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Azi, N. S. Hrușciov 
sosește pe pâmmtul

Ceea ce dă conținut 
muncii lucrătorului

din comerțul socialist
In ultimii ani dezvoltarea re- 

lelei comerciale a Reșiței a cu
noscut un mare avint. Magazine 
alimentare și industriale, res
taurante și bufete au irnpînzit 
orașul, contribuind la buna a- 
irovizionare a reșițenilor cu 
sroduse alimentare și indus- 
riale. Și orice om care vine la 
Reșița pentru prima oară, nu 
>oate rezista tentației de a vizita 
oarele și frumosul magazin uni
versal din centrul orașului, 
’azinele alimentare sau 
aurantele.

Cu magazinul alimentar 
>0 am început și noi vizita, 
nărîurile erau stivuite cu grijă 
n rafturi și totul strălucea de 
iurătenie. Pe un carton agățat 
le perete am citit cuvintele: 
.Aici lucrează brigada de bună 
ieservire”. M am apropiat de 
rrupu! gospodinelor ce așteptau 
:ă fie servite. Am auzit vînză- 
,orul răspunzînd amabil între- 
rărilor puse, sfătuind o gospo- 
iină cu ce ar putea înlocui o 
târfă care lipsea din magazin 
itunci. La un moment dat Ina- 
nte de a ieși pe ușa magazinu- 
ui, una dintre cumpărătoare s-a 
idresat vînzătorului :

— Tovarășe Ochia scrieți In 
:aîet că sîmbătă am nevoie de 
drojdie de bere.

Apoi alte cumpărătoare î-au 
spus același lucru. După ce și-a 
crvit clientele, Ochia și-a scos 
aietul și-a notat pentru ca 

lupă-amiază cfnd va trece pe 
a depozit să facă comanda.

Peste un timp au sosit și alte 
țospodine. De data asta vînză- 
orul a spus uneia din e'e că a 
idus ceea ce-i ceruse acum cite- 
a zile. Cetățenii care vin la 

nagazin, găsesc ceea ce Ie tre
mie. sînt serviți ireproșabil și 
rieacă mulțumiți.

Mai tîrziu am stat de vorbă 
:u mai multi membri din bri
gada de bună deservire. Mi-au 
spus că au organizat pentru de
servirea promptă a cumpărăto- 
■ilor vtnzarea după metoda Ko- 
■ozkin, de așezare a mărfurilor 
’U circulație rapidă în imedia- 
a apropiere a vînzătorilor.

— Aprovizionarea permanent 
1 cu mărfurile pe care le cer 
■umpărătorii — a spus Gheor- 
'he Ritsu — unul din membrii 
srigăzii reprezintă una din 
’reocupările noastre principale. 
?er.tru a asigura o aproviziona- 
•e continuă și din abundentă cu 
nărfurile cerute de consumatori, 
loi am Înființat un caiet de 
iereri în care notăm zilnic pro
punerile consumatorilor. Apoi, 
a fiecare două zile, le cemtra- 
izăm și fără să mai așteptăm 
irrovlzionările periodice, unul 
lin noi merge la depozit șl cere 
nărfurile scrise în caiet.

— De asemenea In centrul a- 
enției noastre a spus Ochia 
5etre este și purtarea amabilă 
ii plină de atenție față de cum
părător. Cînd sfntem întrebați 
de o mairfă sau de alta ascul
tăm atent și răspundem imediat 
ronsumatorului. Nu-1 lăsăm să 
se enerveze tntrebîndu-ne de 
■nai multe ori. Dacă în maga
zin nu se găsește o marfă pe 
care unul din consumatori o 
caută și avem în schimb alta 
■are o poate înlocui la fel de 
bine, ti vorbim cumpărătorului 
lespre calitățile ei sau îi indL 
cam un magazin unde știm că 
a sosit marfa cerută.

Cu aceeași grijă pentru buna 
sprovizionare și deservire a 
cumpărătorilor, aceeași compor
tare civilizată față de ei lucrea
ză și brigada de bună deservire 
Je la magazinul „Alimentara" 
nr. 58 condusă de tinăra Eli- 
>aheta Bojo.

Dar din păcate am fost și mar-

ma
res-

Aici

torii unor fapte pentru care 
se pot aduce elogii unor tineri 
lucrători din comerț.

...In fața raionului de stofe, 
al Magazinului Universal erau 
mai multe persoane. Și din 
grupul acela de oameni o fe
meie mi-a atras atenția. A luat 
o stofS, a mers cu ea mai către 
fereastră unde era lumină mai 
multă, a apropiat-o de obrazul 
unei fetite cu'cosițe aurii și s-a 
întors la vînzătoare.

— Alta maffrumoasă, n-ai to
varășe ?

Vinzătoarea, i-a luat stofa din 
mină și i-a întins la întlmplare 
alta. Femeia a făcut același lu
cru și cu a doua stofă și iar 
s-a întors.

— Nici asta nu merge pentru 
un copil...

Vinzătoarea a aruncat atunci 
o privire fugară raftului din 
dreanta ei și a întins femeii o 
stofă nici roșie, nici maron, care 
era la fel de nepotrivită pentru 
fetița de opt ani a cumpărătoa
rei.

Obosită șî plictisită de atîtea 
încercări fără succes fetița a 
spus în cele din urmă mamei 
sale:

— Mămico dacă la magazinul 
.,ăsta“ nu găsim o rochiță fru
moasă ca „aia" albastră pe care 
mi-a adus-o Moș Gerilă, atunci 
să nu cumpărăm. Poate că Moș 
Gerilă o să-mî aducă el o ro
chiță frun oasă.

Dar mămica știa că pînă la 
Moș Gerilă fetița ei va mai avea 
nevoie de multe rochițe. Și deși 
nu-i place să-și vadă copilul îm
brăcat oricum a trebuit să-i 
cumpere stofa pe care a găsit-o 
în magazin, o stofă oarecare 
pentru rochița și a ieșit din ma
gazin.

Am plecat dezamăgită de la 
raionul unde tovarășa vînzătoa
re își lasă clienții să plece ne
mulțumiți și m-am oprit la ra
ionul de mătăsuri. De data aceas
ta o vînzătoare dădea și mai mare

nu

Tinerele muncitoare Aristița 
Câtânuțâ și Clara Lupu în
grijesc cu drag florile care 
înfrumusețează secția tâlpuit 
a întreprinderii „Partizanul* 

din Bacău.

Foto: POPESCU PAVEL

SUCCESE 
ALE PETROLIȘTILOR
în prima jumătate a lunii 

martie, petroliștii din mai mul
te sectoare de foraj din țară 
au obținit succese în întrecerea 
pentru forarea rapidă a sonde
lor. Pe întreaga țară, sondorii 
au săpat in plus în această pe
rioadă, față de sarcina planifi
cată, peste 1.090 ml. Prorr.ovînd 
în tot mai largă măsură teh
nica nonă în lucrările de foraj, 
petroliștii din regiunile petroli
fere Tg. Jiu și Ploești au obți
nut cele mai importante succese 
ta forarea rapidă a sondelor.

(Agerpres)

Au început lucrările 
de primăvară în podgorii

La Dealu Mare, Murfatlar, 
Odobești, Drăgășani 
numeroase 
au începui 
vară.

O mare 
plantărilor 
acest an in întreaga țară 
plantează aproape 9.000 ha cu 
viță altoită, indigenă și portal-

podgorii 
lucrările

și în alte 
viticultorii 

de primă-

atenție este acordată 
de viță de vie.. în 

se

tor ; sînt complectate de aseme
nea golurile din viile tinere. în
treaga această suprafață apar
ține sectorului agricol socialist. 
Noile plantări se fac îndeosebi 
pe terenuri de deal și nisipoase, 
care pot fi astfel valorificate 
mai rentabil decit prin culturi 
cerealiere.

(Agerpres)

Primele zile de primăvară au 
înviorat străzile Parisului. 
Dar primăvara aceasta are 

ceva neobișnuit pentru parizieni. 
Ea le aduce un inalt oaspete: pe 
Nikita Sergheevici Hrușciov. 
Pentru prima oară un șef al gu- 
vernului sovietic vizitează Franța. 
Evenimentul acesta a fost așteptat 
cu nerăbdare de păturile largi 
ale poporului francez care văd in 
marea țară socialistă de la Ră
sărit un prieten sincer. Și iată 
că a sosit ziua cînd Nikita Ser
gheevici pășește pe pămintul 
Franței. Astăzi pe aeroportul Or- 
ly va ateriza nava aeriană avind 
la bord pe N.S. Hrușciov. Pe ma
rile bulevarde ale Parisului de 
cîteva zile se găsesc înălțate pla- 
carde cuouvintede salut adresate 
lui N.S. Hrușciov și steaguri roșii 
cu secera și ciocanul alături de 
tricolorul francez. Clădirile sînt 
împodobite sărbătorește. Pe pa
latul de pe Quaj d’Orsay flutură 
drapelul sovietic. In această di
mineață bulevardele Parisului 
vor fi înțesate de mulțimea lo
cuitorilor orașului de pe Sena.

Vizita pe care o întreprinde 
N. S. Hrușciov in Franța este 
un important eveniment despre 
care opinia publică internațională 
este încredințată că va exercita 
o influență pozitivă asupra cursu
lui vieții internaționale. Acest vo
iaj se încadrează în procesul des
tinderii ce se manifestă în rela
țiile dintre Est și Vest, proces 
dezvoltat considerabil prin isto
rica călătorie întreprinsă de 
șeful guvernului sovietic în 
S.U.A. Vizita tovarășului Hruș. 
ciov în Franța capătă o im
portanță cu atit mai mare cu 
cit precede tratativele la cel 
mai înalt nivel pe care Parisul 
le va găzdui în luna mai. Fostul 
prim ministru Mendes France 
sublinia că „vizita lui Hrușciov 
in Franța are loc în cadrul seriei 
de întîlniri diplomatice la nivel 
înalt, care caracterizează activi
tatea internațională în ultimele 
luni**. Este semnificativ că per
sonalități de cele mai diferita 
curente politice din Franța s-au 
pronunțat in sprijinul vizitei lui 
N. S. Hrușciov considerind-o ca 
un eveniment de cea mai mare 
importanță, cu ample repercusi
uni favorabile.

Opinia publică franceză evocă 
relațiile prietenești dintre cele 
două țări ce au trainice rădă
cini în trecut. încă din secolul 
al XVI lea au fost statornicite 
relații diplomatice între Rusia 
și Franța. în 1595 își făcea a- 
pariția la Moscova primul am- 
basador francez, iar în secolul

Franței
'următor, în 1629 era pecet
luit primul „tratat de ali
anță și comerț" intre cele două 
state. Intre cele două țări au 
existat relații prietenești deter
minate de o comunitate de inte
rese în o serie de probleme vi
tale. Cele două țări au trebuit 
să facă față amenințării pe care 
a reprezentat-o militarismul pru
sac și au luptat împreună împo
triva aceluiași agresor. In toam
na anului 1922, Vladimir llici 
Lenin a salutat în cadrul unui 
interviu apropierea care se con
tura între Franța și Rusia Sovie
tică. Refermdu-se la relațiile cu 
Franța, ca și cu Anglia, Le
nin arăta că „este întruto- 
tul posibil și de dorit să se 
stabilească relații pe deplin prie
tenești ou ambele state*4. Sing ele 
vărsat pe cîmpul de luptă împo
triva hitlerismului de oamenii 
sovietici și francezi, de partiza
nii sovietici ce luptau in maquis 
și de ostașii regimentului „Nor
ma ndie-Niemen", a consolidat 
prietenia celor două popoare. Im- 
portanța acestei prietenii o re
levă și oamenii de stat francezi, 
„Pentru Franța și Rusia a fi u- 
nite înseamnă a fi puternice... 
Intr-adevăr acesta este un impe
rativ categoric al geografiei, ex
perienței și bunului simț" Aceste 
cuvinte rostite în decembrie 1944 
de generalul de Gaulle își păs
trează întreaga lor actualitate.

In prezent la frontierele Fran- 
ței renaște militarismul prusac. 
Se aud din nou glasurile revan- 
șarzilor ce rivnesc la Alsacia și 
Lorena. Generalul hitlerist Spei- 
del — care înainte de război a 
luat parte la asasinarea minis
trului francez Louis Barthou, iar

în 1944 a plănuit aruncarea în aer 
a Parisului — reprezintă Bonnul 
în comandamentul N.A.T.O, găz
duit pe pămînlul francez. Pericu
loși! revanșarzi de la Bonn reven
dică arma atomică și uneori nu 
ascund că poftele lor aventuriere 
ar putea să le îndrepte pașii nu 
numai spre Răsărit, ci și spre A- 
pus, către Franța, ca in 1940. 
Dar astăzi în lume există un ra
port de forțe ce înclină în favoa
rea forțelor păcii. Dacă revan
șarzii de la Bonn ar vrea să-și 
ia aripi, aripile lor ar putea fi 
imediat frînte. Tocmai de aceea 
prietenia cu Uniunea Sovietică 
are o importanță deosebită pen. 
tru Franța. Spunea N S. Hruș- 
ciov: „Desigur în problema Ger
maniei ne aflăm pe poziții diferite, 
dar cred ca aceasta este mai 
mult o deosebire de formă decit 
de fond, pentru că francezii nu 
nutresc țață de revanșarzii ger
mani o simpatie mai mare decît 
noi“.

Popoarele Uniunii Sovietice și 
Franței sînt interesate în întări
rea păcii, în realizarea dezarmă
rii generale și totale, în conti
nua destindere a climatului in
ternațional. „în mod obiectiv — 
a spus N. S- Hrușciov — intere
sele statelor noastre nu se cioc
nesc nicăieri și firește nu poate 
fi considerat întîmplâtor faptul 
că noi am fost aliați în ambele 
războaie mondiale.. Desigur în 
pozițiile țâriloi noastre privind 
unele probleme se reflectă o în
țelegere diferită a situației exis
tente. Dar această deosebire nu

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 4-a)

BUN VENIT !N FRANȚA

SABINA BARBU

lContinuat in pag 3-t)

Foto : AGERPRES
Foto : N. STELORIAN

MARGESCU B ION 
tehnician miner

Utemiștii Tiberiu Ciobanu șl 
Eugen Cîrstea de la secția 
mașini rotative a Uzinei 
„Electroputere“-Craiova sînt 

fruntași în muncă.

Inginerul Petru Fodor de |a 
întreprinderea „Lazăr Odon" 
din Tg. Mureș controlînd mo
dul de încercare a conduc
torilor Iq tensiunea de stră

pungere.

maturitate

Tineri la reparatul 
șoselei

Odată cu sosirea primelor zile 
de primăvară din cauza ploilor 
abundente șoseaua dintre comu
nele Concordia și Poenari s-a 
desfundat făeînd imposibilă cir
culația vehiculelor.

La chemarea organizației 
U.T.M. tinerii din comuna Poe
nari raionul Muscel în frunte cu 
secretarul organizației Floroiu 
Trifan au ieșit la munca volun
tară pentru a repara șoseaua.

în acea zi pe șosea era o ani
mație deosebită. Tinerii au îm
prăștiat pe șosea peste 60 inetri 
cubi de pietriș făeînd astfel po
sibilă circulația. Pîrșan Maria, 
Predoiu Ion, Pîrșan Doina, Pe- 
penescu Lucian. Maican Nicolae 
și alții se numără printre cei 
care au muncit cel mai bine.

Preocuparea numărul unu a tu. 
turor claselor a Xl-a de la șco
lile medii se numește „exame
nul de maturitate". Despre „ma
turitate*4 discută și pentru „matu- 
ritate** învață elevii ; tet asta-i 
grija principală și a profesori
lor de la clasele respective și a 
directorului de școală, a organi
zațiilor U.T.M. de clasă.

Dar tocmai pentru că exame
nul de maturitate încheie un ci
clu de învățămînt și deschide al
tele, el se leagă de o altă pro
blemă deosebit de importantă 
- orientarea profesională a ab
solvenților.

In fața mea stau șase eleve 
șî elevi din clasa a Xl-a B, de 
la Școala medie nr. 3 „Mihai 
Viteazu“ din Ploești : Vasilescu 
Nicolae, Hanciu luliana, Dănilă 
Săftica, Popescu Petre, Ștefă
nescu Mihaela, Ciocîrdel Dumi
tru. imi povestesc, pe întrecute, 
cum se pregătesc pentru maturi
tate și mai ales, încotro se vor 
orienta .după trecerea acestui 
examen. Au toată nădejdea c-o 
să-| treacă. Sînt elevi sîrguincicși, 
muncitori. Au început repetarea 
materiei. Și-au planificat, cu c- 
jutorul dirigintelui și al organi
zației U.T.M., revederea mate
riei la obiectele mai grele unde 
știu că mai au lipsuri.

Dar, totodată nu uită de fel 
ce vor face dupâ examene. Și 
pe mine intenția asta mă inte
resează. Întîiul ia cuvîntul Cio
cîrdel Dumitru. E mai volubil, 
mai stâpîn pe sine. Zîmbește 
într-una și-mi demonstrează câ 
în alegerea meseriei a fost in
fluențat 
ductie.
- De 

practică 
crăm la 
trice de precizie. Am prins a- 
tîta dragoste de specialitatea 
asta, că am lucrat și astă-vară 
acasă — mi-am încropit și un

de practica în pro-

patru ani noi facem 
la Uzinele „1 Mai". Lu- 
secția de aparate elec

In primul bilanț: 94
fost înregistrate 94 de propu
neri de inovații. A\ulți dintre au
torii lor sînt tineri. Așa sînt, de 
pildă, utemiștii Corbu Glieorglie 
și Alexandru Victor. Primul a 
trim's cabinetului tehnic intere
santa propun ere intitulată „Ma
triță cu două poansoane pentru 
decupat, cu schimbarea poziției 
pieselor4*. Alexandru Victor a 
conceput un dispozitiv cu ajuto
rul căruia se reduce timpul de 
lucru la anumite categorii 
piese de la 12 la 7 minute.

Printre cei 94 de inovatori

Nu de mult la întreprinderea 
„Electroaparataj** din București 
a avut loc o consfătuire cu ino
vatorii. Inginerul ion Alexe, șe
ful cabinetului tehnic, a prezen
tat un interesant referat asupra 
evoluției mișcării inovatorilor in 
întreprindere. El a arătat că prin 
aplicarea a peste o sută de ino
vații s-au obținut anul trecut e- 
conomii în valoare de 489.855 
lei.

Anul acesta însă mișcarea î- 
novatorilor a luat amploare. Nu. 
mai de la începutul anului au

de

Dumitru Almaț

mic atelier. Am ajuns să repar, 
cu ușurință, orice aparat de ra
dio. Pe al nostru - era tare ve
chi - l-am transformat com
plect.
- Ne-au ajutat mult tovarășii 

ingineri și maiștri din uzină - 
ii complectează Ștefănescu 
haela. Ei ne-au ajutat 
numai să lucrăm efectiv, să 
dem cum putem contribui

Mî- 
nu 

ve
la 

îndeplinirea planului pe secție, 
dar mai ales, să înțelegem mai 
adînc lecțiile predate teoretic în 
clasă.

Altul povestește că inginerul 
care-i călăuzește în producție a 
fost muncitor. A studiat apoi ca 
bursier al întreprinderii.
- II admirăm cînd ne gîndim : 

a început ca mecanic și-acum 
e inginer. Cunoaște profund 
toate problemele secției pe 
care-o conduce, șî practic și 
teoretic.

- Și nu vî se pare grea munca 
în producție ? întreb eu,
- Nu. La început, acum patru 

ani, nu era prea ușor. Ca la în
ceput Azi insă nu numai câ lu
crăm cu plăcere, dar simțim 
nevoia, datoria sâ participăm și 
noi la producerea bunurilor ma
teriale. Ne-am gîndit chiar ca 
odată cu examenul de maturi
tate sâ dăm și examenul de 
calificare în meseria în care 
ne-am pregătit.
- Dar mama dumitale, mâ 

adresez Mihaelei Ștefănescu, 
glumind, nu s-a temut că o să-ți 
murdărești rochița ?

— Ba da, dar mi-a făcut ha
lat ! rîde sprinten Mihaela. De 
altfel, după cinci zile de muncă 
intelectuală, practica e ca o a- 
devărată destindere. Și, 
să ne credeți, simțim

bucurie cînd Izbutim să facem 
piesa comandată. Cînd maistrul 
ne spune : „Bun I" ne bate Ini
ma de parc-am fi trecut cu 
succes un examen greu. Ni se 
dă prilejul sâ fim și ca să zk 
așa, creatori, inovatori, continuă 
ea. De pildă, la o comandă de 
claxoane, studiind revistele și 
materialul pus la dispoziție, am 
creat un tip propriu. Toate au 
contribuit să ne orienteze spre 
o profesiune practică, tehnică. 
O să fiu o bună electricia- 
nă. Cum altă colegă o să 
fie o bună tehniciană 
gricolă sau altceva. Hanciu 
luliana, spre exemplu, vrea să se 
specializeze in bobina}. Vasi- 
lescu Nkolae vrea să devină 
strungar.

Anii de 
dere vor 
școlii, vor 
celor învățate. Acum, în orice 
domeniu de activitate nu moi 
poți progresa decît învățînd 
mereu. Cultura, cum să zic, e o 
condiție obligatorie pentru orice 
om din societatea noastră. Și în
țelegem mai bine sensul adine 
al învățăturii lui Lenin : socia
lismul începe acolo unde mili
oane d^ oameni își însușesc 
datele culturii...

Conducerea Școlii medii nr. 3 
s-a interesat de orientarea pro
fesională a absolvenților. To
varășa directoare Gabriela Ghi- 
culescu a urmărit îndeaproape, 
și a cerut să se preocupe și di- 
riginții, profesorii, părinții de 
calea, de profesiunea pe care 
și-au ales-o în viață tinerii ab-

a-

muncă în întreprin- 
fi o continuare a 
fi ca o adîncire a

vă rog 
o mare

brigi- 
.Vasile

inovații
se numără și membrii 
zii de tineri inovatori 
Roaită".

Cu prilejul acestei consfătuiri 
au fost distribuite 144 de certi
ficate și insigne de inovatori. La 
sfîrșit inovatorii s-au angajat, 
prin cuvîntul inginerului Ion 
Alexe, să realizeze anul aces
ta prin inovațiile pe care le 
vor face economii în valoare de 
1.100.000 lei. Cele 94 de propu
neri deja făcute sînt o garanție 
că inovatorii își vor respecta an
gajamentul.

A. CONSTANTIN
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Vacanța elevilor și pionierilor
Incepînd de marți, dupâ ul

tima oră de cursuri, elevii și 
pionierii se află in vacanța de 
primăvară.

Pentru ca ei «â-«i poată pe
trece cele două aăptămioi de 
odihnă (23 martie—6 aprilie) 
intr-un mod cit mai plăcut și 
mai instructiv, școlile, casele și 
palatele pionierilor, cxsele de 
cultură ale tineretului și câmi
cele culturale, organizațiile de 
pionieri și U.T.M. a au pregătit 
din timp. Astfel. in această pe- 

excursii 
ale țârii, 
și expo- 
fi gospo-

rioadâ se orșaniscuă 
prin rntiuni pitorești 
•e fac virile la mmee
xiții, în întreprinderi 
darii agricole colective, au loc

întîlniri ale elevilor și pionieri
lor cu muncitori fruntași, acti
viști de partid și de stat, scrii
tori. oameni de știință, 
se țin concursuri pe 
teme, întreceri sportive, 
pionierești. De asemenea, 
autografele și teatrele au pro
gramat spectacole speciale pen
tru copii, iar la casele de cul
tură ale tineretului 
zează carnavaluri 
rii.

în acest timp 
oierii participă 
unele acțiuni de 
stringerea fierului 
rea parcurilor, îngrijirea loturi
lor agricole școlare etc.

(Agerpres)

artiști, 
diferite 

jocuri 
cine-

se organi- 
ale primăve*

elevii și pio* 
totodată la 

folos obștesc : 
vechi, curați*

0 nouă hală la Uzinele de tractoare 
din Orașul Stalin

IR

instalații moderne de 
încălzire fi aerisire, 
hala asigură condiții 
optime de lucru. 
Prin intrarea în 
funcțiune a acestei 
unități se eliberează

noi spații 
rid motor, care 
permite mărirea 
prafețelor de pro« 
ducție.

( Agerpres)

în secto- 
vor 
su-

(Continuare in pag. 3-a)

• ...
In ii de primăvară la grădinițe de copii a întreprinderii „Vitrometan” din Mediaș, 

Foto : P. PAVEL



Cum pot contribui mecanizatorii
!a înflorirea colectivei

Campania agricolă de primăvară a început în 
întreaga țară. Mecanizatorii de la S.M.T. Viziru, re
giunea Galați, se află încă de acum aproape o 
lună pe ogoarele colectiviștilor, in plină luptă pen
tru ezecutarea tuturor lucrărilor in timpul optim g- 
grotehnic. Ei sint hotăriți ca in anul acesta, in 
strînsă colaborare cu colectiviștii, să obțină recolte 
mult mai mari decit anul trecut. Astfel, cu mult timp

înainte de inceperea lucrărilor din actuala campa
nie agricolă, ei au discutat intr-o ședință inițiată 
de organizația de partid și conducerea stațiunii mă
surile prin care să se asigure traducerea în fapte 
a indicațiilor date de partid cu privire la folosirea 
deplină a capacității tehnice a S.M.T., la organiza
rea mai bună a muncii in vederea sporirii produc
ției agricole la hectar, a realizării de economii 
bănești și de muncă.

Au fost stabilite astfel măsuri cu privire la o mai 
strînsă legătură intre brigăzile de tractoare ale 
S.M.T. și brigăzile de cimp ale G.A.C., privind acti
vitatea comună a mecanizatorilor șl colectiviștilor 
pentru descoperirea și folosirea rezervelor interne 
in vederea obținerii unor producții sporite la 
hectar, cu privire la extinderea mecanizării lucră
rilor în diferite sectoare de producție (In zootehnie,

de exemplu) la intensificarea muncii politice șl de 
propagandă științifică în rindvl tinerilor colecti
viști etc.

In pagina de față vă prezentăm citeva aspecte 
ale muncii desfășurate de mecanizatori șl colecti
viști pentru traducerea în viață q măsurilor stabi- 
lite in comun.

Prin extinderea mecanizării

■ ! ■ U '

> ' <1
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îmbunătățind tehnica
lucrării pămintului

re
de 

îm-

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Viziru, împreună cu colectiv știi 
din gospodăriile pe care le de
servesc, au studiat posibilitățile 
existente pentru ridicarea pro
ducției la hectar, îndeosebi la 
culturile cerealiere, prin valori
ficarea rezervelor interne : extin
derea mecanizării lucrărilor k> 
unele culturi, aplicarea de în
grășăminte suplimentare, folosi
rea unor metode noi, avansate 
de muncă etc.

in unele gospodării colective 
atenția acestora a fost îndrep
tată spre înlăturarea unor feno
mene anormale ivite în sistemul 
de planificare a producțiilor la 
hectar. Mergînd pe linia celei 
mai simple rezolvări, unele gos
podării colective șl-au planificat 
in mod neștiințific să obțină 
producții mai mici față de posi
bilitățile lor reale, mai mici 
chiar decît cele obținute în ci
nul trecut.

Combătînd asemenea practici 
care nu aveau darul de a mo
biliza masa colectiviștilor la 
lupta pentru obținerea unor 
calfe care sâ sporească an 
an, mecanizatorii qu stabilit
preună cu colectiviștii, în urma 
unor discuții pe care le-au avut 
înaintea începerii campaniei, o 
serie de măsuri concrete în ve
derea realizării unor producții 
cit mai mari la hectar.

Iată, de pildă, ce au stabilit 
tinerii mecanizatori din brigada 
condusă de comunistul Ion 
Păun, împreună cu colectiviștii 
din G.A.C. „Drumul lui Lenin** 
din comuna Viziru.

Printre altele, gospodăria își 
propusese să obțină anul acesta 
de pe o suprafață de 310 hec
tare o producție medie de 1.800 
kg. grîu la hectar.

— De ce numai atît - a între
bat Ion Păun, șeful brigăzii de 
tractoare. In loc să mergem 
înainte, noi dăm înapoi ? Anul 
trecut am obținut 2.010 kg. la 
hectar și acum ne propunem să 
scoatem numai 1.800 kg ? Acea
sta nu este o planificare științi
fică. Eu sînt convins că putem 
să obținem cel puțin 2.100 kg. 
la hectar. Griul a ieșit frumos, 
e des, promite o recoltă bună. 
Să-l ajutăm. Credeți că am fă
cut totul și că 1.800 kg. la hec
tar este o „limită** peste care 
nu se poate trece ? Noi am dis
cutat despre treaba aceasta și 
am găsit încă numeroase rezer
ve pe care, dacă le folosim, 
putem obține producții mult mai 
mari, lată, de pildă ce putem 
face la grîu. Noi îi dăm o sapă 
rotativă, iar dumneavoastră, 
dacă e nevoie, îl mai grăpați cu 
grapa cu colții în sus. Apoi, pe 
porțiunile unde vedem că e mai 
slab, să-l dăm îngrășăminte. 
Noi ne angajăm să vă trans
portăm cu remoraHe de la mar
ginea satului, de lingă puțuri, 
m nan iță. Dumneavoastră trebuii 
să o împrăștiați pe loc. Ce zici 
tovarășe Buruiană, te angaje: 
în numele utemiștilor din gor 
podărie să faceți treaba a 
ceasta ?

— O facem bucuroși, tovarășe 
a răspuns Dumitru Buruiană, se 
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C., că doar e 
în folosul nostru, al tuturor. Și 
ne angajăm să mai facem ți 
pi'vitul grîuluî.

O să trecem aceste angaja-

mente in planul nostru de 
muncă.
- E o treabă bună, își dau 

Cu părerea ceilalți colectiv ști 
utemiști pnezenți a consfătuire 
Să trecem acum ic oile culturi.

cit se vece, sfat © midți- 
me de rezerve pe care, dacă le 
folosim așa cum trebuie, putem 
să obținem producții mult mai 
mari decit cele prevăzute in 
planul gospodăriei, lată că nu
mai la grîu putem să scoatem 
cu nouă vagoane mai mult față 
de producția planificată. Dar la 
porumb ?
- Despre porumb trebuie să 

vorbim ceva mai mult. Credeți 
că ați analizat bine toate posi
bilitățile atunci cînd ați planifi
cat a producție de numai 2.300 
kg. boabe la hectar? Știți bine 
doar că anul trecut am obținut 
2.800 kg. la hectar. Gospodă
ria s-a întărit, oamenii muncesc 
mai bine organizați, iar pămîn- 
tul are încă multe rezerve. Noi 
credem că cifra planificată de 
dumneavoastră nu este mobili
zatoare ci, dimpotrivă. în loc să 
fie un stimulent care să-i facă 
pe oameni să descopere noi căi 
prin care să obțină producții 
mari, în loc să mergeți înainte, 
prin planificarea dumneavoastră 
nu numai că bateți pasul pe 
loc, dar dați înapoi, ca racul. 
Planul stațiunii prevede să ob
ținem cel puțin 3.500 kg. boabe 
la hectar și credem că pentru 
această producție trebuie să 
luptați și dumneavoastră, adică 
să luptăm
- Așa-i

canizatorii Gheorghe Pruș 
Constantin Z . '
obținem cel 
boabe la hectar.

— Păi asta 
angajăm să

intervenit utemistul Ncoae 
Câpăținâ. Nu-i cam mult?
- Nu-i muit deloc, ou spus 

mecanizatorii. Dor pentru cbț;- 
oe-ec aceste producții -ete ee 
Vebu e sâ facem : «o Hteți- 
nem ogo- curat. până c 
mințere, cu sapa rotatrro, cu 
cultivatorul, semănăm porumba? 
cu semănători speciale, după 
ce mai înainte cu o zi facem o 
dtscuire. Gnd a răsărit, aplicăm 
două sape rotative, apoi facem’ 
3 prașile mecanice. Dumneo^ 
voastră veți face atitea prașile 
manuale cîte vor fi nevoie.

— In plus — a intervenit in
ginerul gospodăriei colective - 
vom mai da îngrășăminte fa- 
ziale și vom face polenizarea 
suplimentară artificială pe 100 
hectare.

Discuții asemănătoare s-au 
purtat și in legătură cu porum
bul pentru siloz - cultură fa 
care s-a stabilit să se obțină o 
producție cu 10.000 kg. fa hec- 

mai mult față de planul 
30.000 kg.
colective 

zahăr, cu 
cultură la

O scurtă consfătuire fa bri
gadă. Tovarășul Constortz: 
Tănase, președintele GAC 
„Hie Pinti'fa' din Go'ășe 
Costică Nisipeanu, șeiu bri
găzii de tractoare, împreună 
cu mecanizatorii 
c V-a și colecC 
gâzi le 
șurile 
comun
unor

împreună.
- au intervenit me- 

Și 
să 

kg.
Gr. Ifrim. Putem 

puțin 3.500

înseamnă să
_ . depășim planul

gospodăriei cu 42 vagoane - <1

ne

tar 
de 
riei 
de 
lui. 
s-au angajat să 
rea suplimentară artificială și să 
îngrașe terenul 
lectată din sat.

Din calculele 
cute cu ocazia 
tuiri a rezuitat 
rea mecanizării lucrărilor la a- 
numite culturi, printr-o serie de 
lucrări agrotehnice științifice, 
prin folosirea tuturor rezervelor 
colectiviștii vor recolta anul a- 
cesta cu 82 vagoane mai multe 
produse agricole peste planul 
gospodăriei colective.

Munca pentru îndeplinirea 
angajamentelor reciproce a 
început.

al gospodă- 
cu sfecla 

floarea-soc re
ce re utem iști i 
facâ polen iza-

cu cenușa co-

aproximative fă- 
acestei consfă- 

câ prin extinde-

în zootehnie
Gospodărie a AolerU m cum
pere ua motor de ia S.M.T., iar 

MizoZorii s-au angajai să 
acționeze m stații 
cu ajutorul cărei

stațiunea 
va însă- 
cu ma
de intre- 

rotaîivă
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• PRIN EXTIND L URĂRI
LA UNELE CULTLRl DE CĂTRE MtCANlZAlVRJI 
LA S.M.T. Șl PRIN 
MASURI AGROTEHNICE DE CĂTRE COLECTIVIȘ- 
PE OGOARELE G.A.C. .DRUMUL LUI LEMN- SE FOR 
OBȚINE ANUL ACESTA 82 VAGOANE DE PRODUSE 
AGRICOLE PESTE PREVEDERILE PLANULUI GOSPO
DĂRIEI COLECTIVE.

•MECANIZAREA ADĂPATULUI ANIMALELOR DE 
PRODUCȚIE VA ADUCE COLECTIVIȘTILOR DIN GA C. 
„CRISTEA NICOLAE* O ECONOMIE ANUALĂ DE PESTE 
16.000 LEI.

• ÎNLOCUIND MUNCA MANUALĂ CU CEA MECANICA 
EXECUTATA DE MECANIZATORI! DE LA S.M.T. VIZIRU 
LA SCOSUL SFECLEI DE ZAHĂR DE PE CELE 24 HEC 
TARE 
VIȘTII 
PESTE

OCUPATE CU ACEASTA CULTURA, COLECTl- 
DIN GOLAȘEI VOR ECONOMISI ANUL ACESTA 
590 ZILE MUNCĂ.

• PE UNGĂ FAPTUL CĂ PERMITE ÎNCADRAREA LU
CRĂRILOR IN TIMPUL OPTIM AGROTEHNIC. FOLOSI
REA SAPEI ROTATIVE DA ÎNTREȚINEREA CULTURII 
DE PORUMB SAU FLOARE A SOARELUI LE ADUCE CO
LECTIVIȘTILOR DIN G.A.C. „NIKOS BELOIANNIS** LA 
FIECARE HECTAR O ECONOMIE DE 10 ZILE MUNCĂ Șl 
APROXIMATIV 250 LEI.

raita porumbul in faza de coa
cere lapte-ceară.

Prin extinderea mecanizării 
lucrărilor la această cultură, se 
poate obține o producție de 
40.000—50.000 kg. masă verde 
la hectar. în același timp, gos
podăriile colective vor realiza 
economii de aproximativ 250 lei 
ia hectar si vor economisi, 
asemenea. un mare număr 
zile munci.

Dar ajutorul S.M.T. în 
ce privește dezvoltarea creșterii 
animalelor proprietate obștească 
• gospodăriilor colective va fi 
concretizat și prin alte nume
roase lucrări mecanizate sau 
prin executarea unor lucrări de 
mecanizare in grajduri : linii 
de deeovH, benzi transportoare 
pentru evacuarea gunoiului de 
grajd, acționarea mașinilor de 
tocat diferite nutrețuri, acționa
rea morilor cu ciocănele pentru 
uruieli etc.

Intre mecanizatori și colecti
viști, între conducerea S.M.T. și 
conducerile G.A.C. au loc acum 
consultații in legătură eu extin
derea mecanizării lucrărilor în 
sectorul zootehnic al G.A.C. în 
scopul obținerii unor producții 
mari și al reducerii continue a 
prețului de cost al produselor 
din acest sector.

Pentru alimentarea cu ape 
adăpătorilor automate c 
grajdul de vaci de lapte 
G.A.C. „Cristea Nicola 
din Vizifu era nevoie și i 
curent electric. Deocamda 
linia de înaltă tensiune e! 
în lucru. Pină la punerea 
in funcțiune, gospodăria 
primi curent electric de 
S.M.T. Stilpii au fost pla 
tați, Electricianul lucrează 

cum Ig întinsul firelor.

Aiutînd la ridicarea
litic și științific

al colectiviștilor

iCT

arilor agricole din pri- 
irajci Uveut. unii tineri 
î care aveau datoria 

rwporte sănunța la cimp și 
m terreze pe semănători. întîr- 

desrori la muncă și făceau 
k de miatuialâ
Merpt yi «ta. te scumu ei 

■■d f«țâ 4* altul. L« ua ogor 
ata aaare a= tMtează citeva go- 
fan pe iei, pe eaU-

Pe Maagn ■« pălea să nu-l 
-.„he • nen.s.. autadix. Și 
k»« apaa »«u p« (a|â
- C. m, m cheamă

de adevârați gospodari 
tăia ev toții pentru fie 
rram de gnu *i porumb, 

iar voi faceți • treabă pentru 
care ar trebui să vă crape obră
ni! de rușine.

Mungku a vorbit despre «*ta și 
intr-o consfătuire de producție 
care a avut loc între mecaniza
tori și colectiviștii din brigada 
de cimp. EI i-a criticat aspru pe 
leneși, pe delăsători, arătîndu-le 
că a lucra de mîntuialâ, fără 
iateres. „ea «ă treacă ziua“. în
seamnă a înșela încrederea celor- 
lalh colectiviști, a înșela gospo
dăria colectivă, a-ți fura de fapt 
«ingur căciula, pentru că pierde
rea de vremt înseamnă înlîrzie- 
rea lucrărilor și în consecință 
pierderi de recoltă-

Dar nu numai Mungiu proce
dează așa.

Cînd colectiviștii din comuna 
Cuza Vodă au vrut să însăinîn- 
țeze porumbul după o practică 
neștiințifică, adică atunci cînd 
zboară găinușa, cum spuneau ei, 
șeful de brigadă Ion Zoltăreanu 
le-a explicat cu răbdare și pri
cepere de ce este greșit acest o- 
bicei. ce pierderi pot avea folo
si ndu-I și ce recolte mari pot 
obține aplicînd învățămintele 
științei. Colectiviștii îl cunoșteau 
binie pe Zoltăreanu. știau cît se 
frămîntă el pentru ca producțiile 
să sporească — J- — J-
prețioase au 
turile lui — 
data asta.

în timpul 
romb, în vara trecută, tractoris
tul Ion I R. Băjenaru a obser
vat ci vreo cîțiva tineri colec
tiviști din G.A.C. „Cristea Nico- 
fae“, care prăseau pe rind, termi
nau prea repede lucrul. Mirat, 
s-a dus să-i vadă cum lucrează. 
Și a văzut. Aceștia țineau sapa 
fa spate și o tîrau după ei prin

tre rinduri, lăsînd brazde în 
mîntuj afinat de cultivator. 1 
ori sapa devia și tăia firele 
porumb. Băjenaru i-a oprit 
lucru și i-a întrebat liniștit.

— Al cui e porumbul ace 
— Al gospodăriei colective 

răspuns -----
întrebare.

— Și gospodăria colectivi 
cui e ?

— Păi... a noastră, a ool< 
viștilor.

— Atunci de ce vă bateți 
de munca voastră și de cultu 
voastre ? Cine o să piardă ț 
la urmă după o asemenea 
șiiă r-

Băieții 
tul, apoi

• jos.
Trecînd _T r__

Băjenaru a observat că ace 
executau prașila așa cum se 
vine.

Acestea sînt doar cîteva ex 
plecare dovedesc că tractorii 
cg muncitor înaintat pe ogoi 
nu poate fi un simplu mînu: 
al unei mașini, ci un om care 
parte activă la preocupării»! 
menilor în mijlocul 
crează, care intervine 
tințele. cu pricp<perea 
cîte ori e nevoie.

Ochii țăranilor se 
spre el c-a spre un om 
nat, mai pregătit și mai disci] 
nat, purtător al concepții 
înaintate, socialiste despre m 
că.

Iată de ce organizația de b< 
U.T.M de 1. S.M T. Viziru ț 
propus pentru viitor să stime 
ze și să educe pe tinerii mei 
nizatori în spiritul unei parti 
pări tot mai active a acestora 
viața ?i preocupările colectivii 
lor. Astfel, sînt în atenția mei 
nizatorilor asemenea acțiuni ci 
organizarea unor seri de înt 
bâri și răspunsuri cu tinerii < 
lectiviști pe tema mecanizării 
griculturii, a metodelor agrote 
nice avansate, participarea la j 
tivitatea Colțului roșu, discu 
cu tinerii colectiviști pe teme 
conomice, politice, cetățeneș 
continua lor pregătire politic 
profesională și culturală.

Tinerii mecanizatori își dau i 
deplin seama că în cîmpu) la 
al muncii colective ei trebu 
sa-și manifeste tot mai activ r 
Iul lor de oameni înaintați 
salului.

tinerii cam mirați

s-au uitat unul la 
au lăsat privirile

tnaj tîrziu pe-ac

cărora
cu cur 
lui ori

îndrea 
mai lui

an de an, cit de 
fost totdeauna sfa- 

și l-au ascultat și de

pravilelor la po-

Pagină redactată de Ing. N. SIMIONESCU

Foto: M. CARANFIL

Iată de pddâ. iatt

dăpatorile automate în grajdul de vaci de lapte ai G.A.C. „Cristea Nicolae“. Ta- 
interes mersul lucrărilor (fotografia din stingă). La Colțul roșu al G.A.C. meca- 
împreună, poartă discuții pe diferite teme politice și economice eta» 
din dreapta).

supravegherea inginerului mecanic ai b.M.i., mecanizatorii instalează 
vorășul Tănase Gerea, președintele gospodăriei colective urmărește cu mui. 
nizatorii se întîlnesc adesea, in timpul lor liber cu tinerii colectiviști. Citesc 

(fotografic
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Cum am organizat 
îndeplinirea propriilor 

noastre hotărîri
Am citit de curînd la aceeași 

rubricâ articolul secretarului 
comitetului U.T.M. de la Uzi
nele „23 August" din Capitala 
In care acesta arăta cum smt 
pregătite și cum se desfășoară 
ședințele de comitet. Articolul 
s-a oprit insă aici. Dar oricit de 
bine ar fi pregătită o ședință de 
comitet, oricit de bune ar fi ho- 
tăririle care se iau, dacă nu se 
organizează ducerea lor la înde
plinire, înseamnă că, practic, 
ședința nu a avut nici o valabi
litate. De aceea eu aș vrea să 
vorbesc despre felul in care or
ganizăm și urmărim noi îndepli
nirea propriilor noastre hotăriri.

Eu socotesc că toate ședin
țele de comitet trebuie să se în
cheie cu hotăriri foarte precise 
in dreptul cărora să fie indicat 
cine răspunde și 
pină cînd va fi în
deplinită hotărirea 
respectivă. Numai a- 
tuna cînd am pro
cedat in acest fel 
am putut urmări cum 
se îndeplinește hotă- 
rîrea luată în ședința comi
tetului, după cum atunci cînd 
n-am procedat așa, hotărî- 
rea luată — oricit de bună 
a fost ea — a rămas pe hîr- 
tie. Am să dau exemple și 
dintr-un caz și din celălalt In
tr-o ședință de comitet am ho- 
tărit să creăm în secția repara
ții accidentale un post utemist de 
control care să contribuie Ia 
descoperirea rezervelor interne, 
la îmbunătățirea disciplinei ti
nerilor, in vederea îmbunătățirii 
procesului de producție și ob
ținerea unor economii mai mari. 
Tot atunci s-a stabilit ca
de organizarea acestuia să
răspundă inginerul Duca, mem
bru al comitetului U.T.M., fixîn- 
du-se și termenul în care va fi 
organizat. Firește că postul ute
mist de control a fost creat și 
el desfășoară o bună activitate 
în secția amintită. In aceeași șe
dință noi am hotărît să îmbu
nătățim munca de atragere a ti- 
neretului la concursul „Iubiți car
tea". A fost o hotărîre foarte ne
cesara dat fiind că din cei pes
te 200 utemlști ciți numără or
ganizația noastră, doar 23 sînt 
purtători ai insignei ,,Prieten al 
cărții". Dar hotărirea noastră car» 
suna exact așa cum am formu. 
lat-o mai Înainte, n-a fost înde
plinită, deși de la luarea ei au 
trecut mai bine de 3 luni. Nu 
este greu de înțeles de ce s-a 
fntîmplat acest lucru. Noi n-am 
stabilit atunci și ce vom face 
pentru popularizarea concursu
lui. pentru apropierea tinerilor- 
de literatură, n-am arătat cine 
va răspunde de îndeplinirea a- 
cestei hotărîri (Firește că acum 
am luat măsuri corespunzătoare, 
dar pentru aceasta a fost nece
sară o altă ședință).

6u privire la hotărîri trebuie 
desprinse două aspecte: in pri
mul rînd, ele trebuie astfel

Un important tezaur 
descoperit în raionul 

Negrești
IAȘI 22 (Ager preș). — In sa

tul Vovriești, din raionul Ne
grești, membrii gospodăriei co
lective „Steaua Roșie0 făcînd să* 
pături pentru plantații au desco
perit un tezaur alcătuit din 125 
monede dacice de argint datînd 
din secolele I1I-II T.e.n. Această 
descoperire prezintă o importan
tă deosebită pentru cunoașterea 
dezvoltări’ societății în acea vre
me pe teritoriul de acum al Mol
dovei. In prezent, tezaurul se află 
la Muzeul de istorie a Moldovei, 
fiind studiat de către specialiști.

Joi, 24 martie
Ia

CINEMATOGRAFUL 
PATRIA

Premiera noului film sovietic

cu

V. Zubkov, L. Aleșnikova, T. 
Koniuhova, E. Burenkov, E. 
Maximova, V, Kalțov, Olea 
Novroceatova, Vitea Lobzov 

Scenariul : S FREILIH 
Regia: K. VOINOV 

Imaginea: A. KUZNE'țOV 
Muzica: V. BASNER 

formulate încît să se desprindă 
și ce anume trebuie făcut prac
tic pentru a le putea îndeplini. 
In al doilea rînd trebuie orga
nizat controlul asupra felului 
cum sînt îndeplinite. Și în legă
tură cu controlul mă voi folosi 
de exemple.

Intr-o ședință de comitet — 
pornind de la sarcinile trasate 
de Plenara C.C. al P.M.R. din 
3—5 decembrie 1959 — am ana
lizat posibilitățile tineretului din 
întreprinderea noastră de a rea
liza economii. în acea ședință 
membrii comitetului au vorbii 
despre un fapt care aparent 
poate fi considerat mărunt, și a- 
nume că la noi nu este bine or
ganizată evidența economiilor. 
Spuneam că această problemă 
poate părea măruntă, neîn

Tribuna secretarului 
organizației U. T. M.

semnată. în realitate, cunoaș
terea exactă a economiilor 
realizate este necesară pentru 
stimularea avintului în întrece
rea socialistă, pentru a cunoaște 
din timp cum stăm eu îndepli
nirea obiectivelor propuse. De 
aceea, noi am privit cu toată 
seriozitatea această problemă a 
cărei rezolvare am incredințato 
responsabilului cu producția și 
calificarea din comitet. Odată 
repartizată această sarcină, co
mitetul nu s-a mai interesat de 
ea. Și ce s-a întîmplat ? Cel 
care primise sarcina a elaborat 
singur un sistem de evidență pe 
care l-a propus factorilor răs
punzători. Aceștia incercînd să4 
aplice, au constatat că este 
greoi, că le răpește mult timp 
și l-au abandonat. Astfel, că în 
momentul de față tot nu se ține 
evidența economiilor realizate de 
tineri. Sezisați de acest lucru, 
membrii comitetului U.T.M. au 
luat din nou în discuție această 
problemă și atunci am ajuns la 
concluzia că organizarea evi
denței nu se poate face fără a 
consulta în prealabil organizația 
de partid și cadrele de răspun
dere din întreprindere, ingineri, 
tehnicieni, responsabili de bri
găzi De asemenea s-a sugerat 
să studiem felul în care e orga
nizată evidența în alte între
prinderi și să ne însușim expe
riența bună a acestora. Dacă 
am fi controlat din timp, l-am 
fi ajutat pe tovarășul respectiv 
să desfășoare o muncă utilă, și 
am fi organizat mai din vreme 
evidența realizărilor tineretului 
în acest important domeniu.

Așa am procedat pentru rea
lizarea unei alte hotărîri de a 
noastre, cu privire la ajutorarea 
tinerilor care frecventează liceul 
seral. Cînd am analizat acea
stă problemă am hotărît: să 
ținem o legătură mai strinsă cu 
școala ; să ne ocupăm de orga
nizarea mai bună a vieții ele
vilor ; să-i ajutăm la învățătură 
prin crearea unor cercuri de 
meditații. Dacă am fi lăsat a* 
ceasta sarcină doar în seama 
tovarășului care răspunde de a- 
ceastă problemă în comitetul 
U.T.M., dacă nu l-am fi ajutat 
șî controlat îndeaproape, nu 
cred că am fi obținut rezultatele 
așteptate. Noi am reușit să în
deplinim această hotărîre. Ți
nem o mai strinsă legătură eu 
școala.

La indicația organizației de par
tid, am organfzat o consfătuire 
eu elevii și dirigmții, la care a

Invitație la concertul 
Filarmonicii bucureștene

După ce a publicat de curind sub titlul >TSâ cunoaștem 
comorile muzicii*1 un ciclu de articole cu caracter general, 
redacția noastră inaugurează acum o nouă rubrică de inițiere 
în arta muzicală, care vizează concertele umlonice radiodifu
zate. Această rubrică are menirea să stimuleze interesul citita- 

pregătească înaintea audierii 
al ascultătorului de concert.

rilor noștri pentru muzică, să-i 
unui concert, să devină un ghid

Viitorul program simfonie a- 
nunțat de Filarmonica „George 
Enescu" cuprinde, în prima Iui 
parte, două lucrări concertante 
foarte diferite ca stil și factură: 
Concertul pentru orchestră al 
tinărului și talentatului nostru 
compozitor Aurel Stroe, alături 
de Concertul nr. 1 pentru pian 
și orchestră de Chopin, ilustrul 
compozitor polonez al veacului 
trecut, de la a cărei naștere s-a 
împlinit de curînd 150 de ani.

La obîrșia sa. cuvîntul concert 
însemna a dezbate, a discuta 
despre ceva Cu alte cuvinte pu
tem înțelege în genere concer
tul ca o convorbire muzicală la 
care concurează mai multe in
strumente sau grupuri instru
mentale.

Concepută pentru o formație 
de coarde — viori, viole, vio
loncele și contrabași — lucrarea 
lui A. Stroe este una de acest 
fel. Ea amintește de stadiul ca
racteristic genului, în veacul al 
XVIII-Iea, de așa numitul con
certo grosso. Este deci un con
cert pentru orchestră în sensul 
că solicită din plin aportul în
tregului ansamblu. „Grosaul* lui 
cedează locul, din cînd în cînd, 
unor momente sonore mai rare
fiate în care «e relevă un grup 
instrumental rvștrîns — „con
certino** — alcătuit aici din 

participat și directorul întreprin
derii. In această consfătuire s-au 
făcut multe propuneri pentru îm
bunătățirea frecvenței, a învă
țăturii elevilor. Apoi, în cola
borare ou comitetul sindical, s-a 
luat măsura ca în cămin, unde 
locuiește majoritatea elevilor, să 
se repartizeze dormitoare sepa
rate seraliștilor pentru a nu fi 
deranjați, pentru a putea învăța 
în timpul liber. Pentru că în
treprinderea noastră este departe 
de școală, autobusul nostru tran
sportă elevii Ia ora începerii 
cursurilor. De asemenea s-a luat 
măsura să li se rezerve masa 
de seară la cantină. Iar acum 
sînt în curs de înființare cercu
rile de meditații care vor fi con
duse de ingineri și tehnicieni din 
întreprindere. Firește că toate 

acestea xi contribuit 
Ia îmbunătățirea si
tuației la învățătură 
a elevilor noștri.

Nu voi mai da alte 
exemple. Gred că și 
acestea dovedesc că 
nu este deajuns să 
iei hotăriri bune, ci 

trebuie să organizezi odată 
cu adoptarea rar și îndeplini
rea acestora in condiții opti
me. Acesta este de fapt rostul 
ședințelor de comitet. Din cele 
ce am relatat, reiese insă că și 
noi pierdem din vedere uneori 
acest lucru esențial. Și poate că 
nu neam fi dat seama ce timp 
prețios risipim, discuți nd de mai 
multe ori in jurul aceleiași ches
tiuni, datorită faptului că nu în
totdeauna dăm o formă concre
tă hotăririi adoptate, dacă n-am 
fi primit și in această direcție 
ajutorul organizației de partra. 
Comitetul de partid ne-a învățat 
și cum să ne organizăm ședin
țele de comitet și mai ales să nu 
pierdem din vedere că fiecare șe
dință trebuie să se soldeze cu 
măsuri practice, în stare să îm
bunătățească munca noastră în- 
tr-un domeniu ori altul.

IOAN NICOLESCU 
tecretarul comitetului U.TM. 

l.T.AM. Ploești

Le dub, o portidd d. șah diputotd „aprig* into e'<vi ai Școlii de meserii din Cluj.
Foto : P. PAVEL

două viori- • violă și un vi ol on- 
ccL Sâ nu se creadă însă câ fo 
Iosin d această tehnică de com
poziție de a lungul celor trei 
părți ale creației «ale, autorul 
amintit dă la iveală ceva demo
dat, o lucrare lipsită de 
amprenta mediului și timpului 
în care s-a născut, de origina
litate. Concertul de orchestră a 
lui A. Stroe reține nnmai ele
mentele primordiale ale acestei 
tehnici, așa cum au procedat 

Avancronică muzicală
și alți compozitori ca Filip La- 
zăr sau Sigismund Toduță, care 
au îmbogățit literatura muzicală 
romîncască în creații similare 
— ca să nu mai vorbim de cele 
două Suite pentru orchestră ale 
lui George Enescu — exem
plare rare in felul cum reactua
lizează. de pe poziții creatoare 
naționale și contemporane, o 
epocă de mare glorie muzicală 
ilustrată de nume celebre ca 
Vivaldi, Bach și Koladce.

Dacă frumusețile unei lucrări, 
curo este aceea a lui A. Stroe, 
se lasă ceva mai greu de 
cuprins, necesitînd mai mult de

Oradea. O vedere a oentra- 

kii de pe podul peste Criș.

Foto: P. POP

Succese
a!e gospodăriilor agricole 

colective
Gospodăriile agricole colec

tive înregistrează noi succese 
în întărirea lor economico-orga- 
ni za tortei Datorită sporurilor 
continue de recolte, precum și 
valorificării unor cantități mai 
marj de produse pe bază de 
contracte cu statul, ele au ob
ținut anul trecut un venit total 
de circa 2,4 miliarde lei. Com
parativ cu 1958, veniturile bă
nești realizate din sectorul ve
getal sint cu 132 la sută mai 
mari, iar din cel zootehnic cu 
34 Ia sută.

6a urmare a dezvoltării mul
tilaterale. 692 de gospodării a- 
gricole colective din toate re
giunile țării au acum venituri 
echivalente cu unul sau mai 
multe milioane de lei. Gospodă- 

cit o ludițx. Concertul lui 
Chopin încânți direct prin me 
lcdiile hu pline de călduri și 
avint romantic, prin armoniile 
suple, mlădioase ca Tenul poe-

cât o audiție. Concertul hu 
Chopin încântă direct prin me 
lodiilc lui pline de căldură și 
avânt romantic, prin armoniile 
suple, mlădioase ca versul poe
tic. prin ritmurile izvorâte parcă 
nuni Tocit din bogăția creației 
populare. Cele trei părți ale 
concertului pun pe primul plan 
pianul, instrumentul pe care 
marele compozitor polonez l-a 
iubit cel mai mult. Cîntind în 
fața orchestrei, el este susținut 
și acompaniat cu grija perma
nentă de a-i lăsa posibilitățile 
unei depline afirmări solistice. 
Comentatorii au observat încă 
de mult că în cele două con
certe pe care ni le-a lăsat Cho
pin. partea orchestrală nu are 
decît o importanță minimă. Este 

deci o deosebire fundamentală 
față de prima piesă din progra
mul Filarmonicii care este un 
concert pentru orchestră, pen
tru ansamblu și nu una pentru 
solist acort aniat de o formație 
orchestrală ce ar putea cu unele 
recondiționări, chiar lipsi. (Ber
lioz spunea că lucrările chopi- 
niene ar trăi și fără orchestră). 

Față de cele spuse pînă acum 
despre concert ar părea greu de 
înțeles participarea orgei în 
Simfonia a III-a de Saint 
Saens, lucrarea pe care o vom 
asculta în partea a II a a vii
torului concert al Filarmonicii 
bucureștene. Compozitorul fran- 

fiUe milionar» Mirt tn prezent 
de peste 25 ori mai numeroase 
ca in 1958.

Concomitent cu întărirea eco- 
uomică a unităților au sporit și 
ciștiguriie colectiviștilor. Anul 
trecut, de pildă, sumele de bani 
repartizate in medie pentru o 
zi-muncă au fost mai mari cp 
29 la sută față de 1958. Mii de 
colectiviști și-au construit case 
noi. De asemenea, cooperația 
de consum a vîndut membrilor 
gospodăriilor colectiv® un volum 
crescînd de garnituri de mo
bilă, precum și de cîteva ori 
mai multe aparate de radio șl 
televizoare, ceasuri de mînă, 
biciclete, motociclete, etc.

(Agerpres)
_____ >

cea a avut însă grijă să ne lă
murească : programul de sală 
care explica această compoziție 
la prima audiție (anul 1885), 
dădea de înțeles că nu e vorba 
de o participare solistică, vir
tuoasă, cum ar putea fi încli
nați să creadă unii. Urmînd 
exemplul lui Liszt care dă o 
grandoare impresionantă sfârși
tului Simfoniei sale „Faust", 
(Liszt a folosit pentru prima 
oară orga în simfonie) Saint 
Saens a considerat, după cum 
spunea, că venise vremea ca sim-1 
fonia să beneficieze de pro
gresele instrumentației, a com
binațiilor moderne de timbre 
ale instrumentelor orchestrei 
mari : trei flauți, doi oboi, un 
corn englez, doi clarineți, doi 
clarineți-bas, doi fagoți, un con- 
tra-fagot, patru corni, trei trom-i 
pete, trei tromboni, o tubă, 
ORGA., pian timpani, trianglu, 
talgere, o tobă mare și coarde: 
două grupe de viori, viole, vio
loncele și conlpabași.

De multă vreme orga evadase 
din conatrîngerile rigide ale 
situației de acompaniator al ser
viciului divin. Concertele lui 
Hândel, scrise acum 200 de ani, 
constituie o dovadă de netăgă
duit a orientării laice a muzi
cii pentru orgă Departe de 
mistica teologică care a înlăn
țuit secole de a rîndul dezvolta» 
rea firească a artei muzicale, 
Simfonia a III-a, cu orgă, de 
Saint Saens este o lucrare mu
zicală de o aleasă elevație și 
forță spirituală, un imn măreț 
adresat vieții.

EUGEN PR13OPE

Ceea ce dă 
din

(Urmare din pag. l-a)

„atenție* clientei sale. O con
vingea să cumpere o mătase pe 
care o decolorase soarele tn 
timpul cit a stat în vitrină. Tn 
cele din urmă, cumpîrătoarea a 
ieșit re ușa magazinului cu un 
pachet de mătase decolorată.

In ziua aceea am mai vizitat 
șl alte magazine din Reșița.

Pe strada Mihai Viteazu, In 
cofetăria ..Reșița", vînzătoarea, 
o tînăiră de 17 ani, a aruncat 

, repede într-un colt mătura cu 
care măturase pînă la Intrarea 
mea și m-a servit cu o prăjitură. 
Eu am început să mănlnc, îar 
ea a început să măture din nou. 
La cîteva minute, numai după 
ce a început maturatul albul 
imaculat al frișcăi cu care, era 
garnisită prăjitura * fost 
întunecat de o pulbere ușoară 
de praf. Aceeași soartă a avut-o 
și un castron mare cu frișca ce 
se găsea neacoperit pe o masă.

I-am propus să amîne matu
ratul penbru orele cînd este în
chisă cofetăria, și cînd nu sînt 
consumatori. Nedumerită și pu
țin ofensată că o abat de la 
„buna6 ei intenție de a păstra 
curățenia în magazin, a încetat, 
dar numai pînă ce am terminat 
de mîncat, căci după ce am 
plătit și m-am pregătit să plec 
a început din nou să măture.

Deci nu în toate magazi
nele toti tinerii vînzători se 
străduiesc să deservească ire
proșabil cumpărătorii. Oare »-

0 întrebare de... maturitate
(Urmare din pag. l-a)

solvențl al școlii. Organizația 
U.T.M. a adus un sprijin sub
stanțial în acest sens.

In întreaga activitate de o- 
rientare profesionale a elevilor 
din clasa a Xl-a, îndrumările 
dote de partid, cuvântarea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cea de a doua Confe
rința pe țara a U.A.S.R., care 
arata tineretului ca drumul cel 
mai sigur spre o calificare 
înaltă este școala producției » 
le-au fost îndreptar.

la stația de radioficare a 
școlii s-au citit și prelucrat ma
teriale în legătura cu orientarea 
profesionala. Profesorii și diri- 
ginții au întovărășit adesea e- 
levii în întreprinderi și au căutat 
sâ le insufle dragostea pentru 
munca in producție. Clasa a Xl-a 
B condusa de profesorul Enciu 
Constantin, a făcut, pentru in
struire și documentare, o ex
cursie la hidrocentrala de la 
Bicaz și la uzinele „Steagul 
Roșu" din orașul Stalin.

Pentru a sta de vorba cu pă
rinții, școala are planificata o 
ședința cu tema : j,Orientarea 
profesionala o elevilor". Cadrele 
didactice au dezbătut într-o 
ședința și au luat masuri ca in 
munca de îndrumare profesio
nala a elevilor sa se lichideze 
râmîneri'le in urma. Interesant 
este câ la atare ședința au 
participat și inginerii care con
duc grupele de practica ale 
elevilor din Școala medie nr. 3 
și și-au spus și ei cuvîntul.

Poate câ totuși nu s-a făcut 
încâ o serioasâ analiză a cali
tăților și aptitudinilor elevilor, 
ca sâ fie orientați cu mai multâ 
certitudine spre profesiunea cea 
mai îndicatâ. Dar, în genere, 
elevii de la Școala medie nr. 3 
din Ploești știu ce au de fâcut 
dupâ ce-și trec examenul de 
maturitate. Știu spre care sector 
a| muncii îi cheamâ opera de 
construire a socialismului. Șî 
asta-i bine. E cu atît mai bire 
cu cit spre perfecționarea teh
nica se îndreaptă și elevii cei 
mai buni. E cu atît mai bine, cu 
cit vechiul dispreț, vechea teama 
de munca practică specifice 
vechii societăți, dispar din con
cepția tinerilor noștri absolvenți 
de școală medie.

Desigur, mulți nu se gîndesc 
să se oprească eu învățătura la

Fotbal
Campionatul categoriei A de 

fotbal continuă duminică. în Ca
pitală vor avea loc pe stadioane 
diferite două întîlniri. Dimineața 
de la ora 11 stadionul Dinamo 
va găzdui jocul dintre Dinamo 
și U.T. Arad, iar după amiază 
pe stadionul Giulești, de la ora 
16, se dispută partida dintre e- 
chipele Rapid șl Minerul Lupeni. 
In țară sint programate întllni- 
rile : Jiul Petroșani-Dinamo Ba- 
cău: Farul Constanța-C.C.A. | 
Steagul Roșu Orașul Sialin-Pro- 
gresul București; Petrolul Plo. 
ești-Știința Cluj.

★

Echipa selecționată olimpică 
de fotbal a R. P. Ungare va in- 
tîlni la 26 martie în orașul Graz 
echipa Austriei în cadrul turneu
lui preolimpic. In vederea aces. 
tui joc au fost selecționați 15 ju
cători printre cate ; Farago, Toe- 
roek, Dudas. Varhidi, Dalnoki, 
Novak, Albert, Du nai etc. înain
tea meciului de simbătă de la 
Graz echipa olimpică maghiară 
va susține miercuri un ultim meci 
de verificare. După meciul de la 
Graz echipa maghiară va asista 
duminică la Viena la jocul inter, 
național dintre echipele selecțio
nate ale Franței și Austriei.

conținut muncii lucrătorului 
comerțul socialist

cești tineri vînzători nu ștîu care 
este menirea lucrătorului din 
corner), care sînt sarcinile și o- 
bligatiile lui fată de cumpără
tori î

Problema aceasta a constituit 
subiectul unei discuții pe care 
am avut-o cu tinerii vînzători 
de la magazinul universal. Dis
cuția a fost colectivă. Printre 
tineri au participat Ștefan Pei- 
cu, Coșova Stoianovici, Elisabe- 
ta Kungl, Viorica Stoianovici, 
Magdalena Baloș și alții. Cele 
cîteva vînzătoare care nu și-au 
servit cumpărătorii așa cum 
trebuie, care au avut față de ei o 
comportare lipsită de interes au 
fost criticate de tovarășii lor.

— Muncitorul, a spus Ștefan 
Peicu vine în magazin să cum
pere mărfurile de care are ne
voie cu banii pe care i-a cîști- 
gat prin munca, așa cum. li cîș- 
t'.găm și noi. vînzătorii, pe ai 
noștri. Și nici unuia dintre noi 
nu i-ar place să plece de ,a 
magazin cu mărfuri care nu-1 
convin. De aceea în loc să lă
săm pe cumpărători să plece 
nemulțumiți din magazin, așa 
cum se mai întîmplă. trebuie să 
ne străduim să aducem la cu
noștința bazei comerciale în mai 
multe rîndurl și cu mai multă 
insistentă ca pînă acum, care 
Sînt mărfurile pe care le cere 
populația. O condiție importan
tă a bunei aprovizionări a popu
lației este Și studierea cererii 
de consum a acestora. De a- 
ceea, noi trebuie să-i acordăm 
o mare atenție; să fim perma- 

cele unsprezece clase de școalâ 
medie, ci aspira, sâ învețe mai 
departe, sâ-și însușească o inal- 
tâ calificare. Aceasta, insă, du
pâ ce vor câpâta o solida pre
gătire practică în producție.

Din convorbirea cu elevii din 
clasa a Xl-a B și cu cadrele di
dactice de la Școala medie nr. 
3 din Ploești, am verificat încă 
odatâ un lucru deosebit de im
portant : câ întrebarea „încotro 
ne orientam*’ nu mai este, nu 
mai are de ce fi, o întrebare 
chinuitoare pentru tineretul no
stru. In societatea socialistă tine
retul își poate alege și își ale
ge efectiv, făgașul cel mat 
bun, cel mai potrivit. Toți 
cautâ sâ fie cit mai de folos 
colectivității. Toți cautâ sâ îm
bine munca intelectuala cu 
munca practica. Toți se orien
tează spre viața, spre viitor cu 
bucuria, cu nădejdea neclintita 
câ își vor face și viața și viitorul 
cit mai strălucite.

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale
RINOSAN. La rin/te. nnofa- 

ringite, guturai cronic folosiți 
Rinosan picături.

Se găsește la farmacii, dro
gherii și puncte farmaceutice 
sătești.

Produsul fabrtoH d» medicamente „Galenic*".

Box
La 31 martie va avea loc în 

sala sporturilor de la Floreasca 
o reuniune de box în cadrul că. 
reia vor evolua cei mai buni pu- 
giliști ai cluburilor bucureștene 
Metalul șî Progresul. Din pro
gram se desprind întilniriie ț 
Cristea Marin-Al. Bariciu ; A. 
Olteanu-1, Ștoioa; Ditiu Eugen- 
Ootavian Eremia; Șt. Bogdan.
M. lonescu; M. Trancă-Ion Mar 
rin și Ghețu Vdicu-Gh, Rossler.

Baschet
După cum transmite corespon- 

dentul sportiv al agenției TASS, 
la 24 martie va pleca la Bucu
rești, pentru a susține o serie de 
întîlniri prietenești cu echipele 
romîne, echipa masculină de bas
chet T. S. K. M. O., campioana 
U.R.S.S. pc anul 1960.

In primul meci T. S. K. M. O. 
va întîlni duminică 27 martie in 
sala Floreasca, echipa C.C.A.

Gimnastică
Sal* sporturilor Floreasca va 

găzdui la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni finalele campionatelor re
publicane școlare de gimnastică, 
întrecerile vor începe sîmbătă 
după-amiază și vor continua du, 
minieă dimineața.

(Agerpres)

nent la curent cu toate prefe
rințele și cerințele populației, să 
avem mereu în magazin mărfu
rile care ni se cer.

— Și în privința formării gus
tului populației, vtnzătorului îi 
revine o sarcină importantă, a 
spus Magdalena Baloș. Industria 
noastră produce mereu sorti
mente noi de mărfuri. Modele 
noi de pantofi și confecții, țesă
turi de fibre sintetice etc., care 
plnă acum n-au mai existat în 
comerț. E de datoria noastră, a 
vinzătorilor, să vorbim cumpă
rătorilor despre calitățile și a- 
vantajele acestor mărfuri, să 
dăm sugestii cumpărătorului, 
să-J ajutăm în alegerea unor 
mărfuri în. așa fel ca omul să 
iasă din magazin deplin mul
țumit că șlo cumpărat eu ba
nii cîștigati bunurile care i-aj 
plăcut și de care avea nevoie.

Se pune întrebarea: de ce to. 
tuși sînt unii tineri lucrători în 
comerț care nu țin seama de a- 
ceste îndatoriri ?

Această situație Fși găsește 
desigur explicați» Și tn felul 
cum educă organizația U.T.M. 
de Ia O.C.L. Reșița pe ilneril 
vînzători. E mai comod desigur 
să nu te străduiești să găsești 
în mulțimea mărfurilor pe care 
le ai pe aceea care ar putea cel 
mai bine mulțumi pe client. Dar 
oare fără aceasta la ce se re
duce munca vtnzătorului nou din 
comerțul socialist, la o operație 
mecanică ? Oare nu in aceasta 
stă înseși satisfacția muncii de 
vînzător: să vezi mulțumiți pe 
oamenij muncii, să-i ajuți Ca fie
care cumpărătură să fie prilej de 
bucurie? Toomai contra acestei co. 
modități, a acestei lipse de in
teres fată de cumpărători trebuie 
să lupte organizația U.T.M. 
Ea trebuie să arate tinerilor vîn
zători că cel ce cumpără vine 
la magazin să transforme răs
plata bănească a muncii lui in 
bunuri materiale șl culturale ne
cesare, iar purtarea amabilă, 
plină de interes fa'ță de necesi
tățile consumatorilor nu în
seamnă nicidecum o concesie 
făcută acestora sau un serviciu 
în plus pentru ei.

A simți bucuria pentru eă și-a 
cumpărat cu salariul un lucru 
bun și frumos este un drept al 
fiecărui om al muncii pe care 
lucrătorii din comer) nu tre
buie să-l știrbească prin com
portarea lor lipsită de aten
ție șl amabilitate. Organizația 
U.T.M. trebuie să facă pe tinerii 
vînzători să înțeleagă acest lu
cru, să facă din fiecare tînăr 
muncitor din comerțul socialist 
un om căruia lumea să 1 se a- 
dreseze cu încredere, pe care 
să-1 prețuiască ca atare pentru 
munca lui.



Azi, N. S. Hrușciov
sosește pe pâmîntul Franței

(Urmare din pag. l-a)

pare a fi fundamentală, ci pe de
plin evitabilă".

Lărgirea colaborării franco-so
vietice poate reprezenta o contri
buție substanțială la cauza coe
xistenței pașnice, la consolidarea 
securității în Europa. Intre cele 
două țări există mari posibilități 
de colaborare in toate domeniile, 
posibilități ce se cer valorificate 
in numele tradițiilor trecutului. 
Prietenia cu Uniunea Sovietică, 
țara ce apără cu atita fermitate 
pacea Europei și a lumii întregi, 
corespunde intereselor naționale 
ale Franței. Tocmai acest lucru 
îl înțeleg milioanele de francezi 
ce salută cu căldură pe înaltul 
oaspete sovietic. Dar acest ade
văr elementar nu vor să-1 înțe
leagă un pumn de politicieni a- 
parținînd cercurilor de extremă 
dreaptă și ultra colonialiste, ce 
împreună cu cîțiva episcopi ca
tolici, fac o notă aparte prin ma
nifestările lor neprietenești față 
de invitatul președintelui Repu
blicii Franceze. Aceste manifes
tări sînt însă dirijate de acele 
cercuri ce nu vor să părăsească 
pozițiile războiului rece. E inte
resant că buletinul ,,Informations 
et conjoncture* releva că multe 
din acțiunile ostile apropierii 
franco-sovietice sînt finanțate de 
către Germania Occidentală. Co
mentariile le considerăm de pri
sos. Vrem doar să amintim eșe« 
cui provocatorilor antisovietici. 
Atitudinea canonicului Kir, pri
marul Dijonului, care îl va pri
mi în sutană pe N. S. Hrușciov 
și îl va saluta este relevantă pen
tru atmosfera ce domnește în o- 
pinia publică franceză.

Franța democrată, cu glorioa
se tradiții, il salută astăzi pe Ni
kita Sergheevici Hrușciov. Po
poarele lumii aspiră ca vizita șe
fului guvernului sovietic în Fran
ța să întărească relațiile dintre 
cele două țări și să aducă o con
tribuție importantă la cauza pă
cii mondiale. Imaginea prezentă 
pe afișele pariziene — Mariana, 
simbolul Franței republicane, mî- 
nă-n mînă cu un flăcău în haine 
rusești — să devină o realitate 
a vieții internaționale spre folo
sul păcii, al tuturor popoarelor.

Pe aeroportul Orly unde 
miercuri la ora 11 va ate
riza avionul cu reacție „lliu- 
șin-18** cu care sosește N. 
Si Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc, este gata 
pavilionul construit special 
pentru primirea oficială. Sa
lonul in care președintele de 
Gaulle il va saluta pe N. S 
Hrușciov la coborîrea sa din 
avion are o suprafață de 300 
metri pătrați și este decorat 
cu tablouri de preț împrumu
tate de Muzeul Luvru, iar în 
centrul său se află un uriaș 
covor lucrat special la Abus- 
son pentru Napoleon l.

Franța il așteaptă 
pe N. S. Hrușciov

de Unroi 
etape ale

în ajunul călătoriei 
lui Nikita Hrușciov, 
președintelui Repu- 

generalul de

Ne aflăm 
în Franța a 
la invitația 
blicii franceze, o 
Gaulle. Avem bucuria de a-l pri
mi pe pămîntul Franței pe șeful 
guvernului sovietic pe care toata 
lumea îl numește mesagerul pă
cii.

Marea speranță a păcii mon
diale însuflețește și pe tinerii 
francezi. Ei vorbesc cu căldură 
despre această călătorie istorică. 
„Aceasta va produce vîlvă, va a- 
vea o însemnătate istorică" — 
spune un tînăr metalurgist de la 
uzina ,,Sud-Aviation11. $i apre
cierile prietenilor săi urmează Ca 
o cascadă : „Datorită unor ase
menea evenimente se depărtează 
tot mai mult spectrul războiului. 
Tinerii vor deveni mai con- 
țtienți că U.R.S.S. este pentru 
pace și că lupta ei tinde spre 
asigurarea unei păci trainice". 
„Eu sînt pentru vizita lui Nikita 
Hrușciov pentru că el nu sosește 
niciodată cu mîinile goale, aduce 
propuneri de dezarmare, mediere 
și colaborare". Oare aceasta nu 
este o aprobare entuziastă a mă
surilor pașnice luate de U.R.SS.?

Știți prieteni romîni că sute de 
organizații, uzine (muncitori dar 
și patroni), municipalități l-au 
invitat la ei pe Nikita Hrușciov? 
Că presa publică sute de invita
ții trimise din modeste cămine 
ale oamenilor muncii ? Unii do
resc să-i servească premierului 
sovietic anumite mîncăruri tipice 
franceze, alții să-i dea să guste 
un vin bun, cu buchet delicios. 
Muncitorii gravori de la falnica 
de monede au bătut o medalie 

ide aur în cinstea lui.
ln țara noastră, unde se pre

țuiesc glumele, sînt mult gustate 
cuvintele de spirit, sinceritatea 
fermă, veselia comunicativă a 
conducătorului sovietic. Cînd co
respondentul revistei ,.1)Avant- 
garde1* a întrebat pe tineri cum 
și-l imaginează pe Nikita Hruș
ciov, iată ce fel de răspunsuri a 
primit. :f

„Este un om foarte inteligent44. 
„Este un șef de stat pe care 1 
considerăm ca prieten și pe ca- 
re-1 respectăm și admirăm44 „El 
este simpatic și ferm". „El este 
simpatic, vioi, abil... Este mult 
iubit". Un tînăr muncilor con
structor a spus chiar : „Dacă aș 

* ... « ’ putea sa-l vorbesc l-a, apune ca

I

Parisul urează bun venit lui Nikita Hrușciov, oaspetele Fnonței, mesager al păcii
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PARIS 22. — Trimișii speaall 
Agerpres, C. Răducanu și T. 
Vornicu transmit:

In cursul zilei de marți pre
gătirile pentru primirea lui X. 
5. Hrușciov au fost încheiate. 
Capitala Franței poax-tâ am
prenta marelui eveniment aș
teptat. Deosebit de impresiona.-.: 
este aspectul „centurii munci
toare- a orașului care îndnge 
Parisul înlr-un inel de bine- 
varde împodobite astăzi cu dra
pele ale celor două țări, cu flori 
și ghirlande, cu urări de bun 
venit Și succes adresate lui N. 
S. Hrușciov, expritund cele mai 
autentice sentimente ale 
porului francez. La îvry, 
fada primăriei a dispărut 
totul sub mani porumbei albi 
și sub gigantica inscripție .Pen
tru pacea lumii". La Montreuil» 
culorile franceze și sovietice se 
înfrățesc de-a lungul a zeci de 
metri, iar în centrul acestei su
burbii se afla un imens por
tret al lui N. S. Hrușciov. La 
Saint Denis, ale cănii străzi 
sint pavoazate cu buchete de 
steaguri sovietice și franceze, 
cu lozinci multicolore. în car
tea de aur care se află Ia pn- 
marie au semnat mii de oa
meni pentru pneten a franco- 
sovieticâ, pentru pace Tn car
tierele Parisului, în diferite lo
calități ale Franței au avut loc 
în ultimele zile nenumărate a- 
dunâri consacrate prieteniei 
franco-sovietice.

Posturile de radio și televiziu
ne transmit continuu știri și de
clarații consacrate vizitei lui N.S.

— Corespondență 
specială din Paris -

are în fața lui un francez mîn- 
dru de a-1 fi întîlnit pe unul 
dintre cei mai mari oameni de 
stat din istorie. L-aș întreba apoi 
ce crede despre țara noastră și 
cum au putut face sovieticii ceea 
ce au făcut într-o țară atît 
mare ca a lor

Șeful de stat

care o nutrește 
față de patria lui, 
de afecțiune ț____
necontenite in favoarea păcii, de 
admirație pentru realizările ei 
științifice, de recunoștință pentru 
sîngele 
fascist.

Este 
savanți. . . .
tivi și au alăturat urările de bun 
venit. Fotbalistul Raymond Kopa, 
înaintaș în echipa națională a 
Franței, a declarat: „întîlnirîle 
pe care le am disputat cu rușii 
s-au desfășurat întotdeauna în 
cele mai bune condiții sportive. 
De altfel, este foarte adevărat 
că sportul apropie pe oamenii de 
origini și concepții diferite. Do
resc ca misiunea premierului 
Hrușciov să contribuie ca întîl4 
nirile dintre sportivii sovietici 
și francezi să devină mai frec
vente".

Gilbert Becaud, cîntăreț și 
compozitor, unul dintre cei mai 
mari cintăreți francezi actuali, 
a declarat : „în orice caz, 
tîlnirile șefilor de state 
folositoare. Eu cred că de 
urma lor are de cîștigat 
omenirea Eu unul nu fac 
tuși de puțin politică; dar cred 
că este bine ca oamenii să se 
întîlnească și să învețe a se cu
noaște; ca turiști, tinerii, 
denții, să meargă dintr-o 
în alta. Aș vrea să fac o ana4 
logie care — dacă nu total — 
în parte slujește celor ce im» 
de spus: din clipa în careți 
cunoști vecinul de apartament, 
conviețuirea devine mai ușoa
ră... Doresc să vizitez U.R.S.S. 
Vreau să merg acolo pentru • 
cînta, pentru a întâlni publicul 
rus care iubește muzica atît de 

Hntțc-ov tn Prinți. Telev;2:unei 
frinceză 1 prezentat tnirti o e- 
misiune speciali tachinați lui 
N. S. Hrașdcv realizați cu con- 
cursul fostului prețed:nte al£c-t- 
sliuiui de Miniștri francez. Ed- 
pir Faure, ai savantului Pierre 
Biquard.ți al industriașului Mar
cel Boussec. care a vizitai recent 
Uniunea Scvietci.

Pe pagini întregi ziarele ea 51 
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priorie iad tain ale prcgra~nu»ri 
srKiei saie. Sica Hrușoora.

.Dl. Hrușciov. sene 
.Combat*, a detena nat 
politica sa ccnvocarea cc 
tei la rrvel Icait merita 
măsuri coocrete asupra 
derii. E a cerut reai 
multană și controlata 
mâții-, .Combar“ preș 
ceasta mita va avea o aeo 
ta «sparta setrea. Ea are 
Ix: oi d:aâ tac: ira-nte je oce- 
ierista la nrvet hsaăt. Iu ratei 
careu vor 5 ds-eatale 
de care depind M mare mascra 
relațiile viitoare dmtre Est și 
Vest. Nu încape indoulâ ci tra
tativele dintre generalul de 
Gaulle și președintele Consulu
lui de Miniștri al U.R S-S. vor 
contribui la succesul intflnint 
conducătorilor celor patru puter..

mult, dar și pentru ea «1 des
copăr eu însumi această țara*.

Iar profesorul Lenegre, emi
nent cardiolog francez, a decla
rat: ,,Raporturile franco-ruse în 
domeniul medicinii erau frec
vente la începutul secolului. 
Am reînnoit cu plăcere aceste re
lații în ultimii ani. Noi regre
tăm pur și simplu că ele nu 
sînt mai dese. Una din dorin
țele mele este ca să înmulțim 
contactele cu medicii sovietici, 
al căror important aport adus 
cardiologiei il recunoaștem. Eu 
însumi am stabilit contacte per
sonale cu eminenți cardiologi 
sovietici".

Jean Cocteau și Andre Mau- 
rois, de la Academia Franceză, 
precum și multe alte persona
lități împărtășesc mulțumirea de 
a vedea deschizîndu-se perspec
tiva unei destinderi internațio
nale.

De bună seamă că există încă 
unii de neînduplecat, oameni 
care nu trăiesc in timpurile a- 
cestea și pe care îi numim în 
Franța „întirziați ai războiului 
rece**. Aceștia, conform statisti
cilor oficiale, nu depășesc 2 la 
sută dintre francezi. Aceste tris
te personagii se agită, împreu
nă cu cîțiva cardinali și episcopi, 
dar ei nu au cum se spune în 
Franța, o greutate prea mare 
față de mișcarea de simpatie care 
însuflețește poporul francez.

La Dijon, capitala provinciei 
Burgumdia, canonicul Kir îl va 
primi pe Nikita Hrușciov, iar 
această întîlnire nu va fi lip~ 
sită de interes. Trebuie de știut 
că canonicul Kir s-a luptat cu 
prostia și ura anticomuniștilor 
pentru a putea avea strinse le
gături de prietenie între orașul 
său Dijon și Stalingrad. La Bor
deaux, Chaban Delmas, preșe
dintele Camerei deputaților, îl 
va primi, de asemenea pe Ni
kita Hrușciov.

Nikita Sergheevici se va simți 
pretutindeni ca acasă. Și, deoa
rece premierul Hrușciov va ve
dea primăvara înflorind în Fran
ța, noi îi dorim o vizită plă
cută, spor în munca de întă
rire a prieteniei dintre cele două 
popoare 
lidare a

Studenții 
norvegieni 

se pronunță 
împotriva 

armei atomice
riifunea studen

de sohfWGife

F

Prezențe rominești peste hotare

♦
STOCKHOLM. — Cm ecmmm 

celei de a zecee «
Asociației de prietenie Saedta — 
Romînia la 29 mmrUe ia cemșml 
Karlskoga, • «raf lac vrrauajtU 
expoziției ..Romînia rapru»- 
zind fotografii, timbre, of 
de artizanat.

Cu același prilej • 
ganizat ua miting cosuacret 
teniei romino suedeze. M-.: a țol a 
fost deschis de Fntz Bergren, 
primarul orașului Karlakoța. 
După ce a mulțumit motiației 
pentru organizarea expoziției, 
Fritz Bergren a critut că ex
poziția permite locustonior ora
șului să faci cunoștuUâ cu as
pecte interesante ale neții din 
R. P. Romînă. A luat apoi eu- 
vintul Henry Peter Malthit. pre
ședintele Asociației de prietenie 
Suedia — Romînia. Expunerea 
sa a fost urmărită eu mult in
teres.

La miting au luat parte mem
bri ai Consiliului m una pal al 
orașului. Ture Wikxten. preșe
dintele Secției locale a Asocia
ției culturale a muncitorilor, nu
meroși activiști sindicali, mut-

Lucrările Comitetului 
celor zece state 

pentru dezarmare
GENEVA 22 — Trimisul spe

cial Agerpres, Horia Liman, 
t'aasm’te:

Ședința de azi a Comitetului 
ce^or zece s-a prelungit mult 
peste termenul obișnuit, așa cum 
s a UUnplat de altfel și ieri. 
Este din ce in ce mai marcat 

acterul de lucru al con iac
ii dintre cele două 
iile la masa verde 

taju« trei » Palatului 
lor. Faza de tatonări 
și actualmente s-a trecut la 
protundaraa problemelor aeza.- 

stomixle $•<?» conve 
terialeicr iisxsabrie 
p*?axe.

Ddegat’J! cehosloi 
sec. s-a ocupat de 
bazeîzr mihLare, an

5<. s-a ocupat pe larg d> 
sene 4* aspecte a«e dezarma-

legatul __ _ _ . 
contrazis însă afirmația 
Martino declarînd că S.U.A. au 
insta’.at baze în toate țările 
N A.T.O „Noi nu vom renunța 
la menținerea de trupe pe teri
toriale acestor țări, a subliniat 
dl. Eaton, întrucît retragerea lor 
ar ridica serioase dificultăți".

Delegatul sovietic, V. 
râspuuzmd lui Juies Moch 
amintit că plănui sovietic 
referă in prima etapă nu

Zorin, 
a 

se 
nu- 

mai la interzicerea folosirii ar- 
n.ei atomice ci la întregul com
plex al problemei armamentului 
nuclear, inclusiv distrugerea 
stocurilor. Cit despre afirmația 
că bazele ar fi o problemă de 
ordin propagandistic, a spus V. 
Zorin, nimeni nu se îndoiește 
că aici avem de-a face cu o 
chestiune de ordin militar. A- 
firmația d lui Martino că bazele 
naționale pot fi echivalate cu 
cele străine nu rezistă —* *
nai’Ze serioase. Orice 
aflată pe un teritoriu stră- 

are scopuri militare ofen- 
? ve Delegatul american, a con. 
tin at V. Zorin, a arătat aici 
că Statele Unite nu pot retrage 
t'jpe'.e aflate pe teritoriile din 
afara granițelor lor. Noi am 
prop s adeseori ca atît S.U.A. 
cit și L’nxmea Sovietică să-și 
retragă trupele de pe teritoriile 
pe care slot cantonate, dar gu- 
ve-jrjî american a refuzat. Azi 
dl. Eaton afirmă că o asemenea 
operaț e ar fi foarte dificilă pen- 
tm S.U.A. Noi nu intimpinâm 
in această privință nici o greu
tate de nici un fel. Regret că 
nu putem fi de ajutor acelora 
care au mai multe dificultăți.

Nimeni nu poate considera 
o inconsecvență faptul că s-ar 
acorda prioritate măsurilor pen
tru dezarmarea nucleară dacă 
puterile occidentale vor declara 
că slnt gata să accepte interzi
cerea și eliminarea armamentu
lui nuclear ia începutul progra
mului de dezarmare generală și 
totală pe care 82 de membre ale
O.N.U. l-au recomandat să-1 
negociem. Pentru delegația mea 
nu constituie nici o dificultate să 
accepte ideea că măsurile pentru 

nucleară trebuie să 
ac privilegiat în orice 

e. a* ta vreme 
irărate ma- 
wckară și 
atrnuri de

ne aceiași 
nu* apărat de 

Regatului U-

In apărarea lui
(Azerpreș), 
dvi Slon- 
iblctătu o 
proteste* zâ

forța militară nucleară a unui 
stat sau altuia. A doua etapa 
a planului occidental prevede 
încetarea producției materiale
lor fisionabile pentru scopuri 
militare și transferarea unei 
cantități de materiale fisionabile 
pentru scopuri nemilitare. Aceste 
două măsuri dacă ar fi apli
cate, nu ar putea atinge deioc 
forța militară nucleară a state
lor, in primul rind pentru câ 
stocurile de arme nucleare nu 
ar fi atinse. In al doilea rind, 
nu exista ceva care să semene 
mai mult cu materialele fisio
nabile folosite in scopuri mi
litare decît materialele fisio
nabile folosibile în scopuri 
militare. Puterile care 
arme nucleare au acumul . . 
cit se pare și pe cit spun ex- 
perții, arme nucleare și cantități 
de .matețiale fisionabile sufici
ente pentru a dezlănțui un răz
boi modern monstruos și dis
tructiv. Ar fi vorba doar de a 
recurge la măsuri destinate să 
sădească în rîndul popoarelor 
speranțe neîntemeiate și senti' 
mente de securitate ne justifi
cate.

A treia etapă a planului oc
cidental prevede 
producției de arme atomice și 
o noua reducere a stocurilor de 
arme nucleare. Nu vreau sa in-: 
sist prea mult dar țelul pe 
ca-re trebuie sa-l atingem, a- 
aică dezarmarea nucleara totală 
și generala ar continua sa râ- 
mina lui deziderat și după pu
nerea ui aplicare a masurilor 
prevăzute pentru a treia etapa 
a planului occidental. Interzice
rea producției de arme atomice 
tara înte.-'zicerea lolosirii lor și 
iară distrugerea loiala a stocu
rilor nu duce la nimic din pune-! 
tui de vedere al dezarmării nu
cleare și poate doar sa creeze 
iluzii primejdioase. La lei este 
cazul și cu reducerea stocuri
lor.

Dacă ar fi vorba să se efec
tueze o reducere a stocuinor de 
arme nucleare, ar trebui sa ne 
întrebăm care ar ii ecuația 
după care o asemenea reducere 
ar fi operata. Daca, de exem
plu, cantitățile de arme aliate 
in depozite după reducerea lor 
n-ar mai avea importanța stra
tegică, n-ar mai u mei motive 
pe.itru a ie păstră.

Așadar, va trebui mer- 
dis- 

Daca 
de

să 
gem piua la capăt și sa 
uuge<a complet stocuri ie. 
după reducere, cantitățile 
ar.ae nucleare ramase m depo
zite ar cuiitinua sa ne suficiente 
pentru dezlănțuirea unui răz
boi, este ev.dent ca o asemenea 
măsura nu ar prezenta nici o 
valoare din punctul de vedere ai 
s.ab.rn primejdiei unui război 
nuclear. Or. sarcina noastră 
este sa adoptam masuri care 
sa iniâture odată pentru tot
deauna pericolul unui război 
nuclear și sa pună capăt cursei 
marinarilor nucleare, ln acest 
sens planul țarilor socialiste 
px opune masuri radicale.

Planul prezentaf de puterile oc
cidentale nu p.opune asemenea 
tinsuri. La siirșitul celei de-a 
treia etapa prevăzute de el, ca
pacitatea mihtar-nuclearâ a sta
telor ar răinîne intactă, sau fără 
alterări importante, după 
se va menține și riscul 
răzba nuclear.

lată unul din motivele 
plimentare pentru care delega
ția romînă sprijină planul de 
dezarmare generală și 
prezentat de delegația 
ni Sovietice.

cum 
uimi

su-

Ruratj obiectivitatea procedurii 
de judecată verdictul Tribuna- 
lului Militar ar fi cu siguranță 
respins".

Subliniind că ..tratamentul la 
care este supus Glezos stîrnește 
pretutindeni resentimente și 
contribuie Ia înrăutățirea rela- 

or internaționale- secretaria
tul Consiliului Mondial al Pă- 
eii cere tuturor oamenilor de 
bjnâ-cred ntâ să se ridice în a- 
pararea lui Manolis Glezos și 
a tovarășilor săi.

isterica barca 
cu care cei patru 
ostași sovietici au 
plutit timp de 49 de 
zile pe 
Oceanului 
sâvirșind neasemuita 

lor faptă eroică. 

Casa Albă examinează 
noua propunere 
sovietică privind 

încetarea experiențelor 
nucleare

WASHINGTON 22 (Ager- 
preș). — Agenția United Press 
International anunță că după în
trevederea care a avut loc la 21 
martie între președintele Eisen
hower, secretarul de stat Her4 
ter și L. Merchant, subsecretar 
de stat pentru problemele po
litice, purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Hagerty, a declarat 
presei: „Numeroase persoane din 
guvern examinează cu foarte 
multă atenție noua propunere 
sovietică pentru încetarea expe
riențelor nucleare”. Purtătorul 
de cuvînt a adăugat că preșe
dintele a avut o serie de con
vorbiri cu Herter în legătură cil 
propunerea U.R.S.S,

Putern’ce demonstrații 
în Africa de Sud 

împotriva segregației 
rasiale

JOHANNESBURG 22 (Ager* 
preș). — Agențiile de presă re
latează că o puternică mișcare 
de protest împotriva segregației 
rasiale a izbucnit la 21 martie 
în

_ izbucnit la 21 martie 
_ . mai multe localități din Afri
ca de Sud. Mișcarea se pronunță 

special împotriva restricțiilor

suriafricane iau 
pentru reprima- 
pentru a împie- 

i ei. Poliția a

in ____ __ ,_____  - .
de circulație impuse africanilor 
și pentru crearea de sindicale 
libere pentru africani și acorda
rea dreptului de vot întregii 
populații africane.

Serioase tulburări au avut loc 
în localitatea Sharpville unde 
poliția a atacat pe demonstranți 
ucigînd 34 de africani și rănind 
circa 100. Au mai avut loc tul
burări și în localitățile Everton 
Van Der Byl Park, Bophelong. 
La Bophelong, localitate situată 
în apropiere de Johannesburg, 
doi manifestanți au fost uciși- 
Poliția a deschis focul împotriva 
celor peste 12.000 de de
monstranți din localitatea Veree- 
niging ucigîndy potrivit unor 
date provizorii, 50 de africani. 
Chiar la Johannesburg mai multe 
mii de africani au organizat o 
demonstrație de protest. Potrivit 
ultimelor știri mișcarea se extin
de cu repeziciune în întreaga 
Africă de Sud,

Autoritățile i 
măsuri urgente , 
rea mișcării și } 
deca extinderea 
recurs la folosirea avioanelor cu 
reacție împotriva demonstranți
lor africani.

Potrivit ultimelor știri sosite 
din Johannesburg, bilanțul ma
sacrului săvîrșit de poliția 
sud-africanâ, în cîrdâșie cu ar
mata la ordinul guvernului ra
sist se ridică, potrivit relatărilor 
agenției Reuter, la 86 de morți 
și peste 200 de răniți, mtilți din
tre ei în stare gravă. Agenția 
France Presse relatează că în 
numeroase localități din țară si
tuația se menține încordată". Co
mandantul adjunct al poliției din 
Witwersrand a calificat situația 
ca ,,fiind explozivă-. Potrivit ul
timelor știri, mișcarea de protest 
a populației africane s-a extins 
și în localitatea Langa. de la 
periferiile orașului Capetown. Po
liția a reprimat manifestațiile.

-------- •—
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MOSCOVA. - La 22 martie
N. S. Hrușciov, președintele Corn 
siliului de Miniștri al U.R S S., 
l-a primit la cererea acestuia, pe 
G. Tessema. ambasadorul Etio
piei în U R.S.S , cu care a avut o 
convorbire prietenească.

MOSCOVA — La 22 martie, 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliul d de Miniștri al U. R.S.S. 
l-a primit la cererea acestuia, 
pe / B. Elliott, ambasadorul 
Ghanei In U.R.S.S. Ambasadorul 
i-a înmînat lui N. S. Hrușciov 
un mesaj personal adresat de 
Kwame Nkrumah, primul minis
tru al Ghanei.

PARIS, 
agenției France Presse. 
de Miniștri a| Franței 
pentru data de 29 mai 
cantonale din Algeria.

CONAKRY - La ?l 
ambasadorul Republicii

Potrivit relatărilor 
Consiliut 
a fixat 
alegerile

martie 
_______ , Demo

crate Vietnam \n Republica Gui
neea^ Nguen 7uong, și-a prezen
tat scrisorile de acreditare pre
ședintelui Seku Ture.

MADRID. — Agenția France 
Presse relatează că la 22 irartie 
guvernul franchist a deferit 
Curții marțiale un grup de 15 pa- 
trioți spanioli sub acuzația de 
a fi luat part€ la 18 iunie la gre
va de protest îndreptată împo
triva regimului de teroare înstaui 
rat de Franco în Spania.

HAVANA. — Autoritățile cuba- 
ne au dat publicității un comu
nicat In care se arată că uri a- 
vion american, pilotat de doi pi- 
loți cetățeni americani. cara au 
încercat să scoată în mod clan
destin din țară un criminal de 
război cuban, a fost capturat de 
forțele armate in momentul de- 
calării.

MOSCOVA. — După o scurtă 
întrerupere, la Moscova au fost 
reluate tratativele <u privire ia 
organizarea în capitala sovietică 
a unei expoziții industriale en
gleze în anul 1961 Delegația en
gleză este condusă de W. G. 
Sherren, directorul societății pen
tru organizarea expozițiilor in
dustriale șl comerciale.


