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Produse agricole 
mai multe, 
mai ieftine

G.AS.-url ți S.M.T.-uri din regiunea Bucurețti 
răspund chemării la întrecere

j Hunedoa/a-Dfeva (

Proletari din toate țările, unitl-vă!

Brigada „8 Martie" de la Fila
tura „Dacia” din Capitală con
dusă de tov. Petcu Maria este 
fruntașă pe secția filatură. In 
fotografie : responsabila bri
găzii vorbește unui grup de ti
nere din brigadă despre reali

zările obținute de ele.

Chemarea la întrecere socialista lansata în cinstea celui de-al 
lll-lea Congres al P.M.R. de cele patru gospodării agricole de stat 
și două stațiuni de mașini și tractoare din țară a avut un puternic 
ecou în rîndurile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din unită
țile agricole de stat. Analizînd posibilitățile proprii, in cadrul con
sfătuirilor de producție, colectivele de muncă din 6 gospodării 
agricole de stat și 3 S.M.T.-uri din regiunea București au răspuns 
cu entuziasm la chemarea la întrecere socialistă, manifestindu-și 
hotărîrea de a urma exemplul unităților agricole de stat fruntașe in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1960. In urma 
propunerilor făcute în aceste gospodării agricole de stat, au fost 
stabilite măsuri pentru aplicarea unui complex de reguli agrozooteh
nice ; crearea unei baze furajere care să asigure hrănirea rațională 
și economicoasă a animalelor; buna îngrijire a șeptelului ; extin
derea mecanizării lucrărilor prin folosirea intensă a parcului de 
tractoare și mașini agricole etc.

Aceste gospodării s-au angajat să livreze peste plan, în 1960, 
o cantitate de 7.878 tone grîu, 4.577 tone porumb boabe, 1.832 hl. 
lapte și alte produse, depășind beneficiile planificate cu 13.566.000 
lei.

Cele trei stațiuni de mașini șl tractoare care au răspuns chemă
rii s-au angajat ca, prin întreținerea și utilizarea mai bună a trac
toarelor și mașinilor agricole, să depășească planul cnucrl de lu
crări cu 16.300 hectare arătură normală, iar prin economisirea de 
carburanți, materiale, piese de schimb etc., să realizeze 2.890.000 
lei economii la cheltuielile de producție. De asemenea să execute 
lucrările agricole în timpul optim și de bună calitate, pentru ca 
unitățile agricole cooperatiste deservite să obțină producții mari la 
hectar.

Astfel:

G. A. S. Andrășeștl
— realizarea următoarelor producții : 3.000 kg. grîu, 3.500 kg. po

rumb boabe, 50.000 kg. porumb siloz In medie la hectar, 3,6 kg.

Foto: N. STELORIAN (Continuare în pag. 3-a)
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Solidari cu lupta 
tineretului lumii 

împotriva colonialismului, 
pentru coexistentă pașnică

Duminică 24 aprilie 1960

Chemarea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică din Orașul 
Stalin șî raionul Codlea a avut 
un puternic ecou și în rindul ce
lor peste 11000 de tineri mun
citori și elevi cuprinși in cele 
302 brigăzi utemiste de mim- 
că patriotică din orașul Ploești.

Răspunzînd cu însuflețire ace
stei cnerr.ări, tinerii brigadieri 
s-au angajat sâ economisească 
prin muncă patriotică peste 
2.200.000 lei economii.

Lucrările la care brigăzile ute
miste de muncă patriotică își 
vor aduce contribuția sînt ur- 
mătoa.ele :

— Cele 1.000 apartamente din 
centrul orașului Ploești, cvarta
lul Brazi, de pe străzile Milcov, 
Hașdeu, Jdanov și Tolstoi.

— Lucrările pentru 
trucția celei de a doua 
Școlii medii mixte nr. 2 
ma".

— Tinerii brigadieri
era la construirea combinatului 
petrol:fer de la Brazi, la con
strucția Teatrului de vară 
sala sporturilor, la pavarea 
feritelor străzi și amenajarea 
spații verzi etc.

— Tn acțiunea de colectare a 
fierului vechi brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din între
prinderi, cartiere și școli, vor 
colecta și preda l.C.M.-ului 0000 
tone metale vechi.

— Pentru a ajuta gospodă- 
riile agricole de stat d’n raionul 
Ploești la întreținerea 
și recoltat, precum și 
nea de însilozare de 
G.A.S. Pucherri, Rîfov
80 brigăzi utemiste de muncă 
patriotică din oraș vor însiloza 
3000 tone furaje, iar elevii mem
bri ai brigăzilor vor crea în 
timpul vacanței de vară 4 ta
bere pe lingă diferite gospodă
rii de stat.

însuflețiți de chemarea la în
trecere în cinstea 
lll-lea Congres 
tinerii din orașul 
drați în brigăzile
rr.uncă patriotică sînt 
să-și îndeplinească cu cinste an
gajamentele pe care și le-au 
luat.

cons- 
aripr a 
„A. To-

vor lu-

?i
di.
de

culturilor 
în acți-u- 
furaje în 
și Buda,

celui de.al 
al partidului, 
Ploești înca- 
utemiste de 

hotă r îți

AZI MAI BINE CA IERI, 
MÎINE MAI BINE CA AZI

Adunarea tineretului din Capitală
asa de cultură a tineretu- 

Grivița 
Rcșie a găzduit sîmbătă 

după-amiază o entuziastă mani
festare închinată sărbătoririi zi
lei de 24 aprilie, Ziua interna
țională a solidarității tineretu
lui contra colonialismului, pen
tru coexistență pașnică, pentru 
dezarmare. La adunare au par
ticipat membri ai biroului și ai 
C.C. al U.T.M., activiști ai co
mitetului central și ai comitetu
lui orășenesc U.T.M. București, 
numeroși tineri muncitori din 
fabricile și uzinele Capitalei, din 
instituții, studenți romîni și știi- 
denți străini care învață in țara 
noastră, elevi.

Cu acest prilej tov. Toma Ma
rinescu membru al biroului C.C. 
al U.T.M., prim secretar al Comi
tetului U.T.M.-București a rostit 
o cuvînt a re în care a arătat 
semnificația zilei de 24 aprilie. 
Vorbitorul a arătat că tineretul

Casa de .
lui din raionul

în zilele acestea a devenit o 
obișnuință ca în aproape fiecare 
pauză, la Uzinele Semănătoa
rea" din Capitală oamenii să se 
adune și si discute despre în
trecere. De pildă, la secția pre
parat : „Ai auzit, ieri au trecut 
de controlul calității toate pie
sele date de brigada lui Tpdor 
Pirone. Toate, înțelegi I Noi 
ce facem ?" Sau in secția strun- 
gărie : „Este drept, se folo
sesc prea multe cuțite fiind
că prelucrarea e complexă. Dar 
n am putea să găsim ceva, un 
dispozitiv, un cuțit fasonat, pen
tru mai multe operații ?'*

Așa se intimplă in întrecere. 
Omul nu se mai mulțumește cu 
ceea ce a făcut pînă acum. între
cerea socialistă este de fapt o 
autocritică concretă, severă in 
muncă. Fiecare își revizuiește cu 
ochi critic modul de a muru-i, 
caută să se perfecționeze, să apli
ce noi metode, să se întreacă pe 
el însuși. Fiecare știe ci munca 
sa este o părticică din munca 
întregului popor pentru dezvol
tarea economiei naționale, pen
tru creșterea nivelului de trai.

Mă aflam la turnătorie, lingă 
membrii brigăzii lui Ion Spin*. 
Mașinile de bătut forme lucrau 
ritmic, băieții erau comunicativi.

— E gala comanda de simbă- 
tă ? s-a apropiat de Spinu un 
dispecer.

— Uite-o colo stivuită. 15 for
me, 15 piese bune.

— Nici un rebut ? 
— Nu.
Responsabilul brigăzii 

explicat :
— Noi ne-am angajat 

ducem cifra procentului
de rebuturi cu un procent. Am 
reușit la toate reperele, afară de 
unul singur. Ne-am adunat sîm- 
bălă și am discutat toți pînă 
seara tîrziu, 20 de oameni, adi
că 21. că ne-a ajutat și maistrul. 
Am izbutit. Am scos comanda 
fără nici un rebut. Și o s o ți
nem așa, ca să ajungem la 
rebuturi.

Este adevărat. Există un 
cent admis de rebuturi. Dar 
ce este admis astăzi nu mai

admis miine. Oamenii s-au gin- 
dit: „Ne-am însușit o bogată ex
periență pe care o dezvoltăm din 
zi în zi. Avem mașini noi. s-au 
perfecționat metodele de muncă, 
și noi să mai dăm încă rebu
turi ? !"

Și turnătorii luptă acum din 
răsputeri pentru a renunța la a- 
cest procent „admis**. Simt ei 
singuri că trebuie s-o facă. E una 
din cele mai mari datorii, dic
tata de propria lor conștiință.

Dacă mai ieri membrii brigă
zii — fruntașă în secția prepa
rat — condusă de Ion Tulunaru, 
se arătau salisfăcuți de realizări
le lor, astăzi nu mai sint. Lună 
de lună ei aduceau importante 
economii de materiale și pentru 
asta erau felicitați. La un sorti, 
ment însă — niște șini rare ve
neau din afara uzinei . de la 
laminoare, cu mici defecte ei 
lucrau foarte greu și le trimi
teau mai departe tot

„Ă»ta-i materialul !" și-au zis bă
ieții pînă mai ieri, alaltăieri. 
Au aflat însă că la sfîrșitul fie
cărei luni montajul general are 
mari greutăți tocmai la această 
piesă. De aceea s-au hotărît să 
repare ei o defecțiune pornită de 
la fabrica furnizoare de mate
riale. Acum sint preocupați de 
confecționarea unei matrițe spe
ciale care le va permite o prelu
crare bună chiar și cu un mate
rial cu defecte. Responsabilul 
brigăzii și încă vreo cîțiva tineri 
vor pleca in schimb de experien
ță la fabrica „Armătura11. Poate 
că acolo vor afla printre alte lu
cruri care preocupă brigada f* 
răspunsul la problema aceasta.

Mai erau printre cei de la sec
torul cardane unii care se obiș
nuiseră sâ foci un lucru așa cum

T. MIRONESCU

mi-a

ia re
admis

zero

pro- 
ceea 
este

cu defecte. (Continuare în pag. 3-a)

Noua sală
a Palatului

general de sistematizare aîn cadrul planuui ..
Capitalei au fost terminate lucrările de construc
ție a noii sili a Palatului Republicii. Odată cil 
noua construcție, împreună cu blocurile de lo
cuințe recent terminate care o înconjoară, s-a 
creat o nouă piață a Palatului Republicii, cu ar
tere de circulație și locuri de parcare a mașinilor, 
pe'uze cu cooavi și flori.

Marea silă a Palatului Republicii, cu o capa
citate de peste 3.000 de locuri, este destinată 
manifestărilor cu caracter obștesc și cultural: 
congrese, mitinguri și consfătuiri, spectacole ale 
marilor ansambluri artistice, concerte cu caracter 
de masă, cinematograf.

Sala, prevăzută cu parter, balcon în formă de 
potcoavă, lojă oficială cen rală și loji laterale — 
are forma unui trapez ovalizat (52 x 56 m), asigu. 
rînd o vizibilitate perie.’tă din fiecare loc spre 
scenă, spre întreaga sală, precum și de pe scenă 
spre sală. Sala comunică cu cele două săli centra*e 
ale Palatului Republicii printr-un corp de legă
tură care cuprinde, pe lingă o sa ă impunătoare, 
și o serie de birouri și săli de lucru necesare în 
timpii lucrărilor congreselor și ale altor mani
festări.

Tinerii Gheorghe Hă șî Georgeta 
Ceaușescu, se numără printre 
ce mai activi vizitatori ai chioș
cului pentru difuzarea cărții 
care funcționează la I.M.S.

Cimpulung.

Republicii
Sala, în care s-a realizat o armonioasă îmbi

nare a culorilor, este înzestrată cu instalații elec- 
tro-acustice moderne, cinemascop, aparataj pentru 
transmisii de radio și televiziune, instalații spe
ciile de iluminat P afumi și pereții au un trata
ment acustic special pentru a face sala complet 
absorbantă. Ins alația de amplificare permite di
fuzarea in cnnd ții perfecte a vorbiri in toată 
sala, prin circa 3 OM) de difuzoare de mică pu
tere instalate pe spătarul scaunelor.

Instalația electroscustică mode'nă asigură re- 
darea s ereo'on-că a diferitelor manifestări mu- 
reale. Sint crea e de asemenea condițiile tehnice 
care permit traduce-ea simultană in 8 limbi a 
luc-ărilor congreselor și consfătuirilor organizate 
a’ci. Sala. încăperile tehnice pen.ru radio, tele- 
viz:une și tradcceri sint prevăzute cu instalații de 
aer condiționat.

Realizarea noii săli a Palatului Repub’icii și a 
ansamblului de locuințe ce o înconjoară consti
tuie una din lucrările importante de construcții 
s*abilite de partid și guvern pentru a face Ca
pitala țării noast e cit mai frumoasă.

(Agerpres)

Sala, în care s-a realizat o armonioasă

nostru este solidar cu lupta no
bilă a tinerei generații din lu
mea întreagă pentru împlinirea 
mărețelor năzuinți de pace și o 
viață mai bună De aceea și cu 
acest prilej tineretul romîn își 
exprimă încă odată solidarita
tea sa cu lupta eroică a popoa
relor și tineretului din colonii, 
încredințîndu i că va fi întot
deauna alături de lupta lor de 
eliberare națională. împotriva 
imperialismului și colonialismu
lui-

Tov. Toma Marinesțu a ară
tat că în zilele noastre destră
marea sistemului colonial este 
un eveniment de importanță is- 
torico-mondială. Puterile impe
rialiste sint nevoite să bată me
reu în retragere în fața uriașu
lui val al mișcării de eliberare 
națională. Noi state indepen
dente apar pe harta lumii. Chiar 
în anul acesta o serie de po
poare africane își vor cuceri in
dependența. Vorbitorul a arătat 
însă că cercurile colonialiste în
cearcă să-și păstreze dominația 
lor folosind în acest scop cele 
mai perfide mijloace. în același 
timp, în țările ce mai îndură 
încă jugul colonialist popoarele 
trăiesc o viață de groaznică mi- 
zerie. Vorbitorul a amintit o 
seamă de fapte în legătură cu 
aceasta.

In continuare tov. Toma Ma- 
(Continuare în pag. 4-a) Zile de prîmâvarâ

LA CAPĂTUL
UNEI D1SCUJ1I

Departe de mine gîndul de a 
trage concluzii la ampla dezba
tere oare s-a desfășurat in pa
ginile „Scinteii tineretului" în 
jurul importantei probleme a 
„egoismului”. Concluziile firești 
le vor trage desigur - prin 
schimbarea lor de atitudine mo
rală și de comportare socială — 
cei cari au fost citați de către 
diferiții participanți la discuție, 
pentru manifestările lor de e- 
goism, pentru desprinderea lor 
de viața colectivului. Dar 
alături de cei vizați în mod ne
mijlocit în exemplele 
cei cari „s-au înscris 
nu mă îndoiesc 
concluziile cuve
nite și mulția’ți 
cititori cu pri
vire la pro
priile lor alune
cări egoiste, la 
rămășițele mentalității 
dualiste care mai frînează, in- 
tirzie și amenință uneori să 
compromită integrarea lor tota
lă, fără rezervă și reticențe in 
munca dusă de colectivul din 
care fac parte. Ingăduiți-mi să 
zăbovesc puțin asupra acestui 
fept : a face parte dintr un co
lectiv, adică a f« un element 
constitutiv al unei echipe care 
acționează in comun pentru a- 
tingerea unor țeluri comune și, 
implicit, pentru a înfăptui nă
zuințele fiecărui component al 
ei. Forța de acțiune, de eficen- 
ță o echipei întregi nu este o 
simplă sumă aritmetică a forțe-

Marcel Breslașu

că

citate ds 
la cuvint". 
vor trage

lor individuale care o alcătuiesc, 
îmbinarea însușirilor și trăsătu
rilor personale, stimularea și 
antrenarea reciprocă, emulația, 
compensarea unor deficiențe 
ale unuia sau ale altuia prin 
aportul celorlalți, capacitatea de 
continuă autoverificare, d~ci de 
creștere și de valorificare a pro
priei contribuții, dau colectivului 
o putere infinit mai mare decit 
aceea pe care o pot desfășura 
același număr de oameni lu- 
crînd izolat, discontinuu, contra
dictoriu, anarhic.

îndivi- De altminteri, oricare ar fi 
problema care se ridică la ru
brica „Să discutăm despre tine
rețe, educație, răspunderi** una 
din coordonatele discuției rămi- 
ne permanentă : opoziția dintre 
înclinările individualiste și prin
cipiile eticei noastre, precumpă- 
nirea lui „eu" față da „noi”, 
simțul apartenenței (și • al înda
toririlor ce decurg din ea) la 
orinduirea nouă pe care o con
struim, sau abaterile, rătăcirile, 
dezerțiunile de la această vo
ioasă mărșăluire cot la cot șl 
inimă lingă inimă. In realitate

— mai este nevoie 
nem ? - nu există 
ziție intre aspirațiile legitime 
ale fiecăruia de a se dezvolta și 
desăvirși pe e| însuși „pe de o 
parte“ și interesele obștești „pe 
de alta", ci dimpotrivă ele se 
condiționează reciproc, își sint 
chezășie una celeilalte, nu pot 
fi concepute și traduse în viață 
decit împreună. La această sin
teză. la această dialectică ar
monie fac... notă discordantă e- 
goiștii, orgolioșii, ariviștii, toți 

cei care pun propria lor per
soană mai presus decit bun ui 
mers qI mecanismului sociai, în 

fond toți aceia 
care marchează 
tîrșeliie, poticni
rile vechiului în 
ritmul riguros și 
energic qI aces- 

noul Iertați o mică 
Dacă se

sa o 
nici o

spu- 
opo- 

legitime

fa Interiorul noii săli « Paietului Republicii. Foto :AGERPRES

tui mecanism 
fabulă improvizată : 
ține deoparte, mărunta rotiță e- 
goistă, chircită in ea însăși, se 
învirte o bucată de timp in gol 
și pe urmă înțepenește, căci 
dinții ei nu se mai îmbucă in 
angrenaj. Dacă se „umflă" și 
veo să meargă mai iute decit 
se cuvine (și i se cuvine) se a- 
lege cu dinți’ corijați la dimen
siuni normale I Și atunci - vel 
întreba pe drept cuvînt iubite 
cititor - să acceptăm cu resem
nare, cu pasivitate, locșorul no
stru in implacabila rotație ? 
Nici Drin gind ! Una e să o iei 
razna și alta să fi minat de no
bilul, tinerescul romantism revo
luționar, de dorința de a sluji 
cit mai bine mersului înainte, 
de a cuceri veacul oră cu oră șl 
secundă cu secundă, zorind,

(Continuare în pag. 3-a)

TELEGRAME
Excelenței Sale U NU 

Primul ministru 
al Uniunii Bir mane

Rangoon
Cu prilejul alegerii dumnea

voastră ca prini-ministru vă 
transmit sincerele mele felicitări 
și urări de noi succese in acti
vitatea dumneavoastră spre bi
nele poporului birman, al păcii 
și colaborării internaționale.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliu ui de 

Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine 
București 

Vă sînt deosebit de recunoscă
tor pentru felicitările și bunele 
dv urări cu prilejul preluării 
funcției de prim ministru al 
Uniunii Birmane.

Fie ca prietenia intre ambele 
noastre țări să continue să se 
Întărească și dezvolte.

U NU 
Prim ministru 

al Uniunii Birmane

pen.ru


Concursul nostru „ Verific ați-o â cunoștințele de cultură generala" cu tema:
„CUM SE REFLECTĂ ÎN CULTURA ROMÎNEASCÂ

MARI EVENIMENTE DIN IȘTQRIA PATRIEI"

ETAPA a Vll-a:
Eroicele lupte ale muncitorilor ceferiști 

și petroliști din 1933
Pagină glorioasă 

în istoria clasei muncitoare
și a poporului romin

Din ce lucrare este extrasă această caracterizare 
a marilor lupte muncitorești din ianuarie-februarie 
1933 ?

„Aplicînd linia elaborată de Comitetul Central, 
partidul a organizat și condus luptele muncitorilor 
ceferiști și petroliști care au culminat cu grevele 
din ianuarie-februarie 1933. Prin amploarea acestor 
greve, prin caracterul lor revoluționar, combativ, 
greva de la Grivița luînd forma ocupării atelierelor 
de către muncitori, prin larga mobilizare a maselor 
muncitoare și a unor pături populare din toată 
țara la acțiuni de solidaritate cu greviștii, luptele 
muncitorești din 1933 au înscris o pagină glorioasă 
în istoria clasei muncitoare și a poporului romin.

Cu toată reprimarea singeroasă a grevei de la 
Grivița, cu toată teroarea dezlănțuită împotriva 
mișcării muncitorești, măsurile de desființare a or
ganizațiilor sindicale și înscenarea judiciară impo-

triva conducătorilor grevelor, luptele ceferiștilor și 
petroliștilor au constituit o manifestare hotărîtă a 
forței clasei muncitoare împotriva fascismului, lo
vind în politica de fascizare a țării și de înfeuda- 
re a ei față de imperialism, pricinuind căderea gu
vernului călăului Vaida și avînd ca urmare tot
odată întărirea influenței și legăturilor partidului 
cu masele, partidul însuși intărindu-se prin intra
rea în rindurile sale a elementelor celor mai com
bative, mai revoluționare, mai călite in focul aces
tor mari lupte.

Luptele muncitorești din perioada crizei econo 
mice 1929—1933, ca și luptele pe care comuniștii 
le-au organizat în anii următori, au demonstrat că 
Partidul Comunist este apărătorul intereselor de 
zi cu zi ale clasei muncitoare, organizatorul luptei 
muncitorilor pentru o viață mai bună. împotriva 
exploatării burghezo-moșierești și înrobirii econo
mice a țării 
frunte cu cei

Unde se găsește acest monument ?

de către imperialiștii mondiali în 
americani și englezi1*.

(30 puncte)

Cîntul
Griviței

Indicați numele poetului cure 
a scris aceste versuri :

sub escortă^

Dar nu-î acuma

Eine este autorul acestui tablou» (10 puncte) (20 puncte)

Rodește falnicul Octombrie,
Aduce vîntul dezrobirii
Și-aici, și-aici unde de veacuri 
Tiranii viermuiesc și zbirii I

Din ce poem sînt ex
trase aceste versuri ? Cine 
este autorul poemului ?

liși fac cu ochiul între ei 
Dulăii adunaji cohortă.
Au ordine de sus : Să-i facă
Pe-nchiși „scăpați

de

Mesajul Griviței

«Tovarășe, e mare foc 
La noi la Grivița, E grevă !> 
Cuvmte pline de viață,
Ca din pămint in pom o sevăl

Atuncea celor de afară
Le-au scris pe-o foaie de țigară 
Ce pun la cale ticăloșii
Și freamăt s-a stîrnit în țară}

Aflară cei de la-nchisoare 
Ce vrea cu dînșii stăpînirea =9 
U,n gînd aveau : s-ajungă iute 
Afară, cît mai iute, știrea

timp 
de moarte, 

Acum cînd lupta a pornit; 
Căci trebuie $ă meargă lupta» 
Dușmanul trebuie biruit.

(15 puncte)

O caracterizare
a luptelor din 1933

Tu cîntec ce-ai vestit în lume 
a clasei aprigă vigoare, 
azi cînd rostim mărețu-ți nume 
sîntem în vremea viitoare 
pe care o vedeau eroii 
căzuți la post sub 

glcanțe-atunci.
Și-n ochii lor, cit-m prin vreme, 
c<e istoriei porunci.
Ascultă fiule, porunca ! 
Pe-oîc» ieri orme-cu dârțunit. 
Vuiește, ar. stâpirc nxr'ca. 
Da- }«pta încă n-a sfirșit 
Și cintu» Griv^ei, ce sună 
de-atunci, dto c~ depârieți 
nu va-nceta nkieind sâ spună: 

— Fiți gote ! Start la post!
Vegheați 1 

...Sint ziduri cenușii ca flerul 
și-.nguste strâz otns-uite.
De- mc? puternic ești sub ceml 
ocestc- hale “«coosie.
moi îndrăzneț eșc Krgo z>dul 
oe-a cunoscut oe îndrăzneț, 
ei, ce-ou u-^ct prin foc 

partidul 
punind jf noii rieț’.
Privește, Fule, cum sue 
de pcetubndeai datul lor.
Șt pcxc-n zc-e e-o statue 
cu mina către tr-tor.

Versuri închinate unui erou
luptătoare

Din ee lucrare este extras 
fragmentul de mai jos ? Cine 
est» actorul ei?

Știți cui aparțin aceste versuri, închinate 
eroului utecist Vasile Roaită?

fe-

în ce lucrare putem 
găsi această caracte
rizare a eroicelor 
lupte ale muncitori
lor ceferiști si petro
liști din 1933 ?

„Luptele din
bruarie 1933 au în
semnat o puternică 
manifestare a spiri
tului revoluționar și 
a hotărîrii de luptă 
a clasei 
din 
care, urmînd 
justă a partidului, a 
trecut la lupte des
chise cu un pronun
țat caracter politic, 
antiimperialist, anti
fascist și antirăzboi
nic, cu un profund 
caracter patriotic și 
internaționalist.

Unul din rezulta
tele principale ale 
luptelor muncitori
mii din februarie 
1933 este acela că în 
focul luptei împotriva

exploatatorilor și a 
bonzilor social-demo- 
crați s-a realizat în 
mișcarea muncito
rească din țara noa
stră, unitatea de 
luptă a mnnrit ori
lor, indiferent de 
apartenența lor po
ntică, inchegîniu- 
se, sub conduce
rea Partidului Co
munist, frontul unic 
de jos.

Sumai prezenta ■- 
nor demente opor
tuniste, care au cău
tat să introducă șo
văială și nehotărire 
în conducerea de a- 
tunci a partidului, 
l-au împiedicat să 
lanseze lozinca justă 
și pe dea-mregul 
reală în acele condi
ții a grevei genera
le pe întreaga țară.

Evenimentele din ia
nuarie-februarie 19-33 

constituit pen- 
munci-

o 
admirată școală. Ele 
au determinat ridi
carea nneiufui con
științei clasei munci
toare din țara noa
stră, creșterea cocn- 
baMvjtățji ei. Ele au 
fost o școală de edu
care a clasei rama
toare dm țara noa
stră în spiritul mter- 
națkmaiisniolu! pro
letar. Eie au fos* 
pentru ciasi munci
toare • școală de or
ganizare, care a ară
tat că numai sub 
cc-xiucerea Parrida 
du ou Comunist, pnn 
aplicare* con secven
ță a in» itt-ara marx- 
ist-feniniste. a ex- 

bogaie a 
Partid Co-

î apta im-

toare din Romi rut (25 puncte)

wGodeara se urtâ la ceas. Mai 
era încă ireme pini la ora sla- 
Mită pentru atac. Se gîr.di si 
le povestească ceea ce a fost a- 
îuna. in februarie 1933, cu 12 
anim urmi. Cuvintele se legau 
cu ușurința. Lmi auzeau pentru 
Htfha oară asemenea lucruri. Se 
m*au țintă la el, cu ochii mari, 
ca treziți dintr-un lung somn. Se 
mișcau încet, căuîîndu-și un ioc 
m»! bcn. Deși îl cunoșteau nu
mai de puțină vrem? pe Godea- 
nu. îl iubeau și priveau la eZ 
cs acel respect cuvenit oameni
lor care au luptat și au suferit 
pentru o cauză nobilă. Aflaseră 
că a lucrat la Grivița, că a stat 
la închisoare și în lagăr. In 
ochii lor începu a prinde viață 
tzriool dramatic al acelor zile 
de neuitat. Cuvintefe le pătrun
deau ptnâ in suflet. Pe măsură

ce auzeau, chipurile lor împie
trite căpătau o expresie de în- 
dirjire, de aprinsă minie și ură 
împotriva celor ce împinseseră 
pe jandarmi să tragă în munci
torii Griviței.

Godeanu se opri puțin încăl
zit. I se părea că niciodată nu 
vorbise atît. Trăgînd aer în 
piept continuă și mai însuflețit: 

..Ani au trecut de atunci. Fe
bruarie ’33 a rămas ca o piatră 
de hotar împărțind în două is
toria Griviței. Orice spuneau 
după aceea ceferiștii, începeau 
cu: „era înainte de grevă”... sau 
„era după greva cea mare...“.

Sirena cu sunet prelung a 
fost desființată. Asupritorilor le 
era teamă de țipătul ei. Prea le 
amintea de acel$ zile.

Dar jertfele celor căzuți n-au 
fost zadarnice. Chemarea sirenei 
a rămas întipărită pentru tot
deauna in inima muncitorilor. 
Ecoul ei s-a întins peste toată 
țara".

le în-

(20 puncte)

Ce reprezintă acest desen ?

muncitoare 
{ara noastri. 

linia

Desenul ocestc se găsește la Muzeul de Istorie a rartidu lui

(20 puncte)

O filă înroșită de singe
în-

pe

Muncitoresc Romin.

9k

peneuțzi 
eroic ului 
muntsi 
So'xtice. 
potriva 
poate fi 
succes-.

(30 puncte)

Ce reprezintă tabloul, cine este autorul î

Reprimarea grevei ce
feriste de le Grivița este 
reletotă in fragmentul 
de mai jos. extras din
te-o lucrare literară în
chinată riefii unui 
luptător utecist. Cum se 
intitulează cartea ? Cine 
o semnează ?

„Ci leva ore 
desfășoară o 
vânătoare de
Muncitorii sau 
codat in ateliere, 
rindu-se pas cu pas 
jandarmii, 
la război, 
lă după

Sirena 
sune mai(25 puncte)

in fir se 
adevărată 

oameni, 
bari- 
apă- 
Dar 

ca 
$a~

înarmați 
înaintează 
sală.
continuă 

puternic
jă 
ca

oricînd. Peste strigăte și 
împușcături, peste vaie
tele celor schilodiți, che
marea ei sfîșietoare se 
adresează mai departe 
muncitorilor, ca un steag 
necucerit de dușman...

Chemarea ei avea să 
râmînă pentru totdeauna 
legată de numele lui 
Vasile Roaită, tânărul 
luptător care nu și-a pă
răsit postul nici chiar 
atunci cînd baionetele i 
se imfipseseră cu cruzi
me în trup. Numele lui 
a intrat în istoria clasei 
muncitoare, a devenit 
un simbol al eroismului 
fi al jertfei.

Sirena a tăcut...
...împușcăturile au 

cetat...
Supraviețuitorii sînt 

trecuți printre cordoane 
de jandarmi. Apoi, in
tr-un lung convoi, sînt 
purtați pînă la Calea 
Plevnei. unde vor fi în
chiși într-un manej, pen
tru triere.

în urmă, tăcerea mor- 
ții se așterne dureroasă 
peste ateliere. O liniște 
ca de mormânt, cum nu 
mai fusese nicicând, 
aici, se întinse peste in- 
tregul cartier.

Cînd se ' lasă din nou 
noaptea, morții sînt că’

rați în taină cu camioa
nele și arși in cuptoa
rele crematoriului...

Cerul își flutură aripi
le nesfîrșiie ale norilor 
peste jalea și întuneri
cul cartierului.

în acea zi de 16 fe
bruarie se săvîrșise încă 
una din crimele claselor 
exploatatoare din țara ■ 
aceasta. în calendarul 
luptelor muncitorimii se 
mai adaugă o filă înro
șită de sînge: „Grivița 
1933 !"...

(20 puncte)

33, an de luptă, de singe flămînd, 
te-am putea șterge vreodată din gînd ?
S-a dat un semnal, o comandă — 
și mitraliera -ncepu să dănțăne pe bandă, 
S-a repezit peste porți, peste trupuri, întreaga 

haită.

Dar tu vegheat. lingă sirenă, Vasile Roaită, 
Și țipătul mecanic s-a înălțat 
mai crâncen, mai cutremurat.
Viața ta chinuită. înjurată, lovita, 
a crescut cu putere-nmiită

și-n țipătul sirenei, nebunesc, 
se deslușea un geamăt omenesc.
Cînd te-a lovit primul cartuș, 
tâmplele s-au muiat, calde și roșii, ca de pluș, 
apoi salvele asasine 
ți-au presărat, peste tot trupul, rubine.

Dar mina roasă de ciocan și cangrenă, 
a rămas încleștată de sirenă 
și peste aburii de moarte 
a șuierat, năvalnic, la lupta, mai departe.

Fii liniștit, Roaită Vasile, 
ai căzut cu o nouă nădejde-n pupile, 
și prin câmpii de zgură, de singe și ploi, 
Sirena ta încă se-aude la noi.

(25 puncte)

Rechizitoriu 
la adresa 
regimului 
burghezo-
moșieresc*

Cine și cu ce prilej a rostit 
acest aspru rechizitoriu la adre
sa statului burghezo-moșieresc ?

„Vinovății nu sîntem noi. care 
luptăm pentru piinea și viața 
noastră. Vinovății sînt cei care 
ne-au scăzut salariile. Vinovății 
sînt cei care au omorît și au 
ajutat la săvîrșirea omorului... 
Vinovății sînt cei care au făcut 
baia de singe de la Grivița. 
vinovați «înt guvernul național- 
țărănist și șefii social-democrați 
și socialiști independenți, vino
vată e ordinea capitalistă, care 
aduce foamete, șomaj, teroare și 
moarte întregii clase muncitoare 
și tuturor exploatărilor și împi
laților acestei orînduiri.

...Acestea sînt faptele. Aceasta 
este acțiunea mea. In lumina lor 
urmează sâ fiu judecat de mun
citori. In acest moment, cu con
știința împăcată de a fi făcut 
numai ceea ce un muncitor con 
știent era dator să facă, 
datoria mea să trimit 
meu maselor care ne-au 
dințat conducerea și sînt 
răspund dacă nu mi am 
nit în totul mandatul ce 
primit...

Procesul este un fals, căci acu
zații nu se află pe aceste bănci. 
Acuzații adevărați se găsesc în 
guvern, în Direcția C.F.R. și în 
conducerea sindicatelor reformi
ste, alături și în rindurile acu
zatorilor de azi. Sentința ce o 
veți pronunța, departe de a inti
mida și întoarce pe 
la drumul lor, va 
îndemn la acțiune, 
demn la luptă".

simt de 
salutul 
încre- 

gata să 
îndepli- 

am

muncitori de 
însemna un 
un nou în

(30 puncte)

întec
Vă prezentăm mai jos refrenul și partitura unui cîntec închinat 

eroului utecist Vasile Roaită. Spuneți-ne cui aparțin versurile, 
cine e autorul muzicii.

Jpmpo de marș

(25 puncte)

Ecoul sirenei
și astăzi răsună,

Mereu înainte,
noi liberi muncim,

Mereu înainte,
cu frunțile sus,

Clădindu-ne —
O viață mai bună.

Vasile Roaită
Cine este autorul acestor versuri scrise în 1935 și adunate țn- 

tr-un volum de versuri recent apărute ?

Pe Vasile Roaită l-au pus să tragă semnalul de alarmă.
Iar cînd sirena a despicat cerul, cu sunet ascuțit,
Vasile Roaită c simțit un șipot fierbinte între coaste și a gîndit : 
„Dacă izbîndesc tovarășii mei, și eu am biruit 1“
Și a mai spus o dată, șoptit, ca pentru sine :
„Tovarăși, să izbiți și pentru mine I"
Vasile Roaită, ucenic la atelierul căilor ferate, 
a murit acum doi ani, pentru pîine și libertate.

s (25 puncte)
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Manifestări cu prilejul celei de-a 
90-a aniversări a nașterii 

lui V. 1. Lenjn
(Urmare din pag- l-a)

ră pripeala, angrenîndu-i și 
e ceilalți în avîntul tău, astîm- 
ărînd zelul aventuros al unora 
j temeinicia și cumpătul tău, 
iuti nd altora să țină pasul, 
3 o sten it în a te dărui — dar și 
jcruțător față de cei încurcă 
me, lumea căreia îi aparții și 
are îți aparține ! Egoiști, orgo- 
>și, înfumurați, aventurieri, ari- 
ști I Se cade să pun și eu o 
itrebare ? Ce ar fi buricul pă- 
întului. dacă n-ar exista pă- 
întul ?
lată așadar că de mai bine 

» două luni își rostesc părerea 
supra egoismului (condamnin 
u-4 în mod unanim, deși incer- 
nd să-l surprindă, ași spune 
2-| împresoare, sub un alt as- 
ecț al lui, mai fățiș ori mal 
scans, mai cinic sau mai disi
mulat, mai central sau mai peri- 
jric în ansamblul comportării 
slor puși în discuție) oameni 
e toate vîrstele și îndeletnici
te - uniți însă sub semnul 
reocupării majore de a con- 
ibui la definirea pricinilor și 
i detectarea urmărilor acestei 
□cile atît de vătămătoare. Ar fi 
u totul greșit, după oe dezba
tea s-a lărgit intr-otita, îmbo- 
□țindu-se cu multiple și va- 
ate alte fațete ale problemei, 
5 stăruim întorcîndu-ne la ca- 
ul școlăriței de la Craiova, in- 
“resant și revelator fără indo- 
ilfi, dar departe de a ilustra 
'treaga complexitate a feno- 
îenului I Nu, Ortansa nu este 
a pul răutăților și — din cele ce 
î-cu scris colegele ei — reiese 
ă certele ei însușiri și ajutorul 
>vărășesc pe cane l-a primit și 

primește, vor face curînd din 
o nu numai un model de rîv- 
ă la învățătură, ci și unul de 
itegrare activă în colectivul 
ău 1 Dacă mă refer însă din 
iou la această fază incipientă 

dezbaterii (la Craiova ninge, 
două I) este pentru a sublinia 
mprejura rea că spiritul respon- 
abitrtății colective nu funcțio- 
iează numai în echipele stabi- 
3, constituite, ci își face apari- 
ia orideciteori răspunderea co- 
ectivității e angajată, înjgbe- 
>înd, cum a fost cazul de 
ață, largi colective ad-hoc din 
jameni care adesea nici nu se 
?unosc între dînșii, risipiți in 
oate zările țării, dar pe care 
m-i rabdă inima să nu partici

IN ÎNTRECERE

Azi mai bine ca ieri, 
mtine mai bine ca azi

(Urmare din pag. l-a)

l-ou apucat de la alții, fără să 
e gîndească dacă-l pot face mai 
iine sau nu, fără să fie preocu
pați de gîndul ca pretutindeni se 
poate lucra mai bine și mai ief
tin. Aici, la sectorul cardane, de 
exemplu, găuritorii rupeau lunar 
tute de burghie la o anumită o- 
pe rație. O pierdere destul de 
mare. Tinerii de acolo se cam o- 
bișnuiseră însă cu ruperea bur- 
țhielor. „Așa spune tehnologia 
— gaura la crucea cordonului 
trebuie dată numai in felul a- 
vesta* — spuneau unii. Ion Chi- 
riceanu, llie Ion, Vasile Bâcanu 
n Oprea Stanciu au chibzuit 
mult, împreuna, găsind pină la 
urmă că pierderea poate fi înlă
turată și că se pot face chiar 
ți economii. „Asta înseamnă să 
nu mai dai găuri?" — se întrebau 
cîțiva. ,(Sigur, fiindcă schimbăm 
sistemul de prelucrare" — au 
răspuns cei patru. Un lucru în
drăzneț — o experiență deosebi
ta I Zilele trecute băieții au fă
cut o propunere judicioasă pen
tru schimbarea tehnologiei. Con
ducerea sectorului a sprijinii 
propunerea, a îmbunătățit-o și 
problema schimbării tehnologiei 
b ajuns pînă la conducerea uzi-

Interesul tinerilor pentru literatura de popularizare a științei e 
din ce în ce mai vie. Iată un instantaneu de la una din li

brăriile Capitalei.
Foto : P. POPA

pe la discutarea — și pe con
cret dar și ridicind lucrurile la 
rang de principială ge ne ra li za
re - a unei probleme în care au 
ceva de spus. Desigur, mult mai 
mulți decit cei apăruți in coloa
nele ziarului și-cu formulat în 
scris luarea lor de poziție. Re
dacția c setocțo’xit ^tenrec- 
țiile cele mai semnificative, mai 
folositoare cuprinderi! intregei 
dezbateri.

Toate cceste contribuții - 
prin înseși deosebirile de matu
ritate, preocupări cotidiene, ni
vel de cuHură, mediu ol locu
lui de muncă și ol reședinței 
„vorbitorilor" — cu elucidat pro
blema și implicațiile ei, atît 
pentru egoist cit și pentru so
cietatea din car« acesta se ex
clude el însuși. Cu toate acestea 
cîteva... note marginalii... in jo
sul paginei... mai pot și cred că 
trbuie să fie făcute.

Poate că ar mai putea fi încă 
adîneită cercetarea rădăcinilor 
celor mai intime ale egoismu
lui... El este adesea răsfrângerea 
exterioară a unei auto-mulțu- 
miri, a unei supra-prețuiri, a 
ideii găunoase și derutante că 
meritele tale te îndreptățesc să 
capeți fără să dai, să fi un be
neficiar scutit de obligații 1 
Egoistul nu este ,,un însingurat- 
care se stringe în găoacea lui, 
nepăsător la ce se intimplă, 
abandonînd tainul lui la ospă
țul vieții I Ba, dimpotrivă el 
cere, revendică o po'ție mai 
copioasă (pe măsura închipuite
lor lui ,.proporții") I Lăcomia și 
zgircenia sint surori gemene ; a 
da a’t mai puțin este a păstra 
cit mai mult pentru tine, a scă
pa ieftin — ba a și înșela la 
cîntar I Egoistul este pe plan 
social un chilipirgiu. Numai că 
între oameni cinstiți chilipiruri 
nu există, socoteala din tirg nu 
se potrivește cu cea de acasă și 
cel care umblă cu șoalda își 
fură propria căciulă 1

Nu întâmplător și nu fără fo
los s-a arătat că egoismul duoe 
la atitudini bolnăvicioase, la a- 
nomalii morale, |a veritabile 
monstruozități : ciudă și rică 
pentru succesele altora — ba, 
pină și la sabotarea lor! - 
complexe de ordinul : „dacă 
n-am eu, să nu Q*bă nici altul4* 
ba char ..dacă am eu, să nu 
mai aibă și altul I" De aici pină 
la subminarea colectivului — 
dacă se lasă I - mai lipsește un 
pas 1 

nei. Acum nu se vor moi folosi 
burghie, toată prelucrarea se va 
face la strung. Economii anuale: 
peste 60.000 lei.

Asemenea fapte de întrecere se 
mai pot da nenumărate. De la 
serviciul de proiectări, unde un 
tinăr și-a schimbat locul de 
munca cit va timp pleci nd la fa
brica de mase plastice pentru a 
studia mașinile și matrițele, pen- 
țru ca apoi să proiecteze înlocui
rea unor pinioane și roți de lanț 
din fontă și oțel cu altele de 
masă plastică, trecînd de a lun
gul fluxului tehnologic, pină la 
cei doi oameni care la sectorul 
preparat satisfac toate necesită
țile de transport in locul a 4 
oameni, toți tinerii uzinei, ală
turi de întregul colectiv, au por
nit cu entuziasm in întrecerea 
în cinstea celui de-al IlI-lea 
Congres al Partidului.

Muncind cu abnegație, alături 
de întreg colectivul uzinei, ftrâ- 
duindu-se cu toții «a obțină re
zultate cit mai bune in întrece
re. tinerii își dovedesc încă odată 
dragostea și atașamentul fierbin
te față de partid, își manifestă 
în acest fel recunoștința pentru 
tinerețea lor plină de satisfacții 
și bucurii.

Să încheiem cu unele între
bări care se impun : a făcut, 
in cazurile evocate, tot ce îi stă
tea in putință colectivul respec
tiv ? Mă doare lipsa unei parti
cipări, în pag nile ziarului, a 
organizat'’lor U.T.M. din șco- 
Hle sau întreprinderii despre 
care o fost vorbo ; - și oare fo
rurile superioare din looaftățfle 
numite și nenumite sint dispen
sate să «a atitudine, nu numai 
prin măsuri organizatorice, in
terne, ci și prin monrfestarea lor 
publică, de vreme ce lucrurile 
au luat acest caracter public ? 
Dar corpul profesară’., conduce
rile instituțiilor - familiile celor 
puși in cauză ? Să nădăjduim 
câ — așa cum spuneam la in- 
oepirt — vor trage și ele învă
țăminte pentru metodele lor de 
muncă in viitor, pentru educația 
comunistă a tineretului nostru. 
In lumea capitalistă — egoismul 
își are cauzele în însăși struc
tura societății, in nedreptatea 
sockriă, în crâncena luptă 
pentru a răzbi, cind ești 
de obîrșie „umilă-, pentru a 
restabili echilibrul și ierarhia va
lorilor sou pent'u a atenua 
dezechilibrul lor. Dar astăzi în 
soc etatea core construiește so
cialismul și comunismul, in care 
selecția celor mai buni dintre 
cei mai buni se foce pe temeiul 
stimulării in egală măsură c va. 
lorilor, ta oare de ta micul co
lectiv în care trăiește, pină la 
marele colectiv al Patriei, va
loarea e căutată, ajutată, pro
movată, — ce rost are și ce hram 
poartă egoismul, arătare care 
își mai proiectează umbra, ză
bovind dintr-o tipologie apusă 
(și apuseană I) printre noi ? Fi
rește e un fenomen izolat iar 
cauzele i le găsim în reminis
cențele acelor concepții bur
gheze, perimate care își mai 
fac loc pe ici, pe colo în rindu- 
rile onor oameni stab dotați.

Am cîntat prohodul răzgîlatu
lui Domnul Goe. micul egoist 
care le teroriza pe tanti și pe 
ma-mare, care trecea clasele 
datorită lanțului slăbiciunilor, 
care ocupa „posturi prin con
curs" grație nepotismului celor 
sus-puși, pentru a sfîrși ca placid 
bugetivor - slugarnic client po
litic al vreunui protector înalt !

Un nou tip de umanitate 
crește sub ochii noștri... Oameni 
care sînt și se știu egali în fața 
tuturor legilor unei societăți în
temeiate pe dreptate, inclusiv 
legea morală a accesibilității 
fiecăruia pînă la cele mai înal
te trepte ale ierarhiei, pe crite
riul unic al meritelor dovedite 
și necunoscute.

Firește, are dreptate Jeni Mă- 
nescu atunci cînd combate o in
terpretare abuzivă (și desigur 
tendențioasă) a ideii de „co
lectiv". Inlăuntrul colectivului 
trebuie cultivată întrecerea to
vărășească și faptul de a spune 
cuiva : „Ești egoist, pentru câ 
mâ întreci 1" constituie o gugu- 
mănie sau o glumă proastă ! La 
ec se poate răspunde intr-un 
singur chip : „Dă-mi mina, te
ajut tovărășește și hai să ne in- 
trecem cinstit spre binele nos- 

i tiu și al patriei**.
Cum să inche’ o ceste noduri î 

lată, transcriind titlul unui edi
torial al „Sântei'- apărut nu de 
mult In simplitatea lui so- 
bră el sună ca un înălțător 
poem al vremilor noastre, cu 
vorbe îndărătul cărora stau sim
țăminte pe cane numai noi le 
pricepem : COLECTIVELE FRUN- 
TAȘE VA CHEAMA LA ÎNTRE
CERE. Ce știi tu. moi egoistule, 
ce înseamnă să fii fruntaș în- 
trun colectiv fruntaș - și să te 
iei la întrecere, cu alții, la fel 
de buni sau mai buni decit 
tine ?

fVrmare din pag. 1-^)

lină de la fieacre ovină, 4.300 
litri kjpte de la fiecare vacă fu
rajată ;

— livrarea peste plan a 1.200 
tone de gnu, 178 tone porumb 
boabe, 50 H. lapte de vacă, 
548 kg. Tnâ ;

— reducerea prețului de cost 
pe țonă la gnu de ia 470 iei la 
407 lei ; la porumb boabe de 
la 370 lei ic 350 jei ; la porumb 
siloz de ta 62 lei la 45 lei ; la 
kjote de vacă de ta 1,15 lei/li- 
trul la 0,95 lei ;

— depășirea beneficiului pla
nificat cu 1.260.000 lei.

G. A. S. Ivănești
s' realizarea unei producții 

medii la hectar de 2.650 kg. 
gnu, 3.645 kg. porumb boabe, 
35.000 kg. porumb siloz ;

— depășirea producției ploni- 
fkote la lapte cu 250 de litri 
pe cap de vacă furajată și cu 
0,200 kg. lină pe fiecare oaie ;

— livrarea peste plan a 2.228 
tone gnu, 1.282 tone porumb 
boabe, 375 hi. tapte de vacă, 
1.000 kg. lină ;

— reducerea prețului de cost 
pe tonă : la griu de la 467 lei 
la 350 lei, la porumb boabe de 
la 456 lei la 400 lei, Ic lapte 
de vacă de la 1,18 lei litrul la 
1,10 lei, la lină de Ic 22 lei kg. 
la 20 lei.

— realizarea unui beneficiu 
peste plan de 3.291.000 lei.

G. A. S. Storobăneasa
— livrarea peste plan a 629 

tone grîu, 792 tone porumb boa
be, 95 tone floarea-soareiui, 52 
tone rapiță, 290 bl. lapte de 
vacă ;

Cercul de nove-modeliști al 
Casei Pionierilor din Cluj în 

plină octivitate.
Foto : P. PAVEL

A început conferința 
pe tară a cercurilor 
științifice studențești
I ■

Simbătă dimineața cm început 
lucrările celei de-a V-a Confe
rințe pe țară a cercurilor științi
fice studențești, organizată de 
Ministerul fnvățămintului și Cul
turii, C.C. al U.T.M. și Consiliul 
U A.S.R. Conferința se desfășoa
ră pe specialități. în șase centra 
universitare

La București s-au tntilnit stu
denții din cercurile de științe ^o- 
ciale și științe istorice, la Cluj 
cei din secția de filologie, la lași 
cei din secția de științe naturale. 
Studenții din secția de electro
tehnică.electronică își desfășoară 
sesiunea la Timișoara, cei din 
secția de mecanică la Orașul 
Stalin, iar cei din secția de mine, 
petrol, gaze și geologie la Petro
șani.

Conferința continuă și în ziua 
de 14 aprilie.

(Agerpres)

Elevii Radulescu Xenia, Teodc'escu Ion s Dvtescu Nkusc' d i 
da sa a Vlll-a B a Școlii med i nr. 1 din P tes*. se pregătesc 

împreună pentru lecții.
Foto ; N. STELOR*AN

Produse agricole mai multe, 
mai ieftine

- reducerea prețului de cost 
pe tonă : la grîu de la 500 lei 
la 400 lei, la porumb boabe de 
la 420 lei la 300 lei, la floarea- 
soarelui de Iq 800 lei la 580 lei;

— obținerea peste plan a unui 
beneficiu de 1.614.000 lei.

G. A. S. Pietroșani
- livrarea peste plan a 477 

tone griu și secară, 90 tone po
rumb boabe, 127 tone rapiță, 
50 hl. lapte de vacă, 43 tone 
carne de porc în greutate vie ;

— reducerea prețului de cost 
pe tonă : la grîu de la 450 lei 
la 345 lei, la porumb boabe de 
la 470 lei la 353 lei, la rapiță 
de la 500 lei la 394 lei, la cor
ne de porc de la 6.500 lei la 
6JD00 lei ;

b obținerea unui beneficiu 
peste plan de 2.713.000 lei.

G. A. S. I. L. Caragiale
e livrarea peste plan a 2.940 

tone griu, 1.800 tone porumb 
boabe, 25 tone floarea-soareiui, 
960 bl. lapte de vacă. 5 tone 
carne de porc în greutate vie ;

— reducerea prețului de cost 
pe tonă : la grîu de la 469 lei 
la 350 lei, la porumb boabe de 
la 492 lei la 350 lei, la porumb 
sHoz de la 58 lei la 30 lei, la 
came de porc în greutate vie 
de ta 6.800 lei la 6.000 lei ;

s realizarea peste plan a u 
nui beneficiu de 3.231.000 lei.

G. A. S. Mavrodin
- livrarea peste plan a 404 

tone grîu, 435 t°n,e porumb 
boabe, 107 hl. lapte de vacă, 
300 grâfuni;

Situația lucrărilor agricole 
de primăvară

în s&ptirmna acexta lucru
rile agricole de primăvară au 
continuat intens in majoritatea 
regiunilor țării. Precipitațiile 
care au căzut aproape pe în
treg cuprinsul țării au îmbună
tățit simțitor vegetația semănă
turilor de toamnă și a celor tim
purii de primăvară, și totodată 
condițiile de executare a lucră
rilor de pregătire a terenului 
și de însămînțare a culturilor 
dm etapa a ll-a.

Cele mal bune realizări la 
semănatul porumbului au fost 
obținute pînă acum în regiunea 
Constanța, care a realizat ac?a- 
stă lucrare pe 86 la sută din 
suprafețele prevăzute, precum și 
în regiunile Pitești și Craiova, 
care au semănat porumb pe 
mai mult de 80 la sută.

Floarea-soareiui și sfecla de 
zahăr au fost semănate în a- 
proape toate regiunile pe în
treaga suprafață contractată, 
cartofii în proporție de 73 la 
sută, porumbul pentru boabe de

— reducerea prețului de cost 
ta griu de ta 545 lei tonă c 424 
lei, la lapte de vacă de la 1,29 
lei'litrul la 1,10 |ei ;

— obținerea unui beneficiu 
peste plan de 1.451.000 lei.

S. M« T. Urziceni
— depășirea planului amiral 

de lucrări cu 4.900 hectare ară
tură normală, realizind 520 ha. 
axi. pe tractor convențional față 
de 495 ha. a.n. planificat ;

— reducerea prețului de cost 
pe ha. a.n. cu 22 ia sută față 
de plan ;

— realizarea unor economii la 
cheltuielile de producție de 
1.150.000 lei ;

— sprijinirea gospodăriilor co
lective deservite pentru a obți
ne producțiile prevăzute ta 
hectar in planurile lor (în me
die la hectar pe toate G.A.C. — 
1.800 kg. griu, 2.500 kg. po
rumb boabe, 1.700 kg. floarea- 
soareiui).

S. M. T. Grădiștea
— depășirea planului anual 

de lucrări cu 9.000 hectare ară
tură normală ; realizarea a 495 
ha. a.n. pe tractor convențio
nal in loc de 460 planificat ;

— reducerea prețului de cost 
pe ha. a.n. cu 13,1 la sută față 
de plan ;

— obținerea unor economii la 
cheltuielile de producție de 
900.000 lei ;

— sprijinirea qospodăriilor co
lective deservite pentru a obține 
producțiile planificate (în me
die la hectar pe toate G.A.C. 
1.600 kg. griu, 2.300 kg. porumb 

55 la sută, iar cel pentru si’.oz 
de 31 la sută.

Potrivit datelor primite de 
Ministerul Agriculturii, pină la 
21 apniie s-au insâmințat in 
întreaga țară aproape 4.000.000 
ha cu culturi de primăvară, ceea 
ce reprezintă 62 ia sută din 
prevederi.

Față de condițiile foarte bune 
de lucru in cimp și de mijloa
cele de care dispun, regiunile 
Galați, Timișoara. Oradea și 
București au lucrat cu totul ne- 
satisîâcător la semănatul po
rumbului pentru boabe. In a- 
ces;e regiuni, ca și in regiunile 
Ploești, Pitești, lași și Suceava 
este intirziată insămințarea po
rumbului pentru siloz.

De asemenea plantarea car
tofilor este intirziată in regiu
nile favorabile acestei culturi și 
anume Suceava, Cluj, Stalin și 
Regiunea Autonomă Maghiară.

Perioada optimă de insămin- 
țare a porumbului se apropie 
de sfirșit. Aceasta impune folo
sirea din plin a tuturor mijloa
celor mecanizate și a atelajelor 
pentru ca semănatul porumbu
lui să se termine pînă cel mai 
tîrziu la sfîrșitul săptămînii vii
toare.

(Agerpres) 
------•------

înapoierea 
de la Moscova 

a delegației 
economice 

guvernamentale 
a IL P. ».

StmMti s-a reîntors în Capi- 
i tală venind de ia Mase©s'», de’e- 
: gația econonilcâ guvernazner.ielă 

a R.P. Rom-ne, condusă de to
varășul Alexandru BZr’Sdea.Tu. 
vicepreședinte a* Consiliate: de 
Miniștri.

La sosire, pe aeroportul Bă
nea sa. membru delegatei eu 
fos: salutai- de tovarășii Ș*e<an 
Voitec, Gheresim Popa. I. Gcx- 

i ma. Gh Dxaconescu. AJ. Senco- 
I viei. A. Mă’nâșari. precum ș« de 
| membri a: rOrwkxer'ter ur>jr 
! ministere f orgarrizMH eoooo- 

mice.
Au fost de A. A. Ețrșev.

I ambasadorul lArâmi Sovwtice 
le București, și asembri a: Amba- 

| sade: UJI.S.S.
(Agerpres)

boabe, 1300 kg. Boa-ea-soare
lui).

S. M. T. Cuza Vodă
— depășirea planului anual oe 

lucrări cu 2.400 hectare arătură 
normală, realizind 540 ha. o." 
pe tractor convențional fețâ oe 
515 planificat;

— reducerea prețului de cost 
pe ha. a.n. cu 16,9 la sută ;

— obținerea a 840.000 lei eco
nomii la cheltuielile de produc 
ție ;

— sprijinirea gospodarilor c- 
gricole colective deseote ostiei 
ca ele să obțină producțiile me
dii la hectar prevăzute in pla 
nu rile lor (in medie <j nectar pe 
toate G.A.C. : L8C0 kg. griu, 
4.000 kg. porumb boabe, 40 000 
kg. porumb siloz, 1.600 kg. floa
rea soarelui).

♦
Angajamentele luate de mun

citorii. tehnicienii și inginerii 
din cele 6 gospodării agricole 
de stat și 3 stațiuni de mașini 
și tractoare din regiunea Bucu
rești ca răspuns la chemarea 
tonsetâ de colectivele fruntașe 
o rată atașamentul lor față de 
politica partidului, hotărirea lor 
fermă de a intîmpina cel de-a» 
lll-iea Congres al P.M.R. — e- 
veniment de seamă in viața 
partidului și poporului nostru — 
cu noi succese in sporirea pro 
ducției agricole vegetale și ani
male și reducerea prețului de 
cost, pentru a contribui la îm
bunătățirea continuă a aprovi
zionării oamenilor muncii de la 
orașe cu produse agroalimențare 
și a industriei cu materii prime, 
la creșterea bunăstării poporu 
lui muncitor și construirea so
cialismului în patria noastră.

(Agerpres)

• La 22 aprilie la Moscova 
și Leningrad, Kiev și Minsk, 
Baku și Alma-Ata, precum și 
și în alte orașe ale Uniunii So
vietice au avut loc ședințe fes-

;tive cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări a nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin.

într-o serie de orașe și loca
lități din țară au fost dezvelite 
monumente ale lui Lenin. Cu 
prilejul dezvelirii monumentului 
din capitala Tadjikistanului, la 
Stalinabad a avut loc un miting 
la care au luat parte 100.000 
de oameni. La hidrocentrala de 
pe Volga din Kuibîșev a fost 
pusă temelia unui monument 
al lui Lenin.

• La Paris își continuă lu
crările Consiliul executiv al
U. N.E.S.C.O. 0 parte a ședinței 
din dimineața zilei de 22 apri
lie a fost consacrată aniversării 
a 90 de ani de la nașterea lui
V. I. Lenin.

înainte de începerea ședinței 
delegația sovietică a oferit mem
brilor organului conducător al 
L.N.E.S.C.O. daruri reprezen- 
tînd albume fotografice, consa
crate vieții și activității lui V. I. 
Lenin.

Ședința Consiliului executiv a 
fost deschisă de reprezentantul 
Marii Britanii care în numele 
membrilor Consiliului executiv a 
mulțumit delegației sovietice 
pentru daruri și a subliniat că

Prezențe romînești peste hotare
DELHI 23 (Agerpres). — Ni- 

colaie Cioroiu, ambasadorul R.P, 
Romine in India, a oferii So
cietății cinematografice din Delhi 
— la cererea acesteia — pentru 
vizionare, filmul rominesc ,„4llo, 
ați greșii numărul".

Filmul s-a bucurat de o bună 
apreciere din partea asistenței.

Societatea Cinematografici a 
solicitai filmul în vederea proiec
tării lui și in universitățile in
diene.

★
VARȘOVIA 23. — Corespon

dentul Agerpres transmite : La 
22 aprilie, în. cadrul schimburi-

Criminalul nazist Oberlănder refuză 
să demisioneze

BONN 23 (Agerpres). — La 
21 aprilie Oberlănder, ministrul 
de la Bonn — criminal nazist, 
care se află „în concediu", l-a 
vizitat pe președintele Bundes- 
tagului Gerslenmaier și i-a cerut 
într-o formă ultimativă: Bunde- 
stagul trebuie să creeze o co
misie și numai după reabilitarea 
politică deplină de către acea
stă comisie el va fi dispus să-și 
dea demisia.

Abia acum zece zile sub pre
siunea unor fapte incontestabile 
care atestă trecutul nazist crimi
nal al ministrului de la Bom, 
Oberlănder. cercurile guvernan
te ale R.F. Germane au fast 
nevoite sc ia măsuri pentru in- 
lătararee hu din guzem. Ober- 
loader < plecat ia concediu din 
care* dupi cum prese, nu
se rc wsapo-4.

in lețituri cb cererea lui O- 
berliader ca przrire la recbih 
teren ini totală, reprezentanții 
part.de/or de opoziție P^B.C. 
și PLh.C. ca cerut la 22 apri
lie eanedsruhu Adenauer înlă
turarea lui Oberlănder dus pos
tul ce l ocupi.

*
B...W 23 (Agerpres). — Re

fuzul iostulu; nazist și criminal 
de război Oberlănder de a pă
răsi postul ministerial p nă cind 
nu va fi „reatx'ităt pe dep» -r. 
a snroit ndignarea cercurilor 
larji aie opiniei pubike An 
r - 2 r z-
rui J>* U dC, cri-ar și

Continuă represiunile polițienești 
în Uniunea Sud-Aîr:cană

JOHANNESBURG 23 (Age- 
pres). — Afesțuta de presa 
transmit știri despre continuarea 
represiunilor in Uniunea Sud-A- 
fricanâ împotriva tuturor acelo
ra care îndrăznesc să critice le
gea cu privire la introducerea 
stării excepționale-

După cum transmite din Ca
petown core^wndentul agenției 
Reuter, num a ia 22 aprilie a- 
proxima tiv 1.000 de polițiști și 
soldați înarmați, cu sprijinul 
mașinilor blindate, au efectuat 
o razie in cartierul african Lan- 
ga al orașului Capetown. Au 
iost arestate aproximativ 170 de 
persoane. La 21 aprilie, in re
giunea Kronstad, politia a ares
tat 146 de africani pentru dife-

Ziarul „Diinya” despre importanța colaborării 
interbaicanice

ISTANBUL 23 (Agerpres). — 
Reierindu-se la relațiile dintre 
țările ba canice, ziarul „Diinya1 
scrie că în prezent între ele nu 
exista probieme litigioase și că 
aceste țări trebuie să trăiască, 
în pace și prietenie. Relevind 
marea importanță a colaborării

Lucrările intilnirii internaționale a femeilor
COPENHAGA 23. .Trimisul 

special Agerpres transmite : 
Simbătă după-amiază a luat sfir
șit în cadrul lucrărilor intilnirii 
internaționale pentru sărbători
rea celei de-a 50-a aniversări a 
Zilei hlternaționale a Femeilor, 
discutarea rapoartelor.

Membrele delegației femeilor 
din R.P. Romînă au adus o con

membrii Consiliului executiv își 
exprimă respectul față de V. î. 
Lenin.

Duipă cuvîntul prof. N. M. 
Sisakian, membru al Consiliului 
Executiv al U.N.E.S.C.O., repre
zentantul Uniunii Sovietice, a 
luat cuvîntul directorul general 
al U.N.E.S.C.O. V. Veronese 
care a dat o înaltă apreciere 
rolului jucat de acest eminent 
om care ocupă un loc uriaș în 
istoria omenirii. Au luat apoi 
cuvîntul reprezentantul Repu
blicii Populare Polone și repre
zentanta Indiei.

• Oamenii muncii din Fran
ța au sărbătorit festiv împlini- 
nirea a 90 de ani de la naște
rea lui V. I. Lenin. Din iniția
tiva Partidului Comunist Fran
cez în seara zilei de 22 aprilie 
pe strada Marie Rose, în fața 
casei în care a trăit V. I. Lenin 
în anii 1909—1912 a avut loc 
un mare miting consacrat ani
versării lui Lenin.

• Cu prilejul aniversării naș
terii lui V. I. Lenin, Ambasaua 
U.R.S.S. în Grecia a orga&izat 
prezentarea unor filme arfîstice 
și documentare despre V. I. Le
nin. La prezentarea filmelor au 
asistat fostul prim-ministru al 
Greciei, Venizelos deputați, 
conducători ai partidelor politi
ce, oameni de cultură, reprezen* 
tanti ai cercurilor largi ale o 
piniei publice.

lor culturale dintre țara noastră 
și R.P. Polonă, maestrul George 
Georgescu, artist al poporului 
din R.P. Romînă, a dirijat or
chestra Filarmonicii de stat po
loneze, care a executat „Simfo
nia a IX-a“ și Uvertura Coriolan 
de Beethoven Sala, cu pesle 
1.200 de locuri, a fost arhiplină.

Al doiiea concert Beethoven 
dirijat de maestrul George Geor
gescu a avut loc Ia 23 aprilie.

Ambele concerte s-au bucurat 
de un deosebit succes, publicul 
polonez ap’audind îndelung pe 
dirijorul romîn.

trul partidului de guvernămint al 
R.F.G. — Uniunea creștin-de- 
mocrată — se consideră câ prin 
aceas-tă hotărîre „Oberlănder a 
adus prejudicii serioase presti
giului fracțiunii U.C.D.". „in 
Iraoți-u-nea creștinilor-democrafi, 
scrie ziarul, se consideră câ 
demisia lui Oberlănder este sin
gura ieșire posibilă din impasul 
creat**.

Insă, după cum reiese din re- 
la țările presei, Adenauer nu in
tenționează sâ-1 destituie din 
proprie inițiativă pe Obțrlânder. 
Mai mult decît atît, scrie ziarul 
„Geteral Anzeiger-, ,jn sufletul 
său Adenauer manifestă chiar o 
anunJtă înțeiegere față de pozi
ția Iui Oberlănder**.

Poziția lui Adenauer este 
cfiricaQ cu c deosebită aspri
me in articolul de focd al zia- 
r-’.u. „Frankfurter Rundschau**.

Z arul subliniază că Adenauer 
este răspunzător pentru faptul că 
ur fo^: nazist face parte din 
g iverrral R.F.G. „Afacerea Ober- 
land?-, subliniază „Frankfurter 
R’j~d chau“. demonstrează cit 
d? șcb-eda este baza pe care se 
sp- -i democrația în Germania 
occidentală*.

..'re-ia-der trebuie să-și dea 
c-~ sia. scrie ziarul, deoarece 
pri- convingerile sale el apaxținei 
a eix politsdeni din Germania 
care au coDir buft la acapararea 
puterii de către național-socia- 
bști-.

r:ie „delicte*, respectiv pentru 
faptul câ aceste persoane nu a* 
vean certificate de liberă trecere, 
nu erau înregistrați ca șomeri 
și altele-

La 22 aprilie, la Londra a 
avut loc o conferință de presă a 
episcopului din Johannesbur, 
Rivza. care a trebuit să fugă 
din Uniunea Sud-Africană unde 
era amenințat cu arestarea și 

temnița rea fără judecată pen
tru că a condamnat politica ra
sistă a guvernului. El a poves
tit că este persecutat pentru că 
stringea declarații ale oameni
lor care au avut de suferit in 
timpul represiunilor singeroase 
de la Sharpeville.

sirinse dintre statele balcanice, 
ziarul își. exprimă speranța că 
după întîlnirea dintre președin
tele ConsiliuiU) de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hruș iov și pri
mul ministru Al Turciei A. Men- 
deres vor fi create condițiile ne
cesare în acest domeniu.

tribuție însemnată la discuțiile 
din cadrul colocviilor.

Cele 700 de participante din 
73 de țări s au intilnit astăzi cu 
gazdele lor, femeile daneze, in 
marea sală a Teatrului „Tivoli‘\ 
în cadrul unei mari manifestații 
culturale, la care și-a dat con
cursul și solista Teatrului de 
Operă și Balet din București, 
Zenaida Pally.

part.de/or


24 APRILIE —Ziua internațională de luptă 
a tineretului împotriva colonialismului,

pentru coexistență pașnică
Astăzi se sărbătorește Ziua internațională de luptă a tineretu

lui împotriya colonialismului, pentru coexistență pașnică, pentru 
pace. In această zi, fîrăra generație din lumea întreagă iși de
monstrează hotărirea de a lupta pentru lichidarea definitiva a 
colonialismului, pentru apărarea și consolidarea păcii, pentru ca 
între state să se statornicească relații de prietenie și buna înțe
legere. In această zi, în urmă cu cinci ani, la Bandung, repre
zentanții țărilor Asiei și Africii cu aprobat cunoscutele principii 
a’e coexistenței pașnice și au condamnat 
mul. Din inițiativa F.M.T.D, în fiecare an, 

sărbătorește Ziua internațională de luptă 
mului, pentru coexistență pașn ică.

Cu prilejul acestei zile, tineretul romîn 
de solidaritate tuturor tinerilor de pretutindeni care cu hotârire 
luptă pentru împlinirea năzuințelor de libertate și pace ale po
poarelor lor împotriva imperialismului și colonialismului, pentru 
coexistență pașnică.

cu hotârîre colanialis- 
la 24 aprilie, tineretul 

împotriva colonialis-

trimite un cald salut

Ce ar aduce dezarmarea 
afro-asiatice

Ce va oferi dezarmarea gene
rală popoarelor Orientului ? De 
la început menționăm că perso
nalități politice marcante ale 
Asiei și Africii sprijină ideea 
dezarmării totale văzînd în ea 
implicații economice extrem de 
favorabile pentru țările slab 
dezvoltate ale Asiei și Africii.

Țări ca Tailanda, Filipine, 
Iran, Pakistan, Turcia ș.a.m d. 
incluse în pacte de inspirație 
colonialistă sînt copleșite 
obligațiile militare pe care 
le-au asumat.

Despre Filipine, de pildă, 
poate spune că este o țară 
poartă de multi am pe umerii 
săi povara grea a cheltuielilor 
militare. Săptămînalul american 
„United States News and World 
Report** s-a văzut nevoit să re
cunoască că economia naționali 
a Filipinelor se găsește la „li
mitele falimentului". A ci, ideea 
dezarmării a fost primită favo
rabil de opinia publică. E sufi- 
cient să amintim că lichidarea 
bazelor militare străine ar eli
bera pentru agricultură o supra
fața de teren de peste 500.000 
ha ; această suprafață este ega
la cu aceea ocupata în prezent 
de plantafiile de trestie de za
hăr și culturile de tutun. Daci 
Fiiipineie ar reduce cu 50 la 
suta bugetul ei militar care în 
prezent e de 90 milioane dolari 
atunci statul ar putea să pur
ceadă la înfăptuirea unor mari 
programe de construcție printre 
care se numără și un șantier 
naval

Aceleași probleme se pun și 
In fața Yailandei. In țară au 
răsărit ca ciupercile după ploa.e 
tot felul de cazărmi. Din anul 
1951 efectivul armatei a crescut 
de la 32.000 la 120.000 ostași. 
Pentagonul proiectează ca Tai
landa să dispună de o armată 
de 200.000 de oameni. Această 
țară inclusă în S.E.AT.O. cad- 
tuiește pentru întreținerea și in
struirea soldaților și pentru con
strucții militaro-strategice apro
ximativ 75 000.000 dolari. între
buințarea acestei sume în sco
puri pașnice ar favoriza iniție
rea unui sistem complex de hi
droameliorații care ar fi furni
zat populației energie e ectrică 
ieftină, ar fi dat țării milioane 
de hectare irigate cu o producție 
de 750.000 tone orez pe an. Cu 
cei 75.000.000 dolari eliberați pe 
an, Tailanda și-ar permite să 
treacă chiar și la construirea 
unei uzine metalurgice-

Și în Pakistan cursa înarmă
rilor paralizează economia țării. 
E suficient să amintim că în ul
timul deceniu, cheltuielile mili
tare au fost de 1,5 ori mai mari 
decît investițiile pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii și 
ailor ramuri ale economiei. Dez
armarea totală ar fi oferit Pa
kistanului posibilitatea ca nu
mai într-un singur an să duble
ze investițiile statului în indus
tria țării.

Turcia deține al cincilea loc 
în rîndurîle țărilor N.A.T.O. sub 
raportul cheltuielilor militare. 
Turcia se numără și printre pri
mele trei puteri ale lumii capita-

de
Și

se 
ce

liste în ceea ce privește menține
rea unor contingente mari de 
oameni sub arme. Potrivit cu
vintelor istoricului turc Baitir 
„în epoca sputnicilor întreține- 
rea unei armate de 200.000 sau 
de 500.000 de oameni își pierde 
orice sens. în prezent cel mai 
rațional procedeu ar fi să redu
cem cheltuielile militare- și să 
mărim investițiile de capital în 
industrie".

Scriitorul indian Mulk Rajd 
Anand remarca recent într-un 
articol că popoarele Asiei și 
Africii de multe secole jinduiesc 
pacea, bunăstarea. Popoarele 
Asiei și Africii consideră că în 
era coexistenței pașnice, cursa 
înarmărilor, apendice al „războ
iului rece** trebuie înlăturata din 
viața omenirii. Sînt cunoscute 
protestele populației japoneze și 
f.lipineze împotriva prezenței 
bazelor militare americane în 
țările lor. Pe continentele Asiei 
și Africii au fost organizate im
presionante marșuri la care au 
participat sute de mii de oameni 
cerînd încetarea definitivă a ex
periențelor cu arme nucleare. 
Dezarmarea generală și totală 
va contribui nu numai la înlătu
rarea războaielor din viața o- 
menirii, dar va și contribui în 
mod substanțial la progresul ge
neral al țărilor slab dezvoltate 
intr-un ritm mai rap.d.

V. URUM

Fapte grăitoare
c Ziua de 20 octombrie a 

fosț declarată „Ziua Kenyei". 
In această zi cu 8 ani in 
urmă colonialiștii englezi 
masacrat peste 30.000 
africani. Poporul Kenyei 
aduce astfel în 
omagiu său celor căzuți 
lupta pentru eliberarea na
țională.

C In Angola, colonie por
tugheză la o populație bă 
știnașă de peste 4.C00.C00 
locuitori, frecventează școlile 
doar 47.000 copii anual. In 
1957 în universitățile din Por
tugalia studiau doar pa.ru 
negri din Angola.

C Ca rezultat al asupririi 
coloniale engleze, in Nigeria 
97% dintre locuitorii țării nu 
știu nici să scrie nici să ci
tească. 65% din copiii țăra
nilor mor înainte de a îm
plini vîrsta de 2 ani.

O In 1955 autoritățile bri
tanice din Zanzibar au ela
borat un proiect potrivit că
ruia in școlile pentru băști
nași, fiecare clasă nu putea 
să cuprindă mai mult de... 
10 elevi. Scopul acestui pro
iect era de a limita cit moi 
mult posibilitățile de cultura
lizare a indigenilor.

q Presa japoneză arată că 
la acțiunile împotriva „trata
tului de securitate japono- 
american" au participat nu
mai într-o singură zi peste 
4.000.000 oameni care au 
demonstrat în apărarea drep
tului lor la viață.

fiecare

au 
de 
va 
ai 
în

Vizita lui Walter Nash 
în U. R. S. S.
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Șute de mii de africani au pro testat împotriva regimului fascist s' -cs'st instaurat de Verwoerd 
în Uniunea Sud-Africanâ. Aceste demonstrații au fost repnnxrte «'-ge'os la Johannesburg și în 

aite orașe unde numeroși negri cu căzut sece-c- de g;oanțe.

REALITĂȚI SUD-AFRICANE
Evenimentele din Uniunea 

Sud Africană au reținut atenția 
omenirii întregi.

Revista burgheză „France Ob
serv ateur" a publicat sub titlul 
„Deșteptarea neagră' un articol 
despre situația din Uniunea Sud- 
africană semnat de Myrna Blum
berg din care reproducem une^e 
părți.

^La Capetown impuscăîar. e 
n-au făcut decis trei morți. !» 
acest orzț Cangrend •-
frîcan a chemet pe *ețru «• »*- 
tnină acasă gaUn • a de de
liu fi aceasta • foot ong.nea uaei 
acțiuni de undate si rezistență 
care f-a ini. as in întreaga țari.

Greva începută luni, mai aura 
încă și miercuri cu toate că po
liția a arestat in zori pe toți 
conducătorii negri și că grupuri 
de polițiști au vizitat. din casă 
în casă, toate clădirile din o- 
rasul indigen pentru a i „incita" 
pe africani să-și reia lucrul. A- 
fricanii loviți de poliție s-au 
adunat pentru un marș de pro
test spre centrul orașului și s-au 
comasat în fața comisariatului 
cerînd eliberarea conducătorilor 
arestați. Eu însumi mă găseam 
in piața Caledon în fața comi
sariatului — pe cit de mare pe 
atît de urît — cînd mulțimea 
începu să se adune. îndată, un 
șef al poliției, apucînd un mi
crofon, a invitat stăruitor pe 
femeile și copiii europenilor să 
plece de acolo. Atunci, mam 
repezit pe acoperișul unei case 
din fața comisariatului și am 
văzut cum poliția îndrepta mi
tralierele împotriva mulțimii 
care creștea din minut în mi
nut.

Piața a fost repede înconju
rată de un cordon dens format 
din trupele aduse cu mașini 
blindate. Ceva mai departe cu 
două blocuri, alte mașini blin
date păzeau parlamentul. Un 
helicopter al aviației se învâr
tea neîncetat pe deasupra ca
petelor noastre pentru a dirija 
întăririle spre punctele critice. 
30.000 de africani în majoritate 
tineri, înaintau în liniște, cu

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS : Walter Nash, primul mi- 
nistiu al Noii Zee.ande, a or
ganizat la 23 aprilie o conle- 
rinta de presă la Clubul Zia
riștilor din Moscova.

In cursul conferinței sale de 
presă. Waiter Nash a subliniat 
importanța întrevederilor pe 
care le-a avut cu N. S- Hruș- 
ciov și cu a.ți conducători ai 
U.R S.S. El a arătat că a avut 
un schimb sincer și prietenesc 
de păreri cu N. S. Hrușciov 
asupra problemelor internațio
nale actuale. „Convorbirea pe 
care am avut-o cu N. S. Hruș- 
ciov, a arătat W. Nash, mi-a 
întărit convingerea că există po
sibilități de progres in asigUia- 
rea succesului in domeniul de
zarmării”.

Walter Nash a arătat că i-a 
produs o profundă impresie cu
noașterea temeinică de către 
N. S. Hrușciov a istoriei, precum 
și dragostea de țara și popor a 
acestuia-

Raspunzind la o întrebare re
feritoare la crearea in regiunea 
Extremului Orient și Oceanului 
Pacific a unei zâne în care să 
nu existe arma atomică, primul 
ministru al Noii Zeelande a 
răspuns că, după părerea sa, „în 
loc să se caute soluții limitate 
trebuie sa se obțină solutionarea 
atotcuprinzătoare a problemei 
dezarmării".

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS: La 23 aprilie guvernul 
Uniunii R.publioilor Sovietice 
Socialiste a organizat la Ma
rele Palat al Kremlinului o re
cepție in cinstea primului mi
nistru al Noii Zeelande, Walter 
Nash.

Împreună cu Walter Nash, la 
recepție au participat persoanele 
care-il însoțesc.

Din partea sovietică la recep
ție au luat parte Ekaterina Eu-- 
leva, N kolai Ignatov, Erol Koz
lov, Anastas Alikoian Nnritdin 
Muhitdinov, Mihail Suslov, Ni
kolai Svernik, Aleksei Kosighin, 
D nitri Poleanski, miniștri ai 
U.R.S.S, mareșali ai Uniunii 
Sovietice, oameni de știință și 
cultură.

La recepție. Anastas Mikolan 
și Walter Nash au rostit cuvin- 
tări.

Walter Nash a declarat că au 
fost extrem de valoroase con- 

, vorbirile sale cu N. S. Hrușciov 
și ca aiți conducător: sovletci și

îndeosebi convorbirile în legă
tura cu prorxerr.a dezarmării și 
a coexistenței pașnice.

Nash a declarat ca a adus în 
Uniunea Sovietică sent montele 
cele mai calde ale poporului din 
Noua Zeelandă, ale guvernului 
său, și și-a exprimat dorința ca 
U.R.S.S. și Noua Zeelanda să 
fie animale de spiritul colabo- 
rării care domnește în Antarcti
ca. Atunci, a deciarat el, vom 
pași împreună la crearea unei 
lumi mai bune.

In cuvintarea sa de răspuns 
Anastas Mikoian, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a declarat că cu
vântările rostite de Walter Nash 
la Moscova, Leningrad și alte 
orașe au produs o bună impre

sie. Primul ministru al Noi! 
Zeelande, a deolarat Mikolan, 
spune ceea ce ii dictează inima.

Râspinzind lui Nash care a 
declarat că orașele pe care le-a 
vizitat se deosebesc intre ele, 
A. I. Mikoian a subliniat: toate 
orașele sovietice au o trăsătură 
comună: de a consacra toate 
forțele și capacitățile construi
rii societății comuniste fericite și 
asigurării păcii pentru toți oa- 
men.i.

A. I. Mikoian a subliniat că 
opinia publică din Uniunea So
vietică a acordat o înaltă apre; 
ci are declarațiilor sincere ale lui 
Nash cu privire la necesitatea 
corxlstenței pașnice și atitudinii 
sale pozitive față de planul so
vietic de dezarmare generală.

Lucrările Comitetului celor zece state 
pentru dezarmare

GENEVA 23 (Agerpres). — 
V. A. Zorin, șeful delegației so
vietice în Comitetul celor zece 
state pentru dezarmare, luînd 
cuvintul în cadrul ședinței ordi
nare prezidate de reprezentantul 
Poloniei, a declarat următoare
le : Prima etapă a tratativelor 
noastre se apropie de sfirșit. In 
fața popoarelor din întreaga lu
me puterile occidentale trebuie 
să răspundă la următoarele în
trebări : intenționează sau nti 
ele să rezolve în mod practic 
problema dezarmării generale și 
totale ca sarcină urgentă a mo
mentului de față ? Au ele in ve
dere să pornească pe calea ‘înde
plinirii practice a rezoluției 
O.N.U. cu privire la dezarmarea 
generală și totală, sau renunță 
la această rezoluție ?

Șeful delegației sovietice a 
declarat în continuare : Trans
punerea in viață a rezoluției A- 
dunării Generale a O.N.U. cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală este o sarcină de u- 
riașă însemnătate istorica. A- 
cestui țel înalt îi corespunde pe 
deplin pianul sovietic de dezar
mare generală și totală

Propunem, a continuat V. A. 
Zorin, să trecem la soluționarea 
acestei probleme in mod direct 
— pe calea elaborării unui tra
tat cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Delegațiile ță

rilor socialiste au prezentat spre 
examinare comitetului „Princi
piile fundamentale ale dezarmă
rii generale și totale" — docu
ment care are drept scop să 
consemneze toate punctele de 
contact ale pozițiilor părților, 
semnalate în cursul tratativelor. 
Spre regret, nici această propu< 

.nere a statelor socialiste nu gă
sește sprijin din partea delega
țiilor occidentale.

V. A. Zorin a arătat că pla
nul occidental ca și cele nouă 
puncte prezentate de reprezen
tantul S.U.A. nu prevede nici 
dezarmarea generală, nici dez
armarea totală. Toate măsurile 
prevăzute de acest plan au 
drept scop stabilirea unui con
trol, fără dezarmare și, de fapt, 
al controlului asupra înarmări
lor.

Șeful delegației bu’gare. M. 
Tarabanov, a criticat „cele nouă 
puncte** prezentate anterior de 
delegatul S.U.A., Eaton. El a 
arătat că scopul lor este să in
ducă în eroare opinia publică 
mondială creînd impresia că ar 
urmări dezarmarea.

Continuă demonstra 
antiiisînmaniste

■ ■

■ F *■

Solidari cu lupta 
tineretului lumii 

împotriva colonialismului, 
pentru coexistenta pașnica

(Urmare din pag. 1-aJ

Nota guvernului sovietic 
adresată guvernului japonez

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS: L> 22 aprilie Andrei 
Gromiko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S^ a remis o 
notă ambasadorului Japoniei la 
.Moscova, S. Kadowaki, în care 
guvernul sovietx iși reafirmă 
poziția expusa in notele sale din 
27 ianuarie și 24 februarie a.c. 
și sabiimaza d:’n nou că guver- 

răspundere pentm consecințele 
tnejeser;: t'atatului militar ja- 
pMo-anerican.

Aceasu netă constituie un 
răspaas Ia nota guvernului ja
ponez 1 tr.irt:e.

Get sovietic califi'ă
drtoc hpMe de temei afirmați le 
^fertsare la pretinsul tel de- 
fensrT al tratatului japono- 
amerkan și dedări ca aceste 
aftmafi na pot ascunde carac
terul Ea m:I:tar st, agresiv.

Formulînd din nou pretenții 
neîntemeiate asupra unor teri
torii aparțioind U.R.S.S., se 
spune in notă, guvernul Japoniiei 
afirma în mod arbitrar că in 
baza declarației comune cete 
două părți ar fi căzut de acord 
ca problema teritorială să ră- 
mină descinsă. Guvernul sovietic 
respinge această afirmație, intru- 
cît un astfel de acord du a exi
stat și nici nu putea exista. Pro
blema teritorială dintre U.R.S.S. 
și Japonia a fost rezolvată și 
consfințită de acordurile inter
naționale corespunzătoare, care 
trebuie să fie respectate.

Nu este greu de văzut, se sub
liniază în notă, că propaganda 
tendențioasă desfășurată în Ja
ponia in jurul problemei terito
riale nu servește decît la agra
varea relațiilor sovieto-japoneze.

J? vȚ;. Ș.'-W

Recent a avut loc un mare miting al minerilor din bazinul carbonifer Miike și a membrilor 
familiilor lor. In total au participat la această adunare urmată de demonstrație, un număr 
30.000 de persoane. Minerii și familiile lor au manifestat împotriva „tratatului de securitate" 
japono-american, împotriva înarmării atomice a Japoniei și contra așa zisei „raționalizări a in
dustriei" care aruncă pe stradă numeroși muncitori. Acest miting este urmarea acțiunii inițiată 

de Uniunea minerilor din Japonia. In fotografie: un aspect de la miting.

Foto : JAPAN PRESS SERVICE-Tokio

rinescu s-a referit la lupta 
F.M.T.D. si UIS. împotriva co
lonialismului și pentru coexis
tență pașnică. Sesiunea Comite
tului Executiv al F.M.T.D. care 
a avut loc recent la Conakry, 
capitala Guineei, s-a pronunțat 
cu fermitate împotriva colonia
lismului, pentru apărarea drep
turilor vitale ale tineretului afro- 
asiatic, în sprijinul mișcării de 
eliberare 
af-ate sub 
generație de pretutindeni 
conștientă 
mării generale și totale ar per
mite lichidarea înapoierii in care 
se află o serie de țări ce au su
portat vreme îndelungată jugul 
colonial. Dezarmarea genei ală 
și totală este cerința vie a tine
retului lumii, 
rul, deoarece tineretul de pretu
tindeni este 
de faptul că prin 
generală și totală s-ar exclude 
definitiv războiul din viața so
cietății.

Vorbitorul a arătat că sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romî-n, mobilizați de Uniu
nea Tineretului Muncitor, tine
rii din țara noastră sărbătoresc 
ziua de 24 aprilie muncind cu 
entuziasm în opera de construi
re a socialismu.ui. Tineretul 
nostru, împreună cu întregul po
por, întâmpină prin noi succese 
in muncă cel de-al 111-lea Con- 
gies al Partidului Muncitoresc 
Ro-mîn, eveniment de mare în
semnătate în viața poporului 
nostru.

Tov- Toma Marinescu a ară
tat că, pentru meritele lor in 
lupta împotriva colonialismului 
și pentru coexistență pașnică, 
F.M.T.D. a acordat 20 de diplo
me de onoare unor activiști ai 
U.T.M. și unor organizații 
U.T.M.

în încheiere vorbitorul a spus: 
De ziua solidarității rnternațio-

naționa.ă din țâriie 
jugul coionial. Tinăra 

este 
că realizarea dezar-

a arătat vorbito-

tot mai conștient 
dezarmarea

nale ca hota : ">•'etalai po
triva co’oaia!.saw a. și peatra 
coexistea.a pajn «, tina-a ge
nerație din ratra noastră iș: »- 
lătură g a sa: rr:. oanecr de ti
neri din lumea întreaga care cer 
să se pună capăt pentru totdea
una jugulai colonial. să se res
pecte drepinl la libertate al po 
poarelor subjugate de a- 
liști, să -.reteze războîu rece, 
să triumie spiritul tratativelor 
în relațiile intre state, să se în
făptuiască deza.ma.ea genera.a 
și tota.ă.

Au luat apo? curintiM tinerii 
Kypros Kypria.nide^ merr.jru al 
Secretariatului organizației de 
tineret Edon d:n Cipru, care ne 
vizitează țara, Abdeinadpd Kari 
Tani d:n Algeria, și Mansour 
Ghaniale din Iordania, studer.ți 
la Institutul de petrol. g3Ze și 
geologie, Tchadje Christ opt ie
din Camerun, student la Institu
tul medico-, armaceutic. și Ed
mond Frederic din Guiana Fran
ceză, student Ia Institutul agro
nomic din București. Infâțișind 
numeroase aspecte 
grea a popoarelor și tineret lui 
țarilor lor, vorbitorii 
niat sprijinul pe care 
din țările lor l-a primit din 
part a organizațiilor internațio
nale ale tineretului și studenți
lor, din partea tinerilor din di
ferite țări, printre care și țara 
noastră.

Aplauze repetate, ovații, lo
zinci scandate minute în șir au 
sublimat solidaritatea tineretului 
romîn ou tineretul de pretutin
deni care luptă împotriva colo
nialismului, pentiu < 
pașnică.

In încheiere s-a 
unei telegrame din p 
rilor din București 
Federației Mondiale _ ___
retului Democrat și Uniunii In
ternaționale a Studenților.

In continuare a fost prezentat 
un program artistic.

Montgomery consideră 
că dezarmarea e pe deplin 

realizabilă
OTTAWA 21 (Agerpres). — 

TASS: La 22 aprilie feWmare- 
șalaj Won garner . care se «fi* 
la Ottawa iatr-o vizită de 4 zi'e 
a deciarat la • amtennț* de 
presă ci este tunpu; ca Occiden
tul m la eapă pregătiri pentru 
rtrragerea din Europa a tnine- 
ter engiere. a*ner1cane și cana
diene. El a spus că este twnpul 
ca trupele acestor țări să inc?, 
teze de a mai «upa stele stră- 

' ine.
Sa încape aici o îndoială, a 

spus că Rusaa -nu intentio- 
- nează cituși de puten să imre- 
| prindă a-t atac nuclear- împo

triva Occidentului.

Amintind de vizita făcută la 
.Moscova anul trecut Montgo
mery a relevat ca guvernul Uni
unii Sovietice luptă cu hotărâre 
pentru ridicarea nivelului de trai 
ai poporului sovietic și că acest 
scop poate fi realizat numai îi 
condiții de pace.

Montgomery a declarat că 
conducătorii politici din Occi
dent trebuie să-și concentreze 
a:enția asupra dezarmări care 
es:e pe d plin rea izabilă. Li
derii politici d n Occident, a a- 
dăuyat el, trebuie să privească 
lucrurile în mod raalist. Occi
dentul trebuie ,,să recunoască că 
există două Germanii...".

din Cor ia do Sud
SELL 23 (Agerpres).— TASS: 

Seul și o serie de alte orașe din. 
Coreea de Sud continuă să ră- 
mînă în stare de asediu. Autori
tățile se tem de noi tulburări ale 
poporului. Căile de acces spre 
Palatul prezidențial sînt blocate 
de tancuri și automobile blin
date. Seulul are aspectul unui 
oraș de front.

La Seul vărsările de sînge au 
încetat, însă lupta pentru putere 
continuă. Speriat, Li Sîn Mau 
recurge la tot felul de manevra 
— schimbînd aproape din oră în 
oră tactica — pentru ca să-și 
mențină dictatura. Partidul de
mocrat, care desfășoară o ofen
sivă împotriva lui, cere concesii, 
promițînd în primele clipe de 
panică că va reorganiza guver
nul, în prezent Li Sîn Man, da
torită faptului că se teme de noi 
explozii ale mîniei poporului, a 
hotărît șă creeze „un Cubiinet de 
miniștri provizoriu**. Potrivit ști
rilor primite din Coreea de Sud, 
se pare că Li Sîn Man va rămîrie 
președinte, însă fără să fie tot
odată și șeful guvernului.

Situația s-a complicat datorită 
faptului că vicepreședintele Tian 
Men (democrat) și-a dat demisia 
la 23 aprilie fără să mai aștepte 
expirarea termenului împuterni
cirilor sale și a cerut dizolvarea 
parlamentului și organizarea de 
noi alegeri.

In timp ce la Seul domnește 
haosul politic, din celelalte re
giuni ale țării sosesc știri cu pri
vire la noi acțiuni ale populației 
îndreptate împotriva regimului 
terorist. In portul Incion, pe un
de acum 15 ani trupele ameri
cane au călcat pe pămîntul Co
reei, a avut loc o nouă de
monstrație la care au participat 
mii de oameni. Conducerea Con
federației Muncii din Coreea de 
Sud, care întrunește aproximtiv 
300.000 membri, a declarat că de 
acum încolo rupe orice relații 
cu partidul liberal.

Li Sîn Man și adepții săi con
tinuă manevrele.

din viața

au subîi- 
tineretul

coexistență

dat citire 
partea 'tine- 
T adresată 

a Tine-

BELGRAD. — Lucrări’? celui 
de-al V-lea Congres a< Un unii 
socialiste a poporului muncitor 
din Iugoslavia au luat »Trșit la 
22 aprilie.

Congresul a adoptat noul sta
tut ș» o rezoluție cu privire ia 
sarcinile uniunii socialiste și a 
ales oeganele de conducere. Io- 
sîp Broz Tito a fost rea.es pre
ședinte al U.S.P.M.I.

La începutul ședințe» din după- 
amîăza de 22 aprilie. Iovan Ve- 
selînov. membru al Com totului 
Executiv al C.C. al U.C.I.. a 
rostit o ouvîntare consacrată ce. 
lei de-a 90-a aniversări a nașterii 
lui V. I. Lenin.

ATENA. — La 22 aprilie au în
ceput la Atena tratativele poli, 
tice și economice greco-arrerica- 
ne. După cum relatează presa, 
aceste tratative constituie o pre
gătire în vederea vizitei la Ate
na a secretarului de stat Herter, 
care va avea loc la începutul lu
nii mai.
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ANKARA. — Intr-un comuni
cat oficial publicat în ziua de 22 
aprilie de Ministerul de Externe 
al Turciei s? arată că primul mi
nistru turc. Menderes, va face o 
vizită oficială in Grecia între 26 
și 30 mai.

MOSCOVA — La 23 aprilie s-a 
deschis la Moscova ceia de-a 
doua sesiune a Comisie’ mixte 
pentru aplicarea convenției pri
vind pescuitul în apele Dunării. 
La lucrările sesiunii participă 
membrii comisiei și experți din 
R. P. Bulgaria, R. P. Romînă, 
Uniunea Sovietică și Iugoslavia.

In calitate de observatori a- 
sistă reprezentanți ai R. P. Un
gare.

Sesiunea a fost deschisă de 
ministrul Aleksandr Ișkov, mem
bru al Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S.

CARACAS. — După cum trans
mite din Caracas corespondentul 
agenției United Press Internatio
nal, guvernul din Venezuela a 
declarat oficial că șeful recentei 
rebeliuni antiguvernamentale, ge. 
neralul Castro Leon, a fost prins 
de către autoritățile guvernamen
tale Președintele Betancourt a 
declarat că generalul Castro 
Leon va fi, de îndată, deferit ’«nu» 
tribunal militar.

------•-------

Lion Feuchtwanger, cunoscutul 
scriitor german care a încetat 
recent din viață, și-a petrecut 
ultimii 20 de ani in Statele U- 
nite unde se refugiase de perse
cuțiile regimului nazist. Casa sa, 
situată lingă Oceanul Pacific, « 
fyst transformată in Muzeu prin 
grija Universității din Lot .4w- 
geles.

Uriașa sa bibliot  ecă va fi pusă 
la dispoziția studenților.
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