
Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria 11-a nr. 3377 4 PAGINI — 20 BANI

Maiștri ai producțiilor
mari de lapte

Maîstrul este omul care a a- 
juns la un înalt grad de califi
care, un om care stăpînește per
fect o meserie, care are cuno
ștințe bogate in doaieniul lui de 
activitate.

Cei care-i cunosc pe membrii 
brigăzii zootehnice de tineret de 
la G.A.S. Hălchiu, condusă de 
Karoly Wagner își dau seama că 
aceștia, prin pregăurea 
țațele obținute, merită 
tiu de cinste, de mai
ștri ai marilor pro
ducții de lapte.

Cel mai bun din
tre ei, adică maistrul 
numărul unu al bri
găzii, este candidatul 
de partid Ianoș Kar
da. Ianoș a devenit 
un adevărat specia
list în meseria lui. 
Anul trecut, de Ia Io
tul de 259 de vad de 
care răspundea în
treaga brigadă, e-a 
planificat sâ se ob
țină 2.900 litri lapte 
pe cap de vacă fu
rajată. Ianoș Kar
da s-a angajat sâ obțină de la 
lotul său cite 3.200 de litri de 
la fiecare vacă Și-a respectat el 
cuvtntul dat în fața organizației 
de partid, a conducerii gospodă
riei ? Da I Peste angajament a 
mai obținut încă 5.000 litri 
lapte. în privința pregătirii și 
rezultatelor nu sînt departe de 
Ianoș nici ceilalți 19 îngrijitori, 
printre care Tudor Bubei, Ladis- 
Jau Magiary, Bella Karda, Ivan 
Maria, Wilmoș Haida, Boboia 
Paraschiva. întreaga brigadă, a

și rezuî* 
acest t-

obținut anuî trecut peste planul 
gospodăriei aproape un vagon de 
'apte și a redus prețul de cost 
la hectolitrul de lapte cu 18,50 
lei. Din producția de lapte dată 
peste plan, din economiile reali
zate la prețul de cost și prin 
munca voluntară depusă la însi- 
lozarea porumbului siloz, bri
gada a adus gospodăriei un be
neficiu în plus de aproape 
100.000 lei.

mcscriei dt m*i Wtoe, comuniș
tii, conducerea gospodăriei, le-au 
crest condițiile cele mai bune. 
In secția de care aparține bri
gada zootehnică condusă de bri
gadierul Karoly Wagner ex-stă 
un club (dotat de altfel cu tele
vizor, aparat de radia, bibliotecă, 
șahuri). Anul trecut, aici. la 
club, ei au venit cu regularitate 
la cercul zootehnic. La fiecare 
lecție ei

• Brigada zootehnică da tinerei 
de la G.A.S. Hâ'chiu a realizat 
in anul trecut 3.200 litri de lapte 
pe cap de vacă furajată de la 
un lot de 259 vaci e Prejul de 
cost la hectolitrul de laote a fost 
redus cu 18,50 lei e Planul pe 
1960 prevede 4.000 litri lapte 

pe cap de vacă furajată

de

Cum au ajuns ei aici, cum a 
reușit aceat colectiv să facă din 
fiecare membru al său un cres
cător de animale fruntaș, un a- 
devărat maistru ? In procesul de 
formare a lor ca oameni bine 
pregătiți din punct de vedere pro
fesional, ca un colectiv de mun
că bine sudat, se văd cu priso
sință roadele educației comuniste, 
a grijii acordate de organizația 
de partid, de comuniști. Văzînd 
dorința lor de a se pregăti con
tinuu, de a pătrunde în tainele

își umpleau carnețelele 
cu lucruri noi. Apoi, 
cunoștințele le pu
neau în practică în 
firoducție. Cum ? Să 
uăm bunăoară lec

ția „Mulgerea rațio- 
nală a vacilor". A 
d3ua zi după ține
rea lecției, inginerul 
zootehnist și briga
dierul s-au prezentat 
la locul de muncă al 
lui Ianoș Karda. Aici 
s-au adunat mulgă- 
torii de la toate cele 
cinci grajduri ale bri
găzii.

— Vă aduceți 
minte despre 

vorbit la lecția de a- 
i-a întrebat inginerul.

1
A. ’ 7^

Tinărul Vas’le Once-u este frun
taș in producț< la fabrica de 
încălțăminte „Kirov** din Ca

pitală.
Fota : AGERPRES

a- 
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Cooperativizarea agriculturii 
raionului Videle

a- 
e-

Co
diri

Gospodăriile agricole colecti
ve și întovărășirile agricole din 
raionul Videle, regiunea Bucu
rești, au obfinut anul trecut suc
cese în sporirea producției 
gricole, în consolidarea lor 
conomico-organizatorică.

Rezultatele obținute de 
lectiviștii și întovărășiți!
raion au fost larg popularizate 
printre țăranii cu gospodărie in
dividuală. Vizitele organizate 
în gospodăriile colective din ra
ion, cît și din raioanele ve
cine, conferințele la căminele 
culturale, graficele comparative 
care arătau veniturile obținute 
de colectiviști și întovărășiți 
față de cele obținute de țăranii

cu gospodării individuale au de
monstrat acestora posibilitățile 
de sporire a producției și de 
creștere a nivelu ui de trai ma
terial și cultural pe care le o. 
feri agricultura socialist-coope- 
ratistă.

Ca urmare, numeroși țărani 
muncitori s-au înscris în ulti
ma vreme in unități agricole co
operatiste. în prezent agricul
tura raionului Videle este co- 
operativizată. în cele 114 gos
podării colective și întovărășiri 
agricole lucrează în comun peste 
19.809 de familii, cu o supra
față ce depășește 54.400 ha.

(Agerpres)

ce-am 
seară ?

— Da, avem notat ‘în carne
țele, au răspuns tinerii.

— Ei, acum priviți cum lu
crează Ianoș.

Tinerii l-au urmărit cu aten
ție pe cel mai bun dintre mul- 
gători. El a muls toate vacile 
din lotul său. Tinerii au obser
vat că acesta a muls fiecare vacă 
în mod diferențiat. Pe cele care 
erau în primele luni de gestație 
intr-un fel, pe cele care fătaseră 
de curînd, intr-altfel. Ianoș le-a 
explicat de ce a procedat așa. A- 
semenea experiențe practice s-au 
ținut anul trecut după fiecare 
lecție a cercului zootehnic din 
cadrul brigăzii. Trebuie spus că 
învățătura, studiul au devenit pen
tru toți membrii brigăzii o ade
vărată pasiune, ei simt asta ca 
o necesitate de fiecare zi. Cursu
rile zootehnice s-au ținut cu multă 
seriozitate și au fost întotdeau
na urmate de discuții aprinse 
firin care se aprofunda fiecare 
ucru în parte.

Acesta ar fi primul dintre „se
cretele- succesului lor. Al doilea 
„secret" ? Faptul că m 
a devenit o obișnuință 
împărtășirea experienței 
a celor mai buni, 
din brigadă nu se 
ră răspunzător doar pentru lo
tul său de animale, ci pentru 
producția de lapte pe întreaga 
brigadă. Așa se face că ei dis
cută mereu împreună despre fe
lul cum trebuie îngrijită și hră
nită fiecare vacă în parte, cum

NICOLAE BARBU

O delegație a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului U.A.S.R. a 
plecat la Varșovia pentru a a- 
sista la lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Uniunii Stu
denților Polonezi care va avea 
loc intre 24 și 27 martie 1960. 
Delegația este condusă de tov. 
Enache Stana, vicepreședintă a 
U.A.S.R.
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Din viafa universitară

„O zi 
pe săptămână 
în producție!“

N. S. Hrușciov
întîmpinat

sosirea
cu căldura
în Franța»

brigadă 
zilnică 

practice 
Nimeni 

conside-

-

(Continuare în pag. 3-a)

După terminarea lucrului, 
mecanicii și tractoriștii de la 
G.A.S. Ivânești, regiunea 
București, vin aproape în 
fiecare zi la clubul gospo
dăriei. Aici ei consulta cărți 
tehnice, care îi ajută să 
cunoască mai bine modul de 
funcționare și întreținere a 
mașinilor cu care lucrează. 
In fotografie : bibliotecarul 
Alexandru Caraivan reco- 
mandînd unui grup de trac

toriști cărți tehnice.

Foto : Agerpres

„De miine începem sâ armam pe direcția asta l“. Tînârul co
munist Gheorghe Buceîea, șeful brigăzii de fierari betoniști de 
la șantierul nr. 4 - Onești, discuta cu doi membri ai brigăzii 
sole, utemiștii Constantin Stanciu și Ion Popovici despre pro

gramul de lucru.

Foto : P. POPESCU

Cineclubul Uzinei „Oțelul Roșu"
Pe lîngă clubul muncitoresc 

al Uzinei „Oțelul Roșu** a luat 
ființă zilele acestea un cineclub. 
Cursurile practice organizate în 
cadrul cineclubului, la care par
ticipă tineri muncitori și tehni
cieni, prevăd realizarea unor fil
me de scurt metraj inspirate

din viața uzinei și împrejurimile 
ei, popularizarea metodelor a- 
van sate de muncă și altele. In
structorii cineclubului au pre
zentat primul diafHm realizat de 
ei intitulat „Pe căile Retezatu
lui**.

(Agerpres)

PARIS 23 (Agerpres). Trimi
șii speeieii ai Agerpres C. RA- 
DUCANL h T. VORNICU tw 
smit: La 23 mertie .V. S. Hruf
ei oc, prefedDUelg Consiliului de 
MiJUftri al DX3-S-, împreuna 
cu familia sa, a sosii la Pans 
iutr-o rixUâ afidalâ, rispuuând 
incitației generalului De Gaulle, 
prejediuiele Repmblirii France
ze. Împreună cu N. S. Hrușciov 
au sosit in certain Franței A- 
5. Konglun, neeprefedinte ai 
Consiliului de Auupn al 
L JISS. gi presedmtele Comite
tului de biet al Pfanifieir-.i de 
pe lingi Consiliul de Miniștri 
al UJLSS^ A. A. Cromiko. 
nistrul Afacerilor Externe

G. A. Jukoc, 
dintele Comitetului de Stat 
Consiliului de Miniștri 
UJLSJS. pentru legăturile cul
turale cu țările străine, pred. 
V. 5. EmeUanov, șeful Direc 
ției generale pentru folosirea 
energiei atomice de pe lir 
Consiliul de Miniștri 
U.RSS,, O. I. Itmșcenko, ] 
ședințele Comisiei economice 
Sovietului Naționalităților 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
prof. A. M. Markov, membru al 
colegiului Ministerului Ocroti
rii Sănătății al U.R.S.S. și alte 
persoane.

Parisul l-a întimpinat sărbă
torește pe oaspetele său. O zi 
minunată de primăvară, un nu
măr imens de parizieni entuziaș
ti, emoționante mărturii ale sen
timentelor ce leagă cele două 
popoare — iată ce caracterizea
ză primul contact direct al lui 
N. S. Hrușciov cu pămintul și 
poporul francez.

încă cu mult timp înainte de 
sosirea avionului care trebuia 
să-i aducă pe oaspeții sovietici, 
mii de persoane se adunaseră pe 
aeroportul Orly în așteptarea ș&

cei peste 1.000 de ziariști din 
Franța și din întreaga lume își 
caută locul care le este rezer
vat, cercetînd posibilitățile de 
a-l vedea cit mai bine pe N. S. 
Hrușciov.

Ora 10,52. Cvadrimotorul „Ili- 
ușin 18** aterizează lin.

La ușa deschisă apare șeful 
guvernului sovietic salutat de a- 
clamații și aplauze. Mulți din 
cei veniți în întîmpinare flu-

tura deasupra capetelo-r stegu* 
lețe sovietice și franceze.

Pe aeroport înaltul oaspete 
este primit de generalul De 
Gaulle, președintele Republicii 
Franceze, împreună cu soția, de 
primul ministru Debre, de mi
nistrul Afacerilor Externe Couve 
de Murville, de ministrul de 
Război Messmer și de alți mem-

(Continuare în pag. 4-a)

Nina Hrușc-ova, ge^e-c ul De Ga- e» N. S. H-jse'av >1 doamna De Gaulle la Palatul Elysee 
din Pc’is (Telefoto : U.P.I. fe* Agerpres)

Cuvîntarea președintelui
PARIS 23 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la sosirea lui 
N. S. Hrușciov pe aeroportul 
Orly preș.dintele Charles De 
Gaulle a rostit următoarea cu- 
vîntar e de salut:

Domnule președinte ! Iatăvă 
în sfîrșit aici 1 Vă pot încredința 
că sîntem foarte mulțumiți de a- 
ceasta.

Veniți în numele unei mari 
țări pe care Franța a întîlnit-o 
aproape ^n fiecare perioadă a 
istoriei și care a fost alături de 
ea în cel mai îngrozitor dintre 
războaie, veniți în numele unui 
stat care deține astăzi, intr-o 
lume neliniștită un loc de prim 
plan, veniți în numele

popor de care pe viitor va de- 
pinde in mare măsură pacea in
tre ca men i.

Venițj aP°’« pfîn d* vi»ț* 
în plină activitate, aviod 
minte proiecte vaste, dispus

Ș«
in 
sâ 

stați de vorbă cu noi despre pro
blemele care privesc Rusia și 
Franța și prin aceasta despre 
problemele întregii lumi.

Ei bine domnule* președinte, 
sîntem gata sâ vă ascultăm și 
să ne facem ascultată părerea, 
să vă vedem și să ne vedeți și 
dumneavoastră în cursul zilelor 
pe care ni le consacrați.

Vă urez dumneavoastră, doam
nei Hrușciov, familiei 
voastră, însoțitorilor 
voastră — bun sosit

dumnea- 
dumnea-

TINERI MUZICIENI
PE ESTRADA DE CONCERT

Școala elementară șî medie 
de muzică nr. 1 din Capitală a 
împlinit un deceniu de existență. 
Poate că nu este o vhstă remar
cabilă ținînd seama de faptul că 
în țara noastră se va săr
bători în toamna acestui an 
un veac de la fondarea Con
servatorului de muzică din lași. 
Dar dacă vom arăta că în tre
cut n-a existat niciodată un în- 
vățămînt muzical elementar și 
mediu de stat, dacă vom număra 
printre laureații concursurilor 
muzicale internaționale nume ca 
Varujan Cozighian, Crimhiîda 
Cristescu Elisabeta Gregorian, 
Nicolae Brînduș etc. toți absol
venți ai acestei școli din strada 
Principatele Unite, vom înțelege 
mai bine în ce constă mîndria 
tinerei instituții de artă.

Prima audiție publică pre
gătitoare a concursului republi
can ce se va desfășura la Bucu
rești către sfîrșitul acesiei luni 
— a avut loc recent în 
sala „Dalles". Ne-am întîlnit 
cu elevi din ciclul mediu, de la 
toate secțiile (vocale, instrumen
tale și de muzică de cameră). 
Timp de mai bine de trei ore

s-au perindat pe estrada de 
concert cele mai reprezentative 
talente ale școlii.

De la început, o constatare 
îmbucurătoare, care ne arată că 
se lichidează una din deficien
țele care mai dăinuia în învă- 
țămîntuil mediu: locul impor
tant ce trebuie acordat muzicii 
romînești în repertoriu. De la 
„Studiul" lui N. Kirculescu, 
„Cîntecul de leagăn" de Zeno 
Vancea, „Reveria" de Clprian 
Porumbescu, „Preludiul” de 
Enescu — pînă la piesele ins
pirate din folclor, ca „Pastorala" 
de P. Elinescu sau 
„Mărie Mărioară" de 
Chiriac și „Spune-mi 
adevărat" de Tiberiu Brediceanu, 
am putut aprecia dragostea și 
interesul mereu crescînd pe care 
profesorii și elevii îl manifestă 
față de repertoriul original

Dar, fiindcă ne ocupăm de 
piesele interpretate de tinerii 
muzicieni trebuie să arătăm că 
nu totdeauna orientarea pedago
gică s-a aflat la înălțime și 
am putut observa reale talente 
care sa chinuiau cu lucrări pes:e 
puterile lor. „Sonata" în sol

cîntecele 
Mircea 

mîndro-

minor de Tartini a depășit-o 
total pe violonista Toma Maria, 
după cum două remarcabile 
speranțe — Drossu Gheorghe și 
Chirilă Vasile — în „La folia" 
de Corelli și „Poloneza" in la 
de Wieniavski, ar fi putut să-și 
releve aptitudinile în alte lucrări.

Progresele vizibile — în gene
ral — ale producțiilor și audi
țiilor școlii de muzică de la an 
la an, ridică totuși cu necesitate 
o problemă peste care nu se 
poate trece: stilul. Nu este sufi
cient să învingi dificultățile 
piesei pentru a te declara mul
țumit. In interpretare modernă, 
una din principalele cerințe ale 
realismului rămîne aceea a res
pectării școlii, epocii etc. Stră
lucitoarea lucrare a lui Schu
mann „Papillons", tălmăcită cu 
mult nerv și siguranță de Stra- 
tulat Olga, ne-a amintit mai 
mult de Bach decît de romanti
cul poet al pianului. Aceiași 
observație este valabilă și pentru 
„Studiul- de Chopin cintat cu 
dăruire de Voisa Romeo, dar 
căruia îi lipsea acel „rubato" 
caracteristic stilului compozito
rului polonez.

Poate că nu lipsită de interes
— fiind vorba de tineri care 
abia își încep cariera muzicală
— mi se pare și observația pri
vitoare la 
trebuie să 
respectiv 
pășesc pe

educația specială ce 
le-p ofere școala și 
profesorii celor care 
scenă. Ținuta artis

tului arată respectul față de 
public. Cum poate fi apreciat, de 
pildă, Stark Paul, talentat vio. 
loncelist, cînd apare pe podium 
cu pan-talondi necălcați și fără 
cravată la gît ? Dar flautista 
Gîdici Ana și violonistul Drossu 
Gheorghe, care stau cu spatele 
la public după terminarea pie
sei, în timp ce auditoriul îi răs
plătește cu aplauze ? Salutul 
publicului de către artist atit 
la întoarcere, cît mai ales la 
ieșire, face parte din acea co
munitate intimă care îl leagă 
sau îl depărtează pe interpret 
de ascultătorii săi. Iată de ce 
educația aceasta rămîne strîns 
legată de creșterea elevului din 
punct de vedere tehnic, de

Cuvîntarea 
N. S.

PARIS 23 (Agerpres). — 
TASS transmite textul cuvintârii 
rostite de N. S. Hrușciov pe 
aeroport, la sosirea in Franța.

Domnule președinte ’ 
Domnule prim-nu nistru î 
Doamnelor și domnilor ! 
Pășmd pe pămintul Franței 

vreau in primul rind să mulțu
mesc președintelui De Gaulle 
pentru invitația sa amabilă de a 
vizita Franța. Permiteți.mi de 
asemenea să-mi exprim recunoș- 
tința sinceră față de toți acei 
care au venit să ne întâmpine pe 
noi, reprezentanți ai Uniunii So
vietice.

Nu vă voi ascunde că am pri
mit cu satisfacție invitația dv., 
domnule președinte, și că am ve
nit cu plăcere aici, dîndu.mi 
seama că această vizită poate fi 
rodnică atit pentru dezvoltarea 
relațiilor sovieto-franceze, cît și 
pentru întărirea păcii în care 
popoarele noastre sint interesate 
în egală măsură.

Sint bucuros că mă întilnesc 
cu președintele Franței, genera
lul De Gaulle, față de care oa
menii sovietici nutresc un senti
ment de respect, considerîndu-l 
un patriot francez. Generalul De 
Gaulle nu și-a plecat capul în 
fața ocupanților, a dat dovadă 
de curaj in lupta pentru înde- 
pendența Franței. Sper că întâl
nirile și convorbirile noastre cu 
generalul De Gaulle vor duce la 
o mai bună înțelegere reci- 
procă între țările noastre.

în ultimul an eu și alți con
ducători ai Uniunii Sovietice 
am avut prilejul să vizităm mul
te țări. Nu întreprindem aceste 
călătorii, uneori foarte îndepăr
tate, din interes turistic; dună 
cum. vă dați singuri seama, noi, 
oanjenii de stat, avem ce să 
facem la noi acasă. Asemenea 
vizite și întâlniri au o importan- 
ță de neprețuit pentru stabilirea 
contactelor concrete ș; pentru 
colaborarea activă între oamenii 
de stat, ele contribuie la stabili
rea înțelegerii reciproce și încre
derii in relațiile internaționale, 
lucru care preocupă acum pe 
orice om interesat de destinul 
păcii, fie el rus sau francez, po
lonez •
glez.

Să luăm fie și numai proble
mele . . ~ "
spune, acestea oferă 
vast de lucru r .1 _ .... __
domnule președinte, și pentru co- 
legii noștri.

îmi voi permite să citez un 
exemplu concret care, cred, va fi 
atit pe înțelesul francezilor, cît 
și pe înțelesul rușilor. Și in U- 
niunea Sovietică, și în Franța se 
mai găsesc și acum deseori în 
pămînt bombe și obuze neexplo- 
date, iar uneori și întregi depo
zite de muniții lăsate de hitle- 
riști în timpul războiului. Obu
zele și bombele au ruginit și scoa
terea lor din pămînt implică un 
mare risc. Dar a le lăsa acolo 
neatinse ar însemna să ne ex
punem unui risc și mai mare.

sau ceh, american sau en-

europene. După cum se 
un cîmp 

pentru noi doi.

Hrușciov
Ce-i de făcut ? în asemenea 

cazuri geniștii noștri pornesc cu 
curaj la lucru și, acționînd cu 
indeminare și pricepere, îndepăr
tează aceste urmări periculoase 
ale războiului. La fel trebuie să 
procedăm și noi, oamenii de stat, 
curățind bătrinul și minunatul 
nostru pămînt de urmările vre
murilor sumbre ale războiului. 
Această muncă este grea, com
plexă, dar popoarele ne vor mul
țumi dacă vom întreprinde acea
stă acțiune comună bine și în* 
tr-un spirit prietenesc. Să înflo
rească grădini și să dea în spic 
grîul pe pămintul curățat de mi
nele cu efect întârziat, lăsate de 
războiul de pe urma căruia po
poarele noastre au avut de su
ferit și în care ne-a fost dat să 
luptăm umăr la umăr împotriva 
dușmanului comun.

Am venit la dv. animați de 
cele mai bune sentimente. Po
porul nostru vrea să fie prieten 
cu poporul Franței. Oamenii so
vietici nutresc sentimente de pro
fundă simpatie pentru poporul 
francez care a adus o mare con
tribuție la dezvoltarea culturii, 
științei și tehnicii universale și 
îi doresc sincer măreție și pros
peritate. Aceste sentimente de 
simpatie nu datează nici de azi, 
nici de ieri, ci. după cum știm 
cu toții, au rădăcini adinei. Sîn- 
tem pentru dezvoltarea între ță
rile noastre a unor relații bune 
și prietenești în domeniul politi
cii, comerțului și culturii.

De felul cum se vor dezvolta 
relațiile între țările noastre de
pinde în mare măsură situația 
din Eur«»pa și nu numai din Eu- 
ropa. Nu exagerăm afirmind că 
dacă Uniunea Sovietică și Fran • 
ța, ca două din cele mai mart 
puteri de pe continentul european, 
împreună cu celelalte țări Hihl- 
toare de pace, își vor pune ce 
acord poziția în problemele fun
damentale ale menținerii păcii, 
forțele agresive nu-și vor putea 
ridica capul și nu vor putea tul
bura pacea în Europa. Prin efor
turi comune putem contribui în 
mare măsură la stabilirea cola
borării pașnice între toate țările 
europene.

Un rol nu mai puțin impor
tant pot avea țările noastre și 
în rezolvarea problemei dezarmă
rii, cea mai arzătoare problemă 
a contemporaneității.

Domnilor! In dimineața acea
sta, numai cu cîteva ore în ur
mă, conducindu-mă pe aeroportul 
din Moscova, oamenii sovietici 
m-au rugat să transmit parizie
nilor și întregului popor francez 
un salut cordial și urări de bine. 
In aceste prime clipe ale vizitei 
în Franța transmit cu multă 
plăcere aceste urări de bine glo
riosului popor al Franței.

Trăiască 
cez 1

Trăiască 
franceză 1

Trăiască 
me I

marele popor fran.

prietenia sovieto-

pacea în întreaga Iu,

Cu planul trimestrial îndeplinit

ViOREL COSMA

(Continuare în pag. 3-a)

CONSTANȚA. — Muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la ate. 
lierele de zonă C.F.R. Palas 
Constanța și-au îndeplinit cu 9 
zile mai devreme planul de pro
ducție pe trimestrul |. La acea 
sta a contribuit în bună măsură 
reorganizarea partizilor în func
ție de calificarea muncitorilor, 
precum și inovațiile și raționa
lizările aplicate în producție,

TG. MUREȘ. — Colectivele 
întreprinderilor forestiere din 
Regiunea Autonomă Maghiară,

au îndeplinit la 21 martie pla
nul de producție pe primul tri
mestru al anului 1961). Pini 
acum ele au dat peste plan 
produse lemnoase în valoare ds 
aproape 16.000.000 lei. In intre- 
cerea socialistă, cele mai fru
moase rezultate le-au obținut 
muncitorii de la întreprinderea 
forestieră Miercurea Ciuc, care 
prin folosirea mai chibzuită a 
lemnului și a utilajului au eco- 
nomisit 270.000 lei.

(Agerpres)
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producție V*

Inițiativa studenților din Orașul Sta
lin, experimentată mai întîi de o grupa 
și îmbrățișată apoi cu entuziasm de 
toți Studenții anilor IV și V de la In
stitutul politehnic iși dovedește tot mai 
mult eficacitatea sa în procesul de a- 
propiere a învățămîntului teoretic de 
practică, de producție.

Practica în producție dă posibilitate 
studenților sâ înțeleagă și să-și însu
șească mai bine cunoștințele teoretice, 
să lege aceste cunoștințe de necesită- 
ți-le dezvoltării: Industriei noastre socia
liste. Cadrele didactice șl studenții din 
Orașul Stalin au socotit că pen
tru a-și îndeplini cu adevărat rolul, 
practica trebuie să aibă un caracter 
permanent, să se desfășoare neîntre
rupt în cursul anului, paralel cu pro
cesul de învățămînt. Așa s-a născut 
inițiativa „să lucrăm o zi pe săptămînă 
în producție". Această inițiativă creea
ză posibilitatea unei legături perma
nente cu producția, unei îmbinări mai 
temeinice a învățăturii cu munca 
practică.

Avantajul legăturii permanente cu 
producția și în decursul anului uni
versitar, nu numai în cele șas>e săptă
mâni ale practicii anuale, este evident.

Despre acest lucru vorbesc și cadrele 
didactice și studenții din Institutul po
litehnic - Orașul Stalin, și cei din în
treprinderile unde lucrează studenții- 
vorbesc rezultatele la învățătură și în 
munca practică obținute de studenții 
din anii IV și V.

Vara, în cele șase săptămîni de prac
tică, studenții întrerup studiile, practi
ca se desfășoară după ce studenții 
și-au însușit, cu un timp în urmă, a- 
numite cunoștințe teoretice. Lbcrind 
însă permanent în uzină, o zi pe săptă
mînă, pregătirea practică merge para
lel cu cea teoretică și cunoștințele în
sușite devin mai trainice în confrun
tarea lor permanentă cu practica.

Unele catedre, ca cea de automo
bile și de tehnologia construc
țiilor de mașini au reușit să realizeze 
îmbinarea deplină a planului de învă- 
țămînt cu munca în întreprindere. Stu
diul mașinilor, de pildă, se desfășoară 
simultan cu munca practică la aceste 
mașini.

în plus, studenții lucrind în uzină și 
în timpul anului sînt permanent la cu
rent cu ceea ce se întîmplă în pro
ducție, cu noutățile tehnice, cu trans
formările ce ou loc în procesul de pro

ducție, studiază toate acestea ritmic, 
în procesul desfășurării lor.

De asemenea — așa cum arătau stu
denții care muncesc în uzină o zi pe 
săptămînă - această activitate influ
ențează pozitiv și munca științifică. 
Studenții cunoscînd mai îndeaproape 
producția, cerințele • ei, își îndreaptă 
activitatea lor de cercetare științifică 
spre rezolvarea unor probleme arză
toare ridicate de producție. în acelaș' 
timp, activitatea științifică a studenți
lor poate fi mai bine sprijinită de că
tre cei cu care lucrează zi de zi în 
fabrici : muncitori, tehnicieni, inginer.

Valoarea educativă a aceste: iniția
tive este, de asemenea, evidentă. Mun
cind, trăind alături de muncitori, in 
atmosfera de muncă a fabricii o bună 
parte din timp, studentul iși însușește 
cu mai multă ușurință acele cc: tăț 
indispensabile viitorilor ingineri.

Convingându-se de valoarea oceste 
Inițiative, care vine să completeze 
pregătirea studenților însușită in 
cadrul practicii anuale, conducerea In
stitutului politehnic din Orașul StaJir, 
organizația U.T.M., asociația studen 
ți lor, cadrele didactice și $tude-;^ 
sub conducerea organizației de pcl d.

au hotărit să o extindă, după posibi
lități, și la alți on: de studiu dir in
stitut. Această zi de muncă în între
prindere este folositoare nu numai 
celor din on:i mari, care au efecrud 
deja p'octkc de vara, ci cu alt mei 
mult celor din anii mid, care trebuie 
să se fomUicrzeze încă de la începu! 
cu producte.

in semestrU I. studenții din arii I și 
II au lucrat o soptănSr-â in producție, 
in întreprinderile din oraș. Acum, insă, 
prin rotate, și studerț; ocestc* ani 
vor lucra jo e ae săptămîr.a în pro
ducție** ir cete doua mari uzine din 
oraș - .Stecc. rasa* și „E-nst TMH- 

Cei de c Focu ;icteo de silvi- 
cukurâ, țrrd sec~« oe spec.f.cui te- 
cronic- in s .c-.iu-â, vor efectua c 

pe se-estru io hxro rita 
s'hrice.

l-coc stadeec^or d-fl Orașul Sta
lin o gâst ecou si în a*te institute de 
invrâtânirc superior din țoro.

Pubcicom pog x de astăzi dteeo

tute din imcitaitai superior d- tari 
pentru ce șcuoemc să jcreze «o zf pe 
sootte -4 ie praaxte*.

Primele măsuri
Ia poitehnica 

timișoreană
»

La Centrul mecanic de reparat tractoare din Timișoara lucrea
ză st.denți de la Facultatea de mecanică din localitate. In fo- 

tografie : un aspect din timpul practicii.
Foto : P. POP

Nc-am adresat tovarășului 
Gheorghe. prorector al In

stitutului politehnic din Timi
șoara cu rugămintea de a-4* 
spusa parei ea cu privire la ină- 
țiativa studenților de Ia Ora- 
șui Stahn, și la feiuJ cum a fost 
txt:nsâ aceasta în ieșitul po- 
fltehmc timișorean.

— Și pină acum, în afara 
practicilor prevăzute în progra
mul de invățămint, studenții in
stitutului nostru au lucrat în 
cnrsul anului universitar^ un 
■umăr <te zile in întreprinderi. 
Studenții de La Facultatea de 
chimie, <te pildă au turnat cîteva 
șarF- Dar aceasta, e drept, a 
fost o muacâ sporadică.

Studenții au manifestat ua in
teres deosebit față de munca tfl 
fabrici, iar noi ne-am convins că 
rezBifetete acestei activități pro- 
ănctnre au o influență pozitivă 
ta pregătirea tear etică și prac
tică a viitorilor ingineri.

Coadaterea institutului a stu-

sta- 
meea- 
zfzrz

viitorii agronomi

inițiativei

a râs-

se pot alăt ura

LA SPECIFICUL
FACULI AȚII

Si la Institutul politehnic din 
Iași, inițiativa celor de la Ora
șul Stalin este aplicată cu suc
ces. De la început conducerea 
institutului s-a îngrijit să asi
gure studenților locuri de rnurt- 
că care să corespundă specificu
lui fiecărei facultăți.

Pentru o parte din textiliști, 
de pildă, stat asigurate condi
ții să lucreze la fabrica „Țesă
tura”. Pentru alți studenți, mai 
ales cei din anii mici, cu un an 
ta urmă, conducerea Institu
tului politehnic din Iași a or
ganizat, în incinta institutu
lui, un atelier de țesătorie. 
Fostul laborator s-a trans
format într-o mică „fabrică" — 
cu războaie de țesut și mașini 
de tricotat... cu un plan de 
producție. Materia primă o pri
mesc de la întreprinderile de 
industrie ușoară din oraș.

în prezent, la războaiele de 
țesut și mașinile de tricotat lu
crează, prin rotație, în 10 bri
găzi de producție, 310 studenți, 
o zi pe săptămînă. Aici studenții 
lucrează sub îndrumarea cadre
lor didactice și a studenților 
veniți din producție și a ace
lora care s-au calificat la 
practică. Sei din anii I și II se 
califică în atelierul institutului.

Desigur, practica în mica „fa
brică" a institutului este utilă. 
Trebuie doar mai multă grijă 
pentru extinderea legăturilor.- șl 
în aceste condiții, cu întreprin
derile, cu muncitorii. Studenții 
au nevoie de ajutorul și sfatul 
muncitorilor, tehnicienilor și in
ginerilor din fabrică,^ care au 
mai multă experiență practică, 
experiență organizatorică, și-i 
pot ține la curent Pe studenți cu 
ceea ce este nou în industria 
ușoară. Se pot organiza schim
buri de experiență între brigă
zile de tineret din fabrică, șf 
cele ale studenților. Pot fi in
vitați muncitori fruntași, care, 
în timpul lor liber, să îndrume 
activitatea în atelierul institu
tului.

Studenții Facultății de con
strucții din institut au fost or
ganizați în brigăzi de produc
ție, în care sînt cuprinși tinerii 
care s-au calificat într-o mese
rie în timpul practicii în pro
ducție. începînd din luna 
ceasta, studenții lucrează o zi 
pe săptămînă în producție, 
construcția casei de cultură a 
tineretului din Iași. Sub îndru
marea cadrelor didactice de spe
cialitate și a muncitorilor, stu
denții vor depune aici o muncă 
calificată. In această acțiune își 
vor aduce contribuția și studen
ții anului V, care vor îndruma 
și controla lucrările practice e- 
fectuate de studenții din anii 
mai mici.

Alți studenți, de la Facultatea 
de mecanică — puțini însă — 

au fost repartizați să facă 
practică, o zi pe săptămî
nă, pe lingă brigăzile de 
producție ale tineretului din A- 
telierele C.F.R. „Ilie Pintilie". 
In două zile pe săptămînă,

oițe patru ore pe zi, 
deniții vor lucra efectiv 
turi de brigăzile de producție 
ale. tineretului. Aceștia vor reuși 
să lucreze o zl pe săptămînă în 

. producție, să aibă o legătură 
nemyiorlta cu problemele p.-p- 

, ductiel, cii muncitorii.
Cea mai mare parte a 

deniilor Facultății de 
nică au rămas, insă, în 
acestei inițiative. Secretarul co
mitetului U.T.M., asistentul Ilie 
Niță, arată că s-ar putea găsi 
posibilități de organizare a unei 
zile pe săptămînă în producție 
și pentru studenții de la aceas
tă facultate, dacă ar exista o 
mat strînsă colaborare intre or
ganizațiile U.T.M. și asociația 
studenților, conducerea institu
tului și întreprinderile din lo
calitate. Atît Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie” cit și o parte din 
cele mai mari întreprinderi de 
interes local, ar putea constitui 
locuri unde studenții Facultății 
de' mecanică să muncească In 
producție alături de muncitori.

Din păcate, însă, unele cadre 
didactice nu văd utilitatea a- 
cestei forme de activitate ală
turi de practica anuală de pro
ducție și în consecință nu spri
jină extinderea inițiativei.

Rezultatele obținute la învă
țătură și In munca practică de 
către studenții care lucrează de 
acum în brigăzi, fie în atelierul 
institutului, fie in întreprinderi, 
constituie un argument convin
gător că inițiativa celor de la 
Orașul Stalin trebuie aplicată 
și la Facultatea de mecanică din 
politehnica ieșeană.

AUREL DOMȘA

Mina - o a doua facultate

a-

la

Studenți ai Focuftapi 
Strucțîi din Cluj pe 
rol viitorului Palat cl Spor

turilor din Cluj.
Foto : P. POPESCU

Foto : P. PAVE,

jatar. Aa test zs gwate toate 

teaera ca stedng: să poată 
war etectrr «aSihri de «c»• 
titan șâ tetodată să tacă ca- 
Btotrață ca toi’e »azete proce- 
saîaî de prodacție.

Studenții anuftri IV de li Fa
cultatea de chimie industrială, 
secția organica lucrează in sec
ția de pigmenți a Fabricii de 
produse chimice „Timiș". Sub 
conducerea asistentului de spe
cialitate, studenții realizează 
practic în secțiile fabricii, cele 
ce învață la cursuri. Ei lucrea
ză un număr de zile la o fază a

De ce numai pentru studenții 
din anul III ?

In sfîrșit, după multe tergi
versări, ia Institutul politeh
nic din Cluj s-a ajuns la 
o hotărîre în ce privește a- 
plicarea inițiativei „o zi pe sâp- 
tămînă în producție1'. Astfel, s-a 
stabilit ca studenții anului III 
mecanică și anului III construc
ții să lucreze efectiv în produc-, 
fie. Cel de la Facultatea de me
canică, la Atelierele C.F.R. „16 
Februarie" și la Uzinele ,,Uni
reaiar studenții de la Facul
tatea de construcții pe șantierele 
de construcții din oraș.

De comun acord cu conduce
rile acestor întreprinderi — care 
au primit cu multă bucurie acea
stă inițiativă — conducerea in
stitutului a făcut un plan minu
țios de încadrare a studenților 
în echipele muncitorilor din a- 
ceste întreprinderi.

Începi nd de la 1 martie studen
ții din anul lll-mecanică lucrea

ză o zi pe săptămînă în întreprin
derile amintite. începînd cu acea
stă dată și studenții anului III con
strucții lucrează în brigăzile ca
lificate, pe șantierele din oraș.

Ne întrebăm, însă, de ce nu
mai studenții din anul lll-meca
nică și IIl-construcții să lucreze 
o zi pe săptămînă în producție? 
Sînt oare motive întemeiate care 
împiedică conducerea institutului 
să*dea posibilitatea și studenți
lor din ceilalți ani de a lucra o 
zi pe săptămînă în producție ? 
Realitatea dovedește că, dimpo
trivă, în orașul Cluj există con
diții pentru ca și alți studenți de 
la politehnica clujeană să poată 
lucra o zi pe săptămînă în 
producție, lată, de pildă, ce 
condiții oferă în această di
recție numai cele două în
treprinderi la care conducerea 
Institutului politehnic s-a adresat. 
In Atelierele C.F.R. „16 Februa

rie", la secția mecanic șef. pot 
lucra 10 studenți în două schim
buri încadrați cite unui in fie
care echipă. Tot în două schim
buri. la secția cazangerie. poc 
lucra, zilnic, peste 15 studenți. 
La secția montaj cite 5 studenți, 
iar la turnătorie cîte 10. La L- 
zinele „Unirea" sînt condiții ase
mănătoare : la secția atelier-me- 
canic pot lucra cîte 15 studenți, 
zilnic, în două schimburi, la me
canic șef și sculerie cîte 5 stu
denți într-un singur schimb, ia 
montaj 20 de studenți. la tur
nătorie 8, la presă și tă&ărie 
cite 2 studenți etc.

Acestea sînt doar două între
prinderi care s-au oferit să cre
eze studenților condiții pentru 
organizarea unei zile pe săptă
mînă în producție. In ora
șul Cluj mai sînt insă multe fa
brici și uzine care ar putea oferi

studențiior condiții asemănătoa
re.

Studenții aa primit cu multă 
bucune iniția tov a de a lucra o 
zi pe săpiămtnă in producție. 
Propna lor experiență le-i de
monstrat ca o pregătire temei
nici este de neconceput fără o 
legătură permanentă cu produc
ția.

Este deci necesar ca atît con
ducerea institutului cit și comi
tetul L'.T-M. și consiliul asocia
țiilor studenților, să studieze po
sibilitățile care există pentru ca 
tot mai mulți studenți să lucreze 
permanent in producție, o zi pe 
săptâmină.

înțelegi nd cu mai multă pro
funzime valoarea acestei iniția
tive, fără îndoială că strădania 
de a o generaliza pe întreg in
stitutul, va fi mult mai susți
nută.

FLORIAN BORZ

Jn x’jc de 27 febroa-re a.c-. 
seb Indrujearec otpcn'soț ei de 
pervd. a avuț ioc o odunove a 
stodent^or de io Fc cu ho tea de 
mecor zere La oceastâ aduna
re, ic cere Ct. perte pat nu
me roc se cadre didoctce și in
gineri din producție s-a d.scuta*, 
despre post -< totec extinderii 
in'țjobve ..o zi pe soptămină in 
producțe’ și Ic noi în institut

Student* care cu luat cuvintul 
și-au exp-'-'ct ca enturrasai do
rința de a seina o zi pe sopte- 
isînă in product*.

Stude-tut G*ăwn Ștefan care 
in or de rtuo- I4V a abținut 
la toate «•** nucxf coli- 
fcotvul 10 c sc-s >n oduncre 
că prin oceostâ fo-mâ de act- 
vitete studenții »or împleti moi 
bine curcșt-r-.eie teoretice cu 
munca procbco, se vor familia
riza cu procesul de producție, 
pregătindu-se moi bine ca ingi
neri meconizotori.

Același lucru l-au arătat și 
tov. decan Ofrrioc Ștefan și M. 
Tecușcn, candidat in științe teh
nice.

Luindu-se legătura cu între
prinderile s-a hotărit cc ziua de 
producție să fie efectuată de 
către studenții de la mecanizare 
la Uzina „7 Noiembrie” și la 
Centrul mecanic. In fiecare sîm-
bâtă studenții vor lucra efectiv 
de la orele 10 la 14 in Uzina 
„7 Noiembrie-, iar restul de 4 
ore vor munci in codrul Centru
lui mecanic.

S-a întocmit și un plan de 
activitate, sau mai exact, un 
plan de producție. Pină la sfîr- 
șitul anului universitar, înaintea 
sesiunii de examene, studenții 
vor monta peste 20 de mașini 
de semănat porumb cu 
tracțiune animală și vor efectua 
reparații curente la cel puțin 10 
tractoare.

Studenții au efectuat de acum 
o zi în producție. Ei au lucrat 
la montarea mașinilor, repa
rarea tractoarelor KD și UTOS 
și a altor mașini agricole-.

lată deci că există condiții și 
la institutele agronomice pentru 
aplicarea acestei inițiative. 
Deocamdată s-a organizat „o 
zi pe săptămînă în produc
ție" numai pentru studen
ții de la Facultatea de mecani
zare. Există însă condiții (in 
jurul Craiovei sînt numeroase 
G.A.S.-uri și G.A.C.-uri) să se 
organizeze și pentru studenții 
de la Facultatea de agricultură 
acest contact permanent cu pro
ducția. Aceste posibilități tre
buie folosite.

A. NICOLAE

procesului de producție iar a- 
poi trec la altele pentru a cu
noaște în întregime tot proce
sul tehnoiogic din fabrică.

Posibilitățile noastre pentru 
continua îmbunătățire a acestei 
forme de muncă și pentru antre
narea unui număr tot mai mare 
de studenți nu sînt încă epuiza
te.

In încheiere tov. $ova Gheor- 
ghe ne-a spus că în curînd se 
vor Iua măsuri pentru a antrena 
ia această acțiune și pe studen
ții din anii I, ÎL și III,

A. DAMIAN

„Șarja studențească- trebuie să 
fie de buna calitate ! Acest lu
cru ii controlează studenții Vîr- 
colacu Ion, din anul III, și Per
petue Alexandru din anul IV de 
la Institutul Politehnic Bucu
rești, care împreună cu cole
gii lor efectuează o zi pe săp
tămînă în producție la Uzinele 
„Mao Țze-dun" din Capitală.

Foto : N. STELORIAN

Institutul nostru . a fost mu
tat dm București în cel mai 
mare centru minier al țârii — 
Valea Jiului — tocmai pentru ca 
studenții să aibă un contact per
manent cu producția în decursul 
anilor de facultate, sâ îmbine 
cunoștințele teoretice ou cele 
practice.

începînd cu anul universi
tar 1957—1958 studenții Institu
tului de mine efectuează timp de 
10 luni o practică premergătoa
re studiilor teoretice. Anul din 
care fac parte, anul III. a fost 
prima serie care a efectuat a- 
ceastâ practică, trecând prin in- 
Vtega Mitră a operaluuiilor 
care ctmpaa procesul tehnologic 

La sfirșimi ei w apin' 
ca sJudeoțu provemți dm șco
lile medii, în urma unui examen, 
fă obțină calificarea de miner 
și ajutor miner.

In cadrul practicii am mai ur
mat și un curs de minim tehnic 
cu caracter specific meseriei 
noastre. Cursul s-a desfășurat 
paralel cu fazele de lucru prin 
care treceam îneît ne-a dat po- 
s’bilitatea sâ urmărim acolo, în 
mină, întreaga gamă de cunoș
tințe ce se pledau. Așa am reu
șit sâ ne cunoaștem locurile de 
muncă atunci cînd eram puși în 
fața unei' hărți a sectorului sau 
să înțelegem mai bine unele me
tode de exploatare a cărbunelui.

însușirea deprinderilor prac
tice, cunoașterea mașinilor, în
sușirea unor meserii, paralel cu 
pregătirea din cadrul cercului 
de minim tehnic ne-a introdus 
treptat în tainele profesiei de 
inginer miner. Această pregătire 
a fost foarte utilă. Cu atît 
mai necesar este contactul per
manent cu producția, acum cînd 
ni se predau noțiunile de mi
nerit la nivel universitar. Și 
acum mergem în mină în tim
pul perioadelor de practică a- 
nuală, dar ar fi foarte necesar 
ca practica noastră să nu aibă 
caracter de campanie ci să se 
desfășoare pe parcursul între
gului an de învățămînt. Mina 
să devină o a doua facultate — 
facultatea muncii practice. Altfel 
poate fi înțeleasă o metodă de 
exploatare sau de susținere 
dacă numai la cîteva zile de la 
predare am vedea-o și am rea
liza-o în mină.

Multe cercetări științifice pe 
care le au în studiu studenții in
stitutului nostru sînt cu carac
ter practic. In acest sens a fost 
necesar ca ei să meargă de mai 
multe ori în mină unde puteau 
6ă-și culeagă date pentru lucra
re. Dacă acestor studenți li s-ar 
asigura, organizat, prezența în 
mină în fiecare săptămînă nu 
s-ar documenta oare mai bine? 
Răspunsul este evident: da. Ba 
mai mult, studenții ar avea po
sibilitatea să observe problemele 
pe care le ridică producția și pe 
care să le abordeze în studiul 
lor, să caute căi de rezolvare a 
acestor probleme ar primi a- 
jnîorai calificat al muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor care 
lucrează permanent in mină.

De asemenea, legătura perma
nentă cu producția va avea un 
efect pozitiv în familiarizarea și 
mai mult a studenților cu mina. 
Studenții vor trăi și munci in 
mijlocul muncitorilor mineri o 
mai mare parte de timp, ceea ce 
va contribui de asemenea, la e- 
ducația noastră.

Iată numai cîteva argumente 
care pledează în favoarea ge
neralizării inițiativei celor de la 
Orașul Stalin. De aceea într-o 
recentă adunare a organiza
ției U.T.M. șj a asociației stu
denților pe institut, numeroși vor
bitori au cerut să se extindă con
tactul studenților cu minele din 
Valea Jiului. Pentru studenții Fa
cultății de mine ziua de produc
ție ar putea fl efectuată la una 
din minele combinatului carbo
nifer, iar pentru cei din cadrul 
Facultății de electromecanică 
minieră la Uzinele de reparat 
utilaj miner din Petroșani. 
Sîntem siguri că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din a- 
ceste întreprinderi ne-ar primi 
și sprijini cu bucurie. Trebuie 
de aceea ca organizația 
U.T.M. să studieze posibilitatea 
aplicării fără întîrziere a acestei 
inițiative și să prezinte condu
cerii institutului propunerile 
sale.

TRAIAN NIȚESCU 
student, anul Ill mine, Institu
tul de mine „Gheorghe Gheor» 

ghiu-De-Petroșani

In această pagină am prezentat cîteva din măsurile luate 
în unele institute de învățămînt superior pentru extinderea 
inițiativei „O zi pe săptămînă în producție".

Experiența, rezultatele dobîndite pină acum în aceste in
stitute sînt valoroase. Toate acestea pledează pentru gene
ralizarea acestei inițiative in toate institutele de învățămînt 
superior. „O zi pe săptămină în producție" complectează 
practica anuală de producție prevăzută în programul de în
vățămînt. Ea permite permanentizarea legăturilor studenților 
cu producția și in timpul anului universitar, crează posibili
tatea unei confruntări temeinice a celor învățate cu practica, 
cu producția.

Desigur, posibilitățile pentru a extinde această inițiativă 
n-au fost epuizate.

Invităm cadrele didactice, specialiști din întreprinderi, sîu- 
denți să-și spună părerea în legătură cu valoarea acestei 
inițiative și cu posibilitățile de a o traduce în viață.



TELEGRAME EXTERNE

Intensificarea colaborării
între oamenii de știință 

din R.P. Romînă și R.P. Chineză
— Declarațiile acad. Al. Codarcea —

Acad. Al. Codarcea, membru 
în Prezidiul Academiei R. P. 
Romîne, președintele Comitetu
lui Geologic, conducătorul dele
gației noastre care a semnat re
cent la Pekin planul de colabo
rare științifică pe anul 1960 în
tre Academia R. P. Romîne și 
Academia chineză de științe, a 
împărtășit unui redactor al Agen’ 
ției Romîne de Presă „Agerpres", 
impresii din vizita făcută în 
R. P. Chineză.

După ce a arătat că membrii 
delegației romîne s-au bucurat 
de o primire caldă din partea 
oamenilor de știință chinezi, 
semn al simpatiei frățești pe care 
poporul chinez o are față de 
poporul romîn, vorbitorul a 
spus : Colaborarea și schimbul 
de experiență cu oamenii de ști
ință din R. P. Chineză au fost 
și pînă acum active înregistrînd 
succese în special în domeniul 
chimiei, petrolului, mediciuei. 
Planul de colaborare științifică 
între cele două academii pe anul 
1960, semnat de delegația noa
stră în numele Academiei R. P.
Romîne, prevede intensificarea 
colaborării, lărgirea schimbului 
de experiență intre oamenii de 
știință din cele două țări în spe
cial în domeniul geologiei, agri
culturii, științelor tehnice, me
dicinii etc.

în cursud șederii noastre în 
R. P. Chineză — a spus în con
tinuare acad. Al. Codarcea — 
am vizitat numeroase regiuni, 
orașe, întreprinderi, instituții ști
ințifice și culturale. Ne-a im
presionat profund dezvoltarea ra
pidă a culturii și științei R. P. 
Chineze. Academia chineză de 
științe are filiale în numeroase 
regiuni ale țării, cu institute de 
cercetări instalate în localuri în
căpătoare și înzestrate cu apara
tura cea mai modernă de studiu, 
în toate centrele vizitate — la 
Pekin, Șanhai, în marile orașe 
industriale din nord-estul Chi
nei — se ridică construcții im
presionante pentru învățămint și 
pentru cercetarea științifică, 
string legată cu viața practică.

Ne-am putut da seama dc uria
șul efort făcut de poporul chi
nez în domeniul construirii eco-* 
nomiei socialiste vizitînd cîteva 
din marile centre industriale ale 
R. P. Chineze și expoziția in
dustrială de la Șanhai. Industria 
R. P. Chineze produce astăzi, 
prin propriile sale mijloace, cea 
mai mare parte din mașinile de 
eare țara are nevoie — de hi

‘ Comedia „Tn căutarea extra» 
ordinarului" a tînărului dramas 
turg Ion D. Șerban e concepută 
original, într-o atmosferă aparent 
estivală și de familie, intimă și 
calmă. Dar piesa trece dincolo 
de această atmosferă la rezolva
rea unor destine și la ridicarea 
unor probleme de educație ce
tățenească.

Ne găsim într-o mică vi-lă 
de la malul Mării Negre, în care 
locuiește nea Mitică Dragomi- 
rescu, muncitor pe un șantier 
naval. E vară, vremea vacanțe
lor, fiii și ficele lui nea Mitică 
vin rînd pe rînd să-și revadă 
părintele. In același timp se 
nimerește aici și un tinerel, Va
lentin, absolvent al școlii me
dii. Acesta voise să urmeze o 
școală de marină. Fiind res
pins însă de la examenul me
dical și fiind luat de nea Alitică 
„pe lîngâ casă", acest băiat 
bun și isteț ajunge ucenic pe 
șantier. El voia să facă ceva 
extraordinar: să ajungă ofițer 
de marină și să viziteze Chi
na. Mircea, fiul mezin al lui 
nea Mitică, medic cardiolog și 
tînăr savant, evoluează paralel 
cu Valentin în acea căutare a 
extraordinarului. Extraordinarul 
lui Afircea constă în vindecarea 
unei boli de inimă, drept care 
medicul studiază și pregătește 
cu hărnicie o mare comunicare 
științifică. Și Nică, prîslea fa
miliei, urmărește extraordinarul, 
dar căzînd sub influența ne
fastă a unor elemente dubi
oase, Nică a primit tarele „șme
cherilor și bulevardierilor", atit 
în limbaj cit și tn comporta
ment. Totuși Nică mai păstrea
ză în sine bunul simț și omenia 
Dragomireștenilor. Ceea ce-i va 
da putința să ajungă la liman 
după ce se va integra activ în 
-•■-.ca de pe șantierul naval. 
Sa da. studentă la pedagogie, 
veie extraordinarul în proble- 
- e e pedagogice și in sport, riv- 
nir.d sâ aducă culorilor patriei 

turbine, automobile, utilaj pe 
txolifer, pînă la ■ueraeenape 
electronice, televizoare aparate 
de radio de buzunar fi altele

Am fost profund mpreatonafi 
de calitățile poporului ehines. 
harnic, tenace, plin de amabili 
tale, sensibilitate surle:eascâ și 
modestie. Am vimt atașaanentwl 
lui profund pentru Partidul Co
munist Chinez, irvorît drn con
știința fermi a ratelor de mi
lioane de chinezi eâ numai 
sub conducerea înțeleaptă a par
tidului ei au putut să sfirime 

lanțurile robiei seculare fi sâ 

pornească la construirea unei 
vieți noi.

Ne am înapoiat în țara — a 

încheiat acad. Al. Codarcea — 

cu convingerea că legăturile in
tre popoarele noastre, atit 

plan științific, cit și economii 

cultural, vor fi din ee in ee 1 
strinse spre folosul reciproc.

P'

(Agerprei)

Un aspect de ia carnavalul pionierilor din comuna Lenauhetm. 
regiunea Timișoara.

Foto: AGERPRES

O piesă pentru tineret

„In căutarea extraordinarului"
la Teatrul Armatei

o nouă victorie la viitoarele 
jocuri olimpice. Golega ei Ma
ria, e tînără poetă și-și leagă 
extraordinarul de literatură. Așa
dar, toți acești tineri caută ex
traordinarul.

Felul în care tinerii se întîl- 
nesc în căutarea extraordinarului 
și felul în care aventura lor, u- 
neori de frondă, vizează un ex
traordinar abstract plasat un
deva dincolo de orizonturile vie
ții, constituie oarecum un valo
ros colocviu despre ideal și en
tuziasm, așa cum obișnuiesc 
utemiștii noștri să facă la tradi
ționalele „Joi ale tineretului-. 
Acest extraordinar nu trebuie 
să aibă neapărat proporții pan
tagruelice așa cum îl punc
tează fantezia febrilă a adoles
centului. El e legat uneori de 
fapte, în aparență cotidiene, 
e legat, ca să zicem așa. de 
clipa infimă a ceasornicului 
și de milimetrul infim de me
tal prelucrat. Aceste faipte 
în aparență simple, aceste deta
lii se unesc însă într-un tot u- 
nitar, care poate să fie un car
go de mare tonaj, o sondă, o 
uzină, o centrală electrică, lată 
extraordinarul nostru — realiză
rile închinate patriei 1

Cu această idee centrală fac 
corp comun o serie de probleme 
majore de prim ordin în educația 
cetățenească a tineretului. Așa 
de pildă, problema familiei de 
tip nou, cu principiile ei sănă
toase de înaltă etică socialistă, 
însăși marea familie a Drago- 
mireștilor este, prin elementelt 

la chibal Școlii hortocoie «a 
Riciciwn. regwnea Bocta.

Foto AGERPRES

încheierea 
unei Convenes 

între R P. Rom’rvi 
și R P Ungară privind 
organxa-ea serviciului 
comun de tnxrheră 

m sta; a Curlici

■ fa 3 jewest scanarea Cccto- 
i țje intre R-P. Rontiză ft R. P. 
I Cngi-'â prrvșed crjaarTi'ea ser- 
I vîcrdnj cc»na de ir: oberi te 

slabi Cktcl
Dia partea fwvcn rfm R P. 

Pcor-e Cocm'.-i i fost sesa- 
nată de DuEzt*rH Sez?_je*cA "te - 
teșind Tracaportwîkr și Tete- 
eanKBQ’Sv’, «ar dfs partea 
gwemnhn R.P. Legare de !si- 
▼an Kessa. ar orstrui CcczmEX»- 
țăoc << Pașkkr.

La serac-are as aas&x hax- 
țjenar supencr: dte 
TrmsoorterSor șt Tcmx nai «ca- 
țiîor * £- .'fczLS-eraî Afceâ- 
tar Exterue.

An fost de fata Beii Xeaecy. 
azb&Mdori RP. Urcare la 
Boareșt > aenrri te .V^ba^a-

ei revoluționare, o școală etică 
eficace. Nea Mitică, Sandu, 
Ileana sin» tot atitea forțe ca
pabile să-l readucă pe Nică la 
linia de plutire și să tFezească 
în medicul Mircea simțămîntul 
de răspundere iațâ de viața mon
denă a soției sale. In strinsa le
gătură cu această problemă se 
prezintă și problema dragoste:, 
a unei dragoste sănătoase și 
sincere în care inima și dem 
nitatea omenească iși spun răs
picat cuvintul.

Piesa are meritul de a între
ține o acțiune alegră, cu nerv 
și patos, gradînd și evoluînd 
firesc, alternînd uneori cu fi
nețe scenele de dramă și cele de 
comedie. Umorul este nu rare

CRONICA TEATRALA
ori de calitate; savuros și gras, 
fără pirea multă caricatură. Par
te din eroi sînt bine împliniți. 
Din’piesă se desprinde cu mul
tă omenie figura lui nea Mitică, 
muncitor vîrstnic, pasionat de 
creșterea fiilor și de ridicarea 
cadrelor de pe șantier, socia
bil, plin de .fantezie și dotat cu 
un subțire spirit al limbii. O 
realizare e și figura lui Nică, a 
tînărului care evoluează fru
mos, fără hiatusuri scenice, de 
la vagabondajul steril la con
știinciozitate cetățenească, păs- 
trind tot timpul pe parcurs vi
talitatea pitorească a viratei. Nu

Să înceteze teroarea 
și represiunile împotriva 

democraților spanioli
Consiliul Central al Sindicate

lor din R. P. Romînă a dat pu
blicității o declarație prin care 
cere să înceteze teroarea și re
presiunile împotriva muncitorilor 
și democraților spanioli.

Regimul de singeroasă dicta
tură franchistă care de mai bine 
de 20 de ani asuprește și terori
zează crunt poporul spaniol — 
se spune in declarație, a intensi
ficat in ultimul timp înscenările 
provocatoare cu scopul de a înă
buși glasul dasei muncitoare 

: care st ridică tot mai hotărlt 
împotriva «Jksaturii și terorii.

Sute de muncitori, funcționari 
și intelectuali, raprezentind inte. 
resele șt năzuințele păturilor 

| largi ale poporului, m fost arun
cați in iftri-Sori, schingiuiți in 
mod sălbabc san executați, pen
tru că m ridicat ca curaj im- 
potriva politica duse de Franco 
și clica lut

Lop ta clasei onnenoere și a

Manifestare cu prilejul împlinirii 
a 10 ani de la lansarea apelului 

de la Stockholm
•u- prAevd br.-Jr-S a K) ani 

de crrf CnraAuui perxanent al 
CanM MaeriH a! Parti- 
un PBcx, a lesser istori
ci apel de ia Sroc-_xta pentru 
t«fcrixri«a arxeter rsocrice (19 
=a"Se 199). CaaiMsrf națio- 
=a! peers Mărirea păcii <fcn 
R. P. Rcarnă a organizat, 
Orari Ați aenaza. o nu- 
mfw.are to acta Brbiwtecii 
rer-jje «Testare «a Ca- 
prtala.

IN FO 1 MÂȚII

SPORT
Si-^ătl s dor-F-uLă vet a.ea 

loc pe hipodremaj kai *■ ca
lea Pierrot flrnrrrrle rearsrte 
la> de călărie «rgaauat de dw I 
bol Dinamo Banresr. La aceat 
concurs inaagorai a! sezMedn 
și-au anunțat participarea ca 
ani v ciorapi călănf npreaeaund 
datorite CXJL, Dfcamo. Ștno- 
ța, Recolta și aMeie.

StatoU ava^rsi ianpe Ia 
•ca 14 sar tonzcoc» ta era *-

*
Tenaci sknaQcnal toto&. 

*bc * btoctot a extoateat merp 
b Raiayrsăa Etaxpa R P. La
găre a a, <s Ktsm de 88-S2 
(3M»I edena R. P. limb 
Mecca a avat o Jca^q-ere pa- 
otuhU. La tfrșato tanțukx 
reg-iacectar de joc acarul era 
egal: 68-68 ți a tost accesare 
xeiuag-.rae. După praaa pane 
a prelungirilor tabela de mar
caj arăta: 73-71 Ia aitkaeb cx- ' 
nute bascr-etoalișt-j maghiari s-an 
dovedit mai precîși In jood se 
ooț. terminind învingători.

Alte rezultate: R. D. Genra- 
nă—R.P. Polonă 71-60 (39-25): 
Honved Boda pesta-R. P. Vagară , 
B 8354 (49-29).

(Agerpree)

lipsit de contur e și portretul 
Arinei, o tînără cosmopolită și 

-.leneșă după cum scurta creio- 
nare a bulevardierelor Cleo și 
George Armando sînt reușite 
schițe cu penița.

Din păcate nu toți eroii au 
identitate precisă. O anume lip
sa de certitudine se resimte 
în rezolvarea rolului Ilenei. 
Valentin, tînărul care la începu
tul piesei caută cu atita stă
ruință extraordinarul, e uita: pe 
drum, păstrrndu-4-se în goenă nu
mai umbra. De asemenea Ion 
Dragomirescu, căpitanul de ran
gul I, rămîne didactic cu toată 
scuza de rigoare pe care i-o 
aduce autorul într-una din re

plia. Se pare că aceste lipsuri 
de individualizare a eroilor de
curg dintr-un artificiu: obsedat 
de umor autorul îl caută și-l 
lucrează pe contrast, alterrrîndu-1 
uneori forțat cu scenele de dra
mă ; asistăm parcă la un duș 
care dă alternativ apă caldă și 
apă rece.

In felul acesta, eroii piesei 
fac aglomerații în scenă a- 
duși uneori nemotivat, barocul 
amenință unele scene, prolixita
tea amenință alte scene și acea
sta datorită artificiului cu care 
autorul ține, volens-nolens, să 
acoată efecte „țari*. 

tuturor forțelor progresiste pen
tru drepturi și libertăți democra
tice, condiții mai bune de muncă 
și de viață se împletește strins 
cu lupta împotriva încadrării 
Spaniei in planurile războinice 
ale cercurilor imperialiste, împo
triva transformării ei, ca urmare 
a tratativelor dintre Adenauer și 
Franco, intr-un poligon și o bază 
militară la discreția Bundesweh- 
rului vest-german.

Sindicatele și toți cei ce mun. 
cesc din Republica Populară Ro- 
mină protestează cu tărie împo
triva valului de represiuni dez
lănțuit în Spania, cer cu hotări- 
re să fie eliberați cei arestați și 
asigură de simpatia, sprijinul și 
solidaritatea lor pe muncitorii și 
intelectualii progresiști din Spa
nia, care luptă împotriva mize
riei și terorii franchiste, pentru 
drepturi și libertăți democratice, 
pentru pace ți colaborare între 
popoare.

A conferențiat scriitorul Du
mitru Gorbea, președintele Co
mitetului orășenesc București de 
luptă pentru pace, care după ce 
a subliniat amploarea și suc
cesele remarcabile obținute în 
tdtmiii 10 ani de mișcarea mon
dială pentru pace, a scos în 
evidență rolul de seamă a! ță
rilor lagărului socialist, tn frunte 
cu marea Uniune Sovietică, în 
lupta fermă a popoarelor îm
potriva forțelor războiului, pen
tru pace și colaborare interna
țională.

Conferința a fost audiată ou 
interes de o asistență nume
roasă.

(Agerpres)

Tineri muzicieni 
pe estrada 
de concert

(L'rtun dia pag. l-a)

Kea dezvoltare armonioasă, 
•csoiuc necesară.

Ku putem ti de acord nici cu 
anele exagerări, ca de pildă la 
clasa de canto popular, unde 
elrveie Rusa Teodora ș: Pioaru 
Ana 5- acorapaniau duetul cu o 
gutica exagerată, forțată, tea- 
tram și ^studa’.ă* peste măsură. 
Socciecatea se impune de la 
--aa început, mai ales cind te 
a rî iaca pe băncile școlii.

Și ărâdra ae ailăra la pro- 
bieade case: de canin popular, 
ae eipnrrire nedumerirea de 
ce aia ae promovează caruo-ul
disc, er tată rxprș’aria ro- 
caU respKtrsi. repercml
Uaâe sfat dosa. bafad» sac 
rirmmd "tănesc • Sbscai cco- 
râțt c< ac • c-dmg-ă dm 
țeră se ar angaja abecfrectrie 
daaa de «S3 ^ecolzr~, care 
a sr-xsoreazi :c-ba ți reperto- 
rod orsgtxal Arers aevoie de in- 
crțret adeviraț; de melodii

IXaxvo de aceste observații 
aerJte sa triadele pini la Fes- 
txaiai republican cele dteva 
drricw k. prima audiție a Școlii 
de arrli ala relevat n.mie
roase taîecăe ca Voisa Roc.eo, 
Qa-.I1 Vasile, L-pcvear.u Dorna, 
raparac Alin. Stark Paul, 
t>oss= Grexgbe și Finkelstein 
Zrria. care ne întăresc convin
gerea că !S această școală se 
E-nreșto serios, cu competență 
F sa ales cn dăruire.

Ku încape îndoială că Șerban 
ma. are încă multe de învățat. 
Umbrele piesei vor trebui să-i 
atragă atenția de cite ori va 
pune nuna pe condei.

Regia tovarășului Ion Sahi- 
grian (asistent P. Nadolski) a 
dat piesei libertatea deplină de-a 
trăi prin sine. Spectatorul pri
ceput ia teatru va observa lesne 
cum actorului i s-a dat mînă 
liberă să se miște și să se ros
tească fără nici un canon regi
zoral.

O anumită pripă regizorală a 
dus insă uneori la rezolvarea te
legrafică a desnodămintelor sce
nice.

Actorii sînt, în .general, în
tr-o bună formă. Unii dintre ei, 
criticați pe bună dreptate de 
cronicarii dramatici, s-au depășit 
pe parcurs. Astăzi, la aproape o 
sută de spectacole (piesa are 
succes și se joacă zilnic) colec
tivul de interpreți se prezintă 
armonios, unitar, valoros. Fap
tul se cere consemnat întrucît 
sint spectacole care, dimpotrivă, 
scad, îrr.bătrînesc cu timpul. 
Florin Scărlătescu, actor de 
comedie prin excelență, ne-a 
dovedit în acest rol încă o 
față de lumină a bogatei 
sale game de amor. Căl
dura și firescul cu care rezolvă 
situațiile complexe ale unui au
tentic erou pozitiv ne îndreptă
țesc să oredem că a creat dacă 
nu chiar supracreat un nea Mi- 
bcă chiar dincolo de text. Du-

Eroii Pacificului 
au plecat spre patrie

NEW YORK 23 (Agarpres). 
| — In ultimele zile, la vila din 
1 Glankow unde >e aflau la odihnă 
; A. Ziganșin. F. Poplavski, A. 
1 Kriucikovski și 1. Fedotov au 
I avut loc numeroase convorbiri 

telefonice. Cei patru eroi sovie
tici emu chemați la telefon din 
Moscova, Kiev, Baku, Nikolaev 
și alte orașe din UomhMIb So
vietică. Ostașii sovietici aa fost 

I felicitați de un corespondent din 
Bulgaria core i-a rugat insistent 
să povestească despre fapta lor 

! eroică cititorilor ziarului de tine- 
' ret din Sofia. Filip Poplarski a 

vorbit cu membrii familiei sale, 
’ Fedotov a fost chema! la tele

fon de tatăl său, de fratele său 
Fosili și de soția sa Irina din 

. satul Bogorodskoe.
Cu toate că se auzea greu la 

telefon, Fedotov a rămas mulțu
mit de convorbire. După mult 
timp, eroii sovietici ou auzit din 
nou vocile celor ce le sint dragi.

Membrii eroicului echipaj de 
pe ambarcațiunea ^T-36" se 
simt bine. Ei și-au refăcut in 
scurt timp forțele s-au resta
bilit mult. In dimineața zilei de 
22 martie la Glankow a nbu și 
cei patru tineri a» organizat a

Cum a ajuns >>1^36^ 
in voia valurilor oceanului

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Ziarul „Sovet- 
ski Flot" a relatat la 23 martie 
împrejurările în care ambarca
țiunea „T-36" avînd pe bord pe 
cei patru soldați sovietici a fost 
dusă de furtună in largul ocea
nului și cum au (ost organizate 
lucrările de descoperire a navei.

Ambarcațiunea în care se af
lau Ziganșin, Poplavski, Kriuci
kovski și Fedotov a fost ruptă de 
la geamandură și dusă in largul 
oceanului în timpul unui uragan 
care bintuia cu o forță uriașă, 
viteza vîrttului atingind 50 m pe 
secundă- Acoperișurile a nume
roase case de pe litoral au fost

^Maiștri ai producțiilor 
mari de lapte

(Urmare din pag. l-a)

evoluează producția acesteia pe 
o anumită perioada, se sfătuiesc 
in fiecare zi, vin unul in ajutorul 
celuilalt. Iată, de pildă, Maria 
Ivan, venită mai de curind in 
brigadă, a fost ajutată de fiecare 
crescător mai vechi să pătrundă 
cit mai repede in temele mese
riei. Nu odată, tn jurul vițeilor 
pe care-i îngrijește ea venea o 
adevărata „comisie" formată din 
cei mai buni îngrijitori ai brigă
zii, care o sfătuiau cum să în
grijească vițeii, cer temperatură 
trebuie să aibă laptele etnd e 
dai vițeilor, ia ce vtrsU e bine 
să laceapă vițeii să consume fi- 

| breose și multe alrele.
Ce fac tinerii brigăzii In tim- 

pul k» iiber? învață. Ei au consi
derat pe drept cuvint că un bun 
crescător de animale trebuie să 
aibă cunoștințe științifice cit mai 
multi’ateraie. Organizația U.T.M. 
ie-a venit in ajutor în privința 
aceasta. A fost astfel înființat 

, un curs de asistență tehnico-sa- 
nitară veterinară pe care îl con
duce utemistul AdoH Șterns, și 
tn care se învață despre Îngri
jirea de primă urgență a anima
lelor bolnave, despre felul cum 
se face un tratament și cum pot 
fi prefntimpinate bolile la ani. 
male și multe altele.

blfndu-1, Mircea Medianu păs
trează în mare, tiparele acelu
iași joc, dar cu personalitate pro
prie, cu un firesc aparte și cu 
o aită poezie a bătrineții.

O surpriză întru totul plă
cută ne-a rezervat tînărul Dumi
tru Rucăreanu tn rolul lui Nicâ.

Jocul lui Rucăreanu este la 
nivelul celor mai buni confrați 
ai săi de generație.

Intr-un rol, didactic și cam 
linear, actorul Ion Punea a fă
cut unde eforturi de depășire a 
textului. Sebastian Radovici mi
mează cu succes candoarea de 
adolescent și știe să schimbe to
nul zgomotos cu cei duios fără 
sâ ne supere urechea dovedind 
un joc inspirat și subtil, cu tre
ceri firești de la comedia groa
să la duioșie și viceversa.

Subliniem străduința Gristi- 
nei Tacoi într-un rol. cum 
spuneam tehnicist. Rodica Tu- 
țuianu își prevestește rolul 
încă de la primele replici 
și-l încheie cu succes iar Con
stantin Vintilă joacă bine gra
vitatea nițel de afiș a tînărului 
savant. Dorin Moga, într-un rol 
cam uniform, depășește și el tex
tul, creînd scene de umor veri
tabil, iar Elena Nica Huzum dă 
replicilor haz prin naivitatea 
bine mimată. Victoria Dobre- 
Obreja pune suflet și entuziasm 
in visele-i științifice și sportive. 
Valeriu Arnăutu prestează un 
joc de valoare, cu vitalitate și 
ingeniozitate, iar Aura Andrițoîu 
în cuplul „pestriților" aduce și 
ea o contribuție la scenele de 
umor ridicol.

Spectacolul este bine ajutat de 
decorurile inspirate ale arhitec
tului St. Norris.

Prin temă, prin .poezie, prin 
problemele care le ridică, pie
sa „In căutarea extraordi
narului" se bucură de un succes 
binemeritat.

AL. ANDRIȚOÎU 

bătaie cu bulgări de zăpadă, as
pirină aerul sănătos. După masă 
au citit ziare, au jucat biliard și 
s-au plimbat pe străzile orașului, 
fiind salutați cu căldură de 
locuitori.

Tot la 22 martie la Glankow 
au sosiț pentru a se intvlni cu 
ostașii sovietici elevii de la școa
la coloniei sovietice din New 
York

Pionierii au inserts pe cei 
patru ostași sovietici ca membri 
de onoare în detașamentul lor și 
le-au legat în mod solemn cra
vatele de pionieri.

La 23 martie, cei patru eroi 
sovietici au părăsit Statele 
Unite ale Americii pe bordul 
trons atlanticul ui „Queen Mary",

★
MOSCOVA. — Cunoscutul 

scriitor american Ernest Heming
way apreciază eroismul celor pa
tru soldați sovietici care s-au 
luptat timp de 49 de zile cu vi
tregia oceanului. Intr-o tele
gramă din Havana adresată 
ziarului „Komsomolskaia Prav- 
da“t Hemingway scris: „Salut 
din toată inima eroica victorie a 
tinereții asupra oceanului*.

rupte de viul. Oamenii nu puteau 
să umble decit tirindu-se.

In căutarea ambarcațiunii a 
plecat in larg o navă de pază 
sub comanda căpitanului Dolga- 
ciev. Cereetind amănunțit regiu
nea unde s ar ii putut afla am
barcațiunea. nava condusă de că
pitanul Doi ga ei ov a descoperit 
și a salvat vasul de pescuit 
„Pavlograd", care se afla de a- 
semenea in pericol, și un remor
cher de pescuit avind pe bord un 
echipaj format din 8 persoane.

Mai multe avioane au căutat 
timp mdelungat ambarcațiunea 
In timp ce detașamentele de lito
ral cercetau amănunțit țărmul.

Setea de cunoștințe a tineri
lor crescători nu s-a oprit însă 
aici, lată că ei au venit cu încă 
o inițiativă valoroasă: „Să ci
tim in fiecare săptămînă o bro
șură de specialitate și să discu
tăm in colectiv despre ea". Și 
aceasta a devenit repede o obiș
nuință în brigadă. Ei au citit și 
discutat pînă acum broșura „în
grijirea medico-sanitară a tau
rinelor", „Hranirea vițeilor" și 
altele. Obișnuință au devenit și 
citirea zilnică a presei și audi
țiile colective la radio, viziona
rea spectacolelor la televizor.

Nu de mult ferma lor a fost 
dotată cu instalații moderne. Ti
nerii învață acum să Ie stăpî- 
nească, să le cunoască, pentru 
ca producțiile din acest a.n să 
fie mult superioare celor de anul 
trecut. Documentele plenarei C.C. 
at P.M.R din 3-5 decembrie 
1959, pe care le-au studiat te
meinic, le-au deschis perspective 
noi și tinerilor din brigada zoo
tehnică a lui Karoly Wagner.

Gospodăria a planificat să mă
rească ferma în acest an cu încă 
124 de vaci, sâ asigure un va
gon de porumb siloz pentru fie
care vacă și 6.000 kg pentru fie- 
care cap de animal tineret tau
rin. Producția de lapte planifi
cată pe cap de vacă furajată este 
de 4.00Q Jitri, iar prețul de cost 
al hectolitrului de lapte va fi 
mai mic cu cel puțin 15 Iei față 
de anul trecut. Va fi oare bri
gada maiștrilor la înălțimea a- 
cestor sarcini ? Rezultatele obți
nute în primele două luni sînt o 
primă dovadă : planul total de 
lapte pe brigadă a fost depășit 
în aoeste două luni cu 14.060 li
tri, iar prețul de cost la hecto
litru a fost cu 9 lei mai mic de
cit cel planificat.

lată „secretele" marilor suc. 
cese ale acestei brigăzi zooteh
nice, iată cum au ajuns tinerii 
din brigadă adevărați maiștri ai 
măritor producții de lapte.

Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale
RINOSAN. La rinite, rinoîa- 

ringite, guturai cronic folosiți 
Rinosan picături.

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

Produsul fabricii de medicamen te „Galenica".

Libertate 
lui Manolis Glezosî

PRAGA 23 (Agerpres). —» 
După cum transmite agenția 
Geteka, secretariatul general al 
Organizației Internaționale a 
Ziariștilor (O.I.Z.) a adresat lui 
Karamanlis, primul ministru al 
Greciei, o telegramă de protest 
împotriva transferării lui Ma. 
noi is Glezos pe insula Gorfu, 
acțiune pe care o consideră ca 
o limitare a posibilităților lui 
Glezos de a participa la judeca, 
rea apelului său în fața Areo
pagului.

ATENA 23 (Agerpres). -> 
TASS transmite: După cum se 
arată în declarația Uniunii de
mocrate de stingă, la 22 martie 
juriștii greci [lespotcpoulos și 
Kondos au făcut o vizită procu. 
rorufai Curții de a-pel din Atena 
căruia i-au prezentat un protest 
în legătură cu faptul că Glezos 
a -fost mutat pe neașteptate în în
chisoarea de pe insula Corfu, 
deși la 8 aprilie trebuia să fie 
dezbătut apelul său. Procurorul 
a declarat că Glezos a fost mu. 
tat pe insula Corfu în conformi, 
tate cu o dispoziție scrisă a Mi
nisterului de Justiție care a fost 
încunoștiințat asupra apropiatei 
dezbateri a apelului lui Glezos.

Așadar, noul act arbitrar față 
de Glezos a fost comis în urma 
presiunilor grosolane ale autori
tăților asupra organelor judicia. 
re. Aceste acțiuni ale autorități» 
lor grecești au indignat profund 
opinia publică din țară, care 
cere eliberarea lui Manolis Gle. 
zos.

■A

ATENA 23 (Agerpres). -4 
TASS transmite: Intr-o declara» 
ție transmisă pentru a fi publi
cată în presă, Partidul Uniune» 
democrată de stingă își exprimă 
protestul împotriva transferării 
lui Manolis Glezos în închisoa
rea de drept comun de pe insula 
Corfu. E.D.A. consideră această 
hotărîre drept o încercare a au- 
torităților „de a-1 lipsi pe Glezos 
de dreptul de a se apăra", pre
cum și de a-i submina sănătatea.

După cum relatează ziarul 
„Nedcgos Patron" la 21 martie 
un grup de deputați din partea 
E.D.A l-au vizitat pe ministrul 
Justiției, Kallias, pentru a pro
testa împotriva transferării lui 
Manolis Gtezos în închisoarea din 
Corfu și pentru a cere să 1 se a- 
corde posibilitatea de a se apăra 
cu prilejul recursului ce va fi ju
decat de curtea de apel la 8 a» 
priite.

AZI PREMIERA
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Novroceatova, Vitea Lobzov 
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Hrușciov întâmpinat cu căldură
la sosirea în Franța

(Urmare din Pag. l-a) j

de președin-bri ai guvernului, r._r___
ții Camerelor parlamentului și 
alte persoane oficiale și invitați. 
Printre cei care l-au întâmpi
nat pe N. S. Hrușciov se aflau 
de asemenea membri ai ambasa
dei sovietice în Franța în frunte 
cu S. A. Vinogradov, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al U.R.S.S., precum și șe
fii ambasadelor . și misiunilor 
diplomatice acreditați la Pa
ris.

După ce președintele De Gaul
le și N. S. Hrușciov și au strîns 
mina, după ce au trecut in re~ 
vistă garda de onoare in sune
tele imnurilor de stat ale 
U.R.S.S. și Franței, cei doi oa
meni de stat se îndreaptă, pe 
covorul roșu de 100 metri, spre 
marele pavilion construit spe
cial în vederea primirii solem
ne a șefului guvernului sovie
tic.

Copiii membrilor coloniei so
vietice din Paris oferă oaspeți
lor buchete de trandafiri roșii.

în salonul de primire, îm
podobit cu tablouri din tezau
rul Muzeului Luvru, generalul De 
Gaulle îi prezintă lui N. S. 
Hrușciov pe conducătorii sta
telor membre ale Comunității 
franceze, pe membrii guverna* 
lui francez și pe celelalte per
soane oficiale. N. S. Hrușciov sa
lută pe membrii ambasadei so
vietice.

Generalul de Gaulle ■ rostește 
o scurtă cuvîntare de salut. în 
aplauzele asistenței ia cuvini’sl 
N. S. Hrușciov.

Apoi N. Hrușciov, Charles 
de Gaulle și persoanele care ii 
însoțesc iau loc in mașini ți cor- 
tegiul escortai de motocietâfli se 
îndreaptă spre Paris. Mulțimea 
adunată pe aeroport și în apro
piere, cetățeni ai suburbiei Orly 
și mii de parizieni veniți $ă-l sa
lute pe șeful guvernului sovietic 
aplaudă cu căldură, ovaționează 
și agită stegulețe cu eulor.le 
Franței și ale URB^. Cortegiul 
Străbate suburbiile muncitoreștâ 
Bourg la Reine, Mont Rouge pa
voazate cu steaguri sovietice ți 
franceze, cu pane arde ți bande
role purtând cuvinte de miez. 
Răsună loviturile de tua truse 
semn de salut care vestesc pa
rizienilor că cortegiul o firul 
tră în Paris prin Porte d"Or
leans, una din cele „15 porți me 
orașului*'. O mulțime imezui 
este adunată la Porte (fUrlecxs 
pe unde în 1944, la 25 aagaj-, 
au intrat in Paris diviziile frza.- 
ceze, care au eliberat cepUeLa 
de hitleriști. De aici coricș.^1 
oficial se îndreaptă spre ccsU-zd 
Parisului pe bulerarxittl Jfoti- 
pamasse. Pini la (/uaț <T(/ney, 
palatul Ministerului de Externe, 
situat pe malul Senei, unde 
șeful guvernului sovietic va fi 
găzduit în apartamentele rezer
vate șefilor de state, corlei. 
trece pe bulevardul Invalizilor 
Și de-a lungul cheiului Senei- 
Motocicliștii sini inlocuiți de • 
escortă a gărzii republicane că
lare, în uniforme roții. Răsună 
fanfare. Pe străzi, in piețe, in 
balcoane mii de oameni 
semne de salut cu mina, cu ba-

Sisle, cu ^egulefe. Murinde ofi. 
ciale înaintează încet în mijlo- 
cui unei mulțimi uriașe care 
umple pînă la refuz trotoarele.

Cei ce nu au izbuln să gă
sească un loe pe traseul către 
(Juai d'Orsuy au urmărit desfă
șurarea sosirii lui fi, S. liruț- 
ciov in fața aparatelor de radio 
ți televiziune. In emisiunea pos
tului parizian de radio Europa 
nr. 1. care reda ascultătorilor 
aspecte de pe parcurs, s-a putut 
auzi la ora 12,10 o unclielă fă
cută de reporlerul instalat pe 
bulevardul Montparnasse. Cela- 
țenu aleți la intimplare din 
„mulțimea greu de upreciat ca 
număr" au subliniat cu toții 
că ceea ce a făcut să-l intim- 
pine pe fi. 5. Hrușciov a 
fost interesul profund trezit 
de sosirea înaltului oaspe- 
te in Eranța ți dorința sinceri 
ca această vizită să aibă rezul
tate pozitive.

La sosirea la Quai d'Orsay N. 
S. Hrușciov ți de Gaulle coboa
ră din mașină și urci împreună 
treptele in timp ce garda repu- 
bltcană intonează imnuri mili
tare. Cei doi oameni de slat in
tră pentru cite.va clipe împreu
nă in Ministerul Afacerilor Ex
terne, după care generalul de 
Gaulle se înapoiază la Elysee.

Ceva mai tirziu, prețedinteie 
Consiliului de Miniștri ni 
LJCSdi-, fi. S. Hrzșșcioss, a fo
cul o riziti oțiaali pregeam- 
telui Republicii t rnneene, Mo 
Gau-le, la reședința arsasns — 
Paietul Elysee. Grepun meri de 
penxtem l eu aftepsat pe sasă- 
lul spete ia jlia, stere
las de Externe p de-a iaașaă 
iolregelni sâa dnus râsra flșasa.

inamlee caaaar^ru car» a 
aran ioc intre ees da, ..arai da 
«al. 5. Ș. Brașoa» a egent ge 
aeraMai de Gaatt» ia dv a 
eaple a /aaiaaalm Arpe, pe 
Lână de recâeta aonoăsee p 
■scfcets atfalai safeia ertiț- 
esei teme, de l .RSlȘ.

Apoi, președinlete r reales a 
oferit aa prinx in riaf »s iaac- 
tnlm eatpete.

In timpul prinxnlni, S.
Hmșc-.ee p feaeraial de Qonlie 
ca rwu Matfan. Me Cănile 
a ndsca pebarnl in c-n- 
mea sa. n. S. tf mf...., • feern- 
Lm soia a a permemelar cere 
u iaMȘetf. pealm inflenme L- 
»,»aii Ca.irv re A. ș. Hmpaem 

lai de Cănile, a țamsi n taie.

La anatfa ară. <a> Taruad a 
radarir Oze aaa ia tfradâ. Ma
nie premneee oe pe thenepe 
Dame ea iacefaS 
de sdrt*. 
înn. Ba*.

tndreptându-»*Palatul Elysee 
spre Arcul de Triumf, sub bol
ta căruia se află morminlul 
Soldatului Necunoscut.

Arcul de Triumf — construc
ție monumentală care datează din 
prima jumătate a secolului tra
cul . — constituie centrul celei 
mai frumoase piețe pariziene — 
Place de TEtoile de la care por
nesc ca niște raze in toate di- 
recțiile cele 12 mari ar
tere ale Parisului. In automobi. 
Iul deschis ol președintelui, 
N. S. Hrușciov și Charle, de 
Gaulle sint salutați cu călduri 
și cordialitcte de mulțimea de 
oameni, fiecare încearcă si-l 
vadă pe șeful guvernului sori, 
tic. Cei ce nu au periscoape Ui 
cumpără pe loc. Mulți au venit 
cu aparatele fotografice.

Aplauze și orale puternic, sa
lută trecerea cortegiului oticieL 
fi. S. Hrușciov răspunde ce peso- 
tenie la salutul pariztenshr. I ■ 
grup de englezi aeaiȘi spânei la 
Paris, arunci Hon. In apropso- 
re de Arcul de Triom! șesul gu
vernului seriesic n praydialris 
Franței coboară din Mlitfafc I- 
Risusu solemn imnnnle de KeS 
ele l ni unii Sorienee II RepoUs- 
cii Fr sneeze W. S H rnșesee do-

■a auaa« de eaeaJese-i ia fufa 
jleeâni eterne epeiaea ia me- 
asoria jertfelar adune de Fnnpe 
ia peissnl râzi >, maarftfL Șefad 
gxmrrnnlni aaantfle wauaaaâ ta 
earva reuaoriae de emearn as 
Arvnln. de Triumf- Răneai ea

Ur

ai
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gației N. S. Hrușciov a ^ptis că 
lupta pentru pace este în pre
zent sarcina cea mai importantă 
fi că pentru înfăptuirea acestei 
sarcini toți partizanii păcii tre
buie să se unească indiferent de 
vederile lor politice, credințe re
ligioase și situația socială. Bomba 
atomică care este capabilă să 
pricinuiască distrugeri uriașe, a 
spus el, nu va face distincție 
cine este comunist și cine nu 
este comunist, cine este catolic fi 
an* este protestant.

Vă spun un secret, a continuat 
el : sint comunist. Dar noi co
muniștii sîntem pentru pace. 
Trebuie să căutăm să obținem 
rezolvarea problemei sociale nu 
foci nd război, ci demonstrînd pe 
bază de exemplu care sistem 
oferă mai mult omului, care si
stem satisface mai bine nevoile 
poporului. Dacă adepții sistemu
lui capitalist sînt convinși de su
perioritatea lui, atunci să nu să 
teamă de întrecere. Dacă ei se 
tem de întrecere și vor „război 
rece**. acest lucru dovedește că 
m sint convinși de superiorita
tea sistemului lor. Noi însă sin- 
tem convinși de superioritatea si
stemului nostru socialist ți vom 
dovedi această superioritate nu 
prin război, ci prin întrecerea 
pașnică, dezvoltindu-ne economia 
ți cultura.

N. S. Hrușciov i-a îndemnat pe 
partizanii păcii să-și continue 
lupta. Sini încredințat că dacă 
st tom uni eforturile, a spus el, 
vom bara cafea războiului. Si~ 
sternul dv. este o problemă inter
nă a dv. Sistemul nostru este o 
p-oblemă internă a noastră. Lup
ta pentru pace este însă pro
blema noastră comună. Să lup
tăm pentru pace.

Tot în cursul după-amiezii de 
mlereuri tui N. S. Hrușciov i-au 
fam prezentați membrii corpului 
diplomatic.

Această primi zi « vizitei pe 
care N. S. Hrușciov o face în 
Vramțe poate fi caracterizată cu 
crrintele unui ziarist francez 
care, impresionat de cele văzute 
nări pe Champs Elysee, a ^pus: 
.Rareori Parisul a trăit un ase
menea moment. Poate doar la 14 
exiie și-au mai dat întâlnire atîția 
ammeni pe străzile Parisului*.

♦

Ia cursul serii a arat loe la 
Palatul Elysee un mare dineu 
•Arial armat de o recepție, ofe- 
rise ia cinMea înaltului oaspete 
•ffvieîie de președintele Republi
cs Franceze.

Quriw De Gaulle și Nikita 
Serabeeriri Hroșeiot au rostit

Cuvintarea lui N. S. Hrușciov la întrevederea 
cu prietenii francezi ai II. R. S. S.

Plecarea din Moscova
MOSCOVA 23 CoRspoodec.ri 

Agerpres transmite: Maeran la 
Moscova a fost o d.::_ nea;ă u 
muiată de primăvara. Nawrași 
locuitori ai capitale: s-au sc.- 
lat in această zi parcă mai de
vreme decit orie nd ca sâ4 con
ducă pe N. S. Hrușciov. șerri 
guvernului sovietic, care piesei 
in Franța. In fața duoțcurilx 
cu ziare sint adevărate a»:. 
„Pravda“ și .Izvestia" prin ar- 
ticole și corespondențe reflectă 
puternica dorință a oamenii:! 
sovietici ca intilnirea dintre N. 
S. Hrușcov și generalul De 
Gaulle, care Începe astăzi, sâ 
ducă la rezultate rodnice, la 
interesul dezvoltării legăturilor 
tradiționale dintre cele două țâri 
și al întăririi păcii și secu
rității în Europa. „Dragă Ni
kita Sergheevici — scriu ua 
grup de oțelari în ziarul „Prav-, 
da“ — îți dorim drum bun, suc
ces la tratative, pentru binele 
popoarelor, pentni binele păcii".

Ca și de fiecare dată dnd 
pleacă în misiunile sale care con
tribuie la pacea luaui ți la 
apropierea între popoare, șeful 
guvernului sovietic trece spre 
aeroport de-a lungul bulevardu. 
lui Lenirt, care întretaie impună, 
torul cartier care s a ridicat in 
ultimii ani in partea de sud-est 
a Moscovei. Și de fiecare dată 
constructorii care inalță o clădire 
dupâ alta, ca simbol al dorinței 
de pace a Uniunii Sovietice, se 
adună pe cel mai Înalt etaj pen
tru a-1 saluta și a-i ura succes. 
Și acum, trecând pe bulevardul 
Lenin, văd pe acoperișurile clă
dirilor mii de muncitori con
structori care s-au adunat să-l 
salute pe N. S. Hrușciov,

Spre aeroportul situat la mar
ginea Moscovei se îndreaptă zeci 
de mașini cu drapelele de stat 
ale țărilor reprezentate în capi
tala Uniunii Sovietice.

Pînă la plecarea avionului 
mai sînt 45 de minute. Dar pe 
aeroport s-au adunat mii de 
oameni ai muncii, veniți să-l 
însoțească In aceste clipe pe 
Nikita Sergheevici, care va duce 
în Franța asemenea unui steag 
dorința lor de pace, de prietenie 
și înțelegere. Crainicul postului 
de radio Moscova, care descrie 
de pe aeroport plecarea, denu
mește avionul IL 18 ,,o pasăre 
aducătoare a primăverii", sub
liniind că această dimineață în- 
sorită este un ..adevărat mesa
ger al dezghețului In relațiile 
internaționale". La ora 7,30 pe

ȘC-~— Kauetc. -acra.
cat ca aoșa u N=na i 
și al;: wr-b- c iawr«. țn- 
c-™ »< <« pcactfc* s^.
oaie care I iascCesc i ci i~-m 
rie: Aieze- Kosreepra- 
ședzrie * Cocsî_c de Mc*- 
șt.'i al LâtS S- .AsCe Gc3e-.«A 

Atacncc
Greurgtz Jsaja, pnșefe3e« G> 
ctiSeXLă de 5:zt al CnrrTaW 
de Mrrișer. e UJȚSS ^tn 
legaturi caltxalc ca pcie K*- 
ine, și site perscaae.

Pe aeroport peztra a-* ta» 
răsas bun de la șeful gurerszlz: 
sovietic se afi* eond-irHorii «se 
pamd și de seat: Anriu Amu*, 
Leocud Bre.oev, Fkaârr~i Far» 
țeva, Nikoii Igraujv, Froi Ko«- 
Iov, Otto Knmmen. Ă'-astas Afc- 
kosaz, Nur.td-n Mur.:’.4ccr, Mi
hail Susie*. N kda: Sverz-a. K&- 
meat Vamșflov, Piccr Poapeior, 
Demlan Koccccenkst Dmi^i Po- 
leanski.

La plecarea M N. S. Hrușciov 
au pa.-Ucspat de asemenea -ean 
de la Gra.ndr.be, izsircizatul ci 
afaceri ad-interim ai Franței Ia 
UX.S.S. diplcmați strauu și 
numeroși ziariști.

N. S. Hrușaov a salutat pe 
conducătorii și miniștrii sovietid 
care au venit să-4 conducă. .Tim
pul este frumos" spune șeful gu
vernului sovietic. Pe aeroport 
răsună aclamații .drum bun".

Tovarășul Hrușciov ișî ia ră. 
mas bun cu multă căldură de 
la oamenii muncii care U salută 
cu puternice aplauze fluturin. 
du-și pălăriile. Un grup de co
pii laminează lui N. S. Hrușciov 
buchete de flori. Șeful guvernu
lui sovietic se îndreaptă spre pui 
ternica corabie aeriană cu car» 
în numai patru ore va străbat» 
3000 de km. De pretutindeni ră
sună urări de drum bun. De pe 
scara avionului cu pălăria ifl 
mînă, N. S. Hrușciov salută din 
nou cu multă căldură pe mosco- 
viți. Motoarele încep să dudui» 
și peste citeva clipe avionul por
nește îndreptîndu-se spre Paris.

Miile de tnoscoviți care au 
venit să-l conducă la plecare se 
îndreaptă spre casele lor sau se 
duc la lucru, purtind cu ei spe
ranța că noua misiune de pace 
a lui N. S. Hrușciov va ti încu
nunată de succes, că de pe urma 
ei climatul politic din Europa 
va deveni tot ătît de senin ca 
și această dimineață de primă
vară.

poruote «revelți Asociatei 
^--aru-U.R S S.* penar-- tmbxs- 
-fcăt-ei ror*Td a afinate: 
iatsrts jTaie > peslr. secgrcs- 
nea cccift-x eestscențe paș- 
zăa 1 staeix.

X. S. Hrvșdoe a eortat ea 
w~~cSM—ră deacr, generai — 
Pew. despre mid reaarcabd ai 
a-est- a la l'J-atarea asoc ației, 
despre act r:tarea ha ta ani ce
he de-ai dodea rizboi nondai, 
ciad cmducea misiunea militari 
Eancezi de Ia Moscova.

Sînt deosebit de mișcat, , de
clarat N. S. Hrușciov, de expre. 
sta sentimentelor dv. de priete
nie și simpatie. O primesc ca 
pe un simbol al dragostei de 
pace a poporului francez și al 
dorinței lui de a mențin, și În
tări tradiționala prietenie cu 
Uniunea Sovietici

In ceea Ce îi privește, oamenii 
sovietici nutresc profunde senti
mente de prietenie și respect 
față de gloriosul popor al Fran
ței.

In continuare, N. S. Hrușciov 
a vorbit despre rădăcinile adinei 
și vechile tradiții ale simpatiei 
reciproce dintre popoarele Uni
unii Sovietice și Franței; despre 
influența reciprocă dintre cultu
rile celor două popoare, despre 
străvechile relații comerciale re
ciproc avantajoase. Există multe 
posibilități pentru extinderea lor 
continuă, a spus șeful guvernu
lui sovietic. Țările noastre au ce 
învăța una de la alta tn dome
niul științei și tehnicii.

încă din prima zi a creării 
sale, a continuat N ,S. Hrușciov, 
statul sovietic a pus la baza po- 
liticii sale externe principiul le
ninist al coexistenței pașnice, 
care presupune renunțarea defi
nitivă la război ca mijloc de so
luționare a problemelor litigioa
se și neamestecul în treburile in
terne ale altor țări. Acest prin
cipiu presupune de asemenea, că 
relațiile politice și economice din
tre state trebuie să se bazeze pe 
egalitatea deplină In drepturi a 
părților și pe avantajul reciproc.

Uneori ni se obiectează : Da, 
dar dv. refuzați să garantați că

scz.ii oa va depăși froa- 
terele dr. și du se va 
asupra Înmii necomuziste! Ce-i 
drepî e drept: Nu putem să dăm 
asttel de garanții Cît de minu
nat spunea regretatul Joliot Cu
rie: Ideile călătoresc fără vize și 
du s-a născut Încă omul capabil 
să crdooe gfndirii omenești: „D:s- 
par * și ea să dispară Int'-adevăr. 
Trebuie să spunem că în țara noa
stră ieue comunismului au pă- 
tr.ss toc firi vize și, între al
tele, ele au venit, în special, prin 
Pars — Marx și Engels au ac- 
'iosat rodnic aid, cu mult îna
inte de Revoluția din Octombrie. 
Pe acea vreme se spunea că prin 
Ecroca xnblă stafia comunismu- 

Prduînd ideile comuniste, 
popcrJ nostru le-a întruchipat în 
realitate vie, în mari realizări 
concrete.

N- s’stecx fățarnia și de aceea 
ap-nem deschis: Da, noi credem 
în ideile comur-smului, credem că 
ex vor învinge. Dar tocmai pen
tru câ credem aoest lucru ne-am 
proaunțat și ne pronunțăm knpo- 
trzva râspindirii cu forța a vreu- 
nu sistem social. Am propus și 
^UMEem: Sâ ne intrecem în 
practică, să nu oe amestecăm u- 
tr: trebui le celorlalți, să do
vedim eoacret al Cur sistem este 
cai bun, ai cui sistem dă mai 
multe bunuri materiale și spiri
tuale omului, al cui sistem asi
gură o mai mare libertate po
porului ! Și popoarele să hotă
rască singure ce sistem este mai 
bun.

Istoricii își amintesc bine că 
acum un secol și jumătate în 
Europa s-a creat o situație care 
seamănă oarecum cu situația de 
acum. Pe atunci, lumina ideilor 
înaintate era difuzată de Franța 
revoluționara, în timp ce feuda
lii statelor vecine o blestemau. 
Adepții acestor idei erau crunt 
persecutați. Dar mărețele idei 
ale revoluției franceze își croiau 
drum spre inimile unui număr tot 
mai mare de oameni.

Este interesant că țarii ruși, 
care se temeau ca de foc de a- 
ceste idei dteau ei înșiși în se
cret cărțile interzise, încercînd 
să găsească vreun antidot împo
triva lor, dar le ascundeau de 
popor cu șapte lacăte. Ecaterina 
a ll-a a întreținut chiar o cores
pondență intensă cu iluminiștii 
francezi, iar cînd Voltaire a în
cetat din viață curtea țarului s-a 
grăbit să i cumpere biblioteca și 
să o ascundă cit mai bine. Timp 
de peste 100 de ani această bi
bliotecă a rămas ascunsă de o- 
chil cititorilor și numai în tim
pul.puterii sovietice ea a fost gă
sită, pusă în ordine și dată spre 
folosință oamenilor de litere ca 
un tezaur scump.

Dar, oricîte bariere ar fi ridi
cat feudalii în calea răspîndirii 
ideilor revoluției franceze, aces
tea au călătorit victorios prin 
Europa.

Se poate sublinia cu satisfacție

COG principiul coerstenței pașnice 
relațiile dintre state își cro- 

iește tot mai hotărft drum prin 
ioate sedimentele și rezidurile 
^războiului rece**. O expresie 
concretă a îmbunătățirii situației 
internaționale a fost hotărirea 
de a se convoca aici, la Paris, 
conferința la nivel înalt Sperăm 
că această conferință va deschi
de o serie de tratative importan
te între conducătorii marilor pu
teri în scopul de a se pune ca
păt politicii perimate a „războiu. 
lui rece“.

Am venit în țara dv. animați 
de cea mai caldă dorință de a 
obține o îmbunătățire continuă a 
relațiilor soviete franceze și de 
a realiza o apropiere a puncte
lor de vedere ale guvernelor so
vietic șl francez în ce privește 
problemele internaționale care 
interesează astăzi toate popoare
le lumii

ci 
!a

*

Propunerile țărilor socialiste se bazeaz 
pe încrederea în rațiunea umană

Cuvîntul șefului delegației romine în Comitetul 
pentru dezarmare

care conține elementele necesare 
pentru a împiedica o agresiune. 
Autorii planului occidental îți 
imaginează oare — a spus el — 
că problema menținerii păcii și 
securității internaționale ar fi 
mai puțin ușor de rezolvat în 
condițiile dezarmării generale 
și totale?

Relevind faptul că planul oc
cidental prevede crearea orga
nizațiilor internaționale așa. 
zise de menținere a păcii în
tr-un moment cind armele nu
cleare ar continua să facă parte 
dm armamentele statelor, vor
bitorul a arătat că aceasta ar 
duce in mod logic la un singur 
rezultat: alături de vechile pu
teri nucleare vom avea un nou 
competitor în cursa Înarmărilor 
atomice: organizația de poliție 
sau de jandarmerie internațio
nală. Aceasta este oare ceea 
ce se numește realism în privința 
căilor de a pune capăt cursei

GENEVA 23 — de la trimisul 
special Agerpres HOR1A LI
MAN: Ședința de azi a Corniței 
tiflui celor zece state pentru de
zarmare a fost prezidată de șe
ful delegației poloneze M. NAS- 
ZKOWSKl.

Luind cuvîntul, șeful delegației 
romine EDUARD MEZINCLSCU 
a abordat pe larg o serie de 
aspecte legate de problemele 
securității mondiale după în
făptuirea acțiunii de dezarmare 
generală și totală.

Dezarmarea generală și to
tala — a spus vorbitorul — 
punlnd capat cursei înarmărilor 
creează condiții noi radical di
ferite aht pentru dezvoltarea 
relațiilor internaționale cit și 
pentru viața fiecărui popor. Nu 
vor mai fi mijloace materiale 
pentru ducerea războiului.

In afară de eliminarea miji 
loacelor materiale pentru du
cerea războiului și controlul in
ternațional ce, mai larg, există 
un alt factor, cel puțin tot atit 
de important, de care ar trebui 
să se țină seama, și anume fac
torul moral, opinia publici al 
căra rol va fi din ce in ce mai 
mare intr-o lame dezarmată.

Retenndu-se la propunere» 
creării unei .organizații inter
naționale i.nsarcmate cu menți
nerea păcii in lume", prevăzută 
de planul occidental, vorbitorul 
a spus: Intr-o lume fără arme, 
unde nu vor mai fi alianțe și 
grupări militare nu va mai e- 
xista nia posibilitatea de a fo
losi Organizația Națiunilor Uni
te ca un instrument politic al 
an unitor puteri, O.N.U. va de
veni intr-adevăr centrul unde se 
vor armoniza eforturile națiuni
lor pentru menținerea păcii și 
sucuri.âții internaționale. Me
canismele prevăzute de Cartă 
pentru menținerea legalității in
ternaționale vor ajunge din plin, 
după părerea noastră, pentru a 
asigura respectarea legii inter
naționale intr-o lume dezarmată, 

Conducătorul delegației R. P. 
Romine a amintit că de fiecare 
dată cind s-a pus problema În
cheierii unui pact de neagresiu
ne și de colaborare între țările 
NA.T.O. și acelea ale Tratatu- 
lui de la Varșovia puterile oc
cidentale au răspuns câ aseme
nea pacte ar fi de prisos prin 
Însăși existența Cartei O.N.U.

fi

înarmărilor în general și a 
mamentelor nucleare In pa 
cular?

Ideea creării unei forțe de 
liție sau de jandarmerie int 
națională pornește de la c 
cepția că pacea ar putea ii 
sigurată prin mijloace de r 
boi, ceea ce este absolut fj

Propunerile țărilor social; 
pentru dezarmarea generală 
totală și pentru organizarea 
toare a relațiilor internațion; 
a spus în încheiere E. Mezince 
— se bazează pe încrederea 
rațiunea umană, pe capacita 
popoarelor de a elimina răz 
iul și violența din viața inter 
țională, pe capacitatea corni 
tății internaționale eliberate 
amenințarea războiului nuci 
și de psihoza războiului, de 
chema la ordine pe infract 
legii Internaționale prin t 
loacelc prevăzute de Carta 
țiunilor Unite.

națională pornește de la

Cuvîntul șefului delegației sovieti
Șeful delegației britanice D. 
R.MSBY-GORE a cerut apoi 

în
ex- 
de

OR.V1SBY _ _ 
delegației sovietice lămuriri 
legături cu unele nedumeriri 
primate in ședința trecută 
delegații occidentali.

Șeiul delegației sovietice 
A. ZORIN a făcut precizări 
cu privire la poziția guvernului 
sovietic tată de problema con, 
trolului.

El a ____________________
bordării problemei controlului 
in mod concret și nu prin afir
marea unor generalități. Rele- 
vlnd identitatea de vederi din, 
tre poziția sovietică și cea ex
primată de Jules Moch, atunci 
cind acesta a declarat că nu 
trebuie concepută dezarmarea 
fără control, după cum nu se 
poate concepe control fără de
zarmare, delegatul sovietic a 
spus că Jules Moch a formulat 
mai tîrziu unele întrebări ciu
date, ca de pildă aceea dacă 
programul sovietic prevede con
trolul îndeplinirii obligațiilor 
de la început și pînă la sfîrși- 
tul aplicării măsurilor preco
nizate. Or, răspunsul este con
ținut în numeroase declarații și 
documente sovietice, ca de pildă: 
cuvintarea ltd N, S. Hrușciov la

V.

subliniat necesitatea f

ultima ședință a Sovietului 
prem al Uniunii Sovietice, i 
punsurile date de N. S. Hi 
ciov corespondentului revi 
„Urizonturi" ca și in declar 
tăcută de V. A. Zorin in: 
în ședința din 16 martie a c 
ferinței pentru dezarmare.

Vorbitorul a remarcat i 
că unele organe de presă 
ca de exemplu ziarele „ 
\\elt“ și Neue Ziircher 
tung — au dezinformat op 
publică, atribuind Uniunii 
vietice intenția de a institui 
control național asupra de: 
mării și nu unul internațio 
cum se arata in mod clar 
planul sovietic. U.R.S.S. a ] 
pus și propune control inie 
țional asupra tuturor măsui 
de dezarmare chiar din 
mentul intrării lor în vige 
In același timp insă trebuie 
servat ca planul occidental 
prevede un control real, ci 
prevede de fapt nu un coi 
al dezarmării, ci un contro. 
înarmărilor. Un exempld 
propunere concretă, prac 
pentru realizarea unui cor
eficace este programul for
lat sîmbătă de S. Țarapkir 
ședința conferinței pentru î 
tarea experiențelor nucleare, 
cest exemplu este valabil și 
tru conferința celor zece 
tru dezarmare.

HANOI 23 (Agerpres). —
Dupâ cum transmite Agenția 

Vietnameză de Informații, un 
grup de 28 lucrători romîni pe 
târîm medical a plecat luni din 
Hanoi spre patrie. Grupul, con
dus de prof. Ioan Spînu, a acti
vat timp de un an în R. D. Viet
nam, sprijinind îmbunătățirea 
muncii sanitare.

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — Dupâ cum anunța a- 
gențiile occidentale de presă la 
23 martie Statele Unite au în
registrat un nou eșec la Cap Ca
naveral în încercarea de a pla
sa pe orbită un satelit al Pă- 
mîntului „Explorer-VI11“ caremîntului „Explorer-VI11“ 
avea o greutate de 16 kg.

VARȘOVIA. — După
anunță agenția PAJ*., la 23 
martie P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone 
a plecat cu avionul în Statele

m

Unite ale Americii la invita fia 
guvernului american.

HAGA. — Agenția Reuter, a- 
nunță că guvernele Olandei și 
Germaniei occidentale au înche- 
iat un acord cu nrivire la crea
rea de baze militare vestger- 
mane pe teritoriul Olandei și de 
baze militare olandeze pe terito
riul Germaniei occidentale.

HAVANA. — S-a anunțat că 
Consiliul de Miniștri al Cubei a 
hotărit să stabilească relații di’ 
plomalice cu Liberia, Irakul, 
Etiopia. S-a luat de asemenea 
hotărirea ca misiunea Cubei in 
India să fie transformată in am
basadă.

COLOMBO. — Noul prim-mi
nistru al Ceylonului, Sananaya- 
ke, a formai guvernul care se 
compune din opt membri. Sana- 
nayake și-a asumat de asemenea 
portofoliile apărării și afacerilor 
externe.

Planul de 
al U. 1. 5.

activifat
pe 196i

(Agerpres). 
Jiri Pelik<

PRAGA 23 
La 22 martie 
președintele Uniunii Interr 
ționale a Studenților, a inf< 
mat pe ziariști asupra plar 
lui de activitate a Uniunii 
anul 1960. Dupâ cum ani 
țâ agenția Ceteka, J. P< 
kan c declarat câ la C( 
greșul al Vl-lea al U.l 
care va avea loc în octo 
brie a.c. la Bagdad, în af< 
de problema principala 
- realizarea unității interi 
ționale a studenților — voi 
discutate problemele lup 
studenților

Vești din R. P. Ungară
Un succes 

al industriei navale
Recent, la șantierul nat<d 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din 
Budapesta s-a terminat construi
rea noului ras maritim ^Bodoc- 
sony" cu un deplasament de 
1.300 tone. Noua navă este cea 
mai moderna din cite s-au con* 
struii vreodată in Ungaria. In
stalația de comandă funcționează 
după principii hidraulice fi me
canice. Instalațiile interioare ale 
vasului sint din material plastic 
ceea ce ii reduce foarte mult 
greutatea. Vasul dezvoltă o vite
ză maximă de 12,4 noduri, adică 
22.9 km pe ori. Pentru echipa
jul compus din 23 de persoane 
au fost construite cabine moder
ne și confortabile. Datorită in
stalațiilor triple de comandă va
sul poate executa o întoarcere 
înir-un spațiu foarte mic fi în 
felul acesta poate fi folosit fi 
în navigația fluvială.

Pe terenul de Jocuri ot creșel Comblnotulirf textil din orașul 
Szeged

Lupta pentru recolte mari de porumb
In gospodăriile de stat și In 

cooperativele agricole de produc
ție din Ungaria se desfășoară 
larg mișcarea pentru obținerea 
.unei recolte medii de porumb 
boabe de 30 chintale la hold.

In județul Szolnok acestei miș
cări i s-au alăturat cooperative 
agricole de producție In care po
rumbul ocupă o suprafață de 
50.000 holzi. Pentru a păstra o

mare cantitate de umiditate tn 
sol, într o serie de gospodării a- 
răturile pentru porumb se efec
tuează la o adincime de 40—55 
cm.

In județul Baranya s-au alătu
rat acestei mișcări 12 gospodării 
de stat și 112 cooperative agri
cole de producție. Paralel cu cui- 
tivarea porumbului pentru boabe, 
90 de cooperative agricole de 
producție din acest județ parti-

cipă la întrecerea pentru cul-tfc 
•varea porumbului siloz.

în județul Csongrad, din cele 
200 de cooperative agricole de 
producție — 130 de gospodării 
s-au alăturat mișcării pentru 
obținerea de mari recolte de 
porumb boabe. Sute de coope
rative din alte județe ale țării 
șl-au exprimat dorința de a par
ticipa la această mișcare.
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studenților pentru pace 
dezarmare, împotriva colon 
lismulul și pentru democ 
tizarea învâțâmîntului 1 
peri or.

J. Pelikan a comunicat 
U.I.S. a hotârlt să sprlji 
propunerea de a se convc 
în aprilie la Londra o con 
rințâ a tineretului și stuck 
ți lor pentru dezarmarea r 
clearâ, de a se ține în « 
tembrie în Polonia un sei 
nar Internațional despre 
seninătatea coexistenței p< 
nice și a dezarmării, pen 
dezvoltarea învâțâmîntului 
de a se organiza în apr 
în Cehoslovacia un schi 
de păreri între reprezenta 
ții organizațiilor membre < 
U.I.S. șî Federației Mondi* 
a studenților creștini in p 
blemele folosirii descoper 
lor științifice în scopuri p< 
nice șî despre însemnâtai 
și condițiile dezarmării gei 
rale. El a comunicat de a 
menea că în iulie va av 
loc în Crimeea un semii 
internațional al studenți 
consacrat sarcinilor mișei 
internaționale a studențilc

Seară închinată 
prieteniei dintre 
tineretul romin 
și cel polonez

VARȘOVIA. - La Pale 
Tineretului din Varșovia 
avut loc o seara închine 
prieteniei dintre tineretul i 
mîn și polonez. Despre vi 
ța noua a tineretului rorr 
a vorbit ziaristul Rudi 
Hoffman de la revista „Tin 
retul lumii".

Dupâ expunere, ca și 
zilele următoare au fost pi 
zentate la Palatul Tineretu 
filmele rominești „Bucure* 
oraș înflorit**, „Munții Ret 
zat“, „Theodor Aman", „O 
pe litoral44 și „Barbu Lâ 
taru". Filmele rominești i 
trezit un viu interes în rî 
durile spectatorilor.

Gra.ndr.be

