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Francezii îl întîmpină pe N. S. Hrușciov

Cu brațele încărcate
de flori și drapele

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria II-anr. 3382

Manifestări închinate 
aniversării lui V. I. Lenin

Comunistul Ion Stafie de la 
întreprinderea „Partizanul"- 
Bacău, arată citorva membri 
ai brigăzii sale metoda de 
croit care l-a permis în pri
mele două luni ale anului să 
realizeze o economie de 

3.000 dm. pătrați piele.

Foto : P. PAVEL

Fier vechi 
oțelăriilor 

patriei
Fruntași pe raion

Chemarea oțelarilor de la 
Hunedoara de a da patriei 
cit mai mult oțel, a stlrnit 
un puternic ecou și în rîn
durile tineretului din raionul 
Hîrșova.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea or- 

ganizațiilof de partid, în 
această lună s-a strîns și 
predat I.C.M.-ului, cantita
tea de 120.000 kg fier vechi.

Această acțiune s-a orga
nizat in urma dezbaterilor 
ce au avut loc în organiza
țiile de bază U.T.M. asupra 
sarcinilor economice pe anul 
1960, reieșite din plenara 
a VIII a a C C. al U.T.M.

In fruntea acestei acțiuni 
au fost utemiștii încadrați 
în cele 112 brigăzi utemiste 

de muncă patriotică din ra
ion.

Fruntași sînt tinerii din 
comuna Topologu, care au 
predat 13.000 kg., cei din 
Casimcea 12.000 kg., cei din 
Pantelimon 9.000 kg., și cei 
din Dulgheru 8.000 kg.

ALEXANDRU DUMITRU 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Hîrșova

In primele zile 
de vacanță

Odată cu primăvara, pen
tru elevi a sosit și vacanta. 
Acum în zilele acestea plă
cute, călduroase, ei se dis
trează, se recreează în voie. 
Școala, organizația U.T.M. 
au inițiat pentru vacanță, o 
serie de acțiuni cultural-ar- 
tistice interesante, educative. 
Dar pe lîrugă distracție, pe 
lingă odihnă, acum mai mult 
ca în timpul anului, elevii 
participă cu entuziasm la 
acțiunea patriotică de strîn- 
gere a fierului vechi.

La Școala medie nr. 2 din 
Rortfan, cu cîteva zile îna
inte de vacantă, s-a lansat 
o chemare la întrecere.

„In prima săptămînă a va
canței, spunea printre altele 
chemarea, fiecare elev să 
efectueze cîte 40 de ore de 
muncă patriotică pentru 
strîngerea fierului vechi.“

Chemarea aceasta a prins 
viață chiar în prima zi de 
vacanță. Străzile orașului 
Roman au fost împînzițe de 
elevi. Numai în cîteva zile ei 
au reușit să strîngă 10.500 
kg. fier vechi.

Acțiunea va continua cu 
același entuziasm în fot 
timpul vacanței. Banii adu
nați în urma predării fieru
lui la I.CM. vor fi folosiți la 
construirea unui palat al 
culturii în orașul Roman.

VICTOR CRAUS

Concurs de ...cârucioane.

Ce se cere
brigăzii de tineret

Cînd mai multi tineri se con
stituie Intr-o brigadă de pro
duct*. toți cei din jur se aș
teaptă ca proaspătul colectiv să 
devină un nuc.’eu puternic In 
care membrii lui se ajută reci
proc, își însușesc cea mai bună 
experiență de muncă, devin frun
tași Iff muncă și aduc un aport 
substanțial la îndeplinirea pla
nului întreprinderii.

Astfel de colective fruntașe în 
muncă, brigăzi adevărate, am în- 
tîlnit și la Fabrica de ebrtficții 
,.6 Martie" Curtea de Argeș. 
Brigada nr. 9 condusă de Ana 
Vacaru a realizat în luna fe
bruarie cu 6 la sută mai multe 
produse și s-a angajat să dea 
pe luna martie cu 8 Ia sută mâi 
multe. Brigăzile 1 șî 2 au reali
zat în primele două decade ale 
acestei luni 120 de bucăți con
fecții peste media brigăzilor ca- 
re-și îndepliniseră planul.

Tot la această fabrică am în- 
tîlnît însă și brigăzi de producție 
cu rezultate mai slabe în mun
că. Pe panoul 'brigăzilor din 
sectorul 11 se află și programul 
brigăzii nr. 13, condusă de Sora 
Virginia. Pentru luna martie a- 
ceastă brigadă s-a angajat să-și 
îndeplinească planul de produc
ție în proporție de... 100 la sută. 
$i acest angajament și-l ia mai 
în fiecare lună.. Adică membrii 
brigăzii se angajează să-și înde
plinească acea datorie elementa
ră pentru fiecare muncitor — re
alizarea planului de producție. Ei 
nu-și propun să se ridice nici, mă
car cu 0.01 procente deasupra o- 
bligațiilor obișnuite, elementare. 
Am întrebat două membre ale 
brigăzii, Ana Mihalache și Ioana 
Gh. CitLbuc, ce îndatoriri are 
brigada lor.

— Păi, responsabila știe.
— Si ce face ea ?
— întocmește programul 

nar al brigăzii (adică spune 
brigada va realiza planul 
producție — n.n.).

— Și pe urmă ? 
— Cam atît...
Edificator.
Dar sînt șî unele brigăzi care 

nici măcar nu-și îndeplinesc pla
nul de producție. Pe luna 
februarie In primele două de-

cide brigizile 11 și 12 din sec
torul 11 tu rimas In urmă cu 
producția, periclitind tranzac
țiile comerciale ale întreprinde
rii. A fost nevoie de intervenția 
conducerii întreprinderii pentru a 
se lichida acest neajuns.

Alte brigăzi dau lucru de 
proastă calitate. In munca lor 
nu( ,exiști , acea exigenti ca 
producția Întregii brigăzi sâ fie 
de calitate. Fiecare Iși vede de 
lilcrdl Iul ți-mi se uită, să vadă 
ce face și vecinul. In ziut de 22- 
martie la sectorul I, producția 
totală a brigăzilor 3 și 4 a fost 
respinsă la control.

Și astfel de lPcfuri, se Intim- 
p'.â-și- în.alte" brigăzi de produc, 
ție r»1e tineretului. ..

De ce existj brigăzi fortnale 
la fabrica de confecții „6 Mar
tie" ? Șă analizăm acest lucru 
inceptnd cu munca unor brigăzi. 
Tn brigada nr. .13, Gubuc Z. 

■■ ■laâna.' pleacă adegea deuljngT

T. MIRONESCU
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Aspect din spectacolul dat 
de grupul de pionieri al An
samblului secuiesc de stat de 
cîntece și jocuri din Tg. Mu

reș.

Foto: AGERPRES

„Pentru dezvoltarea 
țeptelului proprietate 

obștească"

Să înveți mereu, 
cu pasiune

Marți după-amiază, în aula 
Academiei R. P. Romine a avut 
loc o ședință consacrată întîm- 
pinării celei de-a 90-a aniver
sări a nașterii lui V. I. Lenin.

Cuvlntul de deschidere a fost 
rostit de acad. S. Stoilov, pre
ședintele secției de științe ma
tematice și fizice a Academiei 
R.P. Romine. Prof. V. Novacii,
membru corespondent al Acade
miei R.P. Romine, secretar 
științific al Academiei R.P. Ro
mine, a conferențiat despre în- 
vițătura leninistă și problemele 
fizicii.

Conferința a fost audiată cu 
viu interes de numeroși acade
micieni, membri corespondenți ai 
Academiei R. P. Romîne, cerce
tători științifici, profesori, stu- 
dențl.

Numai în raionul Săcueni, la 
conferințele, serile literare și 
simpozioanele închinate vieții și 
activității lui V. I. Lenin au par
ticipat peste 30.000 oameni ai 
muncii.

ORAȘUL STALIN. — La du. 
bul uzinelor de tractoare „Ernst 
Thălmann" și la clubul munci
toresc „Steagul Roșu" au avut 
loc marți, după terminarea lu
crului, seri literare consacrate 
vieții și activității lui V. I. Le
nin.

(Agerpres)

PARIS 29. — Trimișii .pe
ri.li Agerpres, C. Răducanu și
T. Vornieu trauraiit :

La 29 m.rti. la ora 82S 
N. S. Hrnșciov, președintele 
Conailiuloi de Miniștri nl
U. R.S.S., fi persoanele care îl 
ânsoțese au plecat eu avionul 
din Dijon spre Metx.

★
In cinstea celei de-a 90-a a- 

niversări a nașterii lui V. I. Le
nin, în curînd va apare, sub în
grijirea Muzeului „V. I. Lenin — 
I. V. Stalin", o expoziție vo
lantă consacrată vieții și activi
tății marelui Lenin.

Expoziția cuprinde documente, 
fotografii, reproduceri după pic
turi etc., care redau aspecte din 
viața și lupta lui V. I. Lenin pen
tru crearea Partidului marxist 
aLdasei muncitoare, pentru pre
gătirea și înfăptuirea revoluției 
socialiste în Rusia, pentru con
struirea socialismului.

Expoziția volantă se va difuza 
prin librării în toată țara.

ORADEA. — .La Casa priete
niei romino-sovietice din Ora
dea, la casele râionale de cultu
ră din Șimleul Silvaniei, Beiuș, 
orașul Dr. Petru Groza, Salon- 
ta și Chișinău Cri?,-au avut loc 
seri literare intitulate „Figura 
lut Lenin oglindită în creația li- 
Herarâ a lui Vladimir Maiakov- 

' ski și a lui Leonid Leonov", 
„Viața și activitatea lui V. 1. 
Lenin", la care au participat mii 
de oameni ai muncii

Crupul de pionieri al Ansam
blului secuiesc de stat de cin- 
tece și jocuri din Tg. Mureș, 
care se află într-un turneu în 
Capitală, a prezentat marți sea
ra, în sala Teatrului C.C.S., cel 
de al doilea spectacol.

La spectacol au asistat to
varășii Gheorgâe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, 
Leonte Rău tu, Csupor Ludovic, 
prim-secretar al Comitetului re
gional P.M.R. al Regiunii Auto
nome Maghiare, membri ai C.C. 
al P.M.R., oameni de artă și 
cultură, numeroși oameni ai 
muncii, pionieri.

In prima parte a spectacolu
lui, micii artiști din Tg. Mureș 
au interpretat cu măiestrie — 
în limbile romînă și maghiară 

cîntece de compozitori romîni 
și maghiari, precum și frumoase 
dansuri populare din folclorul 
romînesc și maghiar.

In pauză un grup de pionieri 
din ansamblu au venit să salute 
pe conducătorii partidului și 
stalului, oferindu-le flori și 
cravate roșii.

Multă sensibilitate și căldură 
au dovedit tinerii inter preți în 
sceneta muzical-coregrafică „Cu
nuna de griu“. Inspirată din 
viața de astăzi a copiilor din 
țara noastră sceneta înfăți
șează prin intermediul cin- 
tecului și dansului, frăția și 
prietenia trainică dintre poporul 
romin și minoritățile naționale, 
dragostea oamenilor muncii de 
toate naționalitățile pentru pa
tria lor — Republica Populară 
Romînă.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Publicul a răs
plătit cu vii și îndelungi aplauze 
pe interpreți. Pionierii din Ca
pitală au oferit pionierilor- 
artiști din Tg. Mureș frumoase 
buchete de flori.

RĂZLEȚUL

(Agerpres)

Despărțirea de ospitalierii lo
cuitori ai Dijonului a fost la 
fel de caldă ca și primirea pe 
care aceștia i au fâcut-o șefului 
guvernului sovietic.

„Cea mai strălucită și mai co
lorată din întreaga călătorie de 
pînâ acum", astfel apreciază 
trimisul ziarului „Figaro" vizi
ta lui N. S. Hrușciov la Dijon.

La ora 9 avionul „Caravelle" 
a aterizat pe aeroportul militar 
Frescaty din apropierea orașu
lui Metz. Aid oaspeții au fost 
salutați de Laporte, prefectul 
departamentului Moselle, de ge
neralul Lecoq, comandantul ce- 
lei de-a 6-a regiuni militare. 
Luînd loc în mașini oaspeții 
s au îndreptat direct de la aero-1 
port spre Verdun.

Drumul trece printr-o regiune 
pîrjolită în decursul ultimului 
secol de trei agresiuni germane. 
Vremea este cenușie și ploioasă.

De-a lungul șoselei nenumărați 
locuitori din împrejurimi, fami
lii întregi, cu brațele încărcate 
de flori și drapele salută pe 
ilustrul oaspete.

Verdun, un mic orășel, situat 
în valea rîului Meuse, la 30 km. 
de frontiera nordică a Franței, 
a fost transformat încă în se
colul al XVII lea în oraș for
tăreață. EI a intrat în istorie 
în cursul primului război mon
dial cînd în bătălia dată în 
acest loc, a fost oprită înainta
rea trupelor germane spre ini
ma Franței. In această sînge- 
roasă bătălie și au pierdut viața 
pe cîmpia de la Verdun peste 
1.000.000 de ostași, dintre care 
400.000 de francezi.

Cortegiul oficial s-a oprit în 
centrul orașului Verdun unde 
primarul acestuia, senatorul 
Francois Schleiter, și N. S. Hruș
ciov și-au strîns mina, îndrep- 
tîndu se apoi împreună spre 
monumentul închinat ostașilor 
căzuți la Verdun. Monumentul

reprezintă un soldat care se 
sprijină pe mînerul săbiei sale, 
așezat pe un soclu uriaș în for- 
mă de piramidă. In piața din 
fața monumentului s-au adunat 
mii de oameni purtînd steaguri 
franceze și sovietice, pancarte și 
banderole. Un grup de oameni 
cu părul cărunt pe ale căror 
vestoane se vedeau panglicile 
ordinelor militare 
pancartă pe 
„Veteranii de la 
Iută pe veteranii de la Stalin
grad".

N. S. Hrușciov

panglicile 
purtau o 
sta scris :care

Verdun îi sa-

N. S. Hrușciov păstrează un 
moment de reculegere în fața 
monumentului și apoi împre
ună cu persoanele care îl 
însoțesc urcă în tăcere pînă la 
intrarea în turnul care consti
tuie baza monumentului.

La ieșirea din monument 
N. S. Hrușciov este salutat din 
nou de locuitorii adunați pen
tru a-1 întîmpină.

La un moment dat șeful gu
vernului sovietic a zărit prin 
rîndurile de jurnaliști care îl 
înconjurau, un băiețel în costum 
național rus și o fetiță îmbrăca
tă în portul local. Apropiindu-se 
de ei fetița a citit în limba rusă 
o scrisoare adresată lui N. S. 
Hrușciov : „în numele locuitori
lor din Verdun și al micilor dv. 
prieteni vă salut cu prilejul so
sirii în orașul nostru. Dorim ca 
vizita dv. să slujească la întări
rea păcii, pentru ca niciodată 
în viitor, așa cum s-a întîmplat 
pe cîmpul de lîngă Verdun să 
nu-și mai sacrifice viața mii de 
tineri". Fetița a oferit lui N. S. 
Hrușciov o cutie, spunînd : 
„Vrem să vă dăruim dv. și fa
miliei dv. bomboane de ciocola
tă care sînt denumite „bombe 
de ciocolată". Orașul nostru este 
cunoscut pentru fabricarea lor și 
ele plac foarte mult copiilor no-

(Continuare în pag. 4-a)

UN VIATA SI NUNTA
TINERETULUI

Un interesant 
concurs 

„Cine știe, ne spune"

Din dealuri erodate 
vii roditoare

Dealurile situate între comu- 
din 
Pi- 
ani

aduce țăranilor muncitori recol
te bogate, a'ar va ajuta și la 
fixarea solului pe cale de de
gradare, împiedicînd eroziunea.

La scurt timp după ce s-a 
luat această hotărîre, tinerii din 
cele două sete s-au întîlnit în- 
tr-o adunare generală U.T.M. 
deschisă. Utemiștii au propus 
ca fiecare tînăr să sape cel pu
țin 40 m.c. șanț necesar 
tru plantarea viței de vie. 
cele două ieșiri pe teren, 
aproape 300 de tineri din 
două comu-ne, conduși de
mai buni utemiști, au executat 
șanțurile necesare pentru plan
tarea viței G‘e vie. Zile de-a rîn
dul prin aceste locuri a răsunat 
cîntecul tinerilor. Nu pește mult 
timp, dealurile acestea se vor 
transforma în vii roditoare.

nele Mîrghia și Silișteni 
raionul Costești, regiunea 
tești, au fost considerate 
de-a rîndul de țăranii muncitori' 
de prin acele locuri ca nerodi
toare. Viaturile și ploile erodau 
acest teren necultivat, degradînd 
suprafața solului.

In toamna anului 1959, la 
fața locului a sosit o echipă 
de specialiști agronomi, care 
în urma cercetărilor făcute, a 
ajuns la concluzia că pe aceste 
dealuri poate rodi cu succes vita 
de

Tn scopul însușirii temeinice a 
tehnicii agregatelor laminorului 
de țevi precum și a întregului 
proces de fabricație a țevilor de 
diferite calibre, comitetul U.T.M. 
al fabricii de țevi din Roman, a 
organizat un concurs cu premii- 
pe tema : „Despre laminor și 
laminarea țevilor4*.

Concursul intitulat „Cine știe, 
ne spune", a trezit un larg ecou 
în rîndurile tinerilor laminoriști. 
In seara concursului, frumoasa 
sală de festivități a clubului fa
bricii a devenit neîncăpătoare. 
Cei 6 concurențî laminoriști au 
arătat că sînt bine pregătiți. In 
mod deosebit, prin răspunsurile 
date, s-a remarcat tînărul Chi- 
rilă Demostene, care este în a- 
celași timp și elev fruntaș în cla
sa a Vlll-a a școlii medii serale. 
Răspunsuri foarte bune au mal 
dat și tinerii Beres Vasile și Postu 
Nicolae.

Concursul „Cine știe, ne spu
ne" constituie o frumoasă ini
țiativă a comitetului U.T.M.

vie, ceee ce nu numai că va

pen.
In 
cei 

cele 
cei

CH. IONESCU 
activist al Comitetului raionaf 

I U.T.M. Costești .

de Remui Lucas-au povestit despre un 
din satul Romînești-rqionul 
fapte surprinzătoare. II 

cheamă Leonida Stoian. Băiet harnic, bun 
gospodar, a devenit, așa deodată, leneș 
fără pereche, și ca toți leneșii și chiu
langiii, un închipuit.

Adunarea generală a gospodăriei colec
tive a hotărît ca fiecare colectivist să rea
lizeze cel puțin 150 de zile-muncă, intr-un 
an întreg ; el însă a „lucrat" 60 de tile 
muncă, in timp ce ceilalți tineri din gospo
dărie au depășit aproape toți 200 de zile- 
muncă. ,

Cum a „lucrat" însă și aceste ! 
de zile-muncă ? După ce venea 
rar la treabă, mai era și arță
gos, nesuferind nici cea mai 
măruntă observație ; era mai 
ales sîcîit de faptul că a fost 
repartizat intr-o echipa, că i se 
cerea să respecte disciplina. 
„Nu vreau să muncesc in echipă 
- spunea el — n-am nevoie să fiu 
de nimeni". Cînd seceratul era în toi, el 
venea pe cîmp, se întindea in umbra unei 
tufe și dormea dus.

Odată, grădina de zarzavat a gospodă- *n căreia trăiesc, iși servesc de fapt
riei era amenințată de inundație. CotectL '** ’“K ' “
viștii s-au strîns în grabă, cu mic-cu mare, 
au săpaț canale pentru scurgerea apei, 
ou muncit din răsputeri să evite nenoroci
rea r au izbutit. Leonida a fost $i el che
mat. Și o venit. Dar numai să vadă ce se 
întîmplă. A stat o oră și a plecat acasă.

Există în gospodărie un cerc zootehnic, i 
Oamenii se string și ascultă lecțiile predate 
de O tinără Inginer-agronom de |a © .gos
podărie colectivă din apropiere. Colectl-

Deunăzi, ml 
tinăr colectivist 
Ploești, cîteva

vîștiî îșî dau seama de importanța metode
lor științifice în agricultură, se străduiesc 
să și le însușească și să le aplice în .munca 
lor. In zilele noastre acesta e un lucru cit 
se poate de firesc.

Leonida are și în această privință altă 
. părere : „Ce-am ,eu nevoie de știință ?" 

zice el. «. *
O schimbare mare trăiesc membrii 

gospodăriei colective, care trecînd de la 
o formă de economie învechită, la una 

socialistă, schimbîndu-și felul debiete 60

dădăcit

criticat l-au sfătuit, au căutat să-I urnească 
din inerția lui. Poate că n-au stăruit sufi
cient. Ceea ce trebuie insă să semnalăm 
este că ei nu au înțeles tocmai bine ce se 
întîmplă cu Leonida, care este esența ma
nifestărilor sale; i-au zis „leneș" și n-cu 
cercetat mai profund lucrurile. E| insă nu-i 
ceea ce, se cheamă un leneș. La el, ceea 

• ce apare ca lene, este altceva care ține 
de o stare proastă a gîndirii sale, de o 
concepție înapoiată asupra vieții, asupra 
muncii și asupra relațiilor dintre oameni. 
Lenea lui, indisciplina sînt manifestări ale 
unei concepții individualiste ce mai mus
tește încă în mintea lui și-l împinge pe că
rări care numai la bine nu-l pot duce.

MARCEL SCORȚARU 
lăcătuș

Cursuri de pregătire 
pentru tinerii tractoriști 

elevi

V'ață, își schimbă șl firea, deprinderile, 
concepția de viață ; ei au ieșit din cara
pacea micii proprietăți individuale și acum 
înțeleg că servind interesele colectivității

propriile lor interese ; ei sînt disciplinați, 
săritori, lucrează cu rivnă pe ogorul comun, 
își respecta și își depășesc angajamentele; 
ei intr-adevăr se schimbă, devin oameni de 
tip nou, cu o concepție de viață superioară, 
demni cetățeni ai societății socialiste care 
se construiește în țara noastră.

Iar Leonida Stoian rămîne, pe zi ce trece 
în urma lor.

Ceilalți colectiviști n-au rămas nepăsători 
în fața acestui caz. Animați de dragoste 
tovărășească, ou stat de vorbă cu el, l-au

numai la bine nu-l pot duce.
. Sînt cîteva lucruri înțelese de 

toți oamenii înaintați și accep
tate ca necesare; într-o unitate 
de muncă socialistă, cum este 
și gospodăria colectivă, organi
zarea planificată a lucrului este 
elementul esențial, fără de care 
nici nu poate fi concepută 
socialistă ; în realizarea acestui 

vorba de o brigadă numai, sau
economia 
plan, fie 
chiar de o echipă, disciplina întregii echipe 
și-a fiecărui lucrător în parte, este o con
diție hotărîtoare.

Leonida Stoian însă nu înțelege sau nu 
vrea să înțeleagă aceste lucruri. Dispozițiile 
șefului de echipă lui i se par „porunci", 
„dădăceală". Refuzînd să se supună unei 
hotărîri a majorității membrilor colectivei, 
cu mintea lui plină de confuzii iși închipuie 
că dă dovadă de cine știe ce „deșteptă- 
ciune“. Probabil, pornirile sale anarhice le 
socotește acte de „bravură". Leonida Stoian

Nu de 
de 7 ani 
raionul Baia de 
început cursurile de 
pentru tinerii tractoriști din ca
drul G.A.S. Cîmpu-Mare, care 
vor da examene de admitere în 
clasa Vlll-a fără frecvență.

Ci nd primăvara și-a anunțat 
sosirea, tinerii tractoriști au in
trat în campanie - Cum G.AS. 
Gimpu Mare se află la o distanță 
de 5 km. de școala de 7 ani 
Crainici, tinerii nu au timpul 
necesar să se deplaseze pînă la 
școală pentru a frecventa cursu
rile. De aceea profesorii Emilia 
Arjoca și Constantin Muja se 
deplasează zilnic la sediul 
G.A.S. pentru a le preda tineri
lor tractoriști cunoștințe de 
limba și literatura romînă, ma
tematică, geometrie, necesare 
reușitei lor la examenul de ad
mitere.

(Continuare în pag. 3-a)

mult, pe lingă Școala 
din comuna Crainici, 

Baia de Aramă, au 
pregătire

GH. BRU.IAN 
învățător

Institutul de artă plastică „N. Grigorescu" din Capitală pregă
tește cadre de pictori, graficieni, sculptori, specialiști tn artă de
corativă, pictură monumentală etc. lată in fotografia noastră 
pe tovarășul profesor Eugen Popa discutind cu studenții anului 

VI proiectele de diplomă cu tematica „Din uzină".
foto; AGERPRE§



„Pentru dezvoltarea șeptelului proprietate obșteasca*

Să înveți mereu, cu pasiune
îndemn către tinerii 

îngrijitori de animale 
Dr. Virgil Gligor

' directorul Institutului de cercetări zootehnice

A sosit un nou număr al rev steT . Probleme zootehnice". Multe lucruri interesante vor afla de 
aki tine' crescători de animale de la G.A.S. „Rm. Sărat".

Am aflat cu mult interes despre inițiativa tine
rilor colectiviști din G.A.C. „Scînteia", raionul 
Filimen Sirbu. Obiectivele pe care și-au propus 
să le înfăptuiască acești tineri entuziaști, la în
demnul și sub îndrumarea organizației de partid, 
sînt deosebit de valoroase și dovedesc câ ei au 
înțeles bine importanța sarcinii trasate de partid 
cu privire la dezvoltarea sectorului zootehnic și 
la creșterea productivității animalelor. In acest 
îndemn, pe care-l adresez tineritor crescători de 
animale, vreau să tnă opresc numai asupra unui 
singur obiectiv al inițiativei tinerilor colectiviști 
din satul Berlescu : calificarea.

Țăranii noștri muncitori au o experiență prac
tică îndelungată în creșterea animalelor. Dar 
această experiență nu este suficientă. In condi
țiile agriculturii socialiste din țara noastră în 
cane zootehnia se dezvoltă pe baze științifice, 
creșterea animalelor nu se mai poate face „după 
ochi", Cercetările specialiștilor, experiența prac
tică a îngrijitorilor de animale fruntași au des
coperit și descoperă mereu metode noi de 
muncă, superioare, științifice a căror aplicare 
duce la îmbunătățirea raselor de animale, la 
creșterea productivității acestora.

Pentru ce trebuie să învățați ?
In primul rind pentru ca să știți să îngrijiți 

animalele în mod științific. Din cărțile, broșurile 
și revistele de specialitate veți afla că, pentru 
ca animalele să se dezvolte bine, să dea pro
ducții mari, trebuie să fie crescute în grajduri 
corespunzătoare, luminoase, aerisite, iar cu
rățenia în aceste adăposturi trebuie să fie 
exemplară. Veți afla, de asemenea, că hrănirea, 
adăpatul și mulsul vacilor la ore fixe șînt con
diții importante a căror respectare trebuie să 
constituie o preocupare permanentă pentru fie
care îngrijitor, pentru că de aceste trei operații 
depinde în mare măsură cantitatea de lapte pe 
care o poți obține de la o vacă.

Și pentru că a venit vorba despre hrană, tre
buie să știți că hrănirea animalelor constituie și 
ea o știință. Citind, studiind, veți învăța ce sînt 
acelea unități nutritive și cum se ține seama de 
ele în alcătuirea unei rații zilnice pentru fie
care animal. Veți afla, de asemenea, și veți în
țelege că este neapărat necesar să hrăniți ani
malele în funcție de producția pe care o dau.

Trebuie să știți apoi care sînt cele mai bune 
și mai economice nutrețuri, pentru ca să puteți 
alcătui astfel rațiile alimentare pentru fiecare 
animal. Cunoscînd aceasta vă veți da seama 
de ce porumbul siloz, de exemplu, este un nutreț

deosebit de valoros, bogat în unități nutritive 
și foarte economic.

Un lucru mai nou, pe care îl veți cunoaște 
învățind, îl constituie tehnica îmbunătățirii rase
lor de animale. Trebuie să trecem de la rasele 
comune, slab productive de vaci, oi, porci, la 
rase superioare, cu o mare productivitate. A- 
ceasta se face printr-o selecție a animalelor de 
rasă comună șj prin încrucișarea acestora cu 
reproducători de nqsă superioară. Acest proces 
de îmbunătățire a -raselor necesită însă cuno
ștințe temeinice din partea îngrijitorilor, cuno
ștințe care nu se pot acumula decît învățind, 
studiind.

Sînt numeroase căWe prin care vă puteți îm
bogăți necontenit nivelul cunoștințelor profesio
nale. Cartea, revista, cursurile de specialitate 
sînt necesare atît omului de știință cit și munci
torului din agricultură. Citiți, învățați, cereți sfa
tul specialiștilor, al îngrijitorilor fruntași. Prin 
compararea propriei tale experiențe, cu expe
riența altora, pe care o afli din cărți și reviste, 
din discuțiile cu ei. poți sâ înțelegi, să cunoști 
mai bine metodele avansate de muncă, să fii 
stăpin pe ele și să le aplici în mod creator.

Un izvor nesecat de noi învățăminte îl con
stituie schimbul de experiență. Chemați în mij
locul vostru pe îngrijitorii de animale fruntași și 
organizați discuții cu ei in legătură cu expe
riența bună și cu rezultatele pe care le-au ob
ținut în producție. Cerețl-le și urmați-le sfatul.

Mergeți să învățați din experiența muncitori
lor fruntași din unitățile agricole de stat. Por
țile gospodăriilor de stat și ale stațiunilor expe
rimentale ale Institutului de cercetări zootehnice 
vă sînt larg deschise. Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de aici, vă așteaptă să vă împărtășească 
din bogata lor experiență. Veniți cit mai mulți 
să învățați în aceste „școli".

Chemați în mijlocul vostru pe inginerii și teh
nicienii noștri din stațiunile experimentale ale 
I.C.Z. ca să vă ajute să vă organizați pe baze 
științifice munca în sectorul zootehnic. Cereți-te 
permanent sfatul și sprijinul ; îl veți primi pentru 
că specialiștii noștri au datoria patriotică de a 
contribui pe toate căile la îmbunătățirea califi
cării îngrijitorilor de animale, de a contribui și 
pe această cale la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic pe baze științifice.

Agricultura noastră socialistă are nevoie de 
muncitori cu o înaltă calificare, capabili să în
țeleagă, să aplice șî să descopere noi metode 
de lucru, mai științifice.

INVITAȚIE
Dragi tovarăși,
Ne-am propus ca prin .înduri" 

le de fa(ă să vă facem o invi
tație călduroasă vouă, tinerilor 
colectiviști îngrijitori de anima. 
Ie din G.A.O. „6 Martie", co
muna Gîștețti. Noi știm că unii 
dintre voi au obținut anul 
trecut rezultate bune în pro. 
ducție Apoi, am aflat că anul a- 
cesta gospodăria iși va spori nu
mărul de vad cu încă 30 de ca- 
pete. Ne-ar părea bine dacă con
ducerea colectivei ar trimite pfe 
noii tineri recomandați de orga
nizația U.T.M. pentru a lucra 
în sectorul zootehnic să se cali
fice la noi în gospodărie. Con
ducerea gospodăriei, organizația 
de partid vă vor sprijini cu 
bucurie șl vi vor asigura cele 
mai buhe condiții pentru ca aă 
învățați cit mai multe lucruri 
din experiența celor mai buni 
crescători de la noi.

Vă așteptăm !
In numele tinerilor din sec

torul zootehnic al G.A.S. Cio- 
rogirla, raionul Domnești, re
giunea București.
mg. GHEORGHE DATEȘ 

aacretarul orgonîzotiei de baza 
U.T.M.

MARIN CHIVU 
mulgător

Nu cu mult timp în urmă la 
gospodăria agricolă colectivă 
„Ștefan Gheorghiu" din comuna 
Putineiu, raionul Giurgiu, a avut 
loc o adunare generală U.T.M. 
deschisă la care au participat 
tovarășul Ion Daia, președintele 
gospodăriei agricole colective, 
membri ai biroului organizației 
de partid din gospodărie, briga
dieri și colectiviști fruntași.' Pro
blema principală dezbătută în 
această adunare a fost inițiativa 
luată de către organizația de 
bază .U.T.M., la îndemnul comu
niștilor, de a trimite să lucreze 
în sectorul zootehnic pe cei mai 
buni tineri.

— Anul trecut sectorului zoo
tehnic din gospodăria - noastră nu 
i s-a acordat atenția cuvenită, a 
spus în adunare președintele gos
podăriei. S-au „plimbat" prin a- 
cest sector mai mult de 15 îngri
jitori de animale. Oamenii nu 
aveau timp să deprindă meseria 
dc mulgător, n-aveau timp să se 
lege de această meserie, s-o facă 
cu dragoste, și de aceea produc
ția de came și lapte a fost slaba1. 
Anul acesta trebuie sâ facem din 
sectorul zootehnic un puternic 
izvor de venituri pentru gospo
dăria colectivă.

Mai mulți tineri colectiviști au 
cerut apoi să fie primiți să lu
creze în acest sector. Adunarea 
generală a recomandat 8 dintre 
aceștia — printre care Vasile 
Draghia, Ștefan Cerveanu, Valter 
Dobrin și alții — să lucreze ca

GUL^, caU

Tînărul mulgător Nicoloe Costin de la G.A.S. Coțușcc, regiunea 
Suceava, iși ajută intotdeauna tovarășii din brigadă să cunoas

că mai bine meseria.

Entuziasm, dar și
mulgători la vacile gospodăriei 
iar alți 5 la stîna de oi.

Chiar de a doua zi s-a pornit 
cu însuflețire la IUctu. Totuși, 
se vede treaba că numai entu
ziasmul singur nu este de ajuns. 
Pe lingă entuziasm, pentru ca 
lucrurile să meargă bine, trebuie 
să mai dispui și de multe cuno
ștințe în meserie, să ai o califi
care corespunzătoare. Tocmai de 
această calificare a tinerilor care 
au fost trimiși să lucreze în sec
torul zootehnic, nu s-a preocupat 
nici biroul organizației de bază 

U.T.M. și nici conducerea gospo
dăriei colective și de aceea," în 
sectorul zootehnic, încă nu se 
simte nici pînă acum schimbarea 
în bine atît de mult așteptată.

Numărul vacilor din acest sec
tor este de peste o sută. Cea mai 
mare parte dintre acestea sînt 
vaci de rasă și totuși producția 
de lapte este în medie de nu
mai '3—4 litri pe zi. De ce/o 
producție așa de slabă ? Fiindcă 
îngrijirea animalelor, furajarea 
lor. se face încă în mod necores- 
punzutor. neținindu-se seama de 
regulile științifice. îțj dai seama 
de la prima privire că situația în 
sectorul zootehnie este încă jn 
stadiul de „reorganizare**. Tară 
gănînd lucrurile, conducerea gos
podăriei nu le-a fixat nici pină 
acum tinerilor mulgători planul 
producției de lapte pe care tre 
buie să 1 realizeze în 1960, lă- 
sîndu-i astfel pe aceștia să lu
creze la întîrnplare, iar biroul 

organizației de bază U.T.M. din 
gospodărie nu a făcut nici el 
nici un fel de propunere pen
tru îndreptarea lucrurilor, pen
tru calificarea tinerilor îngriji
tori.

Așa de pildă, furajarea se face 
aici pentru loate vacile la fel, 
neținîndu-se seama de producția 
pe care o dă fiecare animal în 
parte. Ba -mai mult, din cauza

In legătură cu lipsa 
de preocupare față 

de calificarea tinerilor 
ingrijitori de animale 

de la G. A. C.
„Ștefan Gheorghiu"- 

Putineiu, raionul 
G-urgiu

proastei gospodăriri din anul 
trecut, nu s-a asigurat cantita
tea de furaj corespunzătoare nu
mărului de vaci pe care-1 are 
gospodăria și acum se recurge 
la micșorarea rațiilor. în mod 
obișnuit animalele primesc zil
nic numai porumb-siloz și co
ceni de porumb uscați, fără 
nici un fel de conceutrate : uru- 
ială. șroturi și altele. Iar pen
tru că anul trecut, cînd s-a fă
cut însiloznrea nu s a ținui sea
ma de normele recomandate de 
știință în acest sens (nu s-au

experiența fruntașiloi

să ne 
le-au

gospo- 
mulți

A b s o 1 vent ele
„școlii din G 66

după norma

Ni-

zU-

vreți,

MIHAI CARANFIL

tinăr 
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Au discutat despre a

C.TJI.

G. DI AGON U

nu stau mai bine 
ce privește curățe-

de 
lucru fâcîndu-se cu 
dimineața, la prinz

pricepere...
ars gropile, nu s a amestecat 
și nu s-a presat îndeajuns masa 
verde însilozată) chiar acest po
rumb siloz care se dă acuma 
animalelor este de o calitate in
ferioară, sărac în unități nutri
tive. De asemenea, tot în ceea 
ce privește hrănirea. în progra
mul de grajd nu sînt prevăzute 
ore fixe la care animalele să 
primească rațiile respective 
furaje, acest ’ — - •
aproximație, 
șî seara.

Lucrurile 
în ceea 
De multe ori în grajduri 
murdărie multă, vacile nu 
țesălate și periate Ia timpul 
se cere, așternutul din paie

nici 
nia. 
este 
sînt 
care 
rănjîne multă vreme neschimbat. 
Desigur că lipsa de furaje a in
fluențat într-o bună măsură scă
derea producției de lapte, dar nu 
numai lipsa de furaje a dus la 
asemenea situație, ci într-o mă
sură tot așa de mare și felul cum 
au fost îngrijite animalele.

Din toate cele de mai sus se 
desprinde clar o concluzie : a- 
ceastă stare de lucruri trebuie 
cît mai urgent lichidată. Trebuie 
să existe atît din partea consi
liului de conducere al gospodă
riei, cît și din partea biroului 
organizației de bază U.T.M. o 
grijă deosebită pentru pregătirea 
profesională a acestor tineri, 
pentru calificarea lor ca buni 
crescători de animale, pentru că 
altfel inițiativa organizației ră- 

U câe

mine firi nici un folos prac
tic pentru gospodărie. In acest 
sens ei ar putea fi trimiși, 
spre exemplu, prin rotație (pen
tru a nu fi stinjenită producția) 
cîte o săptâmină, sau două la 
calificare într-una din gospodă
riile agricole de stat din raion 
sau din regiune, unde există o 
experiență bună în sectorul zoo
tehnic. Numeroși tineri crescă
tori de animale din gospodăriile 
colective au urmat această ini
țiativă și ea s-a dovedit deosebit 
de utilă. De asemenea, cu spriji
nul tehnicianului veterinar din 
comună, cu sprijinul medicului 
veterinar de circumscripție, tre
buie organizate neîntîrziat cursu
rile zootehnice, unde să se pre
dea atît teoretic cît și practic, 
cunoștințele strict necesare unui 
îngrijitor <Te animale. Trebuie 
să li se dea tinerilor mulgători 
să citească broșuri în legătură 
cu creșterea animalelor și tre
buie să existe de asemenea un 
control susținut, atît din partea 
conducerii gospodăriei colective, 
cît și din partea biroului U.T.M., 
asupra felului în care ei își înde
plinesc angajamentele luate.

Numai în felul acesta fru
moasa inițiativă de a trimite pe 
cei mai buni tineri să lucreze 
în sectorul zootehnic al gospo
dăriei agricole colective își va 
da roadele dorite, adică crește
rea continuă a producției 
carne și lapte.

PETRE GHELMEZ

Foto : C. MIHA1

medie 8.5 litri lapte pe cap de 
vacă furajată zilnic. Elena lean
ed, de pildă, a obținut in fie
care zi peste 9 litri lapte de la 
cele 9 vaci pe care le are în în
grijire. Asemenea rezultate obțin 
și Despina Badea. Paulina Palea, 
Elena Pană. Adelena Colcea și 
toate celelalte tinere mulgă
toare.

Ce dem&nst -eazâ aceasta ? Că

ând animalele sint în
grijite științific, ând se respectă 
regulile zooteh nice de furajare 
și muls, producția de lapte poa
te și trebuie să sporească. Fetele 
au gînduri îndrăznețe pentru vii
tor, vor ca totul în ferma lor 
si se facă după știință, așa cum 
au văzut ele la ferma de vaci a 
G.A.S. Tocmai de aceea fetele 

ijesc chiar și pentru u- 
iți neajunsuri cum ar fi, 
lă, /aptul că nu au și ele 
albe și prosoape pentru 
gerul vacilor cum aveau

v FrteU vor învinge înzi fără

Jri aceste „necazuri",
e ,.școlii din G.AS.U 

•u pornit la treabă cu pasiune, 
ca însuflețire tinereasca și mai 
ales, cu noi cunoștințe despre

Doi crescători de animale 
fruntași de la gospodăria agri
colă de stat din Rm. Sărat au 
fost invitați să le vorbească ti
nerilor îngrijitori de animale ai 
ospodăriei colective din Nico- 
iști, "un sat din apropiere.
„Vrem să'învățăm și noi din 

experiența voastră. Vrem 
spuneți cum lucrați voi", 
scris colectiviștii.

în sectorul zootehnic al 
dăriei colective lucrează 
tineri. Ei vor să răspundă încre
derii acordate de conducerea 
gospodăriei și de organizația de 
partid, prm creșterea producții
lor din sectorul zootehnic. Dar 
ca să ajungi un bun îngrijitor 
de animale trebuie să înveți. Să 
înveți din cărți și din experiența 
celor care au ajuns de acum la 
o calificare înaltă.

Vasilian Nicanor, îngrijitor de 
vaci și Maria Dobrotă, crescătoa
re de viței la gospodăria de 
stat, amîndoi fruntași (Nicanor 
cu o îndelungată experiență in 
producție, Maria Dobrotă — 
una dintre cele mai 
bune absolvente ale 
școlii profesionale 
zootehnice), bucuroși 
de invitație, au venit 
în mijlocul colecti
viștilor și, ca între 
buni prieteni, ca în
tre buni gospodari, 
discuția despre me
todele de creștere a 
animalelor a început 
imediat.

— Văd că aveți și 
vaci Schwitz. Ce producție vă 
dau? i-a întrebat pe colectiviști 
Nicanor.

— Cam 10 litri pe zi.
— Puțin. Nu trebuie să vă 

țupărați, dar e puțin... Aseme
nea producție poate da o vacă 
din rasele locale, nicidecum va
cile Schwitz care pot să producă 
20—24 de litri pe zi. Dar pen
tru asta trebuie...

...Și așa a început discuția, 
care a ținut cîteva ore și din 
care' — au spus-o asta mai tir- 
ziu — colectiviștii au avut mul
te de învățat.

-— Trebuie — a continuat Ni
canor — să se aplice vacilor 
de rasă o îngrijire corespunză
toare. De fapt, de îngrijirea dată 
animalelor depinde totul în 
munca noastră. Și îngrijirea a- 
eeasta se face după un program 
anumit, calculat 
științifice.

Ion N. Ion, un 
vist, l-a întrebat 
canor:

— Dar ce fel de program 
nic aveți acolo la G.A.S.?

Nicanor i-a răspuns:
— Tocmai despre asta 

pregăteam să vă vorbesc. 
trradevăr, ziua noastră de 
nu-i tocmai simplă. Noi lucrăm 
cu ceasul în mină. Pentru că 
trebuie să știți, vacilor trebuie 
să li se creeze reflexe, ele tre
buie învățate cu anumite ore 
fixe la care primesc hrană, sînt 
adăpate, plimbate, și, mai ales, 
sînt necesare ore fixe la muls...

Și Nicanor le-a povestit ti
nerilor colectiviști întregul lui 
program de lucru, de cum intră 
in grajd și pînă ând predă 
tul de vaci îngrijitorului 
schimb.

Tinerii colectiviști l-au 
cultat pasionați, îneîntați 
exactitatea cu care este 

Tineri crescă
tori de animale 

fruntași din 
G.A.S. împăr

tășesc din 
experiența lor 

tinerilor 
colectiviști

ții timpul în programul zii 
al lui Nicanor.

— Dacă ai îndeplinit 
tocmai acest program nu se p 
te să nu obții producțiile 
teptate — a încheiat el.

Tinerii colectiviști și-au 
tat totul în carnețele, dar au 1 
vrut sâ afle și alte lucruri, 
i-au pus lui Nicanor și Mat 
Dobrotă — care le-a vorbit c 
pre îngrijirea vițeilor — mi 
alte întrebări.

— Noaptea le dați vacilor 
mîncare?, a întrebat Radu Vi

— Voi le dați?
— Le dăm!
— Vite cum e cu hrănirea t 

în timpul nopții. Vacile 1 
nîncă și noaptea numai d 
n-au primit o hrană consist 
tă în timpul zilei. La noi 
ceva nu se întimplă pentru 
rația zilnică a vacilor este 
ințific calculată, cu toate s 
stanțele, cu numărul de v 
tați nutritive și cu grăsin 
necesare. De altfel, am văzut i 
la voi că dați vacilor să î 

nînce paie de g 
La noi paiele se j 
pe jos nu în M 
Noi am avui gi 
să însilozăm cai 
tatea necesară de 
vumb și să ne i 
gurăm necesarul 
concentrate. Asta 
buie să fie pri 
grijă a crescătorii 

Puțin rușinați 
lectiviștii au re
noscut:

Ai dreptate. Ne-am dai 
noi seama de asta, și semăn 
m primăvară porumb-siloz 
să ne ajungă pentru toate ( 
malele.

Și intr-adevăr gospodăria 
lectivă și-a planificat să culi 
anul acesta 35 de hectare 
porumb-siloz de pe care vor 
recolteze 40.000 kg la hectar 
o cantitate suficientă pentru i 
malele gospodăriei.

— Ce program aveți la 
ței? au întrebat-o colectiviștii 
Maria Dobrotă.

— Programul de lucru la 
ței, nu diferă mult față de p 
gramul vaoilor. Greutatea în 
privește creșterea vițeilor stă 
altele. Și Maria Dobrotă I 
explicat colectiviștilor — atu 
ând â au inirebat-o — de o 
mai bun alăptatul vițeilor 
biberon decît la găleată și că 
la G.A.S. au încercat acum dt 
sisteme de alăptat: alăpte
la vaci-doici și alăptatul la 
beron.

întrebări, răspunsuri, prt 
zări... Multă vreme au stat 
vorbă crescătorii fruntași 
gospodăriei de stat cu tint 
crescători colectiviști. In oarni 
lele tinerilor colectiviști au răr, 
înscrise însemnările din act 
discuții pe care ei și le-au nc 
ca să le țină mai bine minte..

...Ca să le țină minte și să 
aplice. Mai ales să le aplice, 
văd de acum cu alți ochi mui 
lor la grajd. Și-au făcut prim 
planuri. Vor introduce în pi 
tică cele învățate azi.

— Ne-ați fost de mare ajuți 
Vă mulțumim! le-au spus col 
tiviștii oaspieților la 
Oaspeții i-au invitat pe 
viști să vină pe la â, 
practic cum se cresc la 
animalele.

Și totul, într-o atmosferă pi 
tenească, sinceră, bucuroși și u 
și alții.

— Veniți și stați mai mult 
săptănună, două, ât 
n-o să vă pmră rău!

Da, vor merge. Vor 
greșit acolo, peste o 
două, 
mai de mult.

Depărtindu-se mașina cu < 
doi oaspeți, colectiviștii au i 
mas să discute între ei:

— Deștepți băieți. Au o < 
periertță grozavă...

— Vorba e, o să ajungem 
noi ca ei?

— Trebuie...

Maria Dobrotă învață. Orele 
de studiu nu s-au terminat 
odată cu absolvirea școli' 
profesionale zootehnice. Ea 
continuă sîrguincioasă învă
țătura și iată explicația fap
tului că a devenit una dintre 
cele mai bune crescătoare 

de viței.



Editarea 
operelor 
lui Lenin 

in (ara noastră
La 22 aprilie se împlinesc 90 

de ani de la nașterea lui Vla
dimir llici Leniin. Opera marelui 
învățător și conducător al pro
letariatului mondiail, întemeieto
rul gloriosului Partid Comunist 
al Uniunii Sovietice și al statu
lui sovietic constituie un nese
cat izvor de învățăminte pentru 
oamenii muncii din țara noastră, 
care sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn muncesc cu 
tot mai mare avînt pentru tra
ducerea în viața a genialei în
vățături ma>rx i st- le n în i ste.

Opera marelui Lenin - titan 
al gîndirri și practicii revoluțio
nare - a cunoscut o larga răs
pândire în anii puterii populare. 
In acești ani în editurile din țara 
noastră din lucrările lui Lenin 
au fost publicate 112 titluri, In
tr-un tiraj de 5.436.000 de e- 
xemplare. Un eveniment de o 
deosebită însemnătate pentru 
cunoașterea și răspîndirea învă
țăturii leniniste în țara noastră 
îl constituie tipăriirea „Operelor" 
lui V. I. Lenin, după ediția a 
IV-a -rusă, din care au apărut 
pînă în prezent 38 de volume. 
Volumele 39 și 40, precum și in
dicele la „Opere", vor apare rn 
©ursul acestui an.

Printre lucrările lui Lenin care 
au fost editate în cele mai mari 
tiraje gînt: „Ce-î de făcut ?“ (trei 
ediții în 115.000 de exemplare), 
„Un pas înainte, doi pași îna
poi" (în 50.000 de exemplare), 
„Două tactici ale social-demo
crației în revoluția democratică" 
(trei ediții în peste 100.000 de 
exemplare), „Materialism și em. 
piriocriticism“ (două ediții tn 
68.000 de exemplare), „Impe
rialismul - stadiul cel mai înalt 
al capitalismului" (patru ediții 
în peste 200.000 de exemplare), 
„Statul și revoluția“ (patru edi
ții în 116.000 exemplare), „Te
zele din aprilie" (trei ediții în 
125.000 de exemplare), „Stângis
mul - boala copilăriei comunis
mului" (patru ediții în 190.000 de 
exemplare), „Despre impozitul în 
natură" (patru ediții in 195.000 
de exemplare), „Despre coope
rație" (trei ediții in peste 200.000 
de exemplare). Au fost editate 
de asemenea nome roase cule
geri tematice din opera lui Le
nin cum sînt : „Despre construc
ția de partid", „Despre unitatea 
partidului", „Portidul - forta 
conducătoare în statul socialist 
și în construcția comunistă", 
„Despre dezvoltarea industriei 
grele și electrificarea țârii", 
„Despre productivitatea muncii", 
„Despre alianța dintre clasa 
muncHoafe și țărănime", „Despre 
problema națională și națipnal- 
colonlală", „Despre cultura pro
letară" și albele.

Cu prilejul împlinirii a 90 de 
ani de la nașterea lui V. I. Le
nin, vor apare primul volum din 
„Opere complete" ale marelui 
învățător al proletariatului, du
pă cea de-a V-a ediție rusă, și 
lucrarea „Amintiri despre Lenin" 
de N. K. Krupskaia.
—

A fost lansat al treilea 
cargou de 4500 tone

Constructorii navali de la 
Galafî au lansat mărfi la apă 
cel de-al treilea cargou de 4.500 
tone, construit aici pentru flo
ta noastră maritimă comercială. 
Folosind experiența obținută pînă 
acum în aplicarea sudurii semi
automate și in asamblarea 
blocurilor-secțli pe cală, ei au 
reușit să lanseze vasul înainte 
de termenul planificat.

(Agerpres)

In curtnd pe ecranele 
Capitalei

cu
DAME 1URIE

FLORENTINA MOSORA. 
GR VASILIU BIRLIC

MAROEL ANGHELESOU 
CONSTANTIN TAPIRDEA

COSTACHE ANTONIU 
FORY ETERLE 
DORIN DRON

Scenariul : Alexandru Stru. 
țeanu, în colaborare cu Gbeor- 
ghe Vitanidis și Anastasia 
Angliei, după o idee de Mi- 
haff Pop.

Regia : Gheorgbe Vitanidis 
și Anastasia Angliei.

Imaginea : Nicolae Girardi 
și Aurel Kostrakievici.

Muzica : Ion Vasilescu.
Decoruri, costume : Oscar 

Hutner.

In inti mp i no rea celei de-c 90-a aniversari a lui V. I. Lenin, tineri muncHor de « ..Se
mănătoarea” din București au vizitaț zilele acestea săl;le cu exocncte z- rictc s

lui V. 1. Lenin din Muzeul Lenin-StaKn.
Fete : N STEI ORI AN

CE SE CERE 
BRIGĂZII DE TINERET

f Urmare di* pag. l-a) 

banda de lucru încurcând munca 
tovarășelor sale. Ea își permite 
să comită astfel de acte de indis
ciplină pentru că nu este critica
tă la vreme de tovarășele de bri
gada. In brigadă exista o atmos
feră călduța de cocoloșire a unor 
lipsuri. In brigada nr. 9 Ioana 
Ghica care lucrează ia operația 
nr. 15, deși depune străduința in 
munca sa. dă adesea lucru cu de
fecte de cusătură. Odată, timp de 
trei zile a lucrat să re ta ca cusătu
rile unor salopete pe care con
trolul le respinsese din pricina 
defectelor date de ea. De ce 
muncește ea slab ? Mai midte 
‘.ovarășe au observat că ii lip
sește calificarea, dar n-lu ajt- 
tat-o. Poate nid nu le stătea ia 
putere deoarece in brigada sr. 
9 aproape toate tovarășele au o 
ca hi ic are care ccrerp^ide. doar 
încadrării tarifare la categoriile 
3 și 4.

Iată deci câ o sarcină impor
tantă a comitetului LJ.T.M. este 
de a asigura o componență co
respunzătoare la fiecare brigadă. 
Adică în brigadă să existe tova
răși cu o bună pregătire profe
sională, capabili să ajute pe cei 
care răinîn în urma. In legătură 
cu aceasta foarte important este 
ca în fiecare brigaaă sa existe 
muncitori vîrstnici cu o bogată 
experiență de muncă, care știu să 
rezolve situații dificile, care au 
văzut și cunosc multe lucruri le
gate de procesul de producție, al 
căror exemplu personal poate să 
însuflețească colectivul brigăzii. 
In fapt însă brigăzile au fost 
constituite direct pe fiecare ban
dă de producție fără a se trece 
la vreo selecție, la organizarea 
unor colective cu componență co
respunzătoare.

O altă cauză a rămânerii în 
urmă a unor brigăzi este legată 
de faptul că responsabilii lor nu 
sînt în toate cazurile cei mai po
triviți tovarăși. Pentru a con- 
duce o brigadă responsabilul tre
buie să fie cel mai bun exemplu 
pentru întreg colectivul, să fie 
bine pregătit profesional, să

Invitație la concertul orchestrei 
R adiotele viziunii

In sala Ateneului R P.R , sau 
la radio, putem urmări joi sea
ra un program prexentat suh 
bagheta tînărului și talentatu
lui dirijor Mircea Cristescu care 
știe să ne ofere mai întotdeauna 
concerte simfonice interesante, 
de bună calitate.

La început o compoziție mai 
puțin cunoscută a lui George E- 
nescu: Uvertura pe terne cu ca
racter popular rominesc. Lucra
rea demonstrează fără putință 
de tăgadă că Enescu a fost un 
nedezmințit admirator al fru
museților folclorului nostru, din 
care cu mai bine de o jumătate 
de veac în urmă, izvorîse pri
ma sa compoziție orchestrală. 
Datînd din 1948, Uvertura e 
penultima lucrare a maestrului. 
Aceasta demonstrează că Poema 
romînă — care inaugurează in 
chip semnificativ lista operelor 
enesciene și vestitele Rapsodii 
nu au fost niște „păcate de ti
nerețe" ale compozitorului, cura 
voiau să le înfățișeze unii es- 
teți cosmopoliți, desconsideră- 
tori ai valorilor culturale popu
lare și naționale. Nu, ele au 
fost un teren fertil pe care a- 
veau să înflorească florile sensi
bilității unui artist pentru care 
meleagurile natale, cu viața și 
oamenii lor. aveau să constitue 
întotdeauna un minunat izvor 
de inspirație. Uvertura lui E 
nescu este o uvertură de con
cert , o lucrare simfonică de sine 
stătătoare (Am vorbit despre u- 
vertură, în general, în al pa
trulea articol din ciclul „Să cu
noaștem comorile muzicii" pu
blicat în ziarul nostru la 22 

’ noiembrie 1959). Compoziția nu 

libă capacitate organizatorică și 
spiTit de inițiativă. De aceea 
poate că o măsură bună ar ti pe 
lingă instruirea mai atenta a 
responsabililor de brigada ș-, tre
cerea unor brigăzi râmase în 
urmă în respocsabilitatea unor 
tbvarași die colective de mvnrâ 
truntașe-

Toate lucrurile care conduc o 
brigada sore txtiul de cciecnr 
fruntaș de ounca — mir-apta
rare. enbea ș» auioenbea, hd- 
țiat .veie perscoaâe, r o. care a ca- 
iihcani proces xxia.e; sudarea 
neii. coiecLTUi-i — au pot fi 
concepute fără consfătuirea pe- 
riodxi a brigăzii. Ori la fator.ca 
de confecții brgaz:ie amintite 
c>t- sup mu eu ua fcwfaluir:.

De are viaȘe colectivi a bri
găzii, oeșere acțiunile ei ic afa
ra orelor de prcdu::.e au ae poa
te spune mai nimic la foarte 
multe brigăzi. Membrii brigăzi
lor nu merg In colectiv Ia tea
tru sau cinema, nu se aduna să 
discute vreo problemă personală 
a vreunui tovarăș, nu se pot nu
mi cu toții prieteni adevărați.

Că este nevoie ca brigăzile să 
Jie coleotive puternice de tineri ca
re intrajutorindu-se și ridicindu-și 
necontenit calificarea, intrecin- 
du-se în muncă să reprezinte nu
clee puternice de muncă în sec
ții și sectoare, colective care să 
unească energia fiecărui tinăr 
într-ua tot puternic, bine echi
librat, s-a văzut din exem
plele negative date mai sus.

Atunci de ce comitetul U.T.M. 
lasă ca activitatea multor brigăz: 
să fie formală, să existe brigăzi 
doar cu numele ?

Comitetul U.T.M. a mers 
în unele cazuri pe o linie aproa
pe birocratică : înființarea brigă
zilor numai ca să fie. Recent 
comitetul U.T.M. a primit sar
cina de ia comitetul orășenesc 
LJ.T.M. să mai creeze 3 brigăzi 
de producție ale tineretului. 
Foarte bine — și-au zis membrii 
comitetului LJ.T.M. — se va 
face. Dar nu 3, ci 4, să putem 
raporta o realizare în plus. Și 
astfel și-au trecut in planul de 
muncă înființarea a încă 4 bri- 

poate fi confundată cu Rapso
dia, gen bazat îndeobște pe în* 
mănunchierea și prelucrarea de 
melodii și dansuri autentice. 
Precizarea autorului... pe teme 
cu caracter popular, ne dă de 
înțeles că este vorba de un ma
terial melodic creai de el in- 
su^i în spirit folcloric. In uver
tură dansul și melodia capătă 
o dezvoltare componistică cu 
mult superioară tratării rapso
dice. Jocul de’Ia început, în 
care veselia se amestecă cu umo
rul șfichiuitor, cîntecul tînguit 
ce se aude apoi intr-un mo
ment mai tihnit, sau doinirea 
singuratecă a flautului, ne in

Avancronică muzicală

troduc treptat într-o lume so
noră plină de colorit. O mu
zică atît de sugestivă cum este 
Uvertura de concert pe teme cu 
caracter popular rominesc ar pu
tea sugera imagini literare le
gate de viața satului nostru, cu 
horele și cîntecele lui de dor, 
cu zvonul tălăngilor turmelor, cu 
ciripitul păsărilor și amenințarea 
furtunii, cu prospețimea pă- 
inîntului aburind după ploaie.. 
Enescu depășește însă elemen
tul descriptiv-piloresc. Este de 
bună seamă și peisaj în uver 
tura sa, dar în centrul peisaju
lui stă simțirea aleasă a artis
tului. simțire greu de redat — 
uneori imposibil — în cuvinte. 
Fiindu ne familiară factura fol- 

gâzi. v?r orzsci i:este bri- 
gar interesează mai puțin. 
Principale4- e si iasă te număr. 
Vorba aceea: ca m fie * Aler- 
g*.3d dopa cdre. dapâ realizări 
scr.ohce, comaeti U-TJL a 
creat — așa Aap* cum am ară
tat — siite br<az: de produc
ție aie tneretaiu: Le-a creat și 
apoi le-a iasai sa-și desfășoare 
actiTXatea la «"timp»ațe, forma!.

Este topu! sa se dei mai 
■KdU atecîie munci: brigăzilor. 
Br.gaziîe de producție ale tine- 
retutoi sînt create pentru a de
veni cotectve puterc ce de mun
că, colective fnmtașe. Aceasta 
este menirea ior și mi aceea de 
a Egura numer e Iu vreo situa
ție sau in vreua proces wbaL 

Echipa de dansuri a Fabricii de geamuri din Scăeni la o repe
tiție, pregătind un nou dans : „La seceriș"

clorică a temelor lucrării, ne 
Tour putea apropia mai ușor 
de compoziție, ascultînd atenți 
muzica.

Despre Concertul pentru vio
loncel și orchestră de Luigi Boc
cherini (a trăit între 1743— 
1805), pe care-1 vom asculta in 
continuare (solist Radu Aldu- 
lescu) nu e necesar să scriem 
prea mult aici. Deși extrem de 
prolific — a dat la iveală vreo 
patru sute de compoziții, mai 
ales în domeniul creației pen
tru ansambluri de cameră. — 
Boccherini a rămas cunoscut 
posterității doar prin cîteva lu
crări. Situîndu-se printre ace*- 

tea, Concertul pentru violoncel 
respiră chiar din prima parte 
melodii pline de atractivitate. 
Partea a doua, lentă, se dis
tinge printr o linie cantabilă de 
o rară frumusețe, în timp ce fi
nalul alternează diverse motive 
grațioase, de dans. O cadență — 
parte solistică de bravură, pre
cede încheierea luminoasă a 
acestei lucrări ce face parte din 
repertoriul violonceliștilor con- 
certișți din lumea întreagă.

Magistrala Simfonie I a, de 
Brahms, pe care o vom asculta 
după pauză, e opera unui ar
tist format în condițiile vieții 
germane din perioada de mij
loc a veacului trecut. Creația 
sa e pătrunsă de fiorul îngri

Excelenței tale 
Ion Gheorghe Maurer, 

Prețedintele 
Prezidiului Marii 

Adunări Naționale 
a Republicii 

Popuiare Romîne
*' București

Foarte mișcat de amabilele 
■rin pe care mi lejți adresat 
cu ocazia sărbătorii r.afionăle. 
rog pe Excelența Voastră să pri
mus să mulțamvile mele foarte 
călduroase

PALL 1 
Rege al elenilor

----- •------

Plecarea delegației
R. P. MongOie

Mar'u dînnomU a pârâsit Ca- 
p.UU. todreț Uadu-se sxe Bu- 
dapesu. delegația Repab'-^di 
Populare Moogole, .3 Irosit cu 
D. AiaxUr, v .<&pceștd DU al 
Coas Maj de Măiștr. al RJ>. 
Moogoie.

La fiecare. pe acropcrtai Bă
nea sa. wmhr.: delegației ac 
fosa de tovarășii Ale
xandra Maghiaro*. % cepreșe» 
dnr.e at Ccovjuha de Mircștr. 
ai R. P- Rifldae, M-.-w Saber, 
arinstoal Eetaamti -Forestiere, 
reorexecianți »• cc.-iocem Co- 
rr:!eîu:»t de stat al pimf^ci- 
ru. Cm ’-etahr de stat per.tni 
corstractn. ttectavi $1 ». sle

d's MrtjMrwl Afacer nr Ex
terne

A fost de Uți Bete Nernetr. 
Krbzsadtvw! Pernb’ -r: Popz- 
!are Ungare !a BacoreșM ș: 
tne-T-br- a: rsbastde

(Agerpres)

------•-----

INFORMAȚIE
Comibal de Miniștri a rati

ficat Rezc?-*,:a Conferințe: repre- 
zentaaiikr organ: za hilar de 
atandarduaie din țâriie so. 
ciaFsie. care a av-jt ioc 
la Bodapesta Totodată, Consi
liul de Maiișiri a stabilit mi- 
sun< pentru cooreooarea lucră
rilor ce deatrg pentru țara 
no*?tră, d.n recomandările pre
văzute in această rezo*uț*e.

jorării pentru soarta omului a* 
păsat de exploatare, iar une
ori marile lucrări ale maestru
lui vienez se caracterizează de 
asemenea prin exaltările fante
ziei romantice în care spiritul 
plăsmuia o lume ideală, ca un 
reflex al aspirațiilor de progres 
și fericire ale contemporaneită
ții. Brahms a fost un mare ad
mirator al maeștrilor clasici. 
Avindu-1 ca exemplu pe Beet
hoven, el a preluat cele mai 
caracteristice însușiri ale simfo
nismului clasic. Frămîntările pa
tetice, din prima parte a lu
crării, cele două mișcări mij
locii — niște mici poeme li* 
rice — ne conduc la un fi
nal de o extraordinară căldură 
melodică, Cîntecul larg, care a- 
pare după introducerea furtu
noasă a ultimei părți a simfo
niei răsună ca un imn însorit 
al bucuriei colective, asemenea 
aceluia din Simfonia ou cor a 
lui Beethoven.

Era foarte greu, firește, să-ți ma
sori forțele cu Beethoven — tita
nul simfoniei, intr-un gen pe care 
acesta îl ilustrase atît de stră
lucit. Ca în vechea poveste cu 
arcul lui Ulise, multi au încercat 
Spre deosebire de alții, prin cea 
dinții simfonie a sa, scrisă la 
vîrsta de 40 de ani, în de
plină maturitate creatoare, 
Brahms ne-a lăsat însă o lu
crare demnă de cele mai înalte 
modele ale genului și de aceea, 
pe bună dreptate a fost socotită 
Simfonia l-a de Brahms drept 
„Simfonia a X-a" de Beetho
ven.

EUGEN PRICOPE

TELEGRAME EXTERNE

încheierea lucrărilor Comitetului 
Executiv al F. M. T. D.

CONAKRY 29 (Ajerpres). — 
TASS : In cadrul șeaințej de în- 

I cheiere a lucrărilor Comitetului 
Executiv al Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat au fost 
adoptate rezoluții asupra rapoar
telor discutate. Participanțij la 
țedmța Comitetului Executiv al 
r.M.I.D. au adoptat de asemenea 
un Apel adresat lui N. S. Hruș. 
cor, D Eisenhower, Ch. de

; Ga j.le ți H. Macmillan :
„Popoarele și tineretul întregii 

1-jmi — se spune in Apel — con
sidera câ a sosit timpul ca des-

■ tsaderea irKordard sa se concre- 
' tizrze intr-o pace trainică. Pen

tru atingerea acestui țel trebuie 
sa se intaptuiasca o dezarmare 

i tcta!a ș; controlata. Tinara ge- 
I neratie spr.jinâ cu bucurie și re- 
j cocoșa otîrirea guvernului 
; soviete de a reduce cu o treime 

forțele armate ale Uniunii So
vietice. Nutrim speranțe calde că 
acest exemplu mportant va fi 
-urmat și de aite țări și in spe- 

. ciai de țara rtv*. >
Țărilor dv. — se spune mai 

departe in Apel — le revine o 
ră^undere deosebită deoarece 
ele dispun de un uriaș potențial 
maltiar și eco-nocuc. O răspunde
re tot aht ae importantă revine 
R. P. Chineze, „care poartă o 
răspundere tot atit de mare in 
acest domer.vj și de aceea tre- 
buie să îndeplinească rolul ce-i 
resroe ia viața internațională-.

Paruc:panpi la ședință decla
ră că vor sprijini orice eforturi 
aie oricărui guvern dacă ele vor 
ti indrepTate >pct menunerea pă- 
dL Noi. uneni sintem vnpo- 
una pohticii războiului, sintem 
pentru coexistența pașnică, pen- 
jT- neamestec m treburile inter
ne aie altar țări, pentru dreptul 
tuuror popoarelor la autodeter- 
■mare. pentru dezarmarea ge
nerală, pentru folosirea mijloa.

: ceior, desemte disponibile in 
Bitna dezarmării, in vederea so- 
laționăm problemelor care stau 
in fața uneretuiui. In Apei se 
arată, de asemenea, că trebuie

’ rezolvată problema germană și 
trebuie ikhidalâ situația prunej- 
dioasa din Berimul occidental.

Ape—, este Însoțit de un me, 
naorandum eu privire la dezar- 

i mare adresat șefilor tuturor gu- 
i venieicr, O.N-U, Comitetului ce

Răzlețul
fTrmare di* pag. I-a)

se inșeolâ insă in felul acesta a- 
mornk. Purtarea sa, departe de 
a fi un semn al deșteptăciunii» 
este un semn izbitor de mărgi
nire ; cum se zice ; „el nu vede 
mai departe de vîrful nasului".

Ceea ce trebuie să înțeleagă 
acest tînăr, in primul rind, este 
tocmai rostul superior al disci
plinei in societatea noastră so
cialistă. In vremea cind munca 
oamenilor era exploatată de 
capitaliști și de moșieri, împo
trivirea la „disciplină" impusă 
de aceștia in interesul lor, pen
tru a realiza profituri mari, era 
o atitudine justă. Dealtfel, ceea 
ce numeau exploatatorii „disci
plină", era constringere curată, 
supunere oarbă de rob. Azi însă, 
în societatea noastră socialistă, 
muncim în folosul nostru; disci
plina socialistă decurge firesc 
din democratismul deplin al si
stemului nostru de organizare 
socială-politică-economică. Ho
tărî rea luată de un colectiv, cu 
majoritate de voturi, în interesul 
colectivului - este de fapt o 
hotărire a fiecărui membru al 
acelui colectiv. Prin urmare, a fi 
disciplinat înseamnă să respecți 
odată cu hotărîrea colectivului, 
propria ta hotărire.

Nu e greu de demonstrat că 
din cauza pornirilor sale indi
vidualiste, neînțelegînd, nestră- 
duindu-se pentru interesele co
lectivului, tînărul Leonida Sto- 
ian, nu-și vede și nu-și servește 
propriile sale interese. Planul de 
producție al gospodăriei colec
tive are ca obiectiv principal 
tocmai ridicarea nivelului de 
trai al membrilor gospodăriei. 
Ceea ce n-ar fi putut realiza 
niciodată răzlețiți, țăranii mun
citori realizează în cîțiva ani or
ganizați în gospodării colective: 
belșug de produse, locuințe noi, 
electricitate în aceste locuințe, 
radio, bicicletă, motocicletă,

In cinstea celei de a 15-a aniversdri 
a eliberării Ungariei de sub jugul fascist

Ministerul Invățămîntului și Culturii 
organizează la cinematograful PATRIA

Gala filmului din Republica Populară Ungară
Gu acest prilej vor rula în premieră următoarele filtr.e:

2 aprilie
La doi pași 
de granița

Scenariul: Miklos Hubay 
Regia: Mărton Keleti 
[mag.: Barasbâs Hegyi 
Muzica: Gyorgy Rănky 

cu
ADAM SZ1RTES 
GYULA SZABO 

ÎOLTAN VĂRKONY 
MARG1T BARA 
FERENC KISS 

Spectacolul de gală cu filmul ,,LA DOI PAȘI DE GRANIȚA" va avea loc in ziua 
de 1 aprilie a.c. orele 20,30 la cinematograful Patria.

lor zece state pentru dezarmare 
de la Geneva, și participanților 
la. apropiata .conferință la nivel 
înalt.

In apelul către tineretul lumii, 
Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
cheamă pe toți tinerii și tinerele 
să lupte cu fermitate pentru 
dezarmarea generală, care, se 
spune în Apel, este singura ga
ranție a unei păci trainice. 
Apelul cheamă pe. tinerii din toa
te țările lumii să sărbătorească 
ziua de 24 aprilie ca Zi de luptă 
a tineretului pentru dezarmare,

Puternice demonstrații antirasiste 
In Uniunea Sudafricană

JOHANESBURG 29 (Ager- 
preș). — Potrivii relatărilor a- 
genJei France Presse, în Uniu
nea Sudafricana situația con- 
linuă să fie încordată. In ciuda 
represiunilor polițienești, de
monstrațiile populației de cu
loare iau o to; mai mare am
ploare. Numeroase fabrici con
tinuă să fie închise deoarece 
africanii nu vor să reînceapă 
lucrul. La 28 martie, zi de do- 
Itu in memoria victimelor ma
sacrelor de la Sharpevil le și 
Uhiga. au avut ioc serioase in
cidente la Joha nes burg, in urma 
acțiunii hotărite a populației 
africane care a împiedicat orice 
Incăfcare a hotfiririi muncitori
lor de a nu relua lucrul.

Acțiuni asemănătoare au avuit

Telegrama Ligii romine de prietenie 
cu popoarele din Asia ți Africa

Liga romină d« prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa a 
adresat secretariatului perma
nent a, Consiliului de solidari
tate airo-asiatic următoarea tele
gramă :

Aftind despre represiunile sin- 
geroase împotriva populației de 
catoare din Uniunea Sudafrica- 
ni, Liga romină de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa iși 
alături glasul &ău ta protestul 
opiniei publice mondiale, expri- 
mrndu-șî indignarea față de po
litica de discriminare rasială 
dusă de autoritățile suda frica ne.

cukurâ, sport etc. Toate acestea 
sînt rezultatul direct al muncii 
organizate, planificate in chip 
socialist. Izolîndu-se de colectiv, 
de fapt Leonida renunță el sin
gur Io toate aceste avantaje, 
nici măcar visate de țărani în 
trecut. Cum s-ar spune : „își 
taie singur craca de sub pi
cioare".

Leonida Stoicn trebuie să se 
gîndească bine. E tînăr. Are în 
fața lui o viață de om. Dar 
multe în această viață depind 
de felul cum omul și-o începe. 
Ceea ce strici la început, e greu 
să repari mai pe urmă. Indivi
dualismul este o trăsătură in
compatibilă cu morala societă
ții noastre socialiste. E o pro
fundă necesitate să trăiești și 
să lucrezi împreună cu ceilalți 
oameni, tovarăși pe un drum 
nou. Cînd un ins se răzlețește 
de ea, colectivitatea noastră în
registrează o pierdere, aceasta 
însă este incomparabil mai mică 
față de ceea ce pierde indivi
dul răzlețit. Și nu-i vorbă numai 
de ponosul moral pe care-l su
portă, disprețul celorlalți, ru
șinea, ci chiar de pagube ma
teriale. Leonida însuși poate să 
vadă cît de mic a fost venitul 
său de pe urma celor 60 de zile 
muncă, față de al altor tineri 
care au muncit cu sîrg.

Lucrurile acestea trebuie să 
le înțeleagă și Leonida Stoian, 
pînă cînd panta pe care a por
nit nu ?i-° arătat toate primej
diile. El poate și trebuie să se 
întoarcă în mijlocul tovarășilor 
săi, să-și vadă de munca lui în 
sinul colectivului, să redevină un 
membru vrednic de stimă al a- 
cestuia. Trebuie deci să facă un 
efort de voință, să-și recu
noască rătăcirile trecătoare, s-o 
spună deschis în fața tovarăși
lor săi, să dovedească prin fap
te că a rupt pentru totdeauna 
cu individualismul, această ru
șinoasă moștenire a trecutului.

3 aprilie 
De sîmbâtâ 

pînă luni
Scenariul: Zoltăn Hegediis 

Regia: Gyula Meszâros 
Imag.: Jănos Toții 

Muzica: Jânos Gyulai Gaâl 
»• cu

EVA VASS 
JOZSEF. LANG 
MANY1 KISS 

ELMA BULLA 
BELA BARSI 

împotriva colonialismului, pen
tru coexistența pașnică sub lo
zinca „Pace, dezarmare, inde
pendență. libertate !“.

A fost adoptată in unanimitate 
rezoluția prezentată de delegația 
tineretului sovietic cu privire la 
organizarea unui forum mondial 
al tineretului la Moscova in anul 
1961.

Comitetul Executiv a adoptat 
de asemenea o rezoluție cu pri- 
vire la acordarea de ajutor vie. 
timelor cutremurului de la A- 
gadir.

loc și în orașele Dube și Wor-» 
cester. Politia sudafricană, afla
tă în stare de alarmă, a inter
venit cu mașini blindate și gaze 
laorîmogene pentru a împrăștia 
manifestațiile populației de cu
loare.

Populația africană din car
tierele Joha nes burgului a ieșit 
apoi in stradă, unde la chema
rea conducătorilor partidului 
Congresul Național African și 
ai Congresului Panafrican, au 
ars actele speciale de identitate 
obligatorii pînă acum pentru 
populația de culoare, organi- 
zînd cu această ocazie, o pu
ternică manifestație, la care au 
fost scandate lozinci de protest 
împotriva politicii de discrimi
nare rasială.

O asemenea politică nu nu
mai că încalcă in mod flagranf 
cele mai elementare drepturi aii 
omului proclamate și de Carta 
O.N.U., dar în aceiași timp con
stituie o amenințare a păcii in 
această parte a continentului a- 
frican.

Poporul romîn înfierează dis
criminarea rasială sub toate as
pectele ei oriunde aceasta are 
loc și cere cu hotărire să se pu
nă capăt acțiunitor îndreptate 
împotriva populației pașnice de 
culoare d’n Uniunea Sudăfrica- 
nă.

Solemnitatea 
înmînârii unor 

decorații
Marți la amiază a avut loc la 

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale solemnitatea înminăril 
unor decorații.

La solemnitate au participat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, și Mihail 
Ralea, vicepreședinte al Prezi
diului Marii Adunări Naționale.

Pentru activitate îndelungată 
și merite deosebite în domeniu! 
artelor plastice, cu prilejul Im- 
plinirii vîrstei de 80 de ani a 
fost fnminat acad. Camil Ressu 
Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Roniîne" clasa a Il-a.

Pentru merite deosebite obți
nute in îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu au fost conferite 
ordine și medalii unor ofițeri 
din cadrul Ministerului Afaceri
lor Interne.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer a felicitat călduros pe 
cei decorați, urîndu-le noi suc
cese tn activitatea de viitor.
_In numele celor decorați a 

răspuns acad. Camil Ressu.

A apărui:
„LUPTA DE CLASĂ«
Organ teoretic șt politic al C.C. 
al P.M.R. — numărul 3 — mar. 

tie I960.
In acest număr putem citi 

printre altele articolul „Munca 
de partid in industrie la nivelul 
sarcinilor actuale" semnat de FI. 
Danălache, articolul „Unele pro
bleme ale invățămîntului tehnic 
superior” de Aurelia Apostolescu, 
articolul „Coexistența pașnică — 
cerință arzătoare a contempora
neității", semnat de A. Loghin 
și C. Almășan. La rubrica „Lec
ții și consultații" este publicat 
materialul „Industrializarea so
cialistă". In acest număr putem 
citi de asemenea rubricile „Din 
presa partidelor comuniste și 
muncitorești", „Critică și biblio, 
grafie", „Pe urmele materialelor 
publicate".
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Pe jos spre rai
Scenariul: Bacsâ Peter 

Regia: Feher Imre 
Imag.. Herczenik Miklos 
Muzica: Petrovics - Imre 

cu
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B1HAR1 JOZSEF



Francezii îl îrdîmpina pe N. S. Hrușciov

Cu brațele încărcate de
(Vmare din pag. I-a)

flori și drapele De peste hotare

țtri. F»ceți ci generațiile viitoa- 
re să producă numai asemenea 
bombe și nu ca cele care au se
cerat atîtea vieți între Verdun și 
Stalingrad, precum și la Hiroși- 
ma, Drum bun. Acționați împre
ună cu președintele De Gaulle 
spre binele păcii“. „Da, da, pro
mit", a răspuns N. S. Hrușciov 
emoționat, mîngîindu-i pe copii.

ii

13, după ce a par
co r- 

în vechiul 
centrul provinciei

Yerdunul e pentru 
dezarmarea generală
în acest timp mulțimea conti

nua să scandeze „Pace și 
coexistență", „Verdun-Moscova".

Ieșind din oraș, cortegiul se 
îndreaptă apoi spre fortul Dou
aumont, la 15 km. de Verdun, 
străbătînd o regiune unde acum 
după aproape o jumătate de se
col de la primul război mondial 
nu se întîlnește nici o urmă de 
viață omenească. Din loc în loo 
cîte un monument funerar amin
tește că înainte de bătălia de la 
Verdum pe acel loc exista un 
sat, trăiau oameni. în februarie 
1916 trupele kaizerului german 
care invadaseră Franța au dez
lănțuit ofensiva împotriva acestui 
fort ?i a fortului învecinat Vaux. 
Bătălia crîncenă nu a contenit 
cîteva luni. Osemintele neidenti
ficate ale acelora care au pierit 
aici, sint îngropate într-un mor- 
mint comun — Osuarul de la 
Douaumont în fața căruia sînt 
15.000 de morminte.

Intrînd în încăperea sumbră 
cei prezenți au păstrat tăcere cî
teva minute în amintirea ostași
lor căzuți. Iar atunci cînd N. S. 
Hrușciov, care a depus o coroa
nă de trandafiri roșii la Osuar, 
a părăsit clădirea Osuarului, o 
mare mulțime de oameni veniți 
din Verdun și din satele și ora
șele învecinate au scandat într-un 
glas : „Pace, pace, pace". Dea- 
supra capetelor mulțimii putea 
fi văzut un panou enorm pe 
care era scris : „Locuitorii din 
Verdun sînt pentru dezarmarea 
generală".

Un moment deosebit de im
presionant a fost acela al vizită
rii „tranșeelor baionetelor**. Un 
acoperiș de piatră susținut de 
stîlpi grei acoperă o parte din 
tranșee. în timpul bătăliei de la 
Verdun aici și-au pierdut viața 
cîteva zeci de ostași francezi 
surprinși de bombardament chiar 
în momentul în care porneau la 
atac. încă și acuin se văd ieșind 
din pămînt lamele ruginite ale 
baionetelor acestor soldați care 
au murit în picioare, îngropați 
de vii. Profund impresionat, 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
se află împreună cu el ocolesc 
încet această tranșee.

„Armele la fier vechi", „Nu 
dați arme naziștilor", a scandat 
apoi mulțimea.

Cortegiul oficial a părăsit a- 
poi Douaumont îndreptîndu-se 
spre Reims.

La ora _
curs un drum de 180 km, 
tegiul oficial intră 
oraș, Reims, 
Champagne. Drapele franceze și 
sovietice flutură pe monumentele 
publice. în ciuda ploii care nu 
mai contenește, șeful guvernu
lui sovietic este salutat cu cn* 
tuziasm de mii de oameni. Tre- 
cînd prin bulevardul Carnot, 
cortegiul se îndreaptă în acla
mațiile locuitorilor către piața 
primăriei. Ovațiile mulțimii adu
nate aici cresc în intensitate 
cînd N. S. Hrușciov coboară din 
mașină și salută cu gestul său 
larg, familiar deja francezilor. 
Populația acestui oraș care are 
reputația de a fi destul de re
zervată, a dovedit cu acest pri
lej că nu rămîne cu nimic în 
urma meridionalilor, salutîndu 1 
pe înaltul oaspete cu aceeași 
căldură pe care a întîlnit-o de-a 
lungul întregului său drum prin 
Franța, Școlarii din oraș, liberi 
cu o oră mai devreme ca de- 
obicei, au ocupat în 
imens trotuarele și agită 
pele colorate. în mulțime 
vedeau numeroși muncitori 
salopete, veniți direct de la lu
cru. Mulți cetățeni aveau cu ei 
aparate de radio portative la 
care au urmărit ore în șir vi* 
zita la Verdun și Douaumont.

Strigătele „Trăiască Hrușciov", 
„Trăiască prietenia franco-sovie- 
tică" răsunau continuu în piața 
primăriei. Fațada monumentală 
a primăriei, construită în sec. 
17, în timpul lui Ludovic al 
XlII-lea, este împodobită cu nu
meroase drapele franceze și so
vietice.

Salutîndu-1 pe șeful guvernu
lui sovietic, adjunctul primaru
lui, Tetinger, și-a exprimat spe
ranța că după ce se va întilni 
cu locuitorii provinciei Cham
pagne, N. S. Hrușciov f\' va con
vinge de importanța uriașă pe 
care francezii o acordă vizitei 
sale și tratativelor cu generalul 
de Gaulle.
• Apoi în clădirea primărei i 
s-a oferit lui N. S. Hrușciov un 
dejun. în cursul dejunului care 
a decurs într-o atmosferă prie
tenească a luat 
Hrușciov.

Președintele 
Miniștri al U.R.S.S

care are o

număr 
dra- 

se 
în

cuvînlul N. S.

Consiliului de 
__ "Sa vizitat 

celebra Catedrală Notre Dame 
din Reims, capodoperă a artei 
gotice, a cărei construcție a în
ceput în secolul XIII. Această 
Catedrală, care amintește de 
zbuciumatele secole XIV și 
XV, martore ale războiului de 
100 de ani, și de eroina acestuia 
Ioana D-Arc, a suferit mult în 
timpul ultimelor două războaie 
mondiale de pe urma bombarda
mentelor barbare ale artileriei 
și aviației germane.

La ieșirea din Catedrală,

ful guvernului sovietic a fost în* 
delung aclamat de o mare mul
țime de cetățeni. împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, el 
a plecat cu automobilul la 
Epernay, centrul renumitelor 
vinuri franceze de Champagne.

La sosirea sa la Epernay N. S. 
Hrușciov a fost salutat cordial 
de cîteva mii de oameni. El a 
fost oaspetele membrilor condu
cerii Uniunii producătorilor de 
vinuri de Champagne. Apoi, 
N. S. Hrușciov a vizitat pivnițe
le de vinuri ale renumitei case 
„Moet et Chandon"
vechime de 217 ani. în pivnițele 
acestei întreprinderi cu o lungi
me totală de 20 km., se păstrea
ză 18.000.000 sticle de vin. O 
imensă banderolă albă gravată 
cu litere roșii îi urează bun ve
nit. „Mesaj al păcii, șampania 
este un surîs", se poate citi pe 
această banderolă. Cu un mic 
tren electric oaspeții vizitează 
1,5 km. din imensele pivnițe. 
Lui N. S. Hrușciov i s-a oferit 
să guste șampania cea mai bună 
a secolului al XIX-lea care poar
tă anul și luna în care s-a năs
cut șeful guvernului sovietic.

După vizita făcută la Eper
nay, șeful guvernului sovietic și 
persoanele care îl însoțesc s-au 
înapoiat la Reims.

La prefectura orașului i-au fost 
prezentați lui N. S. Hrușciov 
membrii organelor locale. Din 
partea uniunii producătorilor de 
vinuri de Champagne municipa
litatea orașului i-a oferit în dar 
13 lădițe cu vinuri vechi, fiecare 
conținînd cîte 12 sticle.

In după-amiaza aceleiași zile, 
la ora 17,50 N. S. Hrușciov și 
persoanele care îl însoțesc au 
plecat spre Lille, centru al in
dustriei textile franceze, unde au 
sosit în cursul serii. Aceasta a 
fost prima dată cînd în cursul 
călătoriei prin Franța șeful gu
vernului sovietic a folosit căile 
ferate care i-au pus la dispozi
ție un tren special.

N. S. Hrușciov și persoanele 
care îl însoțesc au sosit seara la 
Lille pe o ploaie torențială. To
tuși orașul împodobit cu vechea 
sa emblemă reprezentînd leul 
flamand și crinul alb, cu drape
le franceze și sovietice, l-a salu
tat cu căldură pe șeful guvernu- 
luj sovietic. Adăpostiți de um
brele, mii de locuitori ai orașu
lui Lille, precum și ai localită
ților din împrejurimi, Bethu
ne, Douai, Henin-Lietard, Lens, 
masați pe străzile orașului l-au 
aplaudat și ovaționat cu căldura 
pe ilustrul oaspete. Pancarte și 
banderole de salut se vedeau 
deasupra mulțimii. Trecînd prin
tre două șiruri de mineri veniți 
special din Douai, pentru a-l sa
luta. șeful guvernului sovietic 
pătrunde în interiorul clădirii 
prefecturii, în fața căreia o com
panie a regimentului 43 de in
fanterie dă onorul.

Mai tîrziu la prefectură a «yut 
loc un dineu oficial dat în cin
stea șefului guvernului sovietic.

N. S. Hrușciov salută 
prietenia dintre Dijon 

și Stalingrad
DIJON 29 (Agerpres). — 

Consiliul municipal al Dijonului 
a organizat in secffa zilei de 
28 martie o recepție în cinstea 
șefului guvernului sovietic, N. 
S. Hrușciov. în numele prima
rului orașului, N. S. Hrușciov 
a fost salutai de locțiitorul pri
marului, Veillet. Primatul ora
șului Dijon — canonicul Kir, 
care s a pronunțat întodeauna 
pentru o apropiere între Fran
ța și Uniunea Sovietică și care 
a declarat în nenumărate rin- 
duri că dorește să se intîlnească 
cu N. S, Hrușciov, a fost lipsit 
la 28 martie de posibilitatea de 
a-l saluta personal pe șeful gu
vernului sovietic. Virfurile cle
ricale i~au cerut primarului sa 
renunțe la întîlnirea cu N, S. 
Hrușciov pentru că acesta din 
urmă este comunist.

în numele canonicului Kir, 
locțiitorul primarului Veillet 
i-a oferit lui N. S. Hrușciov, 
ca simbol al alianței, o cupă 
de Burgundia. Totodată el a 
transmis textul mesajului lui Kir 
în care, printre altele, se spune: 
f>Sînt foarte bucuros și mîn- 
dru că pot să vă spun „bine ați 
venit" în această străveche ca
pitală a unei regiuni istorice 
care a primit întotdeauna cu 
cordialitate pe oaspeții însem
nați".

Subliniind „contribuția preți
oasă” a Uniunii Sovietice la 
restabilirea independenței na
ționale a Franței, Kir a subli
niat „Pot să spun cu cea 
mai mare sinceritate că dacă 
armata rusă nu I ar fi obligat 
pe inamic să bată definitiv in 
retragere, noi, francezii, am mai 
fi încă sub dominația străină".

„Astăzi, se spune în conti
nuarea mesajului lui Kir, vreau 
să salut în persoana dv. pe 
unul din cei mai activi dușmani 
ai războiului rece, război care 
costă scump întreaga omenire..." 
i Apoi a luat cuvintul N. S. 
Hrușciov.

Nu fac un secret din faptul ci 
doream foarte mult să vizitez Di
jonul, a spus N. S. Hrușoiov. 
Am auzit multe lucruri bune 
despre orașul dv., despre pri
marul lui, despre locuitorii Iui 
ospitalieri. Știm că Dijonul a 
fost străvechea capitala a Bur- 
gundiei, că este un oraș cu o 
istorie deosebit de bogata și unul 
din cele mai importante centre 
ale culturi: franceze.

După cum am avut prilejul să 
ne convingem aștăz: in orașul 
dv. străvechi, antichitatea se îm
bina cu cele mai moderne reali
zări ale timpurilor noastre. A-n

La recepția de la municipalitatea Marsiliei

Cuvîntarea primarului 
Defferre

PARIS 28 (Agerpres). — în 
cadrul recepției de la Primăria 
din Martilia deputatul socialist 
Gaston Defferre. primarul ora
șului, s-a adresat lui ,N. S. 
Hrușciov rostind o cuvîntăre pe 
care a început-o cu două pro
verbe:

„Poteca prieteniei trebuie cu
rățată deseori de buruieni". 
„Trebuie să ne cunoaștem bine, 
pentru a ne iubi".

Dumneavoastră, domoule pre
ședinte, a continuat Defferre, 
reiprezentați o țară care este 
mai mare decît a noastră, are 
o populație mai mare și este 
mai puternică, țara care acum 
peste 40 de ani și-a ales un re
gim al său, ai cărei oameni și-*a.u 
dovedit patriotismul în timpul 
celui de-.al doilea război mon
dial. După război ea a realizat 
succese în domeniul științei și 
s-a situat pe prim-ul toc și în 
întrece“ea pentru spațiul cos
mic. Dumneavoastră, domnule 
președinte, sînteți tot atît de

r———— (

bine cunoscut d ,1 sputnfcfî 
hinicii dv.

In continuare, Defferre a 
dus elogii calităților personaje 
ale șefuhii guvernului sovietic, 
dragostei sale de viață, inteli
genței și cordialității sale. Noi 
am auzit despre acestea, spune 
el, dar acum ne-am convins noi 
înșine de aceste calități și am 
constatat că aveți unele trăsă
turi specifice oamenilor din
sud, aș spune, marsilieze (a-
ceste cuvinte provoacă anima
ție și veselie).

Domnul Defferre s-a referit 
apoi la importanța contactelor 
dintre conducătorii de state, a- 
probind inițiativa generalului 
de Gaulle care l-a invitat pe 
N. S. Hrușciov in Franța.

Domnul Defferre l-a rugat pe 
N. S. Hrușciov să primească 
în dar medalia, special bătută 
pentru el. care să-i amintească 
vizita făcută in Marsilia. Lui 
N. S. Hrușciov i s-au oferit și 
alte daruri.

INTR-UN TIMP RECORD
• Pentru prima oară în 

cursul zilei de ieri la Dijon 
s au vîndut ziare sovietice 
care au fost literalmente 
smulse din mîna vînzătorilor. 
într-un timp record toate 
exemplarele ziarelor sovietice 
— „Pravda", „Izvestia", și 
„Trud" au fost epuizate.

s „simțămintele 
ruși nu s au 

în continuarea

1-

n. s. Hru^
sub deviza rezonabilă 

„dezarmați-vâ"

Propunerile delegației romîne 
prezentate Comitetului celor zece state 

pentru dezarmare

LA UN CASTEL 
DIN SECOLUL AL XIII-LEA

• Centrul presei interna
ționale care însoțește pe 
N. S. Hrușciov la Reims a 
fost instalat în vechea reșe
dință din secolul al XlII-lea 
a conților de Champagne. 
Deasupra portalului gotic de 
la poarta de intrare o pan
cartă urează ziariștilor „Bun 
venit" și „Un strălucit succes 
în misiunea lor".

fost impuse 
sale față de 
schimbat". 1 
declarației sale Kir a adăugat 
că „îmi voi aminti totdeauna 
de sacrificiul făcut de po
porul rus pe frontul de la 
Brimont unde am avut prile
jul să fiu lingă ostașii ruși. 
Nu voi uita niciodată că da
torită rușilor nu ne mai a- 
flăm astăzi sub jugul fascis
mului german...".

la 
la 
în 

mon-
peste 
Hruș- 
îl în-
emo-

Simțămintele canonicu
lui KIR AU RĂMAS 

NESCHIMBATE

• Marți dimineața canoni
cul Kir a făcut presei o nouă 
declarație în care ■ arătat că 
în ciuda restricțiilor care i-au

„IDI SIUDA NIKITA"
• în timpul vizitei sale 

monumentul Victoriei de 
Verdun, localitatea unde 
timpul primului război 
d:al și-au pierdut viața 
400.000 francezi, N. S. 
ciov și persoanele care 
soțesc au fost profund
ționați cînd din mulțimea 
de oameni din fața monu
mentului s-a auzit o voce 
care striga „Tdi siuda Ni
kita". Premierul s a îndrep
tat spre locul unde se auzea 
vocea. Aici era o fetiță fran
ceză care l-a salutat pe pre
ședintele Consiliului de Mi*- 
niștri sovietic în limba rusă.

MARSILIA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite cuvîntarea ros
tită de N. S. Hrușciov la Mar* 
lilia în ziua de 28 martie. In 
cu vin ta re, printre altele se 
ne:

Călătorind prin Franța, 
noscind viața talentatului și 
mcului popor francez, nu 
tem, din pacate, sâ vizităm toate 
orașele franceze. Dar dacă nu 
am fi vâxut Marsilia, imaginea 
pe care ne am fi format-o des
pre Franța n ar fi fost nici pe 
departe completă.

Marsilia ne amintește nonă, oa
menilor sovietici, de Odesa care 
este un mare oraș și port la 
Marea Neagra. Mi s a spus că 
marsiliezii sint oameni veseli, 
cu replica întotdeauna gata, că 
le place să glumească și că au 
tradiții frumoase. Cred că din 
acest punct de vedere, locuitorii 
orașului ucrainean Udesa nu ră- 
mîn în urma marsiliezilor. 
Populația Odesei și a apărat cu 
curaj orașul de cotropitorii fas
ciști, și Odesei i s a acordat ti
tlul de onoare de '„Oraș erou’*. 
Oamenii sovietici știu că și mar
siliezii au tradițiile lor glo
rioase de luptă. în timpul ma
rii revoluții tranceze batalioane 
marsilieze au venit în ajutorul 
Parisului revoluționar și au a- 
dus cu ele nemuritoarea 
silieză" care a devenit 
poporului francez iubitor de li
bertate. Acest cîntec i-a însu
flețit și pe democrații și revo
luționarii ruși în lupta pentru 
eliberarea poporului.

în anii celui de al doilea răz
boi mondial marsiliezii au lup
tat cu curaj în rîndurile miș
cării de rezistență, împotriva 
cotropitorilor străini.

Marsilia întreține din timpuri 
străvechi legături comerciale 
strinse cu porturile de sud ale 
Uniunii Sovietice. Am vizitat cu 
interes portul Marsiliei, El pro
duce o puternică impresie prin 
proporțiile» și utilajul său mo
dern. Mi s-a spus că vechiul 
port a fost distrus în urma bom
bardamentelor și a acțiunilor 
barbare ale ocupanților ger
mani în anii celui de al doilea 
război mondial. Acum, atît por
tul cît și orașul și au vindecat

spu-

cu- 
har-
pu-

„Mar 
imnul

rănile. Dar nu trebuie sâ uităm 
învățămintele războiului.

Rațiunea sănătoasă cere sâ 
fim aliați și în lupta pentru 
pace și preîntîmpinarea unui 
nou război. Sîntem profund con^ 
vinși că cea mai bună 
tre o pace trainică și 
gata ar fi dezarmarea 
și totală.

Iată de ce Uniunea 
cheamă toate statele să 
neze nu sub deviza periculoasă 
„înarmați-vă!", ci sub deviza 
rezonabilă „dezannați-văl"..

După ce s-a referit la locui* 
torii Marsiliei — oameni spi
rituali și plini de ardoare, N. 
S. Hrușciov a spus în continuare:

Primirea care ni s a făcut la 
Marsilia ne convinge că aici, 
pe litoralul mediteranian al 
Franței, există mulți prieteni 
sinceri și înflăcărați ai păcii și 
colaborării prietenești între U* 
niunea Sovietici și Franța.

cale că* 
îndelun- 
generală

Sovietică 
■cțio-

văzut cartiere de locuințe bine 
amenajate, un admirabil nod de 
cale terata automatizat după ul
timul cuvînt al tehnicii.

Știm ca Dijonul este un oraș 
care a dat o întreagă pleiadă de 
oameni de știință, cultură și arta, 
cunoscuți în toată lumea. Dijo- 
nul este cunoscut de asemenea ca 
orașul unor înflăcărați patrioți 
francezi. De-a lungul istoriei lui 
seculare, locuitorii Dijonului au 
trebuit să-și apere nu odata ora
șul de invazia străinilor. Locui- 
torii Dijonului au dat dovada de 
un eroism deosebit în anul 1870 
cînd, împreună cu voluntarii lui 
Garibaldi, au luptat împotriva 
trupelor prusace care invadaseră 
Franța.

în anii celui de-al doilea 
război mondial, dnd popoarele 
țarilor noastre au luptat laolal
tă împotriva dușmanului comun, 
Dijonul a fost unul dintre cele 
mai importante centre ale rezis
tenței împotriva cotropitorilor 
germano-fasciști. Aici, în subur
biile Dijonului, prizonieri sovi^ 
tid, organizați în detașamente 
de partizani, au luptat umăr la 
umăr cu patrioții francezi împo
triva cotropitorilor hitleriști.

Prietenia dintre pc-poarele 
noastre este cimentată prin co
laborare militară, prin simpatia 
pe care și-o poartă reciproc po- 
poarele noastre, prin apropierea 
dintre culturile noastre, pătrun
se de umanism.

Trebuie să păzim și să dezvol
tăm aceasta prietenie, deoarece 
de unitatea de acțiuni a țărilor 
noastre depinde în mare măsură 
soarta păcii nu numai în Europa 
ci și in întreaga lume.

Salutăm colaborarea dintre 
popoarele noastre. După părerea 
noastră, trebuie încurajară și a- 
ceasta forma de contacte care 
este stabilirea de relații de prie
tenie între orașe. Am saiuiat 
știrea ca orașul Dijon, distins cu 
titlul de cavaler al ordinului Le
giunii de onoare, s-a înfrățit cu 
orașul Erou Stalingrad.

Ne bucurăm că intre Dijon și 
Stalingrad s-au stabilit și se 
dezvolta cu succes relații trainice 
de prietenie.

Știm prea bine că un rol im
portant in inir^țirea Dijonului 
cu Stalingrauul l-a avut prima
rul orașu.ui dv-, stimatul Fel x 
Kir, decanul de vîrstâ al .Adună
rii Naționale Franceze. Oameni
lor sovietici le sint bme cunos
cute curajul și neintricarea de 
care canonicul Kir a dat dovada 
In tmpul celor doua războaie 
mondia.e împotriva agresorilor 
germani. Dl. Kir a participat 
activ la mișcarea de rezistența 
și a intrat in Dijon cu cel din
ții tanc francez în timpul elibe
rării orașului.

Astăzi Felix Kir își dedică e- 
nergia sa neobosită luptei pentru 
pace. Acum există mai multe 
posibilități pentru aceasta, ca 
oricind.

îmi exprim sincere mulțumiri 
pentru dlrul care mi s-a oferit 
spre amintire în numele prima
rului orașului, domnul canonic 
Kir.

Regret foarte mult că nu am 
avut prilejul, și probabil nu voi 
avea prilejui sa mâ întilnesc cu 
acest minunat om care a dat do
vadă de un excepțional patrio
tism și de o voința nedintită în 
lupta pentru Franța, în lupta 
pentru poporul francez.

înțeleg îndeosebi suferințele 
preotului Kir. El a trebuit să 
treacă prin multe în lupta pen
tru orașul său.

Preotul Kir nu este aici. Su
fletește insa este cu noi, sufle
tește este cu mine. îl îmbrățișez 
și îl felicit pentru eforturile pe 
care le depune în lupta pentru 
pace, în lupta pentru măre>ția 
Franței, (aplauze prelungite).

în amintirea vizitei noastre 
aici, ca semn al întăririi legătu
rilor noastre de prietenie, vreau 
să vă ofer dv. și d-’.ui Kir, ca
nonicul dv., un dar modest, un 
tablou înfățișînd Stalingradul in 
construcție. Vă rog sa primiți 
acest dar (aplauze prelungite), •

i

GENEVA 29 (Agerpres). 
Luînd cuvintul în ședința din 
martie a Comitetului celor zece 
state pentru dezarmare, șeful de
legației R. P. Romine, Eduard 
Mezincescu, a spus printre al
tele :

Dezbaterile care au avut loc 
pînă în prezent au permis o mai 
bună cunoaștere a punctelor de 
vedere ale diverselor state mem
bre ale comitetului nostru asupra 
problemei dezarmării generale și 
totale. Ele au scos, de asemenea, 
în evidență anumite puncte de 
principiu asupra cărora s-a rea
lizat dacă nu chiar o identitate 
de vederi, cel puțin o apropiere 
a pozițiilor.

Procesul complex al elimină
rii tuturor forțelor armate și a 
tuturor armamentelor nu ar pu
tea fi realizai prin adoptarea 
unor măsuri parțiale izolate 
unele de altele, ci printr-un an
samblu de măsuri echilibrate și 
progresive, succedindu se înir-o 
ordine bine stabilită și vizînd la 
eliminarea tuturor forțelor ar“ 
mate și a tuturor armamentelor, 
sub un control internațional larg 
și eficace. Adoptarea de măsuri 
parțiale nu asigură deloc pro
gresul continuu spre scopul fi
xat prin rezoluția O.N.U., adică 
spre dezarmarea generală și to
tală.

Tocmai pentru aceste motive 
trebuie să elaborăm un program 
complex de măsuri care să poală 
duce, de la o etapă la alta, că
tre realizarea scopului propus. 
Deoarece un astfel de program 
ar trebui adoptat și pus în prac
tică de către state suverane, el 
nu ar putea lua decît forma ți
nui tratat pentru dezarmarea ge
nerală și totală.

In legătură cu aceasta, a spus 
în continuare șeful delegației 
R.P. Romîne, trebuie să spun 
că propunerea țărilor socia
liste cu privire la încheierea 
unui astfel de tratat a fost 
interpretată greșit, ca o expresie 
a tacticii „totul sail nimic** și ca
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dovadă de intransigență și de 
lipsă de voință de a trata.

Este vorba în mod evident de 
o confuzie. Dacă sîntem de acord 
că scopul nostru este dezarmarea 
generală și totală, atunci nu am 
putea începe prin masuri izolate 
și parțiale, care nu ar duce nică
ieri, ci printr-un plan de ansam
blu, prin elaborarea unui tratat 
asupra dezarmării generale și to
tale. Este timpul să ne concen
trăm eforturile pentru a formu
la principiile unui astfel de tra
tat și, confruntînd pozițiile noa
stre, să găsim elementele care 
ne apropie și care au și început 
să iasă în evidență.

Nu se poate, dacă vrem să 
rămînem consecvenți pe de o 
parte să recunoaștem caracterul 
realist și necesitatea dezarmării 
generale și totale sub control 
internațional eficace, iar pe de 
altă parte să punem la îndoială 
posibilitatea de a stabili un 
plan de măsuri pentru a atinge 
acest scop.

Planul occidental în primele 
sale două etape, care, după cum 
spun înșiși autorii lui nu fac în 
realitate decît una singură, pro
pune să se constate că cifrele e- 
fectivelor U.RS.S. și S.U.A. sînt 
în jurul cifrei de 2.500.000 și a- 
poi să opereze o mică reducere, 
aducînd efectivele acestor două 
mari puteri la 2.100.000,

In conformitate cu planul oc
cidental în etapa următoare, a 
doua sau a treia, nu se știe exact 
care, noi reduceri „vor trebui să 
fie negociate și puse în aplicare 
imediat ce va fi posibil**, pentru 
a aduce efectivele militare, prin 
etape progresive prevăzînd ga- 
ranții (după noi studii în co
mun care ar putea fi necesare) 
„pînă la nivelurile corespunză
toare necesităților securității in
terne și obligațiilor decurgînd 
din Carta Națiunilor Unite...**. 
Planul prevede de asemenea în 
această etapă tratative asupra al
tor măsuri. Nu sîntem deci în 
fața unui plan de ansamblu pen-

Moscoviții au primit 
cu entuziasm pe cei 

patru eroi ai Pacificului
MOSCOV A 29. — Corespon

dentul Agerpres transmite : 
Marți după-amiazâ Moscova i-a 
întimpinat sărbătorește pe cei 
patru soldați sovietici care timp 
de 49 de zile au înfruntat va
lurile Oceanului Pacific, săvîr- 
șind o faptă de eroism fără 
precedent în istorie.

La aeroportul Vnukovo a dom
nit o animație neobișnuită. 
Postul de radio Moscova a 
transmis în cursul zilei de cî
teva ori vestea mult așteptată 
că cei patru eroi ai Oceanului 
Pacific se întorc în patrie.

La ora 16,20 avionul „TU- 
104“ pe care se află cei patru 
eroi sovietici aterizează. Excla
mații entuziaste de salut intim* 
pină sosirea avionului. îm- 
brâcați în uniforme militare cei 
patru tineri sovietici coboară. 
Sergentul Ziganșin, apropiindu* 
se de generalul de armată Go
likov îi raportează : „Echipa
jul șalupei nr. 36 a sosit în 
patrie".

Copiii oferă eroilor mari bu
chete de flori. Zeci de opera
tori de cinema .și televiziune, 
sovietici, americani, francezi, 
caută să nu scape nici o miș
care a eroilor. înconjurați de 
o imensă mulțime cei patru 
eroi se apropie de tribună. în
cepe mitingul.

Cînd cei patru eroi sovietici 
coboară de pe tribună li se în- 
minează cartea lui Vsevolod 
Parhitko : „învingătorii ocea
nului" în care se povestește fap
ta lor eroică.

Sosirea lor în capitală poate 
fi asemuită doar cu reîntoarce
rea echipajului spărgătorului de 
gheață „Celeuskin* de acum a- 
proape 30 de ani. De îndată ce 
au intrat pe bulevardul Lenin 
ți pînă în centrul orașului, de a 
lungul a peste 10 km mașinile 
de abia se puteau mișca prin 
coridorul îngust format de 
cile de mii de moscoviți.

tru abordarea și rezolvarea / 
b le mei dezarmării generale și 
tale, ci in fața unei enumerăr 
chestiunilor care trebuie să f 
obiectul unor tratative și ai 
duri separate.

în acest fel, acest obiectiv, 
cum a fost formulat de Națiiu 
Unite, dispare din vedere. 
concepția planului occidei 
desăvîrșirea măsurilor prevăz 
pentru o etapă nu obligă la i 
suri ulterioare în etapa urmă' 
re care să conducă către un 
biectiv final definit.

Adoptarea de măsuri părți 
și izolate, a spus vorbitoi 
nu ar pune capăt cursei în 
mărilor. Ea nu ar obliga 
numite mari puteri să încet 
punerea la punct a dispozit. 
lor strategice al căror carat 
agresiv nu lasă loc la nici o 
doială, cum sint bazele milil 
navale și aeriene pe teritt 
străine, cu atît mai mult cu 
planul occidental nu prevede 
mic în legătură cu aceasta. Și 
lucrurile stau astfel o dovedi 
însuși faptul că în timp ce 
discutăm aici despre dezarnu 
reprezentantul unei țări 
N-A.T.O., ministrul de Război 
R. F. Germane, Strauss, d 
tratative cu privire la instala 
unor baze militare vestgerm 
în țări balcanice,

întreaga lume cunoaște es 
riența conferinței cu privire 
încetarea experiențelor nuclei 
unde acordul nu a fost încă 
cheiat nu pentru că nu s-a 1 
șit să se ajungă la un acord < 
pra sistemului de control, 
pentru că guvernul S.U.A. 
este încă decis să accepte inc 
rea experiențelor nucleare.

Realizarea dezarmării geru 
le și totale este indisolubil 
gută de existența unui comț 
de măsuri succesive și echilii 
te de dezarmare și control.

Dar să fim bine înțeleși. 
nu negăm valoarea măsur 
parțiale de dezarmare, influt 
lor asupra climatului interna 
nai, prin micșorarea încordări 
prin consolidarea păcii, 
considerăm însă că trebuie 
spunem lucrurilor pe nume.

Dacă puterile occidentale si 
tesc că ele nu sini încă preg 
te să continue discuția asu 
dezarmării generale și tot 
dacă nu au încredere în a 
țel, pe care nu de mult l-au 
ceptat, ar fi mai bine ca tc 
acestea să fie spuse limpede, 
orice caz, noi nu putem să 
de acord să ne angajăm în 
cutarea unor măsuri parțiale 
izolate de dezarmare, dînd ir 
celași timp opiniei publice 
zia că se tratează dezarmarea 
nerală și totală.

Ținind seama de dificultă 
care vor trebui încă învinse 
acest drum, propunem să fa< 
acum primii pași concreți ci 
încheierea tratatului, adică 
trecem la discutarea principi 
fundamentale ale unui astfel 
tratat.

ze-

VizHa în Turcia 
a delegației Societă 

știinfelor medicala 
din R. P. R.

ANKARA 29 (Agerpres). 
AXembrii delegației Societ 
științelor medicale din R. P. 
mina condusă de acad. N. i 
Lupu, care fac o vizită în T 
cia, au ținut o serie de coi 
rințe insolite de prezentarea 
nor filme științifice rominești 
Istanbul și Ankara. Conferiri 
și filmele prezentate au susc 
un viu interes în rindul cei 
iilor de specialitate din Tur,

Delegația medicilor romîni 
vizitat Universitatea din Anka 
Ministerul Sănătății al Turc 
cîteva institute medicale 
Istanbul și Ankara.

In cinstea oaspeților rom 
subsecretarul de stal la Mini: 
rul Sănătății a! Turciei, condu 
rea ('acuității de medicina 
Istanbul și ambasada R. P. 
mine la Ankara au oferit < 
ktailuri la care au pârtiei 
personalități de seamă din 
mea medicală turcă.

-----•------

Prezidiul Sovie.
U.R.S.S. a ho-

MOSCOVA - 
tu lui Suprem al _________
tărît să convoace la 5 mai la 
Moscova cea de-a 5-a sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

PEKIN — în urma tratative
lor care au avut loc între gu
vernul R. P. Chineze și o dele
gație comercială guvernamentală 
a U.R.S.S., la 29 martie a fost 
semnat la Pekin un 
privire la schimbul 
între U.R.S.S. și R.

pe «nul 1960. Fată de 1959 
lumul schimbului de mărfuri din-

Chineză 
spori în

tre U.R.S.S. și R. P. 
prevăzut de protocol va 
1960 cu 10 la sută.

BONN. — In Bavaria

vo.

protocol cu 
de mărfuri 
P. Chineză

---->----
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Poliția franceză are o misiune dificilă. Mii de oameni caută să se apropie de N. S. Hrușciov 
pentru a-l saluta. Această scena de entuziasm popular a fost în registratâ pe unul din marile 

bulevarde ale Marsiliei.

_____  ..._____ _ au avut 
loc alegeri comunale. Datele pre
liminare arată că Partidul Uniu
nea creștin-socială. al cărui ton 
este dat de ministrul de Război 
de la Bonn, Strauss, a suferit 
tn-fringerf în aceste alegeri.

Din numărul total al voturilor. 
Partidul Social-Democrat din 
Germania a întrunit 38,5 la sută, 
iar Uniunea creștin-socială — 
34,7 la sută.

ATENA. — După cum s-a a- 
nunțat la Atena, Areopagul (Tri
bunalul suprem al Greciei) a 
respins la 26 martie recursul lui 
Ma-nolis Glezos și al celorlalți 
democrați.

Intr-o declarație dată publici
tății de cercurile democratice se 
subliniază necesitatea mobiliză
rii tuturor forțelor în lupta pen
tru eliberarea lui Manolis Gle
zos. „Intrucît au fost epuizate 
toate mijloacele judiciare nu mai 
rămîne deott lupta pentru elibe
rarea lui Glezos prin grațiere**, 
se spune în declarație.

TOKIO. — După cum trans
mite agenția Associated Press, la 
28 martie Japonia a lansat de 
pe poligonul experimenla-l din 
nordul țării o rachetă cu două 
trepte de tip ,,Kappa 8-D“. După 
cum se anunță, lansarea rache
tei a reușit.

TOKIO. - Statele Unite ale 
Americii au pus la dispoziția 
forțelor armate ale Japoniei 178 
nave militare, peste 400 de a- 
vioane, peste 700 de tancuri, 
100.000 tone de gloanțe și pro
iectile. Aceste date au fost co
municate 1^ 29 martie în cadrul 
ședinței comisiei bugetare a Ca
merei superioare a parlamentu
lui japonez de către Akaghi, șe
ful Direcției apărării naționale.

Akaghi a declarat de aseme
nea că anul acesta vor sosi pen
tru. îna<r mă rea armatei japoneze 
proiectile teleghidate „Tartar** 
și „Sidewinder1*.

R. P. Ungară 
în preajma mai 

sate sărbători
• Fiecare a treia brigadă < 

întreprinderile industriale i 
gare luptă pentru titlul de l 
gadă a muncii socialiste. Faci 
bilanțul întrecerii socialiste, Ci 
siliul sindicatelor din R.P. I 
gară comunică că în momen 
de față 12.000 de brigăzi < 
totalul de 39.000, care s-au 
cadrat în întrecerea sociali 
in industrie, în transporturi

, în alte domenii ale econom 
naț.onale, și-au propus scoț 
de a cuceri titlul de brigadă 
muncii socialiste. Trei mii 
tre ele au și obținut acest 
de onoare.

• în cinstea celei de-a __ 
aniversări a eliberării Ungari 
Editura Kossuth din Budape. 
a publicat un album artistic i 
tilulat : „Ungaria 1945—196\ 
Albumul conține 300 de pagi, 
cu primind 600 de clișee. Pi 
zentarea grafică a albumului 
fost realizată la un nivel artist 
superior de pictorul Istvan Z 
dor, laureat al premiului Kt 
strlh.
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