de miercuri ■ 

avut loc sesiunea științifică a 
Academiei R. P. Romîne consa
crată celei de-a 90-a aniversări 
a nașterii lui Vladimir llici 
Lenin.

în prezidiul ședinței de deschi
dere au luat loc academicienii t 
At an ase Joja, președintele Aca
demiei R.P. Romîne, Ilie Murgu- 
lescu, Mihail Ralea, Iorgu Ior-> 
dan, I. S. Gheorghiu, St. Milcu, 
V. Malinschi, în prezidiu a luat 
loc, de asemenea, prof. P. N. 
Fedoseev, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S., conducătorul secției de 
științe economice, filozofice și 
juridice a Academiei de Științe 
a U.R.S.S. care ne vizitează 
țara.

La sesiune au participat aca
demicieni, membri corespondenți 
ai Academiei R.P. Romîne, cer
cetători științifici, cadre didac
tice din învățămîntul superior, 
precum și numeroși oameni de 
știință și cultură.

Au fost de față A. A. Epișev. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. V. F. Nikolaev, con
silier și D. K. Zvonkov, prim- 
aecretar al Ambasadei Uniunii 
Sovietice.

Cuvîntul de deschidere a se
siunii a fost rostit de acad. Ata

nase Joja, care a arătat că în
treaga țară sărbătorește în a- 
ceste zile într-un avînt impre
sionant, împlinirea a 90 de ani 
de la nașterea marelui Lenin, 
învățătorul oamenilor muncii din 
lumea întreagă, făuritorul glorio
sului Partid Comunist al Uniu
nii Sovietice, creatorul primului 
stat socialist.

(Agerprea)

Deschiderea festivă 
a expoziției lucrărilor 

iui V. I. lenin
Miercuri la amiază a avut loc 

la librăria „Cartea rută" din 
Calea Victoriei, deschiderea fes
tivă a expoziției lucrărilor lui 
V. 1. Lenin, organizată cu pri
lejul împlinirii a 90 de ani de 
la nașterea sa.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de scriitorul Aurel Mi- 
hale, director general al editu
rilor. secretar al Uniunii Scriito
rilor din R.P. Romini. Vorbito
rul a relevat atenția deosebită 
acordată de partidul nostru răs~ 
pindirii învățăturii leniniste in 
nodurile maselor muncitoare. De 
la modestele cărți apărute in 
tiparnițele ilegalității ți pînă la 
seria celor 38 de volume din 
„Opere" a căror editare s-a ter
minat anul trecut, acțiunea de 
editare a lucrărilor lui Lenin s-a 
desfășurat de-a lungul unui 
drum lung ți glorios, drumul de 
luptă al partidului nostru.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția. Cîteva panouri cu fotogra
fii aduc imagini din viața ți 
activitatea lui V. I. Lenin. Alte 
panouri exprimă prin graiul ci
frelor larga răspîndire a lucrări
lor lui Lenin în țara noastră^ 
unde între 1944 ți 31 martie I960 
s-au tipărit in limba romînă 112 
titluri într-un tiraj total de 
5.436.000 exemplare. Pe un pa
nou sint reproduse coperțile 
unor lucrări scrise de Lenin a- 
părule în Editura Partidului Co
munist din Romînia, în anii 
grei ai ilegalității partidului. In 
standuri sînt expuse lucrări ale 
lui Lenin în limba rusă ți în 
limba romînă, printre care pri
mul volum, editat in cinstea a- 
cestei aniversări, din seria de 
„Opere complete" în 55 de vo
lume.

( Agerpres)

La ieșirea din schimb tinere
le muncitoare ale Fabricii de 
confecții „Gheorghe Gheor- 
ghw-Dej" din București vizi
tează expoziția consacrată 
vieții și activității lui V. I. 
Lenin deschisă intr.-una din 

sălile clubului.

Fote: P. POP

lată echipa artistică a Clubului cooperativei „Valea Jiuiui" Pe
troșani după un spectacol.

Foto : P. POPESCU

Patria, București Gh. Doj-a, 
V. Roaită, Libertății, Al. Sahia : 
Băieții< noștri; Republica, I. C. 
Frimu, înfrățirea între popoare, 
Donca S<imo: Mexicul cîntă ; Ma- 
gheru, Elen^ Pavel, 8 Martie: 
Copiii minune; V. Alec&andri, 
Miorița, Volga, N. Bălcescu: 
Rămîi cu noi ; Lumina, 1 Mai : 
In iureșul focului; Central î 
Moara au noroc ; Victoria, Al. 
Popov (rulează tn continuare 
de la orele 10—21) : Pintenul bu<

(Urmare din pag. l-a)

lei beneficii ; Fabrica „Electro
motor- Timișoara : 700.000 lei 
economii, 300 motoare electrice 
peste plan, 700.000 lei benefi
cii : Industria linii Timișoara : 
3.000.000 lei economii, 2.400.000 
lei beneficii ; Fabrica „Nikos 
Beloiannis“ s 2.500.000 lei eco
nomii, 1.200.000 lei beneficii ; 
I.P.R.O.F.f.L. Balta Sărată : 
300.000 lei economii, 400.000 lei 
beneficii ; Uzinele „Ciocanul** 
Nădrag : 1.995.000 lei economii, 
860 tone laminate și 200 tone 
piese turnate peste plan, 
2.008.000 lei beneficii ; Ateliere
le C.F.R. Timișoara : 800.000 lei 
economii, 800.000 lei beneficii ; 
Uzinele textile Timișoara : 
750.000 lei economii, 750.000 lei 
beneficii ; Fabrica „Ambalajul 
Metalic** Timișoara : 500.000 lei 
economii, 350.000 lei beneficii ; 
Fabrica „Tricoul Roșu** Arad : 
539.000 lei economii, 200.000 lei 
beneficii ; Uzina „Tehnometal** 
Timișoara : 700.000 lei economii, 
1.000.000 lei beneficii ; Fabrica 
„Libertatea** Arad : 815.000 lei
economii, 100.000 lei beneficii ; 
Industria textilă Lugoj: 792.000 
lei economii, 135.000 lei benefi
cii ; Fabrica de tricotaje „Ion 
Fonaghi** Timișoara : 800.000 lei 
economii, 60 modele noi de tri
cotaje, 900.000 lei beneficii.

REGIUNEA CLUJ

Uzinele „Industria Stenii- Gm- 
pia Turzii : 4.150.000 lei econo
mii, realizarea pila nul ui anual 
de producție globală în 11 l-unl» 
5.680 tone produse metalurgice 
peste plan, 4.400.000 lei bene*’ 
ficii ; Fabrica de ciment „Victo
ria Socialistă** Turda : 3.500.000 
lei economii, 15.000 tone ciment. 
2300 tone var, 600 tone Ipsos și

SPECTACOLE
clucaș; Maxim Gorki : V. 7. Le-
tun ; Arta, Moșilor: Blana de vi
zon ; Timpuri Mei (rulează în 
continuare de la orele 10—21) : 
V. Ș. Hrușciov tn America, Car* 
pății răsăriteni; Tineretului. Au
rel Vlaicu : Lumină în întuneric; 
Grivița : întîlnire cu viața; Cul
tural, Popular, 16 Februarie: 
Telegrame ; Const. David : A- 
vaianșa ; Unirea. Olga ’ Ban« 
cic : Oameni sau majuri ; M. E- 
minescu, Flacăra: Ea te iubește.

4500 tone calcar peste plan, 
3,500.000 tei beneficii ; Uzinele 
„lanoș Herbak" : 3.507.000 lei e- 
conomii, 56.000 perechi încăl
țăminte din materiale economi** 
site, 3.500.000 lei beneficii ; Fa
brica de sticlărie Turda i 
1.550.000 lei economii, 18 sorti
mente noi de articole de menaj; 
Fabrica de porțelan Cluj : 
900.000 Iei economii, 80 modele 
și decoruri noi la articolele de 
larg consum, 1.390.000 lei be
neficii ; I.R.T.A. Cluj : 1.600.000
lei economii, 1.600.000 lei bene
ficii ; întreprinderea „Metalul 
Roșu** Cluj : 735.000 lei econo
mii, 735.000 lei beneficii ; Fa
brica de confecții „Flacăra- 
Cluj: 550.000 lei economi^ 
550.000 lei beneficii ; întreprin
derea regională de electricitate 
Cluj: 1.000.000 lei economii, 
1.000.000 lei beneficii ; întreprin
derea regională pentru indus
trializarea cărnii : 3.935.000 lei 
economii, 3.935.000 lei beneficii; 
Urinele de produse sodice Ocna 
Mureș : 5.200.000 lei economii* 
540.000 lei beneficii ; Salina 
Ocna Mureș : 452.000 lei eco
nomii, 15.000 tone sare, 6000 
tone calcar peste plan, 100.000 
tei beneficii; întreprinderea me
talurgică Aiud: 1.089.000 lei 
economii, 1.080.000 lei beneficiij 
Fabrica de produse refractare 
„Proletarul** Turda s 1.400.000 lei

Spre Hunedoara!
Ieri a pornit spre Hunedoara primul tren 

cu fier vechi colectat de brigăzile utemista 
de muncă patriotică din Orașul Stalin 

și raionul Codlea
ORAȘUL STA

LIN (prin telefon). 
— Peronul gării 
Timiș-mărfuri, a- 
atît de liniștit de 
obicei a cunoscut 
ieri o forfotă neo
bișnuită- Se aflau 
aici tineri și tine
re din brigăzile u; 
temiste de muncă 
patriotică din Ora- 
șui Stalin și raio
nul Codlea care, 
sub conducerea și 
îndrumarea orga
nelor de partid au 
ahemat cu nîtewa 
zile în urmă la în. 
trecere patriotică 
toate brigăzile de 
muncă patriotică 
din {ară pentru a

întîmpina cu noi 
realizări cel de-al 
III-lea Congres al 
P.M.R. Tinerii ve
niseră aici deoarece 
pleca spre Hune
doara primul tren 
cu metale vechi pe 
care le strtnseseră 
în ultimele zile. 
Mărfarul cu nr. 
2681 cuprindea 600 
tone de metale 
vechi din angaja
mentul total al ti
neretului din Ora
șul Stalin și raio
nul Codlea de 
9000 tone. La orele 
16,55 un sunet pre
lung a vestit ple
carea. Fierul vechi 
a fost transportat
de către o echipa

A apărut „Tînărul leninist^
NUMĂR ÎNCHINAT ANIVERSARII NAȘTERH LUI V. I. LENIN

A apărut „Tînărul leni- 
ni<st“ nr. 4 — aprilie I960
— număr închinat aniversă
rii nașterii lui V. I. Lenin. .

In acest număr putem citi!
V. Maiakovski — poemul 

,,V. I. Lenin’* (fragmente)
M. Beniuc — versuri „Aici 

e Lenin**
N. Roman, secretar al C C. 

al U.T.M. — „învățătura le
ninistă despre conducerea de 
către partid a organizației 
revoluționare de tineret**.

Prof. univ. T. Bugnarîu
— „V. I- Lenin — geniu al 
teoriei și acțiunii revoluțio- 
nare“.

A. Cernea —- „Triumful
politicii leniniste de pace**.

I. Ardeleanu — „Drumul 
leninist de luptă al partidu
lui nostru'*.

Prof. univ. M. Novicov — 
„Lenin — omul**.

A. Bezimenski — „Lenin 
la Congresul al III-lea al 
Comsomolului**.

S. R Ghil — „Din amin
tirile mele“.

O. I. Cernov — „Cum am 
fost primit de Vladimir llici**.

Prof. univ. Stanciu Stoian 

economii, 1.200.000 tel beneficul 
întreprinderea „Mureșul- Aiud I 
452.000 tei economii, 430.000 iei 
beneficii.

REGIUNEA ORADEA

Trustul minier „Ardealul- Ora
dea : 2.000.000 lei economii; In* 
treprinderea de mașini unelte 
„înfrățirea4* Oradea : 600.000 tel 
economii, 600.000 tei beneficii I 
Fabrica „Refractara** Aleșd I 
1.200.000 lei economii, 600 tone 
produse refractare și 500 tone 
mortar refractar peste plan 1 
Trustul regional de construcțH 
Oradea : 2.100.000 lei economii, 
terminarea înainte de data 
fixată a 450 de apartamente, a 
unor obiective industriale șl 
construcții pentru sectorul agri
col, 300.000 lei beneficii ; Fa
brica de încălțăminte „Solidari- 
tatea“ Oradea : 1.200.000 lei
economii, 750.000 |ei beneficii 1 
Fabrica „Avîntul** Oradea i 
1.425.000 tei economii, 1.425.000 
Iei beneficii ; Direcția regională 
de economie forestieră Oradea t 
800.000 lei economii ; Fabrica d« 
ulei „Interindustrial** Oradea 1 
1.200.000 tei economi i I 
I.P.R.O.F.IX. „Bihorul** Oradea i 
200.000 lei economii.; 300.000 iei 
beneficii.

(Agerpree)

formată din tineri 
fruntași în muncă 
printre care meca
nicul de locomotivă 
Ion Duma, fochis
tul Trandafir Ro- 
șioru, lăcătușul. de 
revizie Ion Radie
ra și șeful de tren 
Constantin Tirițea- 
nu. Trenul care 
transportă metale 
vechi pentru Com
binatul siderurgic 
„Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din Hu
nedoara utilizează 
combustibilul eco
nomisit de tineretul 
din depoul Timiș- 
triaj din Orașul 
Stalin.

V. VELEA

— „Lenin — învățător al în* 
vătătorilor de tip nou“.

Irina Giroveanu — „N. K, 
Krupskaia — Amintiri des- 
pîe Lenin**.

Maria Popescu — „A ști 
înseamnă a învinge** (în
semnări pe marginea culege

rii „V. I. Lenin despre tine
ret**).

Gh. Popovlcî-Poenaru — 
„Tnterpretîndu-1 pe LeninMa

Sistematizarea Căii Griviței
Prin numere sînt indicate următoarele: 7) Podul Grand; 8) Podul Basarab, care va trece 

atât peste calea ferată cit și peste Galea Griviței, fădnd legătura eu B dul Nrooiae Titiriescu;

(Porțiunea cuprinsă intre stra da Caraiman și strada Buzești).

9) Gara de Nord; 10) B-dul Gh. Duca; 11) Piața Gării de Nord eu ansamblul de locuințe 
In construcție; 12) Palatul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor; 13) Institutul f
Poliitehnic; 14) Piața llie Pintilie.

Litera A indică blocurile de locuințe care au fost date în folosință; litera B indică 
blocurile care se află în curs de construcție. Restul obiectivelor urmează a fi construite.

(Agerpres)



Rezultatele
celei de a IV-a treceri în revistă a formațiilor 
irtistice studențești organizată de CC al U.T.M. 

și Consiliul U. A« S« R« în cinstea celui
de al 111-lea Congres al

FORMAȚII CORALE
Premiul 1 și titlul de laureat 

I celei de a IV-a treceri in re- 
istă a formațiilor artistice stu- 
iuțești:
Gorul Universității ,,0. L 
arhon" din București.

PREMIUL II
Gorul Institutului Medico-Far- 
aceutic din București ; Gorul 
niversitățiî „Babeș-Bolyai" din 
iui) Corul Universității „Al.

®uza“ din Iași.
PREMIUL III

«ortul Institutului de Medi
na din Timișoara.
FORMAȚII DE DANSURI 

POPULARE
Premiul I și titlul de laureat 
cetei de a IV-a treceri în re. 

stă a formațiilor artistice stu- 
snțești următoarelor forma- 
i :
Formația de dansuri populare 
Universității I. Parhon" 

n București; Formația de 
insuri populare a Institutului 
s Cultură Fizică din București.

PREMIUL II
Formația de dansuri populare 
Institutului Agronomic din 

mișoara ; Formația de dansuri 
ipulare a Institutului Agrono- 
ic din București.

PREMIUL 111
Formația de dansuri populare 
Institutului Pedagogic din 

mișoara.
Mențiune se acordă formației 
i dansuri populare a Institutu- 
i Politehnic din Timișoara.
Se acordă premiul I și titlul 

; laureat al celei de a IV-a 
eteri In revistă a formațiilor 
■tistice studențești:
Ansamblul de cintece și dan
ii ai institutului de Medicină 
n Tg. Mureș.
Se acordă de asemenea un pre- 
iu special peniru dansuri „de 
)i cu două fete" — interpre
te de o formație de dansuri 
Institutului Agronomic din 

mișoara.
ORCHESTRE DE MUZICA 

POPULARA
Premiul I și titlul de laureat 
celei de a IV-a treceri In re- 

stă a formațiilor artistice stu- 
-nțești :
Orchestra de muzică populară 
Universității „Al. I. Cuza" din 

,și.
PREMIUL II

Orchestra de muzică populară 
Institutului Pedagogic din Ti- 

ișoara-.
PREMIUL III

Orchestra de muzică populară 
Institutului Agronomic din 

și.
Se acordă titlul de laureat al 
iei de a IV-a treceri In revistă 
formațiilor artistice studen- 

ști următorilor soliști de mu- 
că populară:
1. Mureșan Ileana — Univer- 

tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj;
Marușca Teodor — Institutul 

gronomic Timișoara ; 3. Spi-
sanu Mioara — Institutul de 
ledicină din Timișoara; 4. 
edeșiu Traian — Institutul 
.edico-Farmaceutic din Sluj)

Niculescu Doru — Institutul 
■ Medicină din Timișoara j 6. 
ulancea Gonstantin — Instrtu- 
il Agronomic din București i

Leonte Maria — Universita
ra „Al. I- Cuza'* din Iași 1

Kallo Ana ■— Universitatea 
Babeș-Bolyai" din Sluj i 9. 
eorgescu Mariana și Srigoriu 
mică — Institutul Agronomic 
n Iași.
S« acordă mențiuni nrmăto. 

lor soliști de muzică popularăs
1. Qristea Sheorghe — Unh 

srsitatea „Babeș-Bolyai din 
luj; Mandacha Rersua — Bn- 
etrshat^ J. Cuza** ăia

Iași; 3. Puțan Constanța — 
Institutul Agronomic din Bucu
rești.

ORCHESTRE DE MUZICA 
UȘOARĂ

Premiul I și titlul de laureat 
al celei de a IV-a treceri în re
vistă a formațiilor artistice stu
dențești :

Orchestra de muzică ușoară 
a Institutului Medico-Farmaceu- 
tic din 01uj.

PREMIUL II
Orchestra de muzică ușoairă 

a Institutului Politehnic din 
Iași.

MENȚIUNI:
Orchestra de muzică ușoară 

a Institutului Politehnic din 
Cluj.

Orchestra de muzică ușoară 
a Institutului Politehnic din 
Timișoara.

Se acordă titlul de laureat al 
celei de a IV-a treceri în re
vistă a formațiilor artistice stu
dențești următorilor interpreți 
vocali de muzica ușoară:

1. Văieanu Gabriela — Insti- 
tutui Medico-Farmaceutic Gluj i 
2. lonescu Mihaela și Golev 
Gheorghe — Institutul de Me
dicină din lași; 3. Golev Vero
nica — Institutul de Medicină 
din Iași; 4. Sezonov Anca — 
Institutul de Medicină din Iași: 
5. Albuțiu Monica și Fredel 
Mihai — Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj.

Se declară laureați ai celei 
de a ÎV-a treceri in revistă a 
formațiilor artistice studențești 
următorii interpreți de muzică 
ușoară (instrumente) :

1. Diacicov Florin — trom
petă ; 2. Teufel Robert — acor
deon.

Se acordă mențiune următo
rilor soliști de muzică ușoară:

1. Jepcea Rodica — Institutul 
Pedagogic Timișoara ; 2. Mel-
nic Oleg — Institutul Politeh
nic din Timișoara : 3. Rațiu
Luminița — Institutul Agrono
mic din Graiova ; 4. Teleanu
Ana — Institutul Tehnic dim 
Galați.

★
Se acordă titlul de laureat al 

celei de a IV-a treceri în revistă 
a formațiilor artistice studen
țești ;

Orchestrei semisimfonice a 
Institutului Politehnic din Ora
șul Stalin.

Se acordă premiul I și titlul 
de laureat al celei de a IV-a 
treceri în revistă a formațiilor 
artistice studențești următorilor 
interpreți de muzică clasică:

1. Dhnitriu Gristina — Insti* 
tutui de Medicină din Iași; 2. 
Szatmari Peter — Institutul de 
Medicină din Tg. Mureș; 3. 
Sicher Ștefan — Institutul Me- 
dico-Farmaceutic din Cluj; 4.
Tofan Aurora, Seran Adrian și 
Ioanca Gheorghe — Institutul 
Politehnic din Orașul Stalin.

BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE

Premiul I și titlul de laureat 
al celei de a IV-a treceri în 
revistă a formațiilor artistice 
studențești următoarelor forma
ții:

Brigada artistică de agitați* 
a Institutului Medico-Farmaceu
tic din Gluj; Brigada artistică 
de agitație a Institutului de Me
dicină din Iași; Brigada artis
tică de agitație a Institutului 
de Construcții din București.

PREMIUL II
Brigada artistică de agitație 

• Institutului de Științe Econo
mice din București.

PREMIUL III
Brigada artistică de agitație 

a Institutului de Medicină din 
Timișoara; brigada artistică de 
agitație a Institutului Politeh
nic din Iași.

Se acordă Mii de laweet al 
eefe da a IV-a treceri In aa-

Pe M. Re
vistă a formațiilor artistice stu
dențești următorilor interpreți 
din brigăzile artistice de agi
tație :

1. Grigorescu Nour — Insti
tutul Medico-Farmaceutic din 
Gluj; 2. Comis Laurențiu — In
stitutul de Construcții din Bucu
rești ; 3. Velicu Doina — insti
tutul de Medicină din Iași; 4. 
Lazăr Aristotel — Institutul Me
dico-Farmaceutic din Cluj; 5.
Pop Leon — institutul Medico- 
Farmaceutic din Gini; 6. Liscu 
Cezar — institutul Medico-Far- 
maceutic din Gluj; 7. Gristescu 
Constantin — institutul de 
Științe Economice din Bucu
rești ; 8. lonescu Mircea — In
stitutul de Științe Economice 
din București.

FORMAȚII DE TEATRU 
ȘI PROCESE LITERARE

Premiul 1 și titlul de laureat 
«1 celei de a IV-a treceri în re- 
vistă a tormațiilor artistice stu
dențești :

Colectivul de teatru al Uni
versității „G. I. Parhon" din 
București pentru spectacolul cu 
piesa „Ziariștii" de Al. Miro- 
dan.

PREMIUL II
afectivul de teatru al Institu

tului Agronomic din Graiova 
pentru spectacolul cu piesa 
„Fata tatii cea frumoasă" de
1. G. Destoinica.

PREMIUL III
Colectivul de teatru ai insti

tutului Politehnic din Gluj pen- 
tru spectacolul cu piesa „Piine 
și trandafiri" de A. Salinschi| 
Colectivul de teatru al Universi
tății „G. I. Parhon" București 
pentru spectacolul cu piesa 
„Cale lungă" de A. Arbuzov.

Premiul I și titlul de laureat 
al celei de a IV-a treceri in re
vistă a formațiilor artistice stu
dențești :

Colectivul de studenți al Uni
versității „G. I. Parhon" pen- 
tru procesul literar „Prof. Al. 
Suslănescu" (din romanele „Se
tea" și „Străinul" de Titus 
Popovid).

PREMIUL II
Colectivul de studenți de 1* 

Institutul de Medicină Timi
șoara pentru procesul literar 
„Din însemnările unui medic 
de plasă" de dr. Ulieru.

Se acordă titlul de laureat al 
celei de a IV-a treceri în revistă 
a formațiilor artistice studen
țești următorilor interpreți:

1. Viorica Nicolau — Insti
tutul Politehnic din Cluj pentru 
realizarea personajului Liubov 
din piesa „Piine și trandafiri" 
de Al. Salinschi; 2. Alexandru 
Pegan — Universitatea „G. I. 
Parhon" București pentru rea
lizarea personagiului Tomovici 
din piesa „Ziariștii" de Al, Mi- 
rodan; 3. Irina Garmen Tudos* 
— Universitatea „G. I. Par. 
hon" din București, pentru rea
lizarea personajului Toth — se
cretarul de partid in piesa 
„Ziariștii" de .Al. .Miroda-. : 4. 
Ecaterina Leach — Institutul 
Ag rononric din Graiova pentru 
realizarea personaj Jui Măr iu ța 
din piesa „Fata tatii cea fru
moasă- de I. G. Destdnica : 5. 
Sindilaru Genoveva — Univer
sitatea „Ai. I. Guza’ din Iași 
pentru recitare.

Se acord i mențiuni următo
rilor interpret:

1. Staadu Soradii — Uni
versitatea „6. I. Parhon44 din 
Bucurețt: pentru realizarea per
sonajului Lioska din piesa 
„Cafe lungi** de A. Arbuzov;
2. Antonescu Puiu — Institutul 
Agronomic <fc‘n Sratova pentru 
reaiizarea personajului Ntculiți 
din piesa „Fata tatii cea fru
moasă” de I. G. Destoinica ; 3. 
Dragoț Nxaiae — Universitatea 
„(B. 1. Parhon* din București 
pentru realizarea personajului 
^Suslănescu'* !n procesul literar 
Prof Al Sasiirescv (romanele
Strfc'au?* d .Setea" dt Tftuc 

Popovid).

FHmul a ieșit bun I (Din acti vitatea cercului de fotoamatori ol Casei pionierilor din Cluj). 
Foto : P. PAVEL

Vizitele 
oficiale 

studenților germani 
din landul Bavaria
La invitația Comitetului Exe

cutiv al Consiliului U-A.S.R., 
zilele acestea a vizitat țara noa- 
stră o delegație oficială a Uniu
nii studenților germani din lan
dul Bavaria (R.F. Germană), 
formată din Konrad Hohn, pre
ședintele Uniunii studenților 

~ Harm
Consi- 

Uni- 
Hans 
Par- 
Uni-

delegației 
a Uniunii

germani din Bavaria, 
Rosemann, președintele 
1'ul'jȚ Uniunii studenților 
versității din Mfinchen, și 
Bleibcnhaus, președintele 
lament’4ui studențesc al 
vers tații din Munchen.

Oaspeții au vizitat institute 
de învățămint superior, Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa", întreprinderi și ins
tituții, muzee etc. din București. 
Ei au făcut, de asemenea, o vi- 

Vadea Prahovei și în o-

Recepția oferită de ambasadorul 
Re P« Polone la București

Miercuri seara, ambasadorul 
R. P. Polone la București, Ja
nusz Zambrowicz, a oferit o re
cepție in saloanele ambasadei, 
cu prilejul celei de-a 15-a ani
versări de la semnarea Tratatu
lui d« prietenie, asistență mu
tuală și colaborare postbelică 
dintre R. P. Polonă și U.R.S.S.

Au participat tovarășii: A. 
Mălnășan, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, 0. Pris- 
nea, adjunct al ministrului In- 
vățămîntului și Gutturii, general 
colonel I. Tutoveanu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, M.

Petri, adjunct al ministrului Co
merțului, acad. M. BenUic, pre
cum și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

In timpul recepției, Janusz 
Zambrowicz șl ambasadorul 
Uniunii Sovietice, A. A. Epișeșv, 
au rostit toasturi,

Participanții la recepție au vi
zitat expoziția „Lenln în Polo
nia", deschisă în saloanele Am
basadei.

IN FORMAȚII
Gu prilejul aniversării a 5 ani 

de la Conferința reprezentanților 
popoarelor din Asia ți Africa, 
care a avut loc la Bandung, 
miercuri s-a deschis în Capitală 
tn sala Bibliotecii Centrale Uni, 
versitare, sub auspiciile lnstitu, 
tului romin pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Ligii 
Romine de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, expoziția 
„Aspecte din viața și lupta po
poarelor din Asia și Africa".

Expoziția este deschisă zilnic

între orele 10 
aprilie.

(Ager preș)

» 20 pînă Ia 27

★
Cooperația de consum a luat 

recent o serie de măsuri în ve
derea îmbunătățirii deservirii 
oamenilor muncii de la sate. 
Printre altele au fost stabilite 
criterii noi de dezvoltare, specia. 
Uzare și amplasare a rețelei co- î 
merclale în funcție de dezvol
tarea economică a looali taților. 
Sint condiții pentru trecerea a 
noi unități la formele avansate 
de deservire a cumpărătorilor ca 
autodeservirea și vînzarea prin 
consultarea in prealabil a mo
strelor. Tot pentru îmbunătățirea 
comerțului cooperatist se confec. ■ 
ționeaza sute de noi garnituri 
de mobilier, precum și un mare 
număr de vitrine și tejghele fri
gorifice, răcitoare, aparate pen
tru debitat berea etc.

ln turneul U. E. F. A.

R. P. R.-Spania 5-1 (3-0)
O intereiantă 

competiție fotbalistică

VIENA 20 (Agerpres). - Preli
minariile celei dc-a Xill-a ediții 
a Turneului internațional de fot
bal U.E.F.A., rezervat echipelor 
de juniori, au luat sfirșit Selec
ționata R. P. Romine a întilnit 
in ultimul meci din cadrul gru
pei D, reprezentativa Spaniei pe 
care a, invins-o cu scorul cate
goric de 5-1 (3-0). Și de data 
aceasta tinerii fotbaliști romini 
ou desfășurat un joc remarcabil,(Agerpres)

l

In Editura Politică a apărut:

Fată în fată cu America

Volumul relatează intr-un mod viu. emoționant, călătoria ini 
N. S Hrușciov în S.U.A., poteraxu'. răsunet oe zare !-e avut 
ea in rfndurrie poporului american. Total, scris de un grup 
de ziariști și scriitori sovietici rare !-au însoțit pe președintele 
Consiliului de Miniștri al U-R.S S . captivează prin bogat.a 
formării, prin redarea unor replici și rerrard ale iu N. S Hruș
ciov din timpul vizitei, neinc'.use !n alte materiale. Volumul 
cuprinde, de asemenea, scrisori raee pline de dragoste, trimise 
din toate colțurile lumii lui N. S. Hrușciov ce prilejul vizitei 
sale în S.U-A,

plin de elan și de o tehnica su
perioară, cucerind aplauzele nu
meroșilor spectatori aflați pe 
stadionul din orașul Graz, unde 
a avut loc intilnirea. Cele 5 go
luri ale echipei rom ine au fost 
înscrise de Badea (2) Gane (2) 
și Năftănăilă. In celălalt meci 
al grupei, Beigia a întrecut 
Franța cu 2-1 (1-0). Prin victo
ria asupra Spaniei, echipa ro- 
mină s-a calificat cu brio in 
semifinale ciștigind detașat gru
pa D cu 6 puncte, urmată de 
Belgia - 4 puncte, Spania — 
2 puncte, Franța - 0 puncte. De 
remarcat că echipa noastră este 
singura dintre învingătoarele de 
serii care a dștigat toate intil- 
nirile susținute. Jucătorii remini 
au marcat 12 goluri și au pri
mit numai 2. In semifinalele 
programate la 22 aprilie, echipa 
R. P. Romine va intîlni selecțio
nata Austriei clasată pe primul 
loc in seria B. Cea de a doua 
semifinală se va disputa intre 
echipele Portugaliei și R. P. 
Ungare.

lată rezultatele tehnice din 
celelalte grupe : Grupa A : Por 
tugalia-Grecia 5—1 ; Olanda-* 
Italia 1-0 ; Grupa B : Austria- 
Anglia 1-0 ; R. P. Polonă-R.P. 
Bulgaria 2-1 ; Grupa C : R. P. 
Ungară-Turcia 3-0 ; R. D. Ger- 
mană-R.F. Germană 1-1.

In cinstea celui de-al 111-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Romin și a zilei de 1 Mai, 
duminică 24 aprilie va incepe 
o interesantă competiție de fot
bal organizată de federație cu 
participarea a 10 echipe din 
categoria A. In cadrul acestei 
competiții duminică au loc în 
Capitală pe stadionul Dinamo 
următoarele întîlniri: Dinamo— 
Petrolul și Rapid — Steagul Ro
șu. In provincie sint programate 
meciurile: Constanța: Farul — 
Progresul și G.C.A. — Dinamo 
Bacău. Petroșani: Jiul — Mi
nerul.

A doua etapă a competiției 
este programată la t Mai.

MSă
Crosul 
intimplnăm 
1 Mai"

Primele 
«competiții 
fntimpinăm 1 Mai“ s-au bucurat 
de o largă participare din par- 
tea tineretului din Capitală. în
trecerile fazei pe asociații, des
fășurate într-un cadru sărbăto
resc, au reunit la start peste 
60.000 de tineri și tinere din 
fabrici ți uzine, instituții, făcui- 
tați, școli. După întrecerile raio
nale, care sint în curs de des
fășurare, cei mai buni alergă
tori vor participa la 24 aprilie 
la finalele pe Capitală.

(Agerpres)

întreceri ale 
de masă Crosul „Să

PE SCURT
întrecut cu scorul de 
65—32 (29—16) o-
chipa de tineret a 
R.P. Romine.

• Joi și vineri de 
la orele 17 în sala 
de festivități a clu
bului Dinamo va a- 
vea loc o sesiune de 
comunicări științifi
ce în domeniul cul
turii fizice și sportu
lui. Cu acest prilej o 
serie de medici spor
tivi, profesori de e- 
ducatie fizici și spor- 
tiri fruntași vor pre
zenta md multe re
ferate. Maestrul spor-

marii

tulul Dumitru June- 
teu va prezenta re
feratul „Mijloace fo
losite peniru resta
bilirea formei la 
rugbiști", profesorul 
Mihai Epureanu va 
prezenta lucrarea 
„Aplicarea unor mij
loace psihologice in 
formarea și perfecțio
narea deprinderilor 
tehnice", iar Ion Be
re lucrarea Educa
ția ca factor hotâritor 
in obținerea perj or- 
mantelor",

( Agerfrta)

A
1
I

Intre 8 și 20 aprilie a avut 
loc la București cea de-a Vl-a 
sesiune a Comisiei mixte romino- 
iugoslave pentru conducerea și 
coordonarea lucrărilor de ame
najare a Dunării in sectorul 
Porților de Fier.

La această sesiune s-a apro
bat activitatea organelor Comi
siei, desfășurată in intervalul 
aprilie 1959— aprilie 1960, s-a 
examinat documentația întocmi
tă în comun de institutul de 
Studii și Proiectări Energetice 
din , București. și Întreprinderea 
„Energoproiect" din Belgrad, și 
s-a adoptat memoriul tehnico- 
economic comun privind amena
jarea Dunării in sectorul Porți-, 
lor de Fier, care va fi prezentat 
guvernelor celor două țări.

Pe baza lucrărilor de pînă a- 
cum, Comisia mixtă a ajtins la 
conoluzia că varianta optimă de 
amenajare în comun a sectoru. 
lui romîiio-iugoslav ai Dunării, 
este varianta cu două hidrocen
trale, una la Gura Văii-Sip a 
cărei construcție se prevede in 
prima etapă și alta la Gruia.

Hidrocentrala propusă — uzi- - 
na hidroelectrică • Gura Văii-Sip: 
— este o uzină de mare putere, : 
cu indici tehnici, și ‘ economici 
deosebit de avantajași, care în 
același timp îmbunătățește și 
navigația în sectorul Porților de 
Fier.

*
Miercuri dupâ-ainiazâ, la Mi

nisterul Industriei Grele, con
ducătorii celor două părți: ing. 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului Industriei Grele și 
ing. Oedomil Milițevici, directo
rul general aii uzinei hidroelec
trice Trebișnița, au semnat pro
tocolul încheiat la această se
siune.

La semnarea protocolului au 
fost de față Arso Miiatovici, 
ambasadorul R.P.F. Iugoslavia 
la București și membri ai am- 
basadei, Eugen Harap, consilier 
In Ministerul Afacerilor Externe ' 
al R.P. Romine, precum și mem
bri ai Comisiei mixte romino- 
iugoslave pentru conducerea și 
coordonarea lucrărilor de ame
najare a Dunării în sectorul 
Porților de Fier.

(Agerpres)



- De peste hotare I

In întîmpinarea 
aniversării nașterii 

lui V. I. Lenin
Primirea de către N. S. Hrușciov 

a Iui W. Nash
U.R.S.S.

MOSCOVA 20 (Coresponden
tul Agerpres transmite) : In 
orașul Kolomna din regiunea 
Moscova a avut loc o însuflețită 
manifestare soviete»romini, con
sacrata celei de-a 90»a aniver
sări a nașterii lui V. I. Lemn. 
La invitația tincretu’ji de Ia 
uzina constructoare Ue - maș r.. 
grele din Kolomna, aci a sort 
un grup de sîudenp și aspiranți 
romini care învață la Moscova, 
împreună cu cu aboraiori a. 
amaasadei R P. Romine.

Seara, la clubul uzine:, a avat 
loc o mare festivitate. -
tuarea Galina Ognetzkina, elec- 
triciana Galina Demina și s:run- 
garul luri Samohin au 
despre suocesele cu ca-e____
pînă tineretul și întregul co.ec- 
tiv al uzinei ziua de 22 aprilie, 
sărbătoarea întregii omeniri 
progres iste.

A luat apoi cuvîntul Gheor- 
ghe Colț, secretar al ambasa
dei R. P. Romine care a mul
țumit tineretului din uzină 
pentru ocazia oleritâ tiner.Ior 
romînî de a să-bători împreună 
cea de-a 90-a aniversare a naș
terii mareiui Lenin

INDONEZIA
Ea 19 aprilie, in sala Sindica

tului muncitorilor feroviari din 
Djakarta s-a deschis o expoziție 
consacrată sărbătoririi a 90 de 
ani de la nașterea lui F. I. Lenin.

La deschiderea expoziției au 
participai conducători ai Partidu
lui Comunist din Indonezia, re
prezentanți ai sindicatelor, ai or
ganizațiilor de tineret ți da țe- 
mei din capitala Indoneziei, re
prezentanți diplomatici ai țărilor 
socialiste. Președutîele Comi
tetului Central al P. C. din 
Indonezia, Aidit, a rostit o scurtă 
euvintare. El a subliniat insem- 
n^^€a uri°?ă pe care o are in- 
•vățătura leninistă în lupta po
poarelor din Asia ?i Africa pen
tru lichidarea colonialismului și 
imperialismului.

vortri

GAGRA 20 (Agerpres ’.
TASS transmite : “ 
Consiliului de __
UR.S S. N S Hrușccv. . _ 
primit ia 20 aprilie pe priam! 
ministru și sin .strai AiaceriSor 
Externe a! Nxî Zecii-:ie. Wal- 
ter Mask, ta-» z «os t li Soc: 
— staîrra» ba^eara Ia Marea 
Neagra

La Gag-a. eM» *e afli vila 
gxmJ* «metr. :3- 

tz» !*. S. HrașcOT șî W. Nash 
» a'xt ioc a cocvockcre ca e 
s-a sesăjsrac afc-ar >a-r jeo- 
resc Cr- ar-oce'ra Ha-a Neg-e.

Isp-esoă ci Xask. ja cortoe- 
bjre aa »ai >a<ic»t L D. 
AsaflCo&h. secretar x auxst a 
.H.u^te-al AiacerJar Everae al 
Nd
B D
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Mraștri al 

l-a

SoveEc

PRIN GUINEEA

Opinia publică salută 
schimbul de vizite dintre 

N. S. Hrușciov și A. Menderes
ANKARA 20 'Agarpres). — 

Apropiatul schunb de vtzue dsm- 
tro șeful guvernului sociadc^ 
R. S. Hrușciov și premierul ture, 
Adnan Menderes, a fosș salutat 
cu mult interes arit de apiaia 
publică internaționala dg fi de 
cele mai diferite cercuri ale po
porului turc. După cam subluua 
ziarul ^Le Monde**, aceste vizite 
,jiu pot să nu aibă eoiueciațe 
importante’* asupra situației di» 
cele două regiuni dia care face 
perle Turcia fi anume regiunea 
Balcanică și cea a Orientului 
Mijlociu. Exemplul turc, scrie 
acest ziar, ar putea fi urmat și 
de alte țări aliniate pozițiilor oc
cidentale’*.

Ministrul 
al Iranului, 
clarat marți 
nian ci este 
la vizită a

I. < *

*

Viz'ta premierului Ciu En-lai 
în India

-•eze-rr: întrevedere Pan Țzi-
ambasadorul R. P. Chineze

■ - 1’4 a. și persoanele care îl 
’Lsrțesc pe premierul Ciu 
fc vfz-ta sa la India.

★

NEW DELHI 20 
pres) — Premierul Ciu 
îxepremierul Cen I și 
rte care ii însoțesc au 
®ie'xr

au
monninful lui

En-iai

(Ager- 
En-lai, 
persoa- 
vizitat 

Gandhi
depus o coroană de

oaspeți chinezi au fost

A facerilor Externe 
Abbot Aram, a de- 
în parlamentul tra
buc u ros de apropia- 
premierului Mende-

teatrul

ta'.tH . . _
de R. A. Baig, șeful pro- 

tacoÂzjci de stat al republicii 
ParXasarathi, ambasadorul In. 

in R-P- Chineză și de Pan 
Ti--, ambasadorul R.P. Chineze 
2s !ad-j-

aceej înaiții oaspeți 
rr.ren an făcut o vizită pre- 
șetrieht IedleL Rajendra Pra- 
sai la reședința sa.

unor sîngeroase tulburări

In cei 5 ani care au trecut 
de |a conferința afro-asiatică 
din orașul indonezian Ban
dung, numeroase țâri de pe 
cele doua continente - Asia 
și Africa - și-au cucerit li
bertatea, scuturînd jugul co
lonial. Ung din aceste țâri 
este Guineea. Publicăm cîte- 
va însemnări despre aceastâ 
țară și despre tineretul ei.

Cînd avionul s-a oprit pe 
pista însorită a aeropor
tului din Conakry, în fața 

ochilor ni s-a înfățișat un spec
tacol puțin obișnuit Tineri și ti
nere înlănțuiți într-un dans vioi 
ce se desfășura în ritmul tam- 
tamului, bătut cu deosebită mă
iestrie și rapiditate de un tînăr 
guineez, ne urau în felul acesta 
mai puțin obișnuit, bun venit.

Apoi, înșirate pe două coloa
ne s-au îndreptat spre noi ti
nere cu brațele pline de flori 
care îmbrățișîndu-ne ne între
bau cu îngrijorare : „Sînteți o- 
bosiți? Cum ați călătorit? Ați 
mai fost în Africa ?*.'

Toate aceste întrebări, fețele 
binevo^toc-e și simpatice ale ce
lor core ne îmbiau în ocelași 
t;mp să bem diferite sucuri de 
orc nas, de portoccle, întregul 
tablou înconjurător, clădirea 
olbâ și impozantă a aeroportu
lui — totul ne făcea să uităm 
oboseala celor 12 ore de zbor.

lată-ne pe pâmîntul Africii.
Fiecare dintre noi auzise mul

te despre Africa, Mai de mult, 
ea ne era înfățișată prin ma
nualele școlare și în literatura 
celor ce erau interesați să o 
prezmte așa, ca un continent în
depărtat, plin de mistere, de 
canibali, de diferite vietăți săl
batice care abîa așteaptă să te 
sfîșie. In anii din urmă, am în
ceput să cunoaștem o Africă 
nouă, ca-e a început să-și ara
te adevărata față, să apară ca 
o forță nouă, hotărîtă să-și do- 
hîndeasen dreptul la o viață 
fericita, liberă, civilizată. Glasul 
ei a răsunat cu putere la Ban
dung, încă cu 5 anî în urmă. 
Rînd pe rînd, prin lupta hotărîtă 
a popoarelor africane, state noi 
și-au riștigat independența. In
tr-unui dintre aceste noi state 
care și-cu cîștigat dreptul la o 
viață omenească cm poposit 
noi.

In zilele petrecute în Guineea, 
în timpul vizitelor făcute prin 
orașe’e Conakry și Kindya, prin 
discuțiile evute cu conducători 
o tineretului de ocolo, cu popu
late cu cc’e ve-^eom in contact

am putut să cunoaștem într-o 
oarecare măsură adevărata față 
a Guineii, a poporului guineez.

Președintele Seku Ture ne 
spunea, cu ocazia unei recepții» 
că Guineea pășind hotărît îna
inte pe drumul libertății, va 
deveni o țară înfloritoare, așa 
cum o dorește poporul ei. Seku 
Ture ne zugrăvea în cuvinte cal
de viitorul luminos al țării. Prin 
eforturile sale hotărîte, fără în
doială că poporul guineez va 
face din țara $q o țară în plin 
progres.

Această hotărîre, acest entu
ziasm este cu atît mai impresio
nant cu cît Guineea întîmpină 
și în momentul de față, dato
rită mizeriei în care au ținut-o 
colonialiștii, greutăți foarte mari. 
„Noi trebuie să învățăm pe oa
meni să mă nines deoarece la

Note de drum

noi mulți din ei nu sînt obișnuit) 
cu lucrul acesta. Există în țara 
noastră oameni care dacă mă
ri încă două banane pe zi se con
sideră sătui", ne spunea priete
nul nostru Tibou Tounkara, ins
pector general al organizației 
de tineret din Guineea (J.R.D.A.). 
Și acest lucru, care pare de ne
crezut atunci cînd îl citești sau 
îl auzi povesti nd u-se undeva de
parte de Africa, devine pe de
plin verosimil cînd te găsești la 
Conakry și vezi prin mahalalele 
sale felul în care trăiește majo
ritatea populației acestei țări. 
Ce înseamnă colonialismul și cît 
de hidoasă este fața sa ți se în
fățișează cu claritate dacă a- 
runci o singură privire asupra 
orașului Conakry în care alături 
de luxul exorbitant de la „Hotel 
de France", alături de vilele 
splendide ce îți reamintesc fil
mele siropoase americane în 
care o splendidă „lady" își dea
pănă amorul alături de un „ci
vilizator" alb al popoarelor de 
culoare, se găsesc cu sutele, co
cioabe fără aer, fără lumină, în 
care pînă mai- ieri femei, bărbați 
și copii, sănătoși sau bolnavi 
laolaltă își tîrau viața de pe o 
zi pe alta.

stăzi 
luat 
sale

poporul guineez șl-a 
soarta în propriile 
mîini. In urma refor

mei agrare s-au constituit coo
perative agricole în care țăranii 
își produc cele necesare pentru

Zncă de mai multă vreme, 
numeroși vizitatori ai 
Coreei de Sud au des

cris starea jalnică existentă 
in această țară, fărădelegile 
regimului lisinmanist: mi
zerie, foamete, teroare. Și 
ceea ce era de așteptat a în
ceput să se petreacă: sama
volnicul regim lisinmanist se 
află in impas. Un adevărat 
val de demonstrații și lupte 
armate a cuprins întreaga Co- 
ree de Sud. Marile orașe, și 
în primul rînd capitala. Seul, 
au devenit teatrul 
geroase tulburări, 
anti-guvernamentale 
cut în amploare 
tr-atita incit presa 
țională le califică a fi drept 
o răscoală. In fața furiei 
populare, Li Sin Man a de
cretat de urgență legea mar
țială în mai multe orașe și a 
trecut administrația sub con
trol militar.

Li Sin Man este îngrozit. 
In timp ce în orașe se desfă
șoară in continuare mari mo- 
nifestații populare, el se află 
într-o lungă ședință extraor
dinară a cabinetului lisînma- 
nist începută incâ de la iz
bucnirea gravelor incidence. 
Din palatul prezidențial face 
apel către trupele considerate 
„fidele", ce sînt transportate 
în grabă in spre Seul.

Ultimele telegrame infor
mează că deși armata a în
conjurat clădirea Universității 
din Seul, unde »e afli sta- 
denți masați in r*derea arga- 
nizării unei noi demonstrații 
anti-guvernamentale, e« este 
neputincioasă în fața valuLu 
popular. De pe străzile înve
cinate, mari grupuri de stu- 
denți Și elevi hîrțuiesc in 
permanență armata fi poliția.

Toaie aceste incidente gra
ve care arată șubrezenia regi
mului lisinmanist își au ex
plicația in însăși crunta rea
litate sudeoreeană. Mase largi 
populare trăiesc o viață grea 
datorită politicii economice 
falimentare a unui regim ce 
se menține datorită unui apa
rat polițienesc extrem de ma
re, aflai la dispoziția ocu- 
panților americani. însăși ci
frele statistice oficiale, care 
arată ci 67 la sută din bu
get este afectat cursei înar
mărilor, subliniază marea po- 
vară fiscală pe care o suportă 
populația. A mințim că 
6.600.000 de muncitori sînt 
șomeri totali sau parțiali la 
o populație de aproximativ 
20.000.000 de oameni. Milioa
ne de țărani sînt lipsiți de 
pămînt și trăiesc o viață jal
nică, de mizerie.

Intenționind să mențină a- 
cest regim de cruntă asupri’ 
re. Li Sin Man a falsificat 
rezultatul alegerilor preziden
țiale și s a... reales. Revolta 
populară a fost provocată fi 
de rezultatele măsluite din 
aceste (degeri.

După cum era de așteptat 
situația din Coreea de Sud 
a provocat o vie îngrijorare 
la Washington. Se cunoaște 
prea bine faptul că S.U»A. 
le revin o mare răspundere 
pentru cele petrecute în Cte
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Opinia publică greacă continuă 
lupta pentru eliberarea lui Glezos

După nm relatează acelcri 
ziar, la 19 aprilie ua grup de 
deputați « Partidului Uniunea 
democrate de fringe (E-D-A-) ou 
vizitat pe ainutnl Justiției Kel- 
has și au cerut strămutarea lui 
Glezos la închisoarea pentru de
ținuți politici.

Opinia publică din Grecia este 
ferm hotărîtă m eonhnue lupta 
pînă la eliberarea definitivă a 
Iui Man ol is Glezos și a celorlalți 
democrati greci.

Cu prilejul Zilei Internationale a tineretului 
împotriva colonialismului, pentru coexistentă 

pașnică, pentru dezarmare

Apelul F. M. 7. D. adresat 
tineretului lumii

BUDAPESTA 20 (Agerpres).
- ■> . exearih *1 Federației 

-H—d-Me * Tineretului Demo
crat ■ admit an apel tineretu- 
taâ taw ca prilejul Zilei inter- 
a^țbaa ale a soiidantâțil ti ne re
trăi itapotnva colonialismului, 
per: im coexistența pașnică, pen
tru derarmare, care are loc la 
24 aprilie.

F.M.T.D. a adresat de aseme
nea Organizației Națiunilor Uni-

te. Comitetului celor 10 state 
pentru dezarmare și guvernelor 
tuturor țarilor un memorandum 
In care in numele a 87 milioane 
de tineri și tinere din 94 de țări 
ale lumii cere înfăptuirea ime
diat! a dezarmării generale și 
totale. F.M.T.D. cere încetarea 
definitivi a politicii războiului 
rece, promovarea politicii coexis
tenței pașnice intre toate statele.

Omagiul adus 
ostașilor rom ini 

căzuți in Moravia
Corespondentul

Populația
JMUGA 29 

Agerpres transmite : 
dta (Mor oria) a sârbi’
tont 15 «■: de la eliberarea de 
rob jugul hiilerist. tn piața din 
eeoirtd localității numeroși mun- 
rifori, funcționari. elevi și mili
tari au venit să aducă un orna- 
ț:u caid ostașilor romini care., 
alături de ostașii armatei stnie- 
t:ee și de partizanii cehi, au 
luptai in aprilie 1945 pe cim.’ 
puie fi dealurile din jurul oră
șelului pentru a infringe rezisten
ța trupelor naziste, apărate de 
puternice fortificații și terenuri 
minate.

După cum a arătat in cuvîn- 
tul țâu președintele Consiliului 
Național Local. Jan Novâk, pin
gele soldaților romini căzuți în 
luptele de la Bzenec a pecetluit, 
laolaltă cu jertfele ostașilor so
vietici, frățiu internaționaliști de 
nezdruncinat dintre Republica 
Cehoslovacă și popoarele Uniu
nii Sovietice și R. P. Romine. 
Ostașilor romini li s-au alăturat 
partizanii cehi și întreaga popu
lație a orașului".

REDACȚIA li ADMINISTRAȚIA; Bocarețtl. PăU „Sctnteii-. TeL 17.60.10. Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Sctnleii'

trai. Se duce o Intensă activi
tate în vederea stabilirii cu exac
titate a diferitelor bogății ale 
solului și subsolului țării 
trebuie să menționăm că 
neea este o țară bogată, 
solul ei conține din ceea ce se 
cunoaște pînă acum fier, bauxi
tă, aur, diamante. In afară de 
aceste bogății, care sînt cunos
cute dar despre care nu se știe 
exact în oe cantitate și unde 
sînt trebuie să se cerceteze ce 
alte bogății mai există și în ce 
cantități pentru ca h felul a- 
cesta să se poată trasa linia de 
industrializare a țării absolut 
necesară pentru menținerea in
dependenței sale economice. O 
luptă îndîrijtă se duce împotri
va analfabetismului, pentru ri-6. 
dicarea de cadre de tehnicieni 
necesare industrializării. In a- 
ceastă direcție un rol deosebit 
de important îl joacă organiza-- 
ț:a de tineret din Guineea — ’ 
J.R.D.A. Aceasta organizație a 
luat naștere în martie 1959, prin 
unificarea diferitelor organizații 
de tineret existente pînă atunci.

J.R.D.A. organizează o serie 
întreagă de activități pentru ti
neret — cursuri de alfabetizare, 
cursuri de lucru de mină pentru 
fete, acțiuni de muncă obșteas
că pentru construirea de școli, 
stadioane, constituirea de echi
pe artistice, sportive.

Și noi cei care am participat 
la sesiunea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D.-ului am avut ocazia 
să fim martori la două acțiuni 
organizate de J.R.D.A. Astfel, în 
ziua de 26 martie cînd s-a săr
bătorit aniversarea unui an de 
la crearea acestei organizații, 
am asistat la o manifestație or
ganizată cu acest prilej. In fața 
ochilor noștri s-au perindat, în
tr-o ordine și disciplină desăvîr- 
șită, sute de tineri și tinere, 
muncitori, țărani, elevi, studenții, 
care, în costume multicolore, 
purtînd lozinci și drapele iși ma
nifestau dragostea față de or
ganizația lor, hotărîrea de a 
lupta și mai departe în rînd uri le 
ei cu dîrzenie și entuziasm pen
tru a construi o viață din ce în 
ce mai bună. Pe toți ne-a Im
presionat într-un mod deosebit 
cînd luînd cuvîntul la acest mi
ting un elev de vreo 16 ani a 
spus : „Noi vrem să ne construim 
singuri o școală nouă, mal bună, 
mai frumoasă, mai încăpătoare, 
mai luminoasă, decit cea pe 
care o avem acum. Stabil'ițl-ne, 
dragi prieteni locul, dațl-ne ma
teriale și noi singuri o voim cons
trui".

O seară de neuitat ne-cu 
oferit și ansamblurile ar
tistice ale secțiunilor de 

tineret Conakry I și II care 
ne-au prezentat un program de 
cîntece și dansuri populare. 
Frumusețea cîntecelor dar mai 
ales dinamismul, expresivitatea 
dansurilor și măiestria i nega la
bilă a dansatorilor ne-au uimit 
și incintei in același timp.

Și, fără îndoială, dacă toată 
această forță, dacă tot acest 
entuziasm va fi canalizat în 
direcția construirii unei vieți noi, 
îmbelșugate, poporul guineez va 
reuși să treacă peste toate 
greutățile care le are de învins, 
să-și lecuiască rănile lăsate de 
cel 60 de ani de regim colonial 
și să-și făurească un trai nou, 
liber, fericit,

ALICE FETCU

căci 
Gui-» 
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Procesul criminalului 
de război Oberlânder
BERLIN 20 (Agerpres). — 

La 20 aprilie la Tribunalul su
prem al R.D.G. a Început pro 
cesul intentat criminalului de 
război Oberihnder, ministru pen. 
tru problemele persoanelor stră
mutate al R.F.G- După cum s-a 
dovedit, Oberlânder a participat 
activ la pregătirea și înfăptui
rea crimelor hitleriștilor _ în 
cursul celui de-al doiiea război 
mondial. Oberlânder, care a pri
mit din partea guvernului vest- 
german un „concediu'1 îndelun
gat, a refuzat — după cum era 
de așteptat — să se prezinte la 
proces, dlndu-și seama de im. 
posibilitatea de a dezminți acu. 
zațiile ce i se aduc.

La proces participă reprezen
tanți ai presei germane Și străi
ne, precum și observatori tri. 
miși de o serie de organizații 
internaționale.

In cadrul primei ședințe s-a 
dat citire actului de acuzare.

MOSCOVA. — La Moscova a 
sosit pentru participa la șei 
dințele Comitetului pentru de
cernarea premiilor internaționale 
Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare44 scriitorul Pablo 
Neruda, fruntaș al vieții publice 
din Chile.

NEW YORK. - La 19 aprilie 
Secretariatul O.N.U. a anunțat 
că Dag Hamntarskjoeid, secreta
rul general al O.N.U., se va in- 
tilni la Londra cu primul minis
tru al Uniunii Sudafricane după 
conferința Comonwealthului bri
tanic de la începutul lunii mai. 
In iulie sau august Dag Hatn- 
tnarskjoeld va face o vizită in 
Africa de Sud.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). 
La Goteborg (Suedia) și-a în
cheiat lucrările cel de-al 25-lea 
Congres al Uniunii Tineretului 
Democ'at din Suedia.

R. Utberg, președintele Uni
unii Tineretului Democrat din 
Suedia, a prezentat raportul de 
activitate în care a subliniat că 
tineretul suedez este de partea 
forțelor progresiste, care apără 
cauza păcii.

CARACAS. — După cum rela
tează din Caracas corespondenții 
agențiilor americane de informa

ții, referindu.se la știri transmise 
de postul oficial de radio din 
Venezuela, la 20 aprilie in gar
nizoana orașului San-Cristobal 
(capitala statului Tachira) a a- 
vut loc o rebeliune.

Tn știri se subliniază că in 
fruntea rebeliunii se află gene
ralul Castro Leon, fostul ministru 
al Apărării, fugit în 1958 din Ve-i 
nezuela în S.U.A , după încerca
rea nereușită de a organiza o 
rebeliune în ajunul rebeliunii el 
s-a întors in mod ilegal din Stai 
tele Unite în Venezuela.

KABUL. — După cum relatea-i 
ză ziarul „Islah“ guvernul Af
ganistanului a adoptat hotărîrea 
ca în semn de protest împotriva 
politicii de discriminare rasială 
dusă de guvernul din Uniunea 
Sudafricană să interzică impor
tul mărfurilor produse în Uniu
nea Sudafricană.

MONTREAL, — După cum re
latează agenția D.P.A., in cursul 
călătoriei sale in Canada mare
șalul Montgomery a cerut ca 
Occidentul să recunoască R. P. 
Chineză, întrucît, a adăugat el, 
,,nu este oosibil să se ignoreze 
pur și simplu cea mai mare na
țiune din lume".

Agenția D P A. menționează de 
asemenea că in luna mai Mont
gomery va face o vizită în Chi
na.
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