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Vizita tov. Gh. Gheorghiu-Dej 

la Cluj
: în zilele de 11—14 martie a.c. tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
sosit la Cluj pentru a participa la lucrările Conferinței regionale 
de partid impreunâ cu tovărășii N. Ceaușescu și L. Râutu, a 
vizitat întreprinderi industriale, șantiere de construcții, instituții 
de cultura din Cluj, Turda și Cimpia Turzii.

Ei au fost însoțiți de tov. V. Vaida, prim-secretar al Comite
tului regional P.M.R. Cluj, și de alți membri ai Biroului Comite
tului regional de partid.

In dimineața zilei de 11 martie oaspeții au vizitat întreprinde
rile „Herbak lanoș“, „Unirea" și „Tehnofrig*,  unde s-au interesat 
de procesul de producție, de munca organizațiilor de partid și 
a conducerilor tehnico-administrative și s-aâ întreținut cu nu
meroși muncitori, tehnicieni și ingineri.

Seara, ei au asistat la un spectacol de galâ dat In cinstea 
partkipanților la Conferința regionala de partid.
, In ziua de 14 martie, dupâ încheierea lucrărilor Conferinței de

Miercuri 16 martie 1960

partid, au fost vizitate șantierele de locuințe de pe strada Horia, 
șantierul Casei Studențești și al Complexului sportiv. La Univer
sitatea „Babeș-Bolyai* 1 oaspeții au avut convorbiri cu cadrele 
didactice privind activitatea acestei instituții de invâțâmînt su
perior și au vizitat laboratoarele și căminele universității. Stu
denții le-au făcut o primire plină de entuziasm și bucurie.

O mare mulțime de oameni ai muncii din Cluj s-a adunat 
să-l salute pe tov. Gh. Gheorghiu-Dej, făcind o puternică ma
nifestație de simpatie partidului și Comitetului Central.

In aceeași zi a avut loc o intilnire prietenească cu un grup 
de oameni de știință și cultură din orașul Cluj.

Apoi au fost vizitate Uzinele Chimice din Turda și Uzinele 
Industria Sîrmei din Cimpia Turzii.

La întreprinderile vizitate, pe străzile orașului Turda și la ple
carea din gara Cimpia Turzii, oamenii muncii au salutat cu 
căldură pe tov. Gh. Gheorghiu-Dej.

V-ați întrebat vreodată cum 
se economisesc milioanele la 
Uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală? V-ați gindit că ele 
întruchipează priceperea prolec- 
tanților, hărnicia turnătorilor 
și strungarilor, strădania debi- 
tatorilor și lăcătușilor ? Privind 
șirul de mașini agricole la care 
recent a fost prinsă marca fa
bricii, ne-am întrebat cum se 
vor naște cele 10.000.000 lei și 
cele 650 tone de metal pe care 
tineretul, răspunzind *“!J
tinerilor de la Uzinele 
Ploești — „Nici un 
leu risipit fiecare leu 
fructificat" s-au an
gajat să le economi
sească în acest an, 
cum muncesc tinerii.
ce fac pentru ca să 
valorifice rezervele 
interne ce mai există?
Raidul întreprins în cîteva sec
toare ne-a înlesnit să 
tem succesele pe care 
lizează sub conducerea 
zației de partid, alături 
lalți muncitori tinerii fruntași 
în întrecere pentru economii. De-

asemeni și... orificiile prin care 
unii tineri mai risipesc bani, ori- 
ficii care astupate din timp ar 
face să crească valoarea econo
miilor.

Soluțiile par simple 
după ce au lost 

descoperite
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In orașele regiunii Bacău, re
giune cu un profil industrial din 
ce în ce mai pronunțat, se con
struiesc an de an un număr tot 
mai însemnat de locuințe și clă
diri social-culturale. Anul trecut, 
pentru oamenii muncii din ora
șele regiunii au fost construite 
2136 apartamente. Totodată, la 
Bacău și Adjud au fost date In 
folosință două școli de 7 ani, tn 
noul oraș Onești o școală medie, 
la Tg. Ocna o casă raională de 
cultură, iar la Bacău a fost con
struit noul cinematograf „Ion 
Creangă' și a fost renovată clă
direa Teatrului de Stat. La Pia
tra Neamț a fost creată o secția 
a Teatrului de Stat din Bacău.

In cursul acestui an sfaturile 
populare construiesc alte peste 
2.600 de apartamente. In orașul 
Bacău sint In construcție peste 
400 de apartamente din fondul 
Întreprinderilor. Noi locuințe «Irrt 
In construcție de asemenea la O- 
oești, Tg. Ocna și In alte loca
lități.

subansamble, s-a născut din 
studierea posibilităților care duc 
la economii — o idee.

— Eu propun, a zis respon
sabilul, să nu mai aruncăm 
capetele de la lanțul cumpe
nei. Uite, să prindem 
unele lingă altele și să 
dăm. Brigada a fost de 
Rezultatul ?

in februarie ne-a spus 
nisțul. Vătavu, brigada a 
misit în acest fel 3.700 
lanț (metal).

— Adică 15.540 lei 
tat Marin Polifrone, 
organizației U.T.M.

Ideile nu se nasc 
peste noapte. Ideea 
frămîntărilor de zile 
mîni, al studiului întreprins la 
fiecare loc de muncă. Băieții 
din brigada lui Ion Ștefu erau 
necăjiți că oricît ar ti fost de 
atenți atunci cînd ungeau pie
sele cu valvolină sau ulei, a- 
cestea se prelingeau pe jos, ri- 
sipindu-se.

— Ce-ar fi să nu mai tur
năm uleiul ? a propus cineva 
din brigadă. Uite, cu o pen
sulă putem unge piesele fără 
ca să pierdem o picătură. Ni
meni nu se gîndise la o ase
menea idee, dar cînd a venit, 
ea a părut foarte simplă. La 
începutul lui martie, potrivit 
tradiției, brigada și-a analizat 
munca. Cu acest prilej la capi
tolul realizări a notat: în două 
luni din reducerea consumului 
specific la ulei și valvolină s au 
realizat economii de peste 
1.300 lei.

Am cunoscut mulți tineri des
toinici (unii din aceștia, prin
tre care Nicolae Sindie și 
Tudor Pirone, au propus cabi
netului tehnic, inovații ce aduc

zalele 
le su- 
acord.

comu. 
econo- 
kg. de

a comple- 
secretarul

însă așa, 
este rodul 
și săptă-

economii antecalculate de circa 
60.000 lei) care încearcă să 
aducă în munca lor, a tovară
șilor cu care lucrează, ceva 
nou. S-au gîndit ei însă la toa
te posibilitățile, pe care le au la 
îndemînă ? Există un plan te
matic de inovații. Ce a făcut or
ganizația U.T.M. pentru cu
noașterea lui de 
Puține lucruri.
rea și entuziasmul ce-i caracteri
zează tinerii n-ar putea să-și 

aducă contribuția la 
---------- schimbarea construc

tivă a capacului ce 
împiedică intrarea 
prafului in reductor? 
Dacă acesta, 
exemplu, s-ar 
nu din fontă prin 
turnare, ci din 
blă prin ștanțare 

s-ar economisi anual 4.000 kg. 
de metal. Nu ar putea oare și 
tinerii de la carcase să se 
ocupe de rezolvarea înlocuirii 
grupurilor conice cu curele de 
transmisie trapezoidale, inovație 
ce ar aduce anual, o economie 
de 44.000 kg. de metal ? Fi
rește. A existat însă mai puțină 
preocupare în acest sens și o 
rezervă prețioasă — inovațiile 
— a fost folosită mai puțin.

spre 
face

ta-

Miopia automulfumirii
In sectorul I turnătorie aproa

pe 80 la sută din muncitori sint 
tineri.

Despre el am aflat la condu
cerea sectorului că sub condu
cerea $1 cu ajutorul organiza
ției de partid au adus o mare 
contribujie la economisirea in 
două luni a sumei de 123.771 
lei din angajamentul anual de 
760.000 lei. Ni s-au dat șl nu
me de fruntași: Păun Pirlog, 
responsabil de brigadă, Vlad 
Viorel, maistru la formare, 
Roșu Alexandru, Iile Niculae, 
de la mașina de format etc. 
Așa cum este și firesc, 
interesat dacă mai sint 
lităti 
fulul

ne-am 
posibi- 
meta-de economisire a 

încă nevalorîficate. 
S au făcut multe la noi, 
privința reducerii maselo-și în

tajului, — ne spune inginera 
Maria Drăgan, responsabila re
sortului producție din biroul 
U.T.M.

LIDIA POPESCU

Maestrul Leopold Emeric și flal- 
gerista Ana Da rad ies de la
Filatura „8 martie- din Gheor- 
ghienj discută despre noi posi
bilități de lichidare a ruperii 

firului de in la laminor,

------•------

Minerii economisesc 
lemn de mină

La Universitatea „Babeș-Bolyaî*

în întreaga țară s-a deschis 
„Decada cărții tehnice**

Marți s-a deschis în întreaga 
țară „Decada cărții tehnice-, or
ganizată cu prilejul împlinirii a 
10 ani de activitate a Editurii 
Tehnice. Această manifestare ex
primă interesul de care se bucură 
astăzi cartea tehnică, larga ei 
răspîndire în rîndul oamenilor 
muncii. In întreprinderi și instig 
tuții au loc, cu acest prilej con
ferințe, simpozioane, întîlniri cu 
cititorii, expoziții și bazare ale 
cărții.

Prima zi a decadei a fost mar
cată în Capitală prin mai multe 
manifestări. La Librăria Acade-

naiati și o expoziție a eirțfl 
nice.

Numeroși cititori ai etrțfl tab- 
nice s-au întîlnit marți dupi-a- 
miază în aula Bibliotecii centrale 
universitare, unde au ascultat 
conferința „Literatura tehnică în 
domeniul energeticii, electroteh« 
meii și radioelectron.idi“, pe care 
a ținut-o Grigore Marin, adjunct 
al ministrului Transporturilor șl 
Tdecomunicațiilorj

(Continuare în pag. 3-a)

In cadrul cercurilor științifice de la Institutul Politehnic din 
Galați, studenții desfășoară O Interesantă activitate, lată doi 
studențl din anul IV mecanica, lucrlnd la determinarea expe

rimentală a rezistentenței aerodinamice.
Foto : N. STELORIAN

miei, acad. I. S. Gheorghiu, vi
cepreședinte al Academie; R. P. 
Romine, a vorbit despre „Car
tea tehnică tn slujba construirii 
socialismului". Aici a fost ante.

•----- •------ ;

Construiesc 
o șosea comunală

tn aceste zile ale primăve
rii, tinerii din G.A.C. Săce- 
le, raionul Hîrșova mobili
zați de organizația de bază 
U.T.M. participă cu elan la 
diferite acțiuni de folos obș
tesc.

Astfel, un mare număr de 
tineri contribuie la lucrările 
de amenajare a șoselei care 
trece prin comună. în fiecare 
zi numeroși tineri printre 
care Gheorghe Dante, Mihai 
Prică, Gheorghe Bratu și al
ții transportă zilnic cite 6-8 
metri oubi piatră. Tinerii din 
gospodărie s-au angajat ca 
prin muncă patriotică să 
transporte încă 1.000 m.c. 
piatră pe această șosea, con
tribuind astfel la amenajarea 
ei în vederea circulației auto
buselor.

ION PERȘINARU 
inginer

Minerii din bazinul carbonifer 
Schitu Golești acordă o atenție 
deosebită economisirii lemnului 
de mină. In acest scop, la ar
marea galeriilor și abatajelor ei 
folosesc pe scară tot mai largă 
prefabricate din beton. Cea mai 
eficace metodă de armare cu 
prefabricate din beton s-a do
vedit a fi in aceste exploatări 
armarea cu inele de bo-lțar din 
beton. Ca urmare, minerii de 
aici au redus consumul de lemn 
de mină, într-o lună de zile cu 
4,7 la sută față de consumul 
planificat. Minerii din exploată
rile Godeni, de exemplu, au e- 
conomisit în aceeași perioadă 
139 mc lemn, cei de la Jugur 
68 mc, Iar minerii de la Pes
cărea sa 31 mc.

însemnate economii de lemn 
de mină au realizat minerii din 
bazinul Schitu Golești și prin 
perdimensionarea lemnului la 
suprafață, adică folosirea lem
nului în dimensiuni potrivite 
locurilor respective de armare. 
Cele mai mari economii de lemn 
le-au obținut folosind aceasta 
metodă brigăzile d§ mineri con
duse de comunistul Gh. Toma 
de la exploatarea Godenî, cele 
conduse de Nicolae Murăruș și 
Gh. Alexe de la exploatarea 
Pescărea sa și altele.

Hotârîți să extindă în conti
nuare armarea cu prefabricate 
din beton și grinzi metalice, mi
nerii acestui bazin carbonifer 
s-au angajat ca în cursul a- 
cestui an să economisească pes
te 1.300 mc lemn.

(Agerpres)

„Prietenii 
filmului**

Zilele acestea, peste 200 de ti
neri muncitori — membri ai 
cercurilor de „prieteni aj filmu
lui” din întreprinderile raionu
lui Bălcescu — s-au Întîlnit. la 
Casa de culturi a tineretului din 
raionul lor, cu 50 de tineri re
gizori, operatori ți scenariști de 
la Studioul „Alexandru Sahia". 
In cadrul tntllnirii au fost pre
zentate o serie de filme docu
mentare, producții ale Studiou
lui „Alexandru Sahia", printre 
care „Primii pași ai lui Ionică", 
„Lacul cu nuferi", „Din construc
țiile Capitalei".

Cu prilejul discuțiilor care au 
urmat, cineaștii au împărtășit ti
nerilor muncitori din experiența 
lor. Totodată ei i-au invitat pe 
aceștia să viziteze studioul, să 
asiste la filmări.

(Agerpres)Tineretul - mai aproape de muzică
In recentul articol de fond 

^Muzica înfrumusețează viața" 
ziarul „Scinteia" a analizat fe
lul în care se desfășoară în 
toată țara acțiunea de formare 
a unui public muzical larg de 
oameni ai muncii, de educare a 
gustului estetic, de stringere a 
legăturii instituțiilor muzicale 
cu masele largi. Cred că nu 
există muzician, instrumentist, 
cîntăreț sau compozitor care să 
nu fi simțit o îndreptățită mîn- 
drie la citirea acestui articol. 
Căci, ce poate da unui artist 
satisfacție mai mare decît con
știința faptului că arta sa con
tribuie la înfrumusețarea vieții 
poporului său. Odată cu această 
mindrie siir.țim și marea răs
pundere pe care o avem de a 
satisface setea de frumos a 
marilor mase, de a învăța de 
la marele public și a contribui 
în același timp la formarea gus- 
tului său artistic. lată o sar
cină măreață, visată de artiștii 
din toate timpurile, pe care nu
mai cei ce au fericirea de a 
trăi intr-o țară socialistă, în 
plină revoluție culturală, au 
mindria dar și răspunderea de 
a o d .ce la bună îndeplinire.

Ca urmare a îndrumării par
tidului, la consfătuirea organi
zată acum un an de către Di
recția generală a artelor s-au

de Laurențiu Profeta
trasat sarcini tuturor instituții
lor muzicale, și în special fi
larmonicilor și operelor în ve
derea atragerii la viața mu
zicală a maselor largi și în pri
mul rînd a tineretului.

Este știut cît de mult iubesc 
tinerii cintecul și jocul. La 
virsta adolescenței muzica poate 
avea un rol însemnat in for
marea caracterului, în educarea 
sentimentului, în dezvoltarea 
conștiinței socialiste. De aceea, 
filarmonicile și operele din în- 
treaga țară au ieșit „în întîm- 
pinarea publicului" adresîndu- 
se în primul rînd tineretului.

Trebuie spus că unele insti- 
tuții muzicale au obținut fru
moase succese în această acti
vitate. Ele au organizat concer- 
te-lccții, concerte populare, con
certe }n deplasare în incinta 
unor mari întreprinderi, în 
școli, cluburi sau cămine cul
turale. Filarmonica din Bucu
rești a organizat în 1959 a- 
proape de 3 ori mai multe con
certe în deplasare decît în 1958. 
De asemenea la sediul acesteia 
se organizează periodic concer- 
te-lecții pentru studenți. Opera 
din Iași care a reușit în 1959 
să-și dubleze numărul de spec
tacole și spectatori acordă o

deosebită atenție atragerii la 
spectacole a tineretului. A de
venit un lucru obișnuit ca în 
frumoasa sală a Operei din Iași 
să poți zări sute de fețe tinere, 
de copii și adolescenți urmă
rind cu aviditate și pasiune 
spectacolele. In 1959 Op.ra din 
lași a organizat 19 spectacole- 
lecție pentru tineri muncitori și 
elevi. La concursul „Prietenii 
operei" au participat elevii șco
lilor medii și utemiști de la fa
brica de antibiotice și I.C.E.T.

Filarmonica din Cluj a fost 
primită cu entuziasm de oame
nii muncii în concertele-vizită pe 
care le-a făcut în întreprinderi 
ca uzinele Carbochiin, Unirea, 
„Janos Herbak" și altele.

Fără îndoială că aceste suc
cese la care s-ar mai putea 
adăuga și altele obținute de 
orchestra Radio, de orchestrele 
din Ploești, Botoșani, Craiova 
sau Focșani, arată că există o 
atitudine nouă în munca filar
monicelor și teatrelor muzicale, 
că se acordă o atenție sporită 
acestei probleme caracteristice 
vieții noastre muzicale în plin 
avirrf al revoluției culturale.

Un rol important în munca 
de educare muzicală, îl au emi
siunile speciale ale Radio-ului

care reușesc într-o formă atrac
tivă să familiarizeze pe ascul
tători cu noțiunile de bază ale 
muzicii.

Trebuie însă să arătăm că 
sîntein abia la început. Chiar 
acela instituții citate ca frun
tașe nu se pot lăuda că au 
folosit din plin resursele imen
se ce există în ceea ce pri
vește atragerea de mii și mii 
de noi iubitori ai muzicii In 
sălile de concert. Aceasta pen
tru a nu mai vorbi de institu
țiile ce au arătat un slab in
teres pentru munca de populari
zare a muzicii în masele largi 
cum sini filarmonicile din Si
biu și Tîrgu Mureș sau orches
trele simfonice din Bacău, Ga
lați și Iași. Nu e de mirare că 
la aceste instituții numărul 
spectatorilor continuă a fi scă
zut în timp ce la altele 
în 1959 acest număr a cres
cut în proporție de 20 pinâ la 
53% față de 1958.

Experiența ne-a arătat că nu
mai acolo unde a existat o co
laborare strînsă între organiza
țiile de masă și instituțiile de 
artă s-au înregistrat succese. 
Forma cea mai potrivită prin 
care se poate organiza sprijinul 
reciproc între organizațiile

(Continuare în pag 3 a)



In două decade — 
peste 6000 hantri

In cadrul cercurilor de cultura generală, colectiviștii din G.A.G „2 Octombrie" comuna Vinători, 
regiunea Galați, ki îmbogățesc cunoștințele.

Foto : AGERPRES

Intre mecanizatorii de 1« 
S.M.T. Vizirii, regiunea Ga
lați, se desfășoară acum o în
suflețită întrecere pentru e- 
xecutarea lucrărilor din ac
tuala campanie în timpii op
timi agrotehnicii și de cea 
mai bună calitate. La G.A.G 
„Nikos Beloianis4* din comu
na Bordei Verde, brigada 
condusa de comunistul Xi- 
colae Șuțeanu, în strînsă co
laborare cu tinerii colecti
viști din brigăzile de cîmp 
ale gospodăriei colective, pun 
acum bazele recoltelor mari 
pe care s-au angajai să le 
realizeze împreună. La 
G.A.C. „Drumul lui Lenin" 
din comuna Viziru, mecar.i- 
zatorii din brigada lui lor. 
Păun pregătesc terenul pen
tru însămînțările din epoca 
a doua. Toate brigăzile 
desfășoară acum o activi tace 
rodnică. Numai în două de
cade, mecanizatorii, folos'".d 
timpul prielnic de lucru, au 
realizat un volum de pesîe 
6000 hantri.

P. M.MSW

La „masa rotundă“ a fruntașilor

In excursie...

Ideia unei scurte • întae fmn-
teși ai recoltelor bogate in oo'e ocestc 
*ă-și * ' ” ’ ”
cec 
siloz 
bine 
alții.

9 - -Chior docă, p-ocnc. ^urtas despre ccra 
e vorba nu s-au intibut și au s-ca «cx£ nici
odată, ei și-au spus po'C' e s-C- cor-cc- 
tut unii pe alții și cu căzut coe de oco'd 
nu întRnindu-se -nr-u- toc ar _->e -*v-c
sola, ci... in mote'toicî de foțâ- YîbMh 
pe toți cei de mai jos la tecta de ■■■€&. 
am cules de la fiecăta pfeere proc-' ex
periența persona1 □ cstgcct s ocw- P»-- 
nem totul față-n fotă

Discuția a început «eecL
Cui să dom c«»X- f S-c e<c*.

din „sclă“ o mină.
- Poftiți to^jresc ingtea
— Sînt de ia gosoodc-c 

duri) raionul Rknnicu Sorcc E xw 
ne-am ,.adunat" ojcî ce sâ 
loc experiența unu ic c- c or-- c -. s 
vățăm unii de Io o*  Lc • rc-e:- 
dârie, anul trecut am abfMt “ 
porumb-siloz !-c hectc'
- O producție bunâ. s£s-"< 

Comșa, brigadier de : ~: 
colectiva Bordei Yente dr 
Joți. Cu patru nm aoi atol
- Vă rog. Icsați-o ta tare
- In primiri rind weoc ta ta 

noi n-am făcut oa cai coat dos l 
siloz locul „cenușăresei*  cM • 
teren, l-om dat un pdariat ta | 
care l-am arat »n toomnâ ic 
bișnuită și pe care a**  cătat 
naturale, cite 20-25 to-->e te 
urma am ales somînțâ >.-c, 
proba de germinoȘe p or? ’ 
timp, adicâ odată cu pac^^d 
boabe.
- De cîte ori 1-00 prbjfitf tari 

din „solă“.
- De două ori.
» Puțin.
« Asta e a devorat Docă- 

tnei ori obțineam o prodjcțe i
- îmi permit să foc pe ac a

vații la ceea c« a sc.s *-c  : : i
G.A.C. Ziduri, intervine tc* 1_’ 
cercetător principal Ic * •- - -• ne 
tari pentru cultura porumbute z : 
terenul pentru porumbul seat ta I 
toamna chiar și mei od^ dec*  ce» 
porumbui-boabe. De c«ț— 
suficiente numai ingrâsă**-etae  voa 
nevoie și de ingrășărr -te -« 
200-300 kg. de azot oase c Secsc-

— Noi, cum v-am spus, ~-.e-. -e 5 
rul de la Bordei Verde, cm ce: - 
kg. Ic hectar. E drept co c- o»'.*  -*  
foarte bun, ploile neou w-4 «a 
afară de asta noi l-cm seoeta 
des, și ăsta cred că e secret- sjco! 
Am lăsat doar 40 d« cm. înt-w rineW.

M Și ciți ștkrieți «ț» io f- î -C^eed

împărtășească or" oHox
moi buna in cv*Vvorec  pc-jobor. - 
ni sxj pâr*  tte*esc “te Deryjr e 
co și fruntașii $c frrețe iz-' be ’c

In legătură cu experiența 
bună a unor fruntași în 
cultura porumbului * siloz

j utobuzul apucă pe șoseaua 
spre Ploești. Viteza creștet 
Fișîitul cauciucurilor pe 

asfalt îți dă senzația plăcută a 
kilometrilor pe care îi lași în 
urmă. Difuzorul iți atrage mereu 
atenția și te solicită să privești 
mereu pe geam: Bdneasa, Snago- 
vul în dreapta, Otapenii, Săf- 
șica... Apoi, pînă la Ploești, ghi
dul O.N 'T.-ului cedează locul
excursioniștilor. Se improvizează, 
cu ajutorul microfonului de lin
gă șofer, un adevărat program 
de cinlece bănățene romînești, 
maghiare și germane. Fiecare 
cintăreț din rindul tinerilor co
lectiviști timișoreni, este aplau
dat cu dărnicie. Vin apoi glu
mele, și ele nu sfirșesc decit in 
clipa in care autobuzul oprește 
lingă halele din centrul Ploeștiu- 
lui. Toată lumea L —
chioșc de ziare și 
propiere Csie luat cu asalt. In 
zece minute in chioșcul respectiv 
nu se mai află nici o carte poștală 
ilustrată. Aproape toți tinerii 
scriu cărți poștale ilustrate acasă, 
în satele din jurul Timișoarei. 
Badea Nicaiina scrie : ,Jdâ aflu 
in Ploești. Vi trimit un crimpei 
din chipul lui. Plecam spre Cîm- 
pi.na și apoi la Doftana. Vă sărut 
pe toți''. Mime sau poimîine po
ștașul din Satchinez, regiunea Ti
mișoara, va bale la poarta părin
ților Nicolinei.

— Hei, tovarășe Badea, veste 
de la fiică !

Străbatem Ploeștiul. Ghidul ne 
informează din mers despre in
dustria petroliferă a orașului, 
despre instituțiile sale cultu
rale. Dincolo de Ploești, înspre 
Băicoi, apar sondele. Majorita
tea tinerilor n-au văzut sonde 
deât în fotografii sau pe ecra
nele cinematografelor. Uite-le 
acum in realitate, in plină ac- 
tznLate. Prilej pentru ghid să 
/ară un istoric al dezvoltării in- 
•sstriei petrolifere din țara 
mustri, arâtind viața minunată 
de azi a sondorilor, bogată in 
fzeeete, in comparație eu viața 
eres, plini de izul mizeriei, din 
trecui. Dealurile Cimpinei ne 
pr.^mc scăldate in soarele pn- 
rtăverii. Trecem prin oraș ți o 
Toim la dreapta. Coborim in 
• ateu Teiegis. Doftana se ivește 

» n bot de deal și ia 
se întinde liniștea. Ve- 

construită de bur- 
intre 
mai 

muncitor, 
pare • apariție ire

al cerului

coboară. Un 
reviste din a-

a
groazni- 

din 1940 llie 
adună în 
comemora-

dărâmăturile căreia 
în noaptea 

cutremur

UN BRIGADIER 
DESTOINIC

Tînărul brigadier de cîmp Ion Vlad, de la gospodăria agr 
colă colectivă „llie Pintilie" din Farcaș ele, raionul Caraca 
este pe drept cuvînt un fruntaș al recoltelor bogate. Ani 
trecut brigada condusă de el a obținui față de celelalte br 
gâzi de cîmp ale gospodăriei producții mai mari. La grîu c 
pildă, media la hectar a fost de 2600 kg. Producția la p 
rumb a fost de asemenea mare, Ca și producțiile la sfeclă, ori 
și alte culturi. Pentru anul acesta și-a propus să depășeas< 
producțiile planificate. Cum reușește șî să obțină produc] 
mari vom încerca să vă arătăm în imaginile de mai jos.

sub 
murit 
cului 
Pintilie. Tinerii se 
cerc în jurul plăcii
tive și păstrează un moment de 
reculegere. Se depune o coroana. 
Alături de noi, un grup de tu
riști sovietici, veniți și ei să cu
noască trecutul de luptă al co
muniștilor din Romînia, aduc 
salutul poporului-frate.

La cimitirul „Trei pruni" din 
vale, tinerii dau glas cântecu
lui Doftanei și jură la mormin
tele eroilor clasei muncitoare 
să urmeze neabătut calea pe 
care au mers ei, calea arătată de 
partid, să lupte cu lot sufletul 
pentru construirea societății so
cialiste.

Drumul continuă mai departe. 
Autobuzele coboară și urcă pe 
serpentinele Carpaților. Obiec
tivul următor : Sinaia și cas
telul Peleș.

Pe seară, la întoarcere, Ște
fan Pătroiu, zootehnist din gos
podăria agricolă colectivă Sînan- 
drei, îmi este vecin de scaun. 
Mi se pare un tînăr tăcut, puțin 
închis în el. Toată lumea cin tu, 
glumește, ride. Pătroiu stă tăcut, 
cu ochii pierduți pe fereastră. 
Nu-l tulbur din gîndurile lui 
cu toate că aș avea mare poftă 
s-o fac. După puțină vreme se 
apleacă spre mine ca și cum ar 
vrea si-mi facă o mărturisire.

— Frumoasă excursie, tovară
șe, spune el. Nu te uita la mine 
că tac mereu... așa mi-i firea. 
Tare greu îmi este să arăt 
ce-i în mine, nu găsesc cuvinte. 
Cind m-oi întoarce în colectivă 
va trebui să țin un referat des
pre călătoria asta în fața 1 
miști lor. Mi-am notat tot ce , 
buia din ceea ce am văzut 
tare-mi este teamă că nu 
găsi cuvintele potrivite ca 
spun tot ce simt și gîndesc.

11 încurajez și-i spun că nu 
trebuie să alerge după cuvinte 
meșteșugite. Cu cuvintele lui sim
ple ra spune mult mai mult.

— Mi pricep mai bine la 
creșterea vitelor decit la scris și 
vorbit. Asta-i treabă de gazetar, 
oftează el amărit.

Nu-i treabă de gazetar, tova
rășe Pătroiu. Cei din colectivă 
te-au trimis pe dumneata in 
excursie tocmai pentru că te pri
cepi mai bine in creșterea oi
țelor, ca o recompensă pentru 
munca dumilale. Așa ci. și de 
dota asta, m datoria si foci 
treabă Sum.

In zare apar luminile Bucu- 
reșt ulzi. Peste • oră pe tinerii 
colectiviști ii va primi m os po
pa teatral CJ" Jl- Ciulești, cu 
piesa „Aristocrații*  de Pogodin. 
Muze, dnmsmcn, cor vizite Mu
zeul de Istoria partidului, Mu- 
natd de Științe Naturale, șen- 
benl de itinttrucții de blocuri 

Jetului JUpoUie», 
taoz de egremmn 
» OAJ. W rwR

ute- 
tre- 
dar 
voi 

să
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Fote : AGERPRES

Insămințatul trebuie să se focă fo timp șl în cele mai bl 
cond-ții. Brigadierul verifică semănătoarea, verifică d< 
insămințatul se face la distanța și la adîncimea optimă.

Un bun brigadier învață, este mereu fa curent c-u ee 
nou în știința agricală. Și nu de puține .ori pe Ion Vlad 
prind orele tinzii a-le serii aplecat deasupra unei cărți agi 
tehnice.

---------•----------
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o»-

Cum aplici ceea

In serele G.A.S. Popeșt -Lcor- 
deni se recoltează calele. 

Foto : N. STELORIAN 
------•------

Prin muncă voluntară — 
construcții de interes 

obștesc
Membru gospodăriei agricole 

colective din Ottina, regiunea 
Constanța, au hotărîl să con
struiască, prin mancă volun
tară, un magazin mixt. Noua 
construcție va contribui la îm
bunătățirea aprovizionării săte
nilor, precum și la înfrumuseța
rea comunei.

Și în alte gospodării agricole 
Colective s-au luat hotărîri ase
mănătoare. Prin muncă volun
tară, colectiviștii din regiune au 
ridicat în ultimii ani sute de 
construcții de interes general.

colectmrata.

tri â aim maadri ca aad remfcra- 
rea orgaamWa de parad. au
tori de rereeaăre și de wdaU 
eoleefnrib iii.lari ta-ae adat 
și e ap aiuri la Mărirea și dau. 
voi area camoanâ a gospodăria 
collctni

curauiai seral UJJL care a-a 
ținut de mriad la lecția: -Des
pre documentele plenarei CC ai 
P.M.R. din J-5 decsnbne IlfâS*.  
Scoțind in esidenți succesele 
repurîile in munca de transfor
mare sooalLstâ a agriculturii ca 
urmar*  a aplicării cu consecs ențâ 
a politicii lemmata a partidului 
nostru, cursanții s-au oprit In 
mod deosebit asupra unor capi
tole din expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej care se 
referă \ perspectivele dezvoltării 
agriculturii socialiste in anul

capM driprt dezvoltarea ol- 
ară parwoibehsi pentru sdoz ca 
Mra a oeateri rac ide a pro- 

de c»r*  și de tipie- 
Hs*  aem iasă la gospodâHa 
calacCad *■  aa sra a-
caaM alefl*a  covesntâ acestei 
otai. No mo: departr decit a- 
aa vocan sapralețeie desluuie 
pan ara carinaraa porumdaliu si- 
ia< oa iaac foarte revtriose și pe 
leaonâe orie moi slab pradurtive. 
Ba, aou toc*.  datorMâ faptului 
că aa s-ao ie speriat «o strictețe 
rrgaWi agroleteoce de 
aere a aceste oaitun.
as fost sUbe. sub 
paaitfuăți. obtiaa- 
da-»e ia medie 
KMt kg porumb 
săoi ia ha.

Peatra aceste tip
sia au spus la se
minar, utennștii Tra
ian Sporea și Alexaodru Olani o 
vină :mporurv.ă revine 
nizatiei U.T.M.. nouă 
X am hiat inițiativa să 
de buruieni ioturile cu 
siloz de parcă n-ar fi I 
interesul gospodăriei să 
râm o recoltă sporită de furaje 
pentru animale.

In acest an consiliul de con
ducere al gospodăriei colective 
a planificat să fie insămințate 
50 de ha cu porumb-siloz de pe 
care se obține o producție de 
50.000 kg la ha. Această canti
tate de porumb-siloz va consti- 
tui baza furajeră pentru orește-

inlreți- 
xezuitatete

nea și ingrăsarea animalelor și 
ifteeosete pentru creșterea pro
ducției de lapte. Țmind seama 
de aceste sarcini însemnate care 
suu in fața gospodinei, cursan- 
țu au făcut rn discuțiile lor pro
punerea ca organizația U.T.M. 
sâ mobilizeze pe tinerii colecti
viști la participarea mai activă 
in îndeplinirea obiectivelor econo
mice concrete din planul gospo
dăriei și in primul rînd muncilor 
de întreținere și insilozare a po- 
rumbiriui-sLoz. L’temiștii Ion Po
pa și Mihail Guoss au făcut pro
puneri ca unele din aceste lucră- 
ri să fie executate prin muncă

La un seminar 
al Invățămîntului politic U. T. M

Și orga- 
tuturor, 
curățim 
porumb- 
fost in 

i asigu-

ase-

voluntară de către brigada wte- 
mistă de muncă patriotică.

Cursanții au acordat de 
menea o atenție deosebită în dis
cuțiile lor din seminar perspecti
velor de dezvoltare a sectorului 
zootehnic al gospodăriei colec
tive. ..După cum se știe, a spus 
brigadierul Vasile Găitan, secre
tarul organizației U.T.M. — a- 
nul trecut. în sectorul zootehnic 
au lucrat doar 3 utemiști. Anul 
acesta sectorul nostru zootehnic 
se va dezvolta mult. Numai nu
mărul bovinelor va crește la 
500 din care peste 200 vor fi 
vaci cu lapte. De aceea eu so
cotesc că organizația U.T.M. de 
la noi, urmi nd inițiativa orga ni

ce înveți
tivilatea practici, cursanții au 
făcut in cadrul seminarului și 
unde propuneri interesante me
nite sâ contribuie la ridicarea 
activității organizației U.T.M. 
din gospodărie.

Dar discuțiile dki acest semi
nar au scos la iveală și unele 
lipsuri care mai există in conți
nutul invățămîntului politic. Unii 
cursanți participă activ la dis
cuții. explică bine ideile teore- 
lice dar nu întotdeauna se dove- 
dese tot atit de activi în aplica
rea în practică a celor învățate. 
Itemișlii Benone Tohâneanu, 
Ion Olteanu, Ion Schoppel au 
vorbit frumos in seminar des
pre sarcinile care stau in fața 
organizației U.T.M. privind dez
voltarea sectorului zootehnic al 
gospodăriei, dar atunci cind li 
s-a propus să lucreze in acest 
sector au refuzat. Cauza acestor 
lipsuri constă in aceea că de 
multe ori discuțiile în seminar, 
chiar cînd se referă la activitatea 
practică a organizației U.T.M. 
se desfășoară „în general” și nu 
in strînsă legătură cu sarcinile 
de organizație ce revin fiecărui 
cursant in parte. De aceea este 
necesar oa atit propagandistul 
cursului seral. Aurel Dan, cît și 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. să controleze îndeaproape 
eficacitatea invățămîntului 
litic 
dul

xației U.T.M. de 
„Scinteta" raionul 
trebuie sâ indruene un 
mai mare de tineri spre sectorul 
zootehnic. Ce-ar K de pildă, dacă 
am crea la sectorul zootehnic o 
echipă de tmeret.

Ceilalți cursant: care au luat 
cuvîntul in cadrul seminarului 
au susținut propunerea ca anul 
acesta un număr mat mare de 
tineri să devină crescători de 
animale.

Propunerile făcute de utemiști 
la seminarul cursului serai au 
fost discutate apoi la o adunare 
generală deschisă a utemiștilor 
și tinerilor în care 
sarcinile ce revin 

U.T.M. 
pentru 
și mai 
țări rea 
organizatorică 
gospodăriei 
tive.

Seminarul cursu- 
13.T..M. asupra do- 

plenarei G.6. al 
din 3—5 decembrie 

și-a atins scopul. Dis- 
purtate au ajutat 

mai

ta GJLT 
Filimoai Scrbu

s-au stsbilit 
organizației 
în acest an 
a contribui 
mult la în- 

economico- 
a 

colec

lui seral 
cumentelor 
P.M.R.
1959 î 
cuțiîle purtate au 
cursanților să înțeleagă 
profund politica partidului no- 
' J construire a socia

la sate precum și 
ce revin organizațiilor

stru de 
lismului 
sarcinile 
U.T.M. de la sate în lupta pen
tru transformarea socialistă a 
agriculturii și întărirea econo- 
mico-organizatorică a unităților 
agricole socialiste existente. Dez- 
bătînd problemele teoretice ale 
lecției io strînsă legătură cu ae-

po- 
asupra cursanților. mo- 
în care aceștia aplică în 

viață cunoștințele
ideologice acumulate 
politic.

politice și 
la cercul

ION ANDREI

Ion Vlad știe că un lucru esențial în reușita campaniei 
primăvară este colaborarea dintre brigada de cîmp și 
gada de tractoare.

— N-avea grijă — îi spune tractoristul -- voi face o 
era re de cea mai bună caiitate I

Pentru cq lucrările să se desfășoare într-adevăr bine, 
de echipă trebuie să știe in fiecasp seară ce e de făcu 
doua zi. întotdeauna din discuți -e cu ei ies la iveală 
bune pentru munca brigăzii.

Acestea, și încă multe alte depr^deri de muncă ale tini 
lui brigadier Ion Vlad sint să asigure producții
mai mari.

Fate-text: MIHAI CARANFI



ta 7 decembrie 1887, Vladimir 
llici, expulzat în unma participării 
la tulburările studențești părăsi 
Kazan u-J, mutîndu-se la Kokuș- 
kino.

Ne avînd posibilitatea sâ-și ur
meze studiile la universitate, Vla
dimir llici, cu o energie sporită, 
se apucă de învățat, silindu-se 
nu numai să nu rămînă în urma 
colegilor lui, dar să-i întreacă, 
să învețe materia și mai apro.- 
fiindat, și mai temeinic decît ei. 
!n cele din urmă așa s-a și în- 
tîmplat. Cînd a dat examenul de 
stat fără frecvență, in 1891, la 
u n i vers ita tea din Pete rs burg, 
Vladimir IIici q obținut nota 
maximă la toate obiectele și i 
s-q acordat o diplomă de gra
dul întîl, sau cum i s-ar spune 
astăzi, o „diplomă de merit4*,  ca 
unul care dovedise cunoștințe 
mult mal adinei și mai temeinice 
decît studenții care frecventa
seră cursurile timp de patru ani.

*) Fragment din cartea „Stu
dentul Ulianov" de B. Volin, în 
CUT'S de apariție în Editura ti
neretului.

(Urmare din pag. l-a)

U.T.M. si instituțiile muzicale 
este aceia a contractului de co
laborare. Din păcate de multe 
ori Inițiativa unor instituții mu
zicale de a organiza concerte 
în întreprinderi, în școli sau 
cămine culturale s-a izbit de 
indiferența unor responsabili 
culturalii din comitetele de în
treprindere sau unele comitete 
U.T.M. care corrfundînd pro
priul lor gust cu cel al munci
torilor, pretindeau că acestora 
nu le place opera, sau muzica 
instrumentală și simfonică. Gît 
de departe de adevăr sînt a- 
eeste afirmații au dovedit-o căl
dura și entuziasmul cu care au 
fost primite operele și filarmo- 
picile noastre în toate deplasă
rile pe care le-au întreprins.

Cercul de chimie „Petre 
Porii" de la Școala medie nr. 
1 din Beiuș, regiunea Ora
dea sub îndrumarea tov. pro
fesor Cornel Pop a organizai 
o interesantă expoziție des
pre masele plastice.

Deschiderea expoziției a 
fost precedată de o dezba
tere asupra istoricului și 
structurii, despre prepararea 
și întrebuințarea maselor plas
tice.

La această discuție au par
ticipat numeroși părinți, oa
meni ai muncii din orașul 
Beiuș, invitați de cercul de 
chimie. Elevii Rodiea Tuduce, 
Viorel Popa și Mihai Ovanez 
au făcut referate bine docu-

l-n iarna anului 1887-88, el 
citi foarte mult. Dulapul din 
odăița lui era plin cu cărți. A- 
vea la îndemină o adevărată co
moară. In bibliotecă se aflau co
lecțiile complete ale celor mai 
bune reviste literare și social-po
litice dintre anii 1860—1880. Se 
aflau acolo „Sovremennik" a lui 
Cernîșevski și Dobroliubov, 
„Russkoe slovo“ a lui Blagos- 
vetlov și Pisarev, revistele „Zna- 
nie‘* și „Slovo" unde se publicau 
articolele profesorului N. I. Zi- 
ber, unul dintre propagandiștii 
doctrinei economice a lui Marx 
în Rusia. Tot acolo se găsea șl 
„Otecestennîie lapiski**  - revistă 
editată la început de Nekrasov 
și apoi de Sa I tic o v-Seed rin, 
„Russkoe bogatsvo**  și „Russkaia 
fnîsl".

Concurs de călărie
SîmAăîd

repurtat 
mutarea 
de 1-0 
In cea
va avea loc joi. cu albele va 
juca Botvinik.

Tinerele Florica Aldea și Ana Văduva din sectoral II lenjerie 
al Fabricii de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej” sînt eleve în 
clasa IX-a la cursul seral. Ele vin la biblioteca fabricii pentru 

a-și lua că^rți necesare studiului.
Foto : N. STELORIAN

T ineretul mai aproape
de muzică

Expoziția cercului 
de chimie

in pofida cenzurii, în aceste 
reviste se aflau nenumărate ar
ticole cu teme soc icul-economice 
- descrieri din viața rusă, pă
trunse de o ironie amară. A- 
procpe in fiecare număr al re
vistelor găseai numele lui Saltî- 
kov-Scedrin, Nekrasov, Uspenski 
sau Korolenko. Aceste reviste nu 
neglijau nici una din problemele 
mai mult sau mai puțin impor
tante ale vieții literare ruse.

Cu sosirea lui la Kokușkino, 
ruta obișnuită a „ poșta lioa ne - 
lor" din partea locului se schim
bă. Acum zurgălăii troicilor poș
tale trezeau adesea cu larma 
lor împrejurimile rustice, liniștite. 
Pachete, voluminoase eu cărți, 
reviste, ziare, soseau cu regu
laritate de la rudele din Ka- 

III. Aprofundî nd 
teoria revoluționara

zan. După un timp oarecare, 
ele erau trimise îndărăt la bi
blioteca orașului Kazan și în lo
cul lor veneau altele noi.

Vladimir IIici n-a avut voie să 
părăsească cătunul Kokușkino 
pînă în toamna lui 1888, cînd i 
se îngăduie să se mute la Ka
zan, dar fără dreptul de a se 
înscrie la universitate.

Familia UI ia nov s-a instalat 
la Kazan în casele unei oare
care Orlova, de pe Pervaia 
Gora, din apropierea așa numi
tului cîmp Arskoie. Căsuța a- 
ceasta cu un cat, așezată dea
supra malului povîmit, s-a pă
strat pînă în zilele noastre. As
tăzi, se află acolo casa-muzeu
V. I. Lenin. Aici, într-o odăiță 
mică de la parter, cu o singură 
fereastră, a petrecut Vladimir 
llici toamna, iama și aproape 
toată primăvara, adică pînă în 
luna mai 1889.

Locuința — povestește Ana lll-

1 muncii 
vom reuși 

puternică 
efectiv la 
artistic al 
interesantă 
răspindirea

și amatori, 
în prezent

Legînd mai strins munca ar
tiștilor profesioniști de aceea a 
activiștilor pe lirlmul 
culturale de masa 
să creăm o pîrghie 
care va contribui 
dezvoltarea gustului 
maselor. O formă 
care contribuie la 
muzicii în masele largi o con
stituie spectacolele realizate in 
colaborare de către formații de 
artiști profesioniști 
Din păcate există 
prea puține manifestări de acest 
fel, deși numeroase coruri de 
amatori au ajuns la un nivel 
artistic ce le-ar putea permite 
să colaboreze intens cu orches
trele simfonice. Un exemplu 
pozitiv în acest sens îl consti
tuie inițiativa Orchestrei sim
fonice din Ploești de a prezenta 
în colaborare cu o formație co-

mentate în care au subli
niat avîntul pe care l-a luat 
în țara noastră producția de 
mase plastice. A urmat apoi 
deschiderea expoziției. Vizi
tatorii au urmărit cu multă 
atenție planșele, schemele 
care sînt executate de elevi, 
care arată modul de fabricare 
a maselor plastice, etc.

Și prin această 
cercul de chimie 
la educarea unor 
practice, în rîndui 
a dragostei pentru
ajută să aprofundeze mai 
temeinic materia predată ta 
orele de curs.

expoziție 
contribuie 
deprinderi 

elevilor, 
chimie, ii

BORNEL JUN8 

nișna - avea un balconaș șî o 
grădiniță destul de pitorească 
chiar sus pe deal. La parter, 
cine știe de ce, se aflau două 
bucătării, iar la etaj, camerele 
de locuit. Volodea și-a ales una 
din bucătării, cea nefalosită 
fiindcă era izolată și mai po
trivită pentru învățat decît odăile 
de sus. Acolo, înconjurat de 
cărți petrecea cea mai mare 
parte a timpului. Tot acolo a 
început să studieze primul vo
lum din „Capitalul4* lui Karl 
Marx. Mi-cduc aminte cu cît a- 
vînt și însuflețire îmi vorbea, 
seara cînd coboram la el ca să 
stăm la taifas, despre principiile 
doctrinei lui Marx și despre ori
zonturile noi pe care 
dea această doctrină.

le desehi-
Și acum

in odăița 
acoperită

mi se pare că-4 văd 
iui, așezat pe plita 
cu ziare și gesticulind cu ener
gie. Răspindea atita încredere, 
incit se transmitea și celor cu 
care discuta. De pe atunci, știa 
să convingă și să te cucerească 
cu vorba sa. iar cînd in studiile 
lui găsea ceva nou, nu se putea 
stăpîni să nu împărtășească 
descoperirea și altora, recrutînd 
astfel noi odepți. Adepți de a- 
ceștia, tineri cu idei revoluțio
nare, care studiau și ei marxis
mul, găsi curind Volodea la Ka
zan* 4.

Printre primele cercuri marxi
ste înființate la sfîrșitul deceniu
lui al 8-lea, era așa numitul 
„cerc fedoseevean", creat de 
N. E. Fedoseev în anul 1888 și 
desființat de jandarmi în vara 
anului 1889.

In rețeaua de cercuri fedosee- 
vene legale, care de la început 
aveau o nuanță social-doma

Tal a ciștigat pjima 
partidă în meciul 

cu Botvinik
La Teatrul „Pușkin" din Mos

cova, In fața unei săli arhi
pline, s-a disputat marți prima 
partida a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre marii 
maeștri sovietici Mihaii Botvi
nik și Mihail Tal. S-a jucat o 
variantă a apărării franceze în 
care Mihail Tal, cu albele, a 

o victorie strălucită la 
32. Scorul meciului este 
în favoarea lui Tal. 

de-a doua partidă, care 

și duminică pe 
din parcul „Gh,

B DUMITRESCU

Cum se pot economisi milioanele Iată un aspect de la cercul de 
pian al Palatului de cultură 

din Pitești,
Foto : S, NICULESCU

baza hipici
Gheorghiu-Dej"*  din Capitală va 
atee loc un i 
organizat de 
București. La 
probe vor fi 
buni călăreți 
burile C.C.A.,
Știința, Centrul de tineret și al
tele. Simbătă concursul începe la 
ora 14, iar duminică de la ora 
9,30.

concurs de călărie 
clubul ,J)inamo- 

\ Mariui diferitelor 
pmenți cei mei 
reprezentând rlu 
Dlnamo, Recolta.

rală de amatori, fragmente din 
oratoriul „Pe lespedea eroilor*  
de S. Sarchizov.

Poporul nostru este unul din 
cele mai muzicale popoare. 
Mărturie a acestei deosebite 
muzicalități sta imensul teza.if 
folcloric al patriei noastre. Iată 
de ce popularizarea și râspin-, 
direa largă a muzicii, deser
virea sistematică a nevoilor 
estetice ale maselor de oameni 
ai muncii, constituie o datorie 
patriotică.

(Urmare din pag, l-a)

Aproape că nu mai văd ce se 
poate face.

Așa să fie oare ?
Cum se face că nu vede to

varășa ingineră canalele prin 
care se mai pierde metal ? Cum 
se explică că dinsa nu vede că 
Stan Petre lucrează cu mașina 
nereglată și că nu repară bine 
formele, că Radu Ion, Țupuran 
Ion și AngheJ Ion nu toarnă 
corect și lasă bavuri mari, că 
se pierde metal din cauză că 
oalele de turnare fiind umplute 
peste prescripțiile tehnologice 
împroașcă la turnare metalul ? 
Cum nu vede că din închiderea 
necorectă a formelor se risipesc 
zilnic, în cele trei schimburi, 
60—70 kg. de metal ?

— Ce, trebuie să urmăresc 
munca fiecărui tînăr ? spunea 
supărată inginera Dragan. Este 
imposibil. In virtutea acestui 
„imposibil**  nu face aproape 
nimic. Multe alte lucruri nu 
vede inginera Drăgan. Nu vede 
faptul că pămîntul de la for
marea manuală, atunci cînd 
este scos mai conține cel puțin 
1 kg. de metal, că unele piese 
sînt supradimensionate etc.

— Supradimensionări ? Par 

erată nu se aflau numai tineri 
din universitate și licee, ci și 
muncitori. Altfel de cercuri se 
înființaseră la fabricile de praf 
de pușcă din Kazan, la fabrica 
Alafusov.

Intr-un asemenea cerc fedo
seevean, Vladimir li ici a studiat 
multe lucrări importante marxi
ste. Astfel, a studiat primul vo
lum din „Capitalul**  lui Marx, 
„Originea familiei, a proprietății 
private și a statului* 4 de Engels 
și cartea lui Kautski „Doctrina 
economică a lui Karl Marx” pe 
care membrii cercului o traduse
seră în limba rusă. In orele de 
studiu se făceau lecturi și din 
lucrările editate de gruparea 
„Eliberarea muncii**  mei ales din 
operele lui G. V. Plehanov.

Cărțile lui Plehanov „Diver
gențele noastre**  și „Socialismul 
și lupta politică" impresionaseră 
adine pe Vladimir llici, dezvă- 
luindu-i multe din aspectele po
litice ale țării. In aceste lucrări, 
Piehanov polemiza cu ideologii 
narodnicismului - pe atunci 
„stâpinitorii minților**  - interpre- 
tînd in chip marxist problema 
capitalismului în Rusia, a pieții 
interne ș.a.m.d. Tot în lucrările 
acestea ce-i drept într«o formă 
mai generică - el punea în fața 
socialiștilor sarcinq lor centrală 
- crearea partidului proletar 
marxist. In una din scrisorile lui 
către A. M. Gorki, din februarie 
1908, Lenin li povestea cu cită 
atenție urmărea controversele 
partinice de filozofie, începind 
cu lupta lui Plehanov împotriva 
lqi Mihailovski de la sfîrșitul 
anilor 80 și pînâ în 1895.

A fost o perioadă de studiu 
temeinic al teoriei revoluționare 
în care Lenin vedea o armă de 
luptă împotriva țarismului odios 
și a atotputerniciei capitalului. 
Ond plecă de la Kazan la Sa
mara, Lenin era un marxist con-

Pregătirile lotului 
de totbal al R. P. R.

Echipa lotului de fotbal al
R. P. Romine va întîlni astâzi 
dcpă-amiazâ, de la ora 16, pe 
stadionul Republicii, într-un 
meci de verificare, formația ce- 
hoslovacâ Spartak Hradec Kra- 
Iove. Evoluția selecționabililor 
echipei noastre stîrnește un inte
res deosebit în riadul amatorilor 
jocului de fotbal din Capitală. 
Partenerul de antrenament, 
Spartac Kralove, este una din 
cele mai bune formații de club 
din țara prietenă, astfel că jocul 
promite un spectacol sportiv de 
calitate.

în cursul zilei de marți antre
norul echipei R.P.R., A. Botescu 
a făcut unele modificări m lotul 
reprezentativ Apolzaa a anunțat 
că nu va putea juca astăzi fiind 
suferind. în locul Iui pe postul 
de stoper vor evolua cite o re
priză I. Lazăr și Ioniță. Din lot 
au fost scoși Oaidă și Macri in 
timp ce Tătaru nu va putea 
juca. în prezent fiind accidentat 
Este de asemenea problematică 
pentru astăzi prezența în forma
ție a lui Constantin care nu este 
complet restabilit. Lotul R.P R. 
va prezenta următoarea formație: 
Voineseu, Greavu (V. Zavoda), 
I. Lazăr (Ioniță), Soare, Jenei. 
Al. Vasile, Hașoti (Cacoveaau), 
Seredai (Constantin), Diunțescu 
(Dridea), Eftimie (Maieianu), 
Raksi.

La urinele siderurgice „Ni
colae Criștea“ din Galati se a- 
cordă o atenție sporită elimi
nării timpilor neproductivi prin 
scurtarea duratei de imobilizare 
a agregatelor pentru reparații. 
La linia Il-a de laminare, de 
exemplu, timpul prevăzut pentru 
efectuarea reparației generale a 
fost redus cu o săptămînă. Aici 
s-au obținut și cele mai mari 
sporuri de producție evidențiin- 

nedumeriți și inginera și secre
tarul organizației U.T.M.

Și totuși...
In sectorul mecanică II, 

unde ne am continuat raidul 
strungarul Ștefan Roșu discu
tă aprins cu maistrul.

— Șaibele trapezoidale vin 
tari de la turnătorie și măresc 
timpul de prelucrare. Cum să 
facem economii ? Și uitajl-vă 
aici, șaiba are un adaus de 
prelucrare peste prescripțiile 
tehnologice de 5 mm. Nu-i pă
cat să se piardă ia fiecare 
șaibă 2 kg. de fontă ? Parcă 
cei de la turnătorie n-ar putea 
lupta pentru economii I

In acest sector vin 
se supradimensionate și de la 
atelierul de debitare, în ciuda 
faptului că și tinerii de acolo 
lufttă pentru economii. Maistrul 
de linie a luat un ax manivelă 
și l-a măsurat cu șubierui. A 
privit apoi cotele de pe desen. 
Un adaus de 10 mm. Altă 
piesă — 10 mm. Alta — 13 
mm. La 100 de axe-manivelă 
se pierde deci prin supradimen
sionare 1 metru de metal.

— 1 metru de metal, adăugă 
maistrul. înseamnă 8 piese 
transformate In șpan, date la 
retopit, Intrate apoi din nou In

însM pie

,Jn sfirțit, pămîntul
-> Io- 

tecole,
CU o

TRAN-VAN-LAM

intere-

reînbnerește
Expoziția de artă plastică 

vietnameză care s-a deschis 
de curind la Muzeul bimu 
ne aduce mesajul artistic ai 
poporului-frate din R. D. 
Vietnam și ne face cunoș
tință cu viața și aspirațiile 
oamenilor muncii din k iet- 
namul de nord care trăiesc 
pentru prima dată, după ani 
de asuprire și exploatare 
cruntă, o viață liberă, fericită 
plină de perspectivă. Chior 
din prima încăpere a expozi
ției luăm contact cu mărtu
rii ale vechimii artelor plas
tice vietnameze, cu trăsăturile 
particulare ale acestor arte. 
Iată, de pildă, desenele popu
lare „Muzicantele" și „Patru 
anotimpuri" care poartă am
prenta stilului specific, culo
rile vii și în același timp 
bine armonizate, minuțiozita
tea execuției, gingășia cu 
core sînt redate elementele 
de faună și floră. Un puter
nic realism ne impresionează 
la sculpturile „Capul de ti
gru" și „Arhat și ciuta" de 
la pagoda Tay Phuong, lu
crări vechi de cinci 
care reproduc natura 
precizie uimitoare.

Și ce poate fi mai 
sânt decît să urmărești cum 
aceste caracteristici ale artei 
naționale, aceste tradiții și-au 
găsit o îmbinare fericită în 
drumul realist-socialist al ar
tei vietnameze, căci la toate 
luorările de actualitate din 
expoziție se poate remarca, 
alături de noutatea și pro
funzimea temei, o tratare in 
care elementele de specific 
național se fac foarte bine 
simțite. Iată de pildă, unul 
din lacurile expuse: „Sărbă
toarea primăverii" de Nguyen 
Nhu-Hoah, un tablou 
pare, ca și celelalte de ace
lași fel. a fi o față a :
splendide cutii de lac 
de celebre produse ale 
tei din Extremul Orient. Tra
diționala manieră, plină de 
originalitate a sculpturii în 
lac este folosită aici pentru 
a reda, ca într-un amplu 
basorelief, viziunea amplă a 
desfășurării bucuriei de via
ță a poporului eliberat de 
exploatare.

Mișcarea, dinamismul de 
ansamblu, imprimat masei de 
oameni ai muncii din tabloul 
„Revolta populari la Neghe 
Tush In", ajută la reda
rea pregnantă a figurilor 
luptătorilor care zdrobesc pe 
mercenarii colonialiști. De a- 
semeneu, în pictura pe mă
tase „Marș pe ploaie" de 
Phan Thong admirăm felul 
in care artistul a redat vi
tejia ostașilor ce își fac da
toria pe orice vreme, înfrun- 
tind ploaia. In tremurul ten
telor de acuarelă ghicim 
foarte bine aerul umed și 
picăturile de apă care-i fac 
pe ostași să se zgribulească. 
Foarte expresive sini de a- 
gemenea sculpturile, de pddă, 
,jn sfirșit pămîntul este al 
nostru*  de Tran Van Lam, 
redînd bucuria familiei de 
țărani împroprietăriți de regi
mul democrat popular, seu 
„Ly Tre Trong in fața tri
bunalului inamic" — apoteo
za a eroismului tineretului 
vietnamez iiș lupta de eli
berare a patriei.

Expoziția de artă plastică 
vietnamezi este o mărturie 
grăitoare a marelui avînt al 
culturii in slujba poporului, a 
reîntineririi străvechilor arte 
din țara prieteni.

care

unei 
atît 
ar-

du-se in mod deosebit brigăzile 
conduse de Alexandru Caronfil 
și Tanașe Pândele.

Timpul prevăzut pentru repa
rații curente a lost scurtat și 
la alte agregate ale liniilor de 
laminare. Acest lucru a contri
buit ca de la începutul anului 
și pînă în prezent laminoriștii 
de la Uzinele „Nicolae Cristea” 
din Galați să producă peste plan 
1.300 tone de tablă subțire.

circuitul de fabricație. Același 
lucru se intimplă și in cazul 
axului-tobei.

E drept că sînt puține piese 
supradimensionate, dar sînt — 
și aceasta înseamnă risipă. Să 
astupăm și acest orificiu trans- 
formind risipa in economii

Lucruri mărunte?
Un milimetru de electrod 

aruncat pare un fleac. Dar 
dacă-I folosești — așa cum 
face Ion Andrei de la suban- 
samble — economisești într-un 
interval scurt aproape 3.000 
lei.

Comuniștii au învățat pe ti
neri să prefuiască lucrurile 
mărunte. Din ele se nasc doar 
milioanele. Și tinerii au urmat 
aceste sfaturi, au primit ajutor 
să le dea viață. Lucrind cu 
atente, strungarul Petre An
gliei din sectorul mecanică II 
n.a scos de 3 luni din magazie 
plăcuțe dure, economisind ast
fel 9 bucăți. Cuceanu Gheorghe 
a economisit și el 5 bucăți. 
Există și aici un robinet ce 
trebuie ermetic închis — rebu
turile. Coeficientul admis pe

INFOR
Cvartetul de femei al Conser

vatorului de Stat din Moscova, 
format din Ela Braker (vioara 
1), Nadejdia Baikova (vioara a 
11-a). Galina Odineț (violă) și 
Kira Țvetkova (violoncel) a dat 
marți seara în sala Dalles pri
mul său concert în Capitală, îtl- 
terpretînd lucrări de Haydn, Pro. 
kofiev și Ceaikovskji.

Concertul a fost primit cu mul
tă căldură de publicul bucureș- 
tean.

★
Marți dimine.a|a a sosit în Ca

pitală artistul poporului al
U.R.S.S., Odissei Dimitriadi, 
prim-dirijor al orchestrei simfo
nice din Tbilisi și al Teatrului 
de Operă din acest oraș. în ca
drul vizitei în tara noastră, ar
tistul sovietic va dirija mai multe 
concerte simfonice la București, 
Timișoara și Sibiu și va avea 
conducerea muzicală a unor 
spectacole de operă la București 
și Cluj.

★
Luni seara, Filarmonica de 

Stat din Oradea a prezentat un 
concert la care și-a dat con
cursul violonistul sovietic Solo
mon Snitkovski.

Concertul s-a bucurat de un 
frumos succes.

re-

ri- 
nu 

an-

mult ca 
U.T.M., 
U.T.M.

sector nu se depășește dar... 
unii tineri „îl respectă". Un 
fapt mărunt ? Nu, o problemă 
ce trebuie să dea de gindit or
ganizației U.T.M. de aici. Ma
joritatea tinerilor dau piese de 
bună calitate, dar Ciucă Traian 
dă multe rebuturi și pierde 
vreme îndelungată, consumă 
curent, uzează mașina cu re
manierea lor. Nu-i un fapt mă
runt nici că Ștefan Apostol 
butează piesele.

★
In acțiunea „Nici un leu 

sipit, fiecare leu fructificat**  
este suficient numai să se 
treneze toți tinerii. Ei trebuie 
ajutați să se ridice la înțelege
rea necesității descoperirii și 
valorificării celor mai mărunte 
căi pentru economii, ajutați să 
vadă ce e rău în munca lor, 
să preia experiența celor ifiai 
buni și s-o îmbogățească. In 
această direcție trebuie să-și în
drepte atenția mai 
pînă acum comitetul 
organizațiile de bază 
din secții și sectoare. Faptul că 
la comitetul U.T.M. nu există 
încă o situație privind econo
miile tinerilor obținute în acest 
an, dovedește că acțiunea a fost 
prea puțin urmărită.

MATIi
Marti, la Palatul culturii din 

Ploești s-a deschis o expoziție de 
artă plastică vietnameză.

Au fost de față reprezentariți 
ai organelor locale ale puterii de 
stat, oameni de cultură, un nu
meros public. A asistat însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Vietnam la București, 
Nguyen Minh Qiuong, și aiți 
membri ai ambasadei.

In cuvîntul de deschidere, tov. 
Georgeta Teodosiu, vicepreședin
te al sfatului popular regional 
Ploești, a arătat că expoziția re
prezintă un adevărat mesaj ar
tistic și de prietenie între cele 
două popoare.

. (Agerpres)

întrecere a formațiilor artistice 
studențești

La Casa de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa" din 
București se desfășoară în pre
zent cea de-a IV-a trecere în 
revistă a formațiilor artistice stu
dențești din institutele de învăță- 
mint superior ale Capitalei. La 
această întrecere participă aproa
pe 50 de colective artistice de

Anul acesta, se subliniază în 
documentele Plenarei C.C. al 
P.M.R. din decembrie 1959, a- 
gricuitura va primi un număr 
sporit de mașini agricole. Ti
neretul din fabrică este dornic 
să contribuie la obținerea a- 
cestor produse, la un preț de 
cost cît mai scăzut. Pentru 
aceasta, organizațiile U.T.M. 
de la Uzinele „Semănătoarea" 
trebuie să se ocupe mai mult 
de ridicarea calificării tinere
tului, de îmbunătățirea activi
tății formelor tinerești de mun
că, de popularizarea și extinde
rea experienței înaintate. Pos
turile utemiste de control își 
pot aduce mai substanțial con
tribuția la îndeplinirea angaja
mentului luat urmărind îndeo
sebi canalele prin care se pierd 
încă bani și materiale.

Trebuie să înțeleagă toți ti
nerii că rebutul, piesa supradi
mensionată, cuțitul cu plăcuță 
dură rupt, un 
turnat alături, 
gubă.

Și dacă vor 
cerea pentru grame și secunde 
tinerii trebuie să închidă toate 
canalele ce duc la risipă,

gram de metal 
înseamnă pa-

să cîștige între-

Ambasadorul 
extraordinar și 

plenipotențiar al 
Republicii Sudan in 
R. P, Komînă și-a 
prezentat scrisorile 

de acreditare
La 15 martie a.c. tovarășii! 

Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 
Romîne, a primit pe d-1 Yacoub 
Osman, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Repu. 
blicii Sudan în Republica Popu
lară Romînă, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
tovarășii Avram Bunaciu, mini
strul Afacerilor Externe, G’neor- 
ghe Stoica, secretarul Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
Nicolaa Korcinski, director in 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Nicu Șerban, director ad-interim 
al Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, Ion Vrabie, di
rectorul Cancelariei Prezidiului 
Marii Adunări Naționale.

Ambasadorul Republicii Sudan 
a fost însoțit de d-1 Abdel Mu- 
taali, prim-secretar al ambasa
dei.

în cuvîntarea sa d-1 Yacoub 
Osman, referindu-se la „Bunele 
relații care din fericire există 
între Republica Sudan și Repu
blica Populară Romînă" a spus 
în continuare că „poporul suda
nez și poporul romîn participă 
la marea luptă pentru realiza
rea păcii mondiale și coexisten
ței pașnice, ceea ce reprezintă 
scopul întregii omeniri".

In răspunsul său, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a arătat 
că „relațiile dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Sudan au cunoscut o frumoasă 
dezvoltare care corespunde pe 
deplin intereselor popoarelor 
noastre și colaborării interna
ționale**.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer a avut 
cu ambasadorul Republicii Su- 
dan, d-1 Yacoub Osman, o con
vorbire prietenească, la care au 
asistat tovarășii Avram Buna
ciu și Gheorghe Stoica.

amatori din rlndul studenților 
bucureșteni: formații corale, de 
dansuri, echipe de teatru, brigăzi 
artistice de agitație, orchestre de 
muzică populară șj ușoară, or
chestre de muzicuțe, precum și 
numeroși soliști. întrecerea con
tinuă pină la Începutul lunii a- 
prille.

In întrecerea 
pentru forarea 

rapidă
întrecerea pentru forarea ra

pidă și economică a sondelor își 
dovedește eficacitatea și în rîn- 
lurile petroliștilor ploeșteni. De 
la începutul anului și pîn-a a- 
cum ei au săpat peste plan atît 
la forajul de explorare cît șj la 
forajul de exploatare mai mult 
de 930 m. 1. Acest succes se 
datorește aplicării pe scară din 
ce în ce mai largă a metodelor 
înaintate de foraj și îndeosebi 
a forajului cu turbina.

In regiunea petroliferă Plo? 
ești, viteza de foraj a crescut 
în primele două luni ale anului 
cu 1 la sută față de indicele 
planificat. In fruntea întrecerii 
pentru cele mai bune rezultate 
în forarea rapidă și economică 
a sondelor s-au sjtuat petroliș
tii din sectoarele de foraj Mo- 
reni și Liliești.

(Agerprek)



Deschiderea conferinței de la Geneva
a Comitetului celor 10 state

pentru dezarmare
Mesajul de salut adresat de N. S. Hrușciov

MOSCOVA 15 (Agerpres). —î 
TASS : N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a adresat Comitetului 
celor zece pentru dezarmare 
următorul mesaj de salut:

Salut în numele guvernului 
sovietic și al meu personal pe 
membrii Comitetului celor zece 
pentru dezarmare, care-și începe 
lucrările la Geneva.

Comitetul celor zece are o 
sarcină de cea mai mare im
portanță și răspundere - de a 
elabora în cel mai scurt timp 
măsuri practice pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și 
totale, traducînd astfel in viață 
recomandările celei de-a 14-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., aprobate în unanimitate

GENEVA 15. — Trimisul spe
cial Agerpres, Liman, trans
mite : Conferința celor zece 
state pentru dezarmare și-a în
cepui marți lucrările in Palatul 
Națiunilor. La aceste lucrări iau 
parte delegațiile țărilor membre: 
Anglia, Bulgaria, Canada, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Polonia, 
Rominia, Statele Unite și Uni
unea Sovietică. Membrii Comite
tului au o sarcină deosebit de 
importantă : traducerea cit mai 
grabnică în viață a ideii dezar
mării generale și totale.

Delegațiile au in fața lor pla
nul de dezarmare generală și to
tală prezentat încă din septem
brie 1959 Organizației Națiunilor 
Unite de către N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.RS.S. Acest plan e.’.'a 
bine cunoscut popoarelor din lu- 
r.:ea întreagă care aprobi cu 
căldură măsurile sale menite să 
ducă la lichidarea definitivi a 
primejdiei unui nou război mon
dial.

Puterile occidentale, membre 
ale Comitetului celor zece, au 
formulat în urma unor tratative 
îndelungate propunerile lor pe 
care presa occidentală le denu
mește „planul dezarmării mon
diale^. Textul propunerilor occi
dentale, a fost făcut cunoscut 
abia în seara zilei de 14 martie 
cînd a fost difuzot delegaților. A 
reținut atenția faptul că acest plan 
a fost discutat la 12 martie în ca
drul unei ședințe a Consiliului 
N.AT.O. primind astfel aproba
rea acelora care elaborează și 
înfăptuiesc acțiuni ce nu au ni
mic comun cu dezarmarea. Des
pre propunerile occidentale care 
în general nici nu au avut timp 
să fie cunoscute mai îndeaproa
pe, se știe că prevăd în primul 
rînd crearea unei anumite or
ganizații internaționale pentru 
dezarmare și studierea etape or 
dezarmării, fără însă să stabi
lească de la bun început măsuri 
concrete de dezarmare. Puterile 
occidentale propun ca în prima 
etapă măsurile să fie limitate la 
culegerea de informații asupra 
forțelor armate ale statelor. 
Pentru cea de-a doua și a treia 
etapă propunerile sînt redactate 
vag și neclar. De asemenea, zia
riștii din preajma Comitetului 
celor zece au reținut faptul că 
itu se pomenește nimic despre 
interzicerea experiențelor cu ar
me nucleare. In afară de aceasta 
puterile occideniale'mu propun 
nici un termen pentru realizarea 
propunerilor lor.

Ședința s-a deschis la ora 
14 GM.T.

Delegațiile așezate în jurul 
mesei verzi a conferinței in or
dinea alfabetică au subliniat prin 
aceasta acordul intervenit în 
cursul zilei de ieri cu privire la 
problemele de procedură. In a- 
ceeași ordine au rostit cuvîntările 
șefii delegațiilor.

Conferința a fost deschisă prin 
citirea mesajului adresat parti-

lui Eduard
Declarația

Mezincescu
Guvemul R.P. Romine — a 

spus conducătorul delegației 
R.P. Romine — acordă o im
portanță deosebită lucrărilor Co
mitetului celor zece state pen
tru dezarmare.

Ex primind satisfacția guver
nului romîn pentru începerea 
mult așteptată a lucrărilor Co
mitetului celor zece țări pentru 
dezarmare, delegatul rom in a 
subliniat în continuare intere
sul cu care toate popoarele Ur
mii privesc misiunea Comitetu
lui.

Pentru delegația romînă, a 
spus E. Mezincescu, nu poate fi 
nici o îndoială că scopul lucră
rilor Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare trebuie 
si fie realizarea unui acord a- 
supra dezarmării generale și 
totale, care să fie acceptat ulte
rior de toate statele.

Singurul criteriu care va pu
tea permite să se apret; he va
loarea activității comitetului no
stru va fi măsura in care el va 
reuși să se apropie de acest scop. 
Pe de altă parte, avînd in vede 
re evoluția tehnicii militare mo
derne și pericolul pe care il re
prezintă acumularea de arme cu 
o putere de distrugere praritc 
nelimitată, în orice program de 
dezarmare factorul timp capă
tă o semnificație care afectează 
însuși fondul problemei. Omeni- 

de toți membrii Organizației 
Națiunilor Unite. In zilele noa
stre, în care au fost create arme 
cu o forță destructivă îngrozi
toare - bombele atomică și cu 
hidrogen, rachetele 
nentale - problema 
a devenit principala 
arzătoare problemă 
poraneității.

Uniunea Sovietică 
pentru a urni problema dezar
mării din punctul mort. In sep
tembrie anul trecut, guvernul so
vietic a prezentat spre exami
nare O.N.U. propuneri cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală care au fost transmise 
pentru o examinare amănunțită 
Comitetului celor 
Dezarmarea generală 
este mijlocul cel mai

interconti- 
dezarmârii 

și cea mai 
o contem-

face totul

zece state, 
și totală 
sigur de

★
cipanților de către secretarul 
general al O.N.U., mesaj alit 
de Dragoslav Protici secretarul 
general adjunct al O-N.U. După 
salutul președintelui comisiei de 
dezarmare a Luis Pa
dilla Nervo za intrat in ordi
nea de zi a ședinței-

M. Tarzbinov (Bulgaria) a 
relevat uriașul interes suscitat 
de lucrările conferinței. Acest 
lucru nu este intimplător, a 
spus el. In condițiile cursei înar
mărilor care impinge lumea spre 
o catastrofe, pocea poate fi a- 
sigurată numai cu ajutorul de
zarmării ge.ier ale ți totale. 
Tocmai de aceea sprijinim pro
punerile prezentate in Adunarea 
Generali a O.N.U. de N. S- 
Hrușciov. președintele Consiliu- 
lui de Miniștri al U.RSS.

E. Bum*  (Canada) a afirmat 
m cuvintarea sa ci singura cale 
pentru iirhidcrea fricii de agre- 
s.une ar ți furnizarea reciproci 
de inforasații pentru stabilirea 
încrederii reciproce.

J. Nosek, șeful delegației Ce- 
ho«loraciei, « exprimat convin
gerea profanii a delegației Ce- 
kasloxaciei ei baza cec mai ec- 
cepiab.lâ pentru o dezarmare 
gâsenăi f« totală este oferită de 
propunerile prezentate de N. S. 
Hrzxșriov la Adunarea Generală 
a ONU. J. Nasek a subiuuat 
eararterul concret r renlsst al 
acestor propuneri.

J. Modi (Franța) a psu ae- 
cer.tul pe necesilatea dezarmă
rii atomice. El a decis ret că *«  
comparație as această sarcini, 
sare, na reducerii și lichidării 
armamentelor și forțelor armate 
clasice, trece pe pionul ol doi
lea.

Delegatul Italiei, Martino, z-a 
pr<^nunțct în feroarea planului 
occidental care, după cum s^ 
exprimat el. trebuie sâ duci la 
destinderea încordării intema- 
ționale. Potrivit spuselor sale, 
sarcina comitetului trebuie sâ 
fie examinarea soluțiilor posi
bile ale problemei dezarmări’., 
precum fi rezolvarea numeroa
selor probleme tehnice.

M. Nasxkowski (Polonia) a 
arătat că au fost înlăturate 
multe greutăți din csle« spra 
dezarmare. Propunerile sovie
tice, a declarat N aszkozrski, re
prezintă un program mei ra
dical. care duce la lichidarea 
totală a armamentelor fi a for
țelor armate și chiar 
darea posibilității 
unui război.

Șeful delegației poloneze și-a 
exprimat speranța câ in rela
țiile internaționale va triumfa 
judecata sănătoasă. Referindu-se 
la planul occidental, el a arătat 
cu acest plan provoacă îngrijo
rarea delegației poloneze. El 
nu prevede nici un fel de ter
men în ce privește măsurile pre
conizate.

A luat apoi cuvîntul Eduard 
Mezincescu, șeful delegației R.P» 
Romine.

la ticAă- 
iibuauni

rea nu poate si mai permită 
continuarea cursei înarmărilor, 
fără riscuri foarte mari. Orice 
program de dezarmare generală 
și totală pe care Comitetul no
stru l-ar ^-p<. ar trebui in 
mod necesar si prevadă termene
le de pur.ere in practici.

Rezoluția celei de a 14-a se
siuni a Adunini Genereie • 
OJl-U. recomandă Camtietnins 
celor zece state pentru dezarma
re examinarea propanertier care 
au fost prezentate la această se
siune.

Pe de citi parte, am luat c»- 
naștinți abia acum citeau ore da 
un plan de dezarmare prezentat 
de cele cinei țâri occidentala 
membre ale comitetului nostru. 
Acest plan pare firi îndoială si 
fie destinat a înlocui plănui pre
zentat in fața Adunării Generale 
O.N.U. de ministrul Afaceri
lor Externe al Marii Britanii.

Guvernul romîn a mai avut 
ocazia să și expună punctul de 
vedere de ansamblu asupra pla
nului de dezarmare generali și 
totală prezentat de președintele 
Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice la a 14-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

După părerea delegației routi
ne, planul prezentat de Uniunea 
Sovietici corespunde cel mai 
bine scopului activității pe care 
comitetul o începe astăzi, a;a 

a elimina pentru totdeauna răz
boaiele din viața societății 
umane. Uniunea Sovietică este 
ferm hotărîtă să înfăptuiască 
dezarmarea generală și totală. 
Ea a demonstrat prin acțiuni 
concrete această dorință, hotă- 
rînd recent să reducă forțele 
sale armate cu încă 1.200.000 
de oameni, ceea ce trebuie să 
contribuie după părerea noa
stră la crearea de condiții fa
vorabile tratativelor cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
pentru care v-ați întrunit acum 
la Geneva.

Guvernul sovietic a trasat re
prezentantului său in Comitetul 
celor zece sarcina de a face 
totul pentru a asigura o activi
tate rodnică Comitetului și de 
a căuta să obțină era bora rea 

★ *

cum a fost definit m rezoluția 
Adunării Generale. El ar putea 
const .tiu o baza buni pentru 
tratativele in vederea realizării 
unui acord acceptabil pentru toa
te țările _

Călăuzi ndu-se în aprecierile 
in care pro

punerile prezentate comitetului 
corespund necesității de a se 
realiza un acord asupra dezar
măm generale și totale, delega
ția romînă își propune să exami
neze intr un spirit constructiv 
noU rU. prezentat de S-U^A , 
Canada, Franța, Italia și Marea 
Britanic, tn scurtul timp pe care 
l-am evuț la dispoziție pentru a 

cm putut con
stata insă că obiectivul pe care 
și-l propune nu corespunde sar
cinii indicate Comitetului celor 
zece țări pentru dezarmare prin 
rezoluția nr. 1373 a Adunării Ge
nerale O.N.U_

Se pare câ nu este vorba de 
un plan de dezarmare generală 
și totală care să fie înfăptuit în- 
tr un termen definit, ci mai au
rind de un ansamblu de condiții 
preliminare care trebuie accep
tate și de studii ce trebuie efec
tuate înainte de « aborda nego
cierea anai acord asupra dezar
mării generale și

ga poate si nu re vt creăm
foca

Declarația
V. A. Zorinlui

nostru, a 
sovietice. 
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cîț mai grabnică a tratatului cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. In numele guvernului 
sovietic aș vrea să-mi exprim 
speranța că și ceilalți membri 
ai Comitetului celor zece își vor 
aduce contribuția la rezolvarea 
practică a problemei dezarmă
rii generale și totale. La rindul 
său, guvernul sovietic este dis
pus să examineze cu atenție 
toate propunerile care urmă
resc realizarea acestui scop.

Urez participanților la acest 
Comitet o muncă rodnică și în
cununată de succes pentru feri
cirea popoarelor. Sint profund 
încredințat că nu mai este de
parte ziua cînd se va împlini 
visul de veacuri al omenirii ca 
lumea să trăiască fără arme și 
războaie.

nici o mențiune cu privire la 
singura măsură concretă da 
dezarmare prevăzută de vechiul 
plan britanic în prima etapă și 
anume, extinderea la toate țările 
a ocordului asupra încetării ex
periențelor nucleare pe care trei 
puteri nucleare sint in curs de 
a-l negocia. Nu se poate, de a- 
semenea, să nu remarcăm că ni
velurile propuse pentru efective
le militare nnt cel puțin in ceea 
ce privește una dintre cele patru 
mari puteri superioare nivelu
rilor core vor fi atinse intr-un 
timp foarte scurt, iar in ceea ce 
privește nivelul efectivelor mili
tare ale altor două mari puteri, 
nici măcar nu se menționează o 
limită oarecare.

Delegația romînă consideră că 
schimburile de vederi care vor 
avea loc în cadrul comitetului 
nostru vor trebui să scoată in e- 
vidență aîit termenii posibili ai 
unui acord cu privire la dezar
marea generală și totolă cit și 
pozițiile care trebuie in mod 
necesar abandonate pentru ca 
realizarea unui asemenea ocord 
să devină posibilă.

A luaș apoi cuviniul V. A. Zo
rin. șeful delegației U,RSS., loc
țiitor al ministrului Afacerilor 
Externe al URSS., care a dat 
citire mesajului de solut adresai 
de N. S. Hrușciov Comitetului 
celor zece pentru dezarmare.

vor colabora în mod practic la 
rezolvarea constructivă a sarcinii 
care ne stă în față de a elabora 
un acord cu privire la dezarma
rea generală și totală a statelor, 
a spus in încheiere șeful dele 
gației sovietice. Trebuie să de
punem toate eforturile pentru a 
justifica speranțele popoarelor.

Dupâ declarația șefului dele
gației sovietice a luat cuviniul
W. Ormsby-Gore (Anglia), care 
a susținut necesitatea menținerii 
echilibrului înarmărilor. Țelul 
dezarmării generale, a declarat 
el, trebuie si fie realizat treptat, 
m^nținîndu-se neapărat acest e- 
chilibnt.

Șeful delegației S.U.A., F. Ea
ton. a decicrat ci trebuie 
căutate cu răbdare caile spre 
dezarmare. Apârind planul occi
dental, el a spus ci este necesar 
să se instituie o organizație in
ternaționali pentru dezarmare, și 
să se ia deocamdată primele mă- 
suri in domeniul dezarmării. Re- 
eunoecind ci există mori greutăți 
i*  legătură cu aceasta, el a vor
bit totuși despre necesilatea 
creării tutor forțe polițienești in- 
tarnaționale. In încheierea cuvin- 
tării sale. Eaton a dat citire 
sen sorii adresate de președinte
le SAJ-A., Eisenhauer, conducă
torului delegației americane în 
Comitetul celor zece

Ședința s^ încheiat la ora 
14 GM.T

S-e stabilit ci iacepind de la 
16 martie vor avea loc ședințe 
Zilnice in cursul dimineții. Du- 
C fiecare se x*  du pu

rității an Ședințe/g
ror fi prezidate prin rotație de 
șefii delegațiilor celor 
in ordine alfabetici.

MOSCOVA - A T-xetat din 
râUl în virstl de 66 de «ni Se. 
ntoa Bogdanov, laareșa: al uni, 
tAțirar blnda^.

Necrology dat p-b cității de 
ziare e din Moscova la 15 mar. 
tie e semnat de N. S. Hrușciov, 
precum și de Rodion Malinovski, 
Ivan Konev. KonsUnt r Roko- 
ssovski și de către alți m.iitari 
sovietici.

NEW YORK- -UH martie 
reprezentanții m ONI’, a. 22 de 
țări afroasiatice aU prezentat se
cretara ui genera-. Dag Hammar. 
skjoe Id. cererea de a se convoca 
o sesiune sperâ’ă a .Adunării 
Generale a O.N.U. peotra a dis
cuta problema expenenletor fran. 
ceze cu arma nucleară din de
șertul Sahara.

PEKIN. — După cura transmite 
agenția China Nouă, la Pekin la 
15 martie au continuat tratati
vele între Ciu En-iai. prenrierul 
Consiliului de Stat el R. P. Chi
neze și Koirala. primul ministru 
el Nepalului.

intre R. P. R. 
și R. P. Chineză 

pe anul i960
15

pe

PEKIN 15 (Agerpres). — La 
martie 1960 s-a semnat la Pe
kin Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile între Re
publica Populară Romînă și Re
publica Populară Chineză 
anul 1960.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de înțelegere recipro
că și colaborare tovărășească.

Volumul total al schimburilor 
de mărfuri pe anul 1960 între 
cele două țări arată o creștere 
față de anul trecut

Republica Populară 
va livra Republicii 
Chineze termocentrale, 
ciment instalații de foraj, trac
toare, autocamioane, turbo- 
sufiante, produse petrolifere etc.

Republica Populară Chineză 
vq livra Republicii Populare Ro
mine cositor, borax, mercur, 
ferowolfram, feromolibden, anti
moniu, orez, soia, diferite ma
șini etc.

Din partea romînă, protocolul 
a fost semnat de Ana Toma, ad
junct el Ministrului Comerțului, 
iar din partea chineză de Lin- 
Hci-îun, locțiitor al Ministrului 
Comerțului Exterior.

Ro-minâ 
Populare 
linii de

Cei patru marinari 
>ovieticl-eroi au sosit 

la San Francisco
NEW YORK 15 (Agerpres).

TASS : La 15 martie, în portul 
San Francisco a sosit purtătorul 
de avioane american „Kearsar- 
ge“ avînd pe bord pe cei patru 
marinari sovietici care timp de 
49 de zile au fost purtați de 
valuri prin Oceanul Pacific pe o 
ambarcațiune care suferise ava
rii. Ei au străbătut o distanță 
de 1.600 km. Starea sănătății 
lor este bună. La 480 de km. de 
țărm cu venit in întimpinarea 
naufragiaților un mare grup de 
ziariști americani. Marinarii so
vietici au transmis ziariștilor 
textul scrisorii adresate căpita
nului navei americane în care 
îi mulțumesc pentru ajutorul 
acordat Ei au fost aduși cu un 
elicopter pe țărm, unde ii aș
teptau reprezentanții ambasa
dei sovietice în S.U.A,

—•—
Criza de guvern 

din Italia continuă
ROMA 15 (Agerpres). — Con. 

ducerea Partidului democrat 
creștin a dat publicității o de
clarație in care se pronunță 
pentru crearea unui guvern la 
care să participe Partidul social
democrat și Partidul republican.

Declarația a fo»t pusă la vot 
după Îndelungi dezbateri pe mar. 
ginea raportului lui Segni cu 
privire la tratativele cu condu
cătorii politici. Segni a anunțat 
că asupra unor puncte din pro
gram nu s-a ajuns încă la un 
acord cu social-democrații și cu 
republicanii.

Răscoală armată în Angola
Colonialiștii portughezi au trimis trupe

PARIS 15 (Agerpres). - După 
cum a anunțat ziarul „Les 
Echos", recent a avut loc în 
multe orașe din nordul coloniei 
portugheze Angola o răscoală 
armată împotriva dominației co
lonialiste portugheze.

Situația a rămas încordată cu 
toate că colonialiștii portughezi 
au trimis trupe pentru înăbuși
rea răscoalei.

Ziarul relatează la 10 martie 
că această răscoală armată a 
fost condusă de o organizație a 
mișcării de eliberare națională 
aflată in ilegalitate, care a ce
rut independența pentru An
gola.

După cum relatează agențiile 
occidentale de presă, doi con
ducători ai Comitetului ameri
can pentru Africa care au fost 
recent in Angola au declarat la 
o conferință de presă că 
patrioții din Angola duc o lupta 
armată împotriva colonialiștilor 
portughezi atît în nordul e»t ȘÎ 
in sudul Angolei.

Timp de mai multe «cola,

HANOI. - După cum 
Agenția Vietnameză de

relatează 
„ __ ___ __, _  Inior, na

ții Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a anunțat ia 
15 martie câ guvernele R. D. 
Vietnam și Republicii Guineea »u 
hotărît să stabilească relații di
plomatice între cele două țări și 
să facă schimb de reprezentanți 
cu rangul de ambasadori.

PARIS. - După cum «nunți 
agenția United Press Internatio» 
nai. pini la 15 martie aproxima
tiv 250 de deputați «i .Adtmirii 
Naționale Franceze au semnat 
petiții prin cave se cere convoca
rea înainte de termen a Aduni, 
rii NationaU pentru » Im In 
discuție problemele agricole ale 
Franței.

In urma depunerii acestor ce
reri președintele Adunării Națio
nale Franceze. Jacques Chaban- 
De mas a consxxat pentru 16 
martie o ședință a comitetului 
format din șefii grupurilor paria, 
menta re ale partidelor. Urmează 
ca guvernul să discute această 
problemă. * ‘

Opinia publică franceză 
așteaptă cu nerăbdare 
vizita lui N. S. Hrușciov

PARIS 15 (Agerpres). — 
Vizita pe care președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, o va face în 
Franța cu începere de la 23 
martie este așteptată cu nerăb
dare de opinia publică franceză. 
Ziarele publică articole in care 
subliniază importanța vizitei și 
a convorbirilor franco-sovietice 
care vor avea loc cu prilejul 
întilnirilor dintre șeful guvernu
lui sovietic și președintele Re
publicii Franceze.

„Hrușciov dorește destinderea 
încordării internaționale, duce o 
politică de coexistență pașnică", 
scrie influentul săptăminal 
„Perspectives". Săptămînalul „Le 
Monde diplomatique" care con- 
sacră aproape jumătate din 
uitimul său număr „relațiilor 
franco-ruse" amintește cititorilor 
că „în numeroase domenii inte
resele Franței și Uniunii Sovie
tice coincid". „Este vorba de o 
vizită de prietenie" subliniază 
comentatorul ziarului „Libera
tion".

Ziarul „L’Humanite" conti
nuă să publice reportaje și de- 
clarații semnate de personali
tăți din lumea artistică și lite
rară franceză care salută vizi
ta și Iși exprimă speranța că ea 
va avea rezultate favorabile pen
tru destinderea relațiilor inter
naționale.

Numărul pe luna martie al 
revistei teoretice și politice 
a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez — 
„Cahiers du Communisme*

Adenauer, adversar al destinderii

tonul său 
„războiului

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— După cum relatează agenția 
United Press International, can
celarul vestgerman Adenauer 
care se află în vizită în S.U.A. 
a rostit un discurs la Universi
tatea din Princeton. Tonul ace
stui discurs a fost 
obișnuit în spiritul 
rece" După ce a recunoscut în 
mod formal necesitatea rezol
vării problemei dezarmării, A- 
denauer s-a pronunțat în fond 
împotriva reglementării pașnice 
a problemelor litigioase, pen
tru continuarea falimentarei poli
tici „de pe poziții de forță4’ de 
către puterile occidentale. El a 
obiectat împotriva 
situației Berlinului

normalizării 
Occidental.

(Ager-'
15

cance-

WASHINGTON 
pre»). — La 15 martie a avut 
Ioc o întrevedere între __ _ 
larul R.F.G. Adenauer, și pre
ședintele S.U.A., Eisenhower, 
după care Casa Albă a publicat 
un comunicat comun.

In comunicat se subliniază că 
a avut loc un schimb de pă
reri care a dus la o și mai 
strinsă coordonare a pozițiilor 
celor două guverne într-o serie 
de probleme generale.

WASHINGTON 15 (Ager- 
preș). — După întîlnirea cu 
președintele S.U.A., Adenauer 
a declarat corespondenților că 
este profund satisfăcut de con-

Angola, țară cu o populație de 
peste 4.000.000 de locuitori, a 
îndurat mari suferințe din cauza 
exploatării extrem de crude și 
a opresiunii la care a fost su
pusă de colonialiștii portughezi.

Soarta unui fermier rotofei
Apologeții — slujitori ai 

„capitalismului popular", o- 
perează de obicei în propa
ganda lor cu doi cai de bă
taie, plasmuind doi țipi de- 
veniți... clasici. La oraș ar li 
mundtorul-capitalist, roto
fei, cu plastron și pipâ, 
care lunar merge la un soi 
de C.E.C. si iși încasează 
di videle le din care irâ’.ește. 
Toți muncitorii sint frații 
lui Rockefeller. La sate, 
drept reclamă lucioasă este 
prezentat fermierul putred 
de bogat, veșnic zîmbăreț, 
pe cap cu o pălărie sombrero 
de cow-boy și cu o cămașă 
cadrilată de mătase. Ferma 
sa. ii aduce venituri peste 
venituri și pe deasupra alte 
venituri. Toți fermierii tră
iesc splt-dd, sint frați 
de-ai lui Rockefeller, numai 
că trăiesc fa țară.

—Toate ar merge strună 
cu „capitalismul popular" 
dacă n-ar exista ceva extrem 
de agasant, un „amănunt": 
realitatea americană. Acea
sta. rămfne încăpățînată de 
parcă s-a jurat sâ contrazică 
’.a tot pasul balivernele ce
lor cu „capitalismul popu
lar".

Și 
parte 
cotiti ...
nic zîmbăreț și care o duce 
excepțional. Și nu odată a- 
cest Copfman a fost prezen
tat drept o realizare a mo
dului de viață american, edi
ția pentru sate. Pină cînd, 
intr-o zi, nu de mult, agen
ția U.P.I. a transmis din 
localitatea .Alpine (statul Da
kota de sud) cele petrecute 
cu O. Copfman „fermier har. 
nic în vîrstă de 30 de ani".

O. Copfman a făcut 
din categoria celor so- 
fermieri înavuțiți, veț-

este consacrat Integral apropia
tei vizite în Franța a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N, S. Hrușciov și re
lațiilor politice, culturale și co
merciale dintre U.R.S.S. și 
Franța.

La Paris s-a anunțat că per
sonalul Monetăriei franceze 
stat a turnat o medalie 
aur cu chipul lui N. 
Hrușciov, pe care o va 

sovietic 
va vizita 

medaliei 
porumbel cu o

de 
de
S.
o- 

feri oaspetelui sovietic cînd 
acesta va vizita Monetăria. 
Reversul medaliei înfățișea
ză un porumbel cu o ra
mură de măslin, simbolul păcii, 
podul Pont-Neuf din Paris, care 
simbolizează relațiile de bună 
vecină-ate dintre Est și Vest, 
precum și două monumente de 
seamă ale Parisului — cate
drala Notre-Dame și Pantheo- 
nul.

Pregătirile în vederea primi
rii șefului guvernului sovie
tic iau amploare. Presa, ra
dioul, televiziunea și cinema
tografia se pregătesc intens 
pentru a putea prezenta ci
titorilor, ascultătorilor și spec
tatorilor lor acest eveniment re
marcabil. Televiziunea franceză, 
care prin intermediul stațiilor 
releu este legată de televiziunea 
multor țări 
zenta vizita 
unui număr 
oameni! In 
discută în aceste 
mele care pot fi abordate 
timpul vizitei 
ciov.

europene va pre- 
lui N. S. Hrușciov 
de 200.000.000 de 
presa franceză se

‘ zile proble- 
‘ ‘ în 

lui N. S. Hruș-

vorbirea avută. Sânt convins, a 
spus Adenauer, că la apropiata 
conferință la nivel înalt aliații 
occidentali se vor situa pe o 
poziție fermă în problema Ber
linului.

NEW YORK 15 (Agerpres).— 
TASS: Potrivit relatărilor pre
sei, primul ministru al Izraelu- 
lui, Ben Gurion, care se află 
într-o vfzîtâ neoficială în S.U.A., 
s-a în-tîlnit la 14 martie la New- 
York cu cancelarul R.F.G. Ade
nauer cu care a dus tratative.

A
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Hallstein — 
castele din

BONN 15 (Agerpres). TASSî 
Revista vestgermană „Der Spie
gel*  critică aspru încercările gu
vernului Adenauer de a izola în 
mod artificial R.D.G. pe arena 
internațională. Cînd se va înțe
lege în sfîrșit — se întreabă re
vista — că ne facem de rîsul 
lumii întregi din pricina afir
mației lui Adenauer că în ul
timii 15 ani pe teritoriul R. D. 
Germane nu a apărut un stat ?

Acest stat despre care se pre
tinde că nu ar exista, scrie în 
continuare revista, dar care de
ține locul 7 în lume în ce pri
vește producția de mașini, în
treține relații comerciale pe bază 
de acorduri cu 29 de țări. Acest 
stat are acorduri guvernamenta
le cu Finlanda, India, Irak și 
Republica Arabă Unită. El a în
cheiat acorduri bancare cu Gre
cia și Portugalia și în curînd 
va livra Braziliei 600 tractoare.

„Der Spiegel" critică cu ho- 
tărire așa-zisa doctrină Hallste
in, potrivit căreia guvernul 
R.F.G. trebuie să rupă relațiile

aflăm? „Deși mun-
20 de ore pe zi —

re-

Și ce 
cea cite 
scrie corespondentul — 
coda din toamna trecută a 
Tost sub așteptări, și Copf
man a fost obsedat de gin- 
uul la datoriile pe care le-a 
contractat pentru a procura 
inventar agricol*.  Vasăzică 
fermierul cel zîmbăreț se 
gindea de iapt cu groază la 
ziua de mîine, făci-nd împru
muturi peste împrumuturi. 
Dar oare numai el, acest 
Copfman, fermier harnic, în 
floarea vîrstei este împovă
rat de datorii, obsedat de 
greutăți cotidiene ? Rotofeiul 
cu pălăria de cow-boy a în
cetat de mult să constituie 
altceva decît o fotografie in
ventată, colorată țipător ca 
orice reclamă americană. Tn- 
săși presa americană rela
tează destul de frecvent si
tuații tragice ale fermierilor 
din S.U.A.. ruinarea multor 
ferme mici din cauza mono
polurilor. Cum oare s-o fi 
străduind să „interpreteze" 
următoarele statistici ame
ricane, cei ce-și propun să 
le explice In lumina „capita- 
lismului popular" ? De pildă: 
Suma totală a datoriilor fer
mierilor contractate pentru 
procurarea de bunuri imobi
le. s-a cifrat în 1959 la 
11300.000.000 dolari. Dacă se 
ține seama și de alte feluri de 
datorii ale fermierilor, suma 
totală a datoriilor lor, atinge 
aproape 20.000.000.000 do
lari 1 Și totuși o seamă de 
apologeți avînd chiar impor
tante funcții tn statul ame
rican afirmă că ele indică... 
bunăstarea. Cum asta, greu

Prezența 
romînești 

peste hotare
CICLU DE CONFERINȚE 

LA MOSCOVA CONSACRATE 
SUCCESELOR R. P. ROMINE

Asociația de prietenie sovie- 
to-romînă a organizat un ciclu 
de conferințe consacrate succe
selor construcției socialiste în 
Republica Populară Romînă. 
Prima conferință a avut loc la 
14 martie la Moscova, la Casa 
Prieteniei cu popoarele din ță
rile străine. A conferențiat Ni- 
colae Gherasim, secretar al Am
basadei R. P. Romine.

ARTIȘTI ROMINI IN INDIA

După spectacolele date la 
Bombay, in zilele de 11, 12 și 
13 martie, soliștii romîni care 
fac un turneu in India au pre
zentat la teatrul New Imre din 
Calcutta spectacole care s-au 
bucurat de un deosebit succes.

Presa din Calcutta a publicat 
știri și comentarii apreciind va
loarea spectacolelor date de ar
tiștii romini.

La 14 martie, grupul soliști
lor romîni a plecat la Delhi.

------p------

Strauss încearcă 
să lege Grecia 

de carul 
„războiului recew

ATENA. 15 (Agerpres). -i 
TASS: Ministrul de Război de 
la Bonn, Strauss, care se află în 
Grecia, a făcut la Salonic o de
clarație plină de noi atacuri gro
solane la adresa Uniunii Sovie
tice. Repetînd afirmațiile despre 
existența unei „primejdii comiw 
niște" pentru Europa Occiden
tală, Strauss a cerut reprezen
tanților oficiali greci să se u- 
nească cu Germania Occidentală 
in lupta Împotriva acestei „pri
mejdii".

Ziarul „Elefteros" relevă că 
declarațiile făcute de Strauss In 
Grecia despre necesitatea cola
borării Greciei și Germaniei Oc
cidentale In cadrul N.AT.O. Îm
potriva Uniunii Sovietice au 
stîrnit proteste în cercurile po
litice din Atena. Aceste cercuri 
consideră că Strauss a demon
strat prin aceasta că scopurile 
vizitei sale depășesc cu mult ca
drul rezolvării problemei creării 
unor baze pentru Bundeswehr in 
Grecia și că el încearcă să lege 
Grecia de carul „războiului re
ce".

• specialist 
cărți de joc

cu toate statele care au recu
noscut R.D.G.

întrucît politica Republicii 
Federale, scrie revista, ou »e 
mai poate elibera prin propriile 
sale puteri din cursa pe care 
și-a fabricat-o singură, ea este 
nevoită să spere că această cursă 
va fi distrusă clin afară Prima 
breșă a făcut-o Seku Ture. Re
vista subliniază că există două 
state germane, și stabilind re
lații diplomatice cu R.D.G. Re
publica Guineea nu a făcut de
cît ceea ce vor face toți africa
nii, iar ulterior toate celelalte 
state.

Revista critică de asemenea 
politica economică a guvernului 
R.F.G. față de Republica Gui
neea și alte state din Africa. Este 
evident, subliniază revista, că 
ar fi mai util să se acorde uu 
ajutor economic Guineei, de
cît să se stocheze rachete ato
mice în Republica Federală. 
Revista îl denumește pe Hallste
in specialist în castele din cărți 
de joc.

de aflat l Oricît s-ar strădui 
orice om cu bun simț să 
afle logica acestui raționa
ment este ceva imposibil. Și 
totuși ar exista o logică, 
cea a scribilor „capitalismu
lui popular !u Unde au in
trat cele 20 miliarde de do
lari? In buzunarele celor 
cîțiva jecmănitori din agri
cultură, a celor cîțiva roto
fei, care au de ce să fie jo
viali. Și cum cu toții, și pum
nul de magnați ca și marea 
masă de fermieri sint... colegi 
în ficțiunea „capitalismului 
popular", tragedia fermieri
lor americani nu mai e o 
tragedie, ci un adevă
rat rai. Așa se face câ 
unii ca Benson, ministrul A- 
griculturii al S.U.A. a ple
dat recent la Chicago pen- 
tru stăvilirea valului de... 
bunăstare a fermierilor ame- 
ricani propunind o nouă re- 
ducere simțitoare a ajutorului 
și așa redus dat de stat a- 
griculturii.

...Ce s-a mai întîmplat cu 
O. Copfman, fermierul cel 
„fericit" ? Corespondentul 
U.P.I. își încheia corespon
dența relatind următorul epi
log : „Nemaiavînd nici o 
ieșire, el a fost determinat 
să recurgă la un gest dis
perat : el și-a ucis soția și 
cel doi copii, iar apoi s-a 
sinucis". In aceeași zi zia
rul „New York Times" pu
blica o corespondență prin 
care se anunța vînzarea la 
lictație a inventarului agri- 
col al acestuia, împreună cu 
cel al altor 20 de fermieri 
din aceeași localitate.

CAROL ROMAN


