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In laboratorul de fizica al Școlii profesionale de pe lingo întreprinderea 
din *

_ „Klement Gottwald*
Capitola, ucenicii F'orea Mânu, llie Zaharia și Romulus Dabija invațâ ieac-ec in serie 

a cablului electric.
Foto : N. STELORIAN

Spre 300.000 km. fără reparații capitale

Cu mașina bună, 
ajungi departe

Sînt șofer pe un autocamion 
de tip „Gaz*-51 și lucrez pen
tru serviciul de aprovizionare 
al întreprinde .ii de Teleconstruc- 
ții București. Întreprinderea are 
lucrări in întreaga țară și de 
ice^a și drumur.le mele sint 
numeroase și în toate direcțiile. 
Adesea, pierind din București 
cu mater.al pentru nu știu care 
construcție incerc un sentiment 
de mindrie. Știu că transport 
lucruri da preț și că peste tot 
sînt așteptat cu nerăbdare. 
Dacă nu ajung la timp oame
nii vor sta degeaba, lucrarea 
nu va putea fi terminată la 
timp, o întreprindere sau insti
tuție va avea de suferit.

Noi, șoferii, ajutăm fabricilor 
instituțiilor, șantierelor, ajutăm 
agriculturii, tar pentru ca acest 
ajutor să fie cu adevărat rapid 
și ieftin, mașinile noastre tre
buie să funcționeze ca mecaniș; 
mele ceasornicelor. Ca să fii 
gata oricind cu mașina, ca să 
nu rămîi pe drum cind trans
porți materiale urgente trebuie 
să-ți îngrijești bine mașina. In- 
tre noi șoferii există o între
cere, nu de viteză, ci pentru 
parcurgerea cu mașina a cit maj 
mulți kilometri fără reparație ca
pitală.

Despre mișcarea sutamiistă și 
trisutamiistă la autobaza noa- 
s.ră se vorbește mult. Se țin 
cons'ătuiri de producție, instruc
taje. In ședințele organizației 
de partid comuniștii discută 
despre experiența celor mai 
buni tovarăși, hotărăsc să-i a- 
jute pe cei care rămîn în urmă, 
în adunările U.T.M. se discută 
de asemenea probleme legate de 
buna întreținere a mașinii, de 
economii, de calitatea reparații
lor.

Cum îmi îngrijesc și gospo
dăresc eu mașina ? Am să arăt

----- •------ ; --------

aceste lucruri povestind o zi oa
recare de muncă. Pînă a ajunge 
însă la respectarea unui anumit 
program zilnic a trecut o pe
rioadă in care m am acomodat 
cu mașina, am căutat să-i cu
nosc toate caracteristicile. I am 
încercat toate posibilitățile, am 
discutat cu șoferii care aveau 
mașini asemănătoare, i-am de- 
montat diferite piese maj mici 
ca să le cunosc funcționarea. 
Un șofer trebuie să fie și un 
bun mecanic, mai ales să în
vețe să-și exploateze rațional 
mașina. Unii spun că odată ce 
ai trecut la volan și știi să-l 
ții in miini nu mai ai ce în
văța. O concepție greșită. Ca 
în orice meserie și in șoferie

Tribuna bunului 
gospodar

trebuie să înveți mereu. Eu ci
tesc diferite noutăți tehnice le
gate de automobil, aprofundez 
instructajul tehnic obișnuit prin 
discuții cu mecanici și electri
cieni și studiul diferitelor ma
teriale. Dacă înveți, pătrunzi 
in toa e tainele de construcție 
și funcționare ale mașinii, ea 
nu mai apare așa obișnuit: un 
motor, patru roți și un volan. 
Dacă o cunoști bine ai să vezi 
că ea îți oferă numeroase po
sibilități pentru o exploatare cit 
mai economică.

în programul de lucru al ma
șinii eu am prevăzut dimineața 
încălzirea motorului. Pentru a- 
ceasta îl las să meargă încet 
5—Î0 minute. Unii șoferi se 
grăbesc. Pornesc motorul și 
apoi îl ambalează de cîteva 
ori ca să se încălzească, după 
care pleacă la drum. Greșit! 
Dimineața uleiul din baie fiind 
rece pătrunde mai încet prin 
toate orificiile și ambalînd mo- 
torul fără ca el să fie uns su- 
ficient îi aduci prejudicii.

La drum întins, pe șosea, 
merg cu viteză pînă la 50 km. 
la oră. Alergind cu viteză mai 
mare motorul se supraîncălzește 
și ungerea se face defectuos.

Unii șoferi la drum fluieră

sau clntă, mă rog după tempe
rament. Și mie îmi place să 
c'nt, dar din cînd in cind trag 
cu urechea la motor să I ascu t. 
Dacă nu funcționează toți șase 
cilindri, dacă se întrerupe siste
mul de aprindere, opresc și re
mediez imed.'at defectul — o bu- 
jie, o fișă etc. Poate unii ar spune: 
,.se întrerupe nițel un cilindru 
dar mașina merge bine'. Și a- 
ceasta este greșit Sarcina ci
lindrului care nu funcționează 
normal o preia ceilalți cilin
dri care „muncesc* as.fej mai 
mult ca de obicei.

După ce termin cursa, curăț 
mașina, o spăl, o gresez la ar
ticulații. Fiecare conductor 
auto știe că sistemul de ungere 
joacă un rol important la în
treținerea mașinii. Eu mă în
grijesc să schimb uleiul la timp 
și să fie totdeauna la nivel. La 
schimbarea uleiului curăț și fii- 
tree. Eu nu fac economie la 
ulei punind mai puțin decit este 
recomandat. Economia* se poate 
face avind grijă să’nu existe 
scurgeri. Am vorbit și despre 
gresaj. El nu numai că mă a- 
jută să mențin multă vreme 
piesele cu frecare în stare de 
funcționare dar folosește și 
motorului. Greșind bine la roți 
și reglind perfect frinele (in 
așa fel incit mașina să nu ră- 
m‘nă deloc Infrinatăț, mașina 
mea care este un autocamion 
poate fi împinsă cu mina de un 
singur om. In felul acesta mo
torul nu trage în greu și ca
pacitatea lui este bine folosită.

La prima vedere toate ace
stea par niște simple reguli teh- 
nide. De fapt sint și reguli teh
nice dar și metode fo osite de 
mine și de alți șoferi in munca 
de fiecare zi, metode pe care 
dacă nu le înțelegi profund, 
dacă n-ai conștiința avantaju
lui pe care ți-1 educ, dacă 
nu-ți pui întrebarea ce se in- 
tlmplă dacă faci așa sau faci 
altfel, rămin fără valoare.

La noi sint incă șoferi — și 
unii dintre ei tineri — care sca
pă din vedere aceste lucruri, 
care chiar dacă aplică astfel 
de reguli o fac mecanic fără 
să se gindească dacă aduc fo-

VOICU DUMITRU 
conductor auto la Autobaza f 

București

(Continuare în pag. 3-a)

Printre brigăzile fruntașe 
care lucrează la construirea 
celei de a doua instalații de 
cracare catalitică de la Ra
finăria nr. 10 din Onești se 
numără și aceea condusă de 
Boris Cațarschi. In fotografie: 
șeful de brigadă și cazan
giul Emil ian Oprea stu
diind planul de lucrări ce-l 

au de executat.

Primirea de către tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a d-lui David A. Morse

La primire au fost de față 
Chivu Stoica, președintele Con
siliului de Miniștri, 
Bunaciu, ministrul 

Externe.

Miercuri 30 martie 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
secretar al C.C. al P.M.R., a 
primit pe David A. Morse, di
rector general al Biroului Inter- 
aațional al Muncii care se află 
in vizită in țara noastră.

I960 
prim

și Avram 
Afacerilor

MPlecarea unor delegații ale U. T. 
in Cuba ți R. P. F. Iugoslavia

Biroului Comitetului 
Uniunii Tineretului 

în cursul aceleiași 
răsit Capitala 
spre Niș (R.P.F. lugos avia) o 
delegație a Uniunii Tineretului 
Muncitor care va participa la 
Seminarul despre munca volun
tară a tineretului, care se va 
ține înt-e 31 martie și 6 apri
lie a.c.

ziua de 29 martie a pă- 
Capitala îndreptîndu-se 

Havana o de’egație a Co- 
Central al Uniunii 

va

Central al 
Muncitor, 
zile a pă- 

indreptîndu-se

-în 
răwt 
spre 
miletului
Tineretului Muncitor, care 
part c'pa la lucrările celui de al 
IV ea Congres al Tineretului 
Socialist din Cuba.

DMega'ii este condusă de 
C-mlt-u Popescu, membru al

Manifestări 
închinate 

aniversării 
lui V. I. Lenin
• Bibi^oteca centrală 

A.R.LU.S. din București, râs- 
punzind interesului cititorilor 
săi, a fost înzestrată, in uJti- 
mul timp, cu noi lucrări apă
rute in Uniunea Sovietică, 
conscarate vieții și operei lui 
Vlcd m r llici Lenîri. Printre a- 
ceste îucron jffnt : „Tinerețea 
lui Lor in* de N. Necivolodo- 
va.și L Remicenko, „Lenin 
in Polonia’ de Valentina 
Ncidus. „D n vioța lui Lenin* 
de I. Foteva, „Lenin veșnic 
v u“, a 'bum de fotografii din 
viata și activitatea lui Lenin 
(Ed*tu'a ăe artă plastică, 
Moscova), un album înfăți
șând .’ocur^e unde a trăit Le- 
nin in Elveție (apdrvt în Edi- 
tura pentru 'torctură străină, 
Moscova), și ake lucrări,

• Zilele ocestea Teatrul 
Armatei a început un lung 
tumeu prin țoră, organizat 
in cinstea aniversării o 90 ds 
ani de la nașterea lui Vla
dimir llici Lenin. In codrul 
turneului, care va dura 32 de 
zile, vor fi prezentate in ma
rile orașe și in ce-'e mai im
portante centre muncitorești 
din țară, spectacole cu piesa 
„In numele revoluției* de M. 
Șatrov. Primele spectacole 
cu aceostă piesă au avut loc 
in orașele Brăila și Galați 
și s-au bucurat de o col dă 
primire din portea publicu
lui.

• La Țepu de Sus, regiu
nea Galați, a luat ființă o 
nouă gospodărie colectivă 
căreia, in cinstea celei de-a 
90-a aniversări a lui Vlodi- 
mir llici Lenin, i s-a dat de
numirea „Drumul lui Lenin*.

(Agerpres)

Proletari din toate țările, uniți-văl

cînteia 
(naratului 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Tînărul sudor Chirițâ Ion unul 

din fruntașii întreprinderii de 

poduri metalice-Pitești.

Primirea spontană, călduroasă 
făcută iui N. S. Hrușciov 

pe itinerariul francez
ROLEN 30. Trimisul special 

Agerpre, C. RADUCANU trans
mite : A 8-a zi « vizitei lui 
N. S. Hrușciov in Franța ți 
penultima zi a călător.ei sale 

I prin țară. inauitea tratniicelor 
cu președintele de Gasslle la re
ședința acestuia de la Rambouil
let a prilejuit inaituitu ocrpete 
o călătorie prisstr-una dintre cele 
mai vechi regiuni industriale ale 
Franței.

Lille ți orașul Roubaix s-au 
contopit aproape fi formează 
împreună o mare regiune indus
triali m care predomină între
prinderile industriei de prelucra
re a metalelor ți textili. Aici 
lucrează aproximativ 109.000 de 
oameni
/• ultimii ani, industria texti

li « acestei regiuni « trecut prin 
; dificultăți serioase in desfacere 
■ din cauza îngustării piețelor 

trod.ționale ți in primul rind

din cauza concurenței vest ger
mane.

In cursul dimineții în jurul 
orei 9 aclamat ca ți în zilele 
precedente de mii de oameni 
care au ținut incă o dată să și 
exprime sentimentele de sinceră 
simpatie ți prietenie față de U- 
niunea Sovietici, N. S. Hrușciov 
ți persoanele care il însoțesc au 
plecat din Ldle spre centrele in
dustriale JFattrelos ți Marcq-en- 
Baroeul.

La JFattrelos — prima «ca»’d 
in cursul dimineții — N. S. 
Hrușciov a vizitat filatura de 
lină „Amedee Prouvast". In a- 
propierea uzinei, în curtea ți în 
clădirea acesteia, muncitorii ți 
muncitoarele au făcui o calda 
manifestație conducătorului gu
vernului sovietic. El a fost 
intimpinat — după cum rela
tează corespondenții francezi — 
cu cin tecul sovietic tiMoecova

DII VIAȚA Șl MIJVCA 11VI I T I UI <||
Livada 

tineretului

Dealurile din jurul comunei
Sebiș, raionul Gurahonț, 
sînt favorabile culturilor 

de pomi fructii’erf. De aceea, 
mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., tinerii din G.A.C. 
„7 Noiembrie* s_au hotar t să 
amenajeze anul acesta o livadă 
a tineretului.

Aici se vor planta 200 de pomi 
fructiferi din care o mare parte 
meri și caiși. De la pepinierele 
din regiune se vor aduce puieții 
necesari pentru plantări.

îndrumați de tehnicianul a- 
g'onom Gîieorgt* Guide a, tine- 
rii au început lucrările. După ce 
a a curățat și marcat terenul, ei 
au început săpatul gropilor de 
plantare.

Organizația de bază U.T3L 
din G.A.C. va mobiliza tinerii 
la efectuarea tuturor lucrărilor 
de întreținere a livezii.

VITALIE MUNTEANU
bibliotecar

Trecerea în revistă 
a formațiilor artistice studențești 

din Cluj
Și în acest an. sala mare a 

Casei universitarilor din Cluj a 
devenit neîncăpătoare pentru stu
denții veniți să asiste la spec
tacolele prezentate de colegii 
lor. Studenții Insti
tutului agronomic 
„Dr. Petru Groza" 
au prezentat, d*s- 
chizînd trecerea în 
revistă a formații
lor artistice sluden 
ț»fti, ediția 1960, 
un program de mu
zici și 
populare, recitatori și soliști vo
cali.

lnlr-o ținută frumoasă, au 
apărui pe scenă studenții In- 
•iituiului politehnic prezen- 
tind un program de bri- 
gadi de agitație cu text variat, 
echilibrat, care a plăcui publi
cului ți care a reliefat succe
sele dobindite de studenții in- 
ftituiului în munca de fiecare zi, ■ 
precum și orchestra de muzică 
ușoară care a scos în evidență 
talente ți a cărei interpretare 
s-a ridicai uneori deasupra a- 
matorismului.

Universitatea Babeș-Bolyai",
alături de formații mai vechi cu

dansuri

tradiție cum rint corul, echipa 
de dansuri, colectivul de recita
tori, a prezentat formații 
neret brigada de agitație și or
chestra de muzică ușoară.

Institutul medico- 
farmaceutic a pre- 
zsntat un program 
de ansamblu am.pl.i. 
Corul a dovedit 
reale posibilități. 
Bine s-au prezentat 
ți formațiile de 
mandoline, de flu
ierați, echipa de 

orchestra de muzicidansuri ți 
ușoară.

RUSU ȘIRIANU

ti-

I.
student la Universitatea 

„Babeș Bolyai**

Din fier vechi, tractoare noi
Mobilizați de organizațiile 

U.TM. tinerii din întreprin
derile ți instituțiile orașului 
Rimnicu Fîlcea participă cu 
entuziasm la vast a acțiune 
patriotică de colectare a fie
rului vechi. In numai ei- 
teva zile. tinerii de la 
I.PR OE.l.L. Rimnicu Vil- 
cea in frunte cu secretarul co
mitetului organizației de bază 
U.T.M., Mircea llinca, au 
rtrins 22.090 kg. fontă pe care

Primăvoro în Cișmiglu.
Foto : P. PAVEL

Iși vor îndeplini 
angajamentul luat

In secția electrici a atelierelor 
centrale Pescâreasa din bazinul 
carbonifer Schilu-Golești, regiu
nea Pitești lucrează numeroși ti
neri. La începutul acestui an u- 
temiștii și-au luat angajamentul 
să economisească materiale în 
valoare de 15.000 lei.

Prin rebobinarea a doua 
transformatoare, a unui motor 
electric ți confecționarea a doi 
arbori motori din materiale eco
nomisite, tinerii au realizat, pînă 
în prezent, însemnate economii.

In fruntea acțiunii de economi
sire a materialelor se află ute~ 
miștii Stelian Libardi, Ion Pri- 
boianu, Victor Stancovici, 
Pirsan, Ion Mihălcescu, 
Vlaicu și alții.

ION MARGESCU 
tehnician miner 

Întreprinderea minieră Cîm- 
pul ung, raionul Muscel

Ion 
Ion

mea* interpretat în limba rusă 
de un grup de muncitoare. „Pri
mire spontană, călduroasă", ast
fel a fost apreciată în telegrame 
de corespondenții francezi în- 
tUnirea lui Nikita Hrușciov cu 
muncitorii acestei uzine. I^ui 
N. S. Hrușciov i s-a arătat ăici 
printre altele, o mașină d? 
multiplicat folosită în 1943 la 
imprimarea unor manifeste . care 
au chemat tineretul regiunii .să 
se înroleze în forțele de rezisten
ță. Una din muncitoarele cele 
mai virstnice din uzină i a oferit 
lui N, S. Hrușciov în numele to
varășelor ei de muncă un baro- 
meiru-termometru. El s-a foto
grafiat cu ea. ți cu alți muncitori. 
După o scurtă vizită în între
prindere ți după cîteva însem
nări în albumul de impresii, 
prin care ți-a exprimat satisfac
ție în legătură cu primirea de 
care s-a bucurat, Nikita Hruș
ciov, luîndu-și rămas bun de la 
personalul filaturii, s-a îndreptat 
spre Marcq-en-Baroeul, unde a 
vizitat țesătoria de bumbac a fir
mei ..Boussac**. Patronul între
prinderii, cunoscutul industriaș 
francez Marcel Boussac care a a- 
vui nu de mult prilejul in cursul 
unei călătorii în Uniunea Sovie
tică să fie primit de Nikita 
Hrușciov, a făcut onorurile de 
gazdă.

Programul vizitei a realizat 
în paralel pe de o parte exami
narea instalațiilor și procesului 
de fabricație, pe de altă parte 
o ,.paradă a modei* produselor 
firmei Boussac, prezentată de 
manechine sosite special din Pa
ris, în prezența Ninei Petrovna 
Hrușciova.

Cind N. S. Hrușciov s-a apro
piat de mușina sa pentru a se 
înapoia la Lille, prin mulțime 
ți a făcut loc o tînără munci"1 
toare în halat albastru. O chea
mă Lilly Paillet. Ea întreabă 
dacă poate să siringă mina înal
tului oaspete. Desigur, spune ri* 
zind Nikita Hrușciov .După aJ- 
ceasta zeci, de muncitoare în
tind mîinile pentru a-i strînge 
mina șefului guvernului sovietic.

eu ți încărcai-o în vagoane cu 
destinația Uzinele „Ernst 
T haimana** Orașul Stalin. 
Printre cei care s au eviden
țiat in mod deosebit în acea- 
stă acțiune se numără tinerii 
Gheorghe Greșiți, Fota Oc
tavian ți alții.

Și tinerii de la autobaza 
l.R.T.A. Rimnicu Vîlcea au 
îmbrățișat cu căldură această 
acțiune. Intr-o singură zi ei 
au colectat ți predat la I.C.M. 
cantitatea de 6320 kg. fier 
vechi. Tinerii Nicolae Cons- 
tantinescu, Gheorghe Pana- 
ii și Dumitru Ungureanu, 
membri de partid, Gheorghe 
Dabu, Alexandru Popescu ți 
Ion Popa, utemiști, sini doar 
cițiva dintre acei care prin 
munca lor însuflețită au cons
tituit un exemplu demn.

ION M. RIZO1U
£ funcționar

(Continuare în pag. 4-a)

Colectiviștii din Ciochina raionul Călărași au început semănatul sfeclei de zahăr.

La taraba prostului gust
Să muncească, i s-a părut 

cumplit de dificil lui tutungiu. 
Așa că, după terminarea școlii, 
a preferat să se apuce, pe dont 
propriu, de... comerț. Dar, de un 
comerț „original*4.

Marfa și-a etichetat-o preten
țios : „versuri*; versuri, mai 
mult sau mai puțin tunătoare 
din coadă, mai mult sau mai 
puțin certate cu logica, ortogra
fia și bunul simț. La preț, s.a 
dovedit adeptul tocmelii.

A izbutit să se pripășească pe 
lingă artiștii amatori de la Or
ganizația comercială locala mix
tă Călărași.

Membrii brigăzii l-au primit
cu inocență printre ei.

L-au înscăunat, fără multă 
vorbă, textier al brigăzii artistice 
de agitație a întreprinderii.

L-au plimbat la București, la 
spectacole de estradă, pei.tru 
„documentare".

I-au stimulat nervul „poetic".

copleșindu-1 cu cele mai subtile 
Și... substanțiale atenții.

Apariția „creației* eterogene, 
avind în subtitlu pretenția de 
„pseudoestrada* a stîrnit stu
poare^ printre artiștii amatori. 
Dar...’’aceștia nu erau „crea
tori*^?!). S-a trecut la punerea 
textului in scenă, peste capul 
Casei raionale de cultură.

Tinerii au sugerat, la repetiții, 
unele modificări. Veto-ul cate
goric al autorului i-a intimidat 
însă. Amenințarea cu retragerea 
textului și invocarea „drepturilor 
de autor* i-a speriat de-a bine- 
lea.

Așa se face că, de la tribuna 
brigăzii artistice de agitație, în 
numele salariaților întreprinde
rii, au fost rostite cuvinte vulga
rizatoare.

Au fost recitate asemenea 
„versuri* împrumutate din lim
bajul pestriț și fără perdea" al 
cupletelor de altădată:
, „Să nu-ți pară rău de vorbă /

Mai ales cînd ești c-o puică ./ 
Dar cînd turuie gurița J Vrei și 
fată, vrei și țuica* / sau: „Qh, 
fere^te-te de Oașe J Căci te-atin- 
ge pe cocoașe*.

Cp asemenea vulgarități, din 
care exală imoralitate și incul
tură, s-a prezentat brigada de 
agitație în fața spectatorilor, 
sfidind bunul simț. Brigada și-a 
nesocotit astfel însăși menirea 
ei, aceea de a contribui la edu
carea oamenilor muncii, la lăr
girea orizontului lor politic și 
cultural, la formarea eticii noi, 
socialiste.

Ce-au făcut utemistii din bri
gadă ? N-au îndrăznit să-1 „su- 
pere* prea mult pe Tutungiu cu 
observațiile lor. N.au vrut să 
piardă „valoroasa* lui colabo
rare. I-au debitat însă papagali
cește alcătuirile în flagrantă 
contradicție cu principiile noastre 
etice.

Bineînțeles, Tutungiu are o ex
celentă părere despre „arta* sa.

Ba mai mult. T-a obligat pe în
șiși membrii brigăzii să-i facă 
reclamă, chiar pe scenă :

„Frumos cîritec. Tu l-ai com
pus ?“

„Pe naiba 1 Autorul textului 
de brigadă*

„Frumosul’ cîntec* are drept 
cea mai „izbutită* parte urmă
toarea exprimare incoerentă, re
petată cu sîrguință de cîteva ori 
în cuprinsul textului :

„Emoția te prinde.
Și-atîta foc emani"... etc.
E scris „adine* într-adevăr.
Dacă în scoaterea la iveală a 

„talentului scriitoricesc* întîm- 
pină mari dificultăți personale, 
Tutungiu găsește în schimb corn- 
pensație în comerț. Aici e mv 
spontan și, mai ales, mai inteli
gibil. Cînd pretinde 300 sau 409 
de lei, „plus unele amănunte*,

B ARION
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Cum organizăm munca politico-educativă 
in rindul elevilor

Tribuna secretarului 
organizației U. 7. M. din școală

In discuția adunării generale U. T, M.

Despre pasiunea în muncă
Pentru a cunoaște 

mai temeinic 
eroica luptă 
a partidului

Imp rău nâ cu flntreg colec
tivul clasei noastre, am vizi
tat zilele acestea. Muzeul de 
istorie a Parțialului Munci
toresc Ro-rrwn. Aibi timp de 
cîteva ore, aiscuiltîmd expli
cațiile detailate ale ghidului, 
urmărind cu atenție sutele 
de exponate, aicn parcurs, 
aevea parca, deceniiille de 
luptă glorioasă a clasei 
noastre muncitoare, condusă 
de partidul său.

Grupul nostru format din 
47 de elevi, s-a oprit în fața 
fiecărui document expuis, a 
cercetat date și fapte din 
trecutul irevoluționor de lup
tă a clasei muncitoare, sub 
conducerea partidului. învă
țasem despre acestea și la 
orele de istorie. Dar acum, 
în fața documentelor care 
ilustrau veridic faptele des
pre care citisem, cunoștințele 
s-au întipărit mai puternic 
în memoria noastră.

în clasa noastră s-a discu
tat mult despre această vi
zită la Muzeu. Și discutind 
despre necesitatea ca noi, 
utemiștii, să cunoaștem te- 
rneink tradițiile revoluționa
re ale clasei muncitoare in 
frunte cu partidul său, am 
hotărit să facem vizite și fa 
locurile istorice legate de is
toria de luptă a poporului

Munca de educație comunistă a elevilor 
este foarte complexă. Ea stă în centrul tu
turor acțiunilor organizației noastre U.T.M. 
Adunarea generală U.T.M. joacă, însă, un 
roi esențial în activitatea educativă desfășu
rata de organizația U.TAI.

Depinde însă ce se discută în adunare. 
Căci am ținut și noi unele adunări generale 
U.T.M. în anul școlar trecut, a căror temă 
era mereu aceeași — analiza muncii în cla
ia — deși colectivul ridica mereu alte pro- 
blanc, oare puteau fi rezolvate cel mai bine 
în adunarea generală l_ .T.M.

Tocmai aceste probleme ne-au sugerat 
nouă, anul acesta temele pentru adunările 
generale U.T.M.

La început de an, clasa nu constituia un 
colectiv închegat, elevii veneau de prin alte 
ciaee și fiecare își vedea de treburile sale — 
măi învățau, alții nu, nu se manifesta de 
M spiritul de întrajutorare. Am organizat 
atunci o adunare cu tema -Succesele mele, 
surcese ale întregului colectiv". Apoi, am 
observat că mai sînt unii elevi ce cred în 
mperstiții. Am hotărit, ea urmare, să orgi 
nivăm o adunare generală ILT-M. cu tema 
-Caracterul retrograd al superstițiilor-. De 
asemenea, s-a organizat o adimare generală 
l’.TM pe tema Jlenhxnrile regimului de 
m-xra t-popula r".

Iată cum s-a desfășurat idtima noastră 
adunare generală U.T-M.

Tema adunării er> propusă de utemiști. 
Voiam să punem citeva întrebări de con- 
<nnță unor colegi care nu-și făceau datoria, 
cran indiacipiimți. Și am găsit că adunarea 
generală este cel mai bun radru pentru 
dezbaterea unei astfel de probleme legată 
dr pasiunea în muncă. de comportarea 
elevilor.

O utemistă. Marilena Vomicescu, a primit 
rarruu $ă facă referatul. Ea l-a pregătit 
ra ajutorai biroului UTM. al clasei. Se 
■riu ia referat ce se cere de la un elev al 
grabi aerai re de astăâ. In primul rmd. să

considere învățătura ea o datorie patriotică, 
să muncească cu dragoste, să respecte mun
ca și pe acei ce muncesc, să aibă o compor
tare demnă, cinstita. Se vorbea despre cerin
ța ca elevul să «ibă o atitudine tovărășească, 
manife9tînd spirit de întrajutorare, dar, în 
același timp să fie exigent cu colegii.

„Pildă pentru noi sînt tinerii muncitori 
— spunea referenta. Am cunoscut cu toții 
pasiunea cu care își îndeplinesc sarcinile 
tinerii muncitori pe care i-am întîlnit acolo 
unde am lucrat în orele de practică, vizitînd 
întreprinderi. Am admirat pasiunea, perse
verența cu care învață 
de la seral, 
clasei, aceste

La această 
utemiștii în 
riri concrete 
indisciplinați. 
maturitate acestor întrebări de conștiință.

Da, desigur, sînt printre noi utemiști a 
căror muncă și comportare dovedesc o ți
nută morală înaintată — a fost primul răs
puns dat în adunare. Cornelia Vîlu, de 
pildă, este cea mai bună elevă. Nu ne a- 
mintim «ă fi fost vreodată criticată pentru o 
notă proastă, să nu-și fi pregătit vreodată 
lecțiile. Cine are de întrebat ceva, de cla
rificat o problemă, cui se adresează ? Cor
neliei. Și alături de numele ei pot fi adău
gate multe altele.

Dar Silviu Alexe, Gabriela Pîrvulescu, 
Eugenia Panduru. ce au de spus ? Notele la 
limită și slabe pe care le obțin sînt mărturie 
că nu și-au pus vreodată întrebarea : ce fac 
eu m merit titlul de elev al unei școli noi? 
Dar. in adunare s-au simțit datori să răs
pundă. Analiza pe care a făcut-o fiecare 
dintre aceștia muncii proprii, i-a făcut să se 
rușineie. Ce puteau spune despre ei ? Doar 
că nu învățaseră, că iroseau vremea, înșelînd 
încrederea colectivului, speranțele părinților.

Adela Voinescu. luînd cuvîntul în adu
nare spunea: „Omul nou trebuie să fie cin*

tinerii muncitori 
îndeplinim și noi, toți elevii 
cerințe 
întrebare trebuia să răspundă 

adunare. Referatul făcuse refe- 
la elevii care nu învață, sînt 

cerîndu-le să răspundă cu

stil, demn. Pot spune elevele Mariana Ilie 
și Antoaneta Kabel, că au dat dovadă de 
cinste ? Ele au încercat să copieze la teaa 
de anatomie, să mascheze lipsa de pregătiră 
prin înșelarea profesorului. Este aceasta 
cinste ? Sau, de pildă Elena Boceanu soco
tește că și-a ajutat colegele suflîndu-le Ir 
lecții ? Așa înțelegea ea întrajutorarea ?

„Părinții noștri, muncitori, luptă în pro 
ducție pentru realizarea sarcinilor economice 
pentru a d-a produse mai multe și de bună 
calitate — spunea eleva Cornelia Vîlu 
Munca noastră este învățătura. Iar nouă ni 
se cere să învățăm mult și temeinic. Iată, de 
pildă, dacă părinții noștri, muncitori, n-ai 
fi atenți la locul de muncă, ar discuta în lot 
să urmărească mașina, ei ar da rebuturi 
producînd pierderi. Așa și în clasă : daci 
utemistele Paula Hohenecker și Mariana Uit 
nu sînt atente la orc, ele pierd foarte mull 
din explicația profesorului și asta se con 
cretizează. în notele proaste pe care le obțin 
aceste eleve. Este și aceasta o pierdere :| 
vreme irosită, însușirea unor cunoștințe cart 
se uită imediat după ore.

Discuțiile au fost foarte aprinse, fiecart 
utemist se simțea dator să vină în fața 
adunării să facă o analiză amplă asupri 
muncii pe care a desfășurat-o.

Ne pusesem mari speranțe în adunarei 
generală U.T.M. Și, într-adevăr, adunarea J 
ridicat o problemă de educație de mart 
acuitate pentru colectivul clasei, ajutînd fie 
cărui utemist să înțeleagă că a fi elev a' 
unei școli socialiste înseamnă să înveți, si 
muncești cu pasiune, cu răspundere, așa cum 
fac muncitorii și ceilalți oameni ai munci 
din țara noastră.

VASILICA TARAN!
secretara biroului U.T.M. al clasei 

a X-a C
VIORICA ANDRIEȘ 

membră in comitetul U.T.M.
al Școlii medii nr. 6 — București

nostru.
Aceste vizite vor fi eșalo

nate intr-un timp mai lung și 
vor fi făcute respecți nd u-se 
ordinea istorică in core au 
avut loc diferitele eveni
mente. Astfel, vom vizita 
piocc comemorativă din fosta 
Piața a Teatrului Național, 
locul unde a fast cosa din 
strada Sft. Ionică, unde a 
avut loc Congresul de cons
tituire cl P.C.R., casa din 
strada Ecoului nr. 29, care 
a găzduit o tipogrofie ile
gală a partidului și unde, in 
perioada iulie-septembrie 
1932 a apărut ziarul „Sân
tele”. Vom vizita, de aseme
nea, casa din strada Mitro
politul Grigone nr. 69 unde, 
in martie 1932, s-a ținut con
ferința pe țară a muncitori
lor ceferiști eu ocazia căre
ia tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a fost ales 
secretar al Comitetului Cen
tral de acțiune pe țară, al 
muncitorilor ceferiști, Atelie
rele Grivița Roșie, cosa din 
Calea Victoriei unde a fost 
instalat înoepînd din anul 
1939 postul de radio Romi- 
nla Liberă eta.

înaintea fiocărei vizite vom 
solicita sprijinul tovarășilor 
profesori pentru a ne vorbi 
despre semnificația eveni
mentului pe care-l aminteș- 
te locul unde vom face vizita.

Aceste vizite pe care le 
vom face încă din această 
vacanță, ne vor ajuta să cu
noaștem mai temeinic is
toria partidului nostru, să 
înțelegem și să prețuim mai 
mult viața ' de astăzi pentru 
fericirea căreia au luptat și 
și-ou dat viața fii devotați 
oi clasei muncitoare.

LEONIDA STANOIL! 
secretarul biroului U.T.M 
dl clasei a X-a A din Școala 

medie „Gheorghe LazUr" 
București .

Ce au învățat elevii 
pregătind o expoziție

Expoziția ccosu te 12 vitri
ne auri. Inar-c virai se 
află o -hartă. nesecată te 
elevi, care vnra'șeaza se
rile construcții ale sooal-s- 
muiui in țara noastră Ur
mează apoi celelalte vUrute. fie
care jlustrmd o temă ca: fru
musețile RvP.R., ale regiunii 
Cluj, raionului Turda, orașu
lui Turda, flora naturală și cui. 
tivată a regiunii, întreprinderile 
„Electroceramica”, „9 Mai”, U- 
zinele chimice, întreprinderile 
„Sticla”, „Cimentul” din orașul 
Turda, Școala medie „Mihai V:- 
teazu”, arta și cîntectd popu
lar etc.

Expoziția constituie o certe 
deschisă, cu pagini mar: și oi 
ilustrații bogate, din care eleve 
învață mai ușor, pe cale intui
tivă, anumite .acrar legate de 
viața din trecut și din prezent 
a oamenilor muncii din patra 
noastră. Expoziția are o mare 
valoare irtsfructiv-educativt.

Dar munca desfășurat, pentru 
realizarea expoziției este tot atft 
de folositoare ca și exoocția to- 
săși, dacă nu chiar mai Bolț. 
Fiecare clasă a primit sare, na 
realizării unei vitrine sa* a 
luatrării unei teme. Fiecare eter 
s-a străduit să coatrfci* la gă
sirea celor mai interesante ter
me de prezentare, a cefor axai 
semnificative exemple, totagra- 
fii, documente, obiecte. Ce care 
aveau de prezentat cite o iatre- 
pri refere. au făcut virili ta în
treprinderi, au discuta, cu 
muniști, cu muncitorii mai teste 
nici, cu cei tmer. cu condu<*- 
rea intreprinder Prin astfel fe 
vizite, elevii Vîăduț Vatate, Sra- 
pălean Marin. Călina Giifc-:. ia 
Uzinele chimice, cri dintre IX-a. 
la „Electroceramica” și aJți elev.

ac stnra s bagat -ratrraU ca
ne cteeg- te Vtnrhr.m, tete- 
graf ■_ Aoc a* carete aru- 
vete. • bata aeremte care 
distrau viata poacruaa te ac. 
regimhă -ooțaejese. O
mirt aseațe s-a cat sfacerî 
macenereScr cai* .hâtra* erata 
de «star, din «ar . eg*~ar*-- te- 
mocrat-pepuiar. Au fost scusaae 
documentai» pornir- și a* gu
vernului care ajuna: pe e*v. 
nu puma: ia prezentarea ktăp- 
tuirilo.- recede. car b a featec- 
gerea =«: tace, o* șr xmscs a 
tracsiorBardor oc tara urase-1 

După srringerea reaSer^-său. 
munca de selacțjxur* * yejr- 
tara a rcaterafcuu a tas te 
asemecea foarte fcăovzar* ete- 
vitor. Ejee* te cana a Xi-a 3 

ca*rr"ugrv=1ae prie anosta 

toată adbteta lor te Stea ă^c. 
hă că tebaarreteec* te care te 
frecat w oarecare atete or- 
tate jretere* *a* F tef - 
te per**«te te t*"» *•
fusăer. toczrteteoâe te căc-e. 
i horeai de-a hagad p tee-a 
late tare, păteze a*ăn ter-la- 
kr. ihitea tea c*!U * jrasi 
touanat ras* u a* de teuft 
era atep te *1» țări.

Orapd -nsăr*. Ttatee. a rac îs- 
oat te ani pterv oopclare; dc- 
tr-ac ora* iteter de pmrreae. a 
dre*r : aa ora* c. peste * fe 
latre *. stee și o ocyda rt 
cat* a mate de la 15. 300 — 
la tarate or.

Cnoteerea mai teme:-r<i * 
ourdor minări ale țării cea- 
ste*. aiadria oectra •nfaptmr.l* 
poporahr coste* de partid — 
iată ce au dștigat elevii din 
școala ao*st-ă pregătind exoo- 
zrha. Totodată eieni au simțit 
*i fteeorau te a cootrtei și ei 
ce toata tortele la o ți mai mare 
JaăLre.rv a tarii, la realizarea 
tarcirakr tratate de partid.

Despre v ahrartâ educativă a 
exooeitiei fi a reaKzării ei, s-au 
cooms ca Solii — profesori și 
elevi. Aceasta este excl-cația fap
tului că expoziția noastră nu 
este coțlssderiU definitiv indie, 
iati. Ea se îmbogățește mereu 
eu nor teme și cu noi documen
te. Ba. mai mult, in fiecare cla
să au început sa apară panouri 
pe anumite teme.

Pentru sărbătorirea aorversă- 
rii zilei de naștere a lui V. 1. 
Leain, utemițtfi din școala noa
stră au hotărft, ca pe lingă adu
nările tematice, programele ar, 
listare, conferințe, sa pregătea, 
scâ și cu acest prilej o expozi
ție. Gteva vitrine vor prezenta 
rspede din viața și activitatea 
lui Lenin iar altele, operele lui 
Lenin. In felul acesta elevii vor 
cunoaște mai bioe pe Lenin, con
ducătorul Marii Revoluții Socia- 
liste din Octombrie, marele das
căl al proletariatului, prietenul 
apropiat al tineretului. Alunea 
pentru realizarea acestei expozi
ții a și început. Se studiază via. 
ța ți activitatea lui Lenin, se 
string fotografii, picturi, cărți.

Expoziția a devenit fn școala 
noastră o activitate permanen
tă ea constituind o formă eficace 
și accesibilă in munca de educa
ție politică a elevilor.

•ooc—c e Of

tahrraora oo tcă cu ojuto» 
iul globului.

Foto: F. PAVEL

Elevi ai citorva școli medii din lași vizitînd casa memorialâ 
„llie Pintilie” din localitate.

Foto : P. POPESCU

NAGV AGNETA
secretara organizației U.T.M. 
de la Școala medie „Mihai 

Viteazu*‘.T urda

Informările politice

•rate arawte te on. tete 
■n. te «rate tecates*. prafeso- 
mtewte, <* spngte birou- 
ta: U.TJă de clasă organizează 
iteimfei pottoce pe cefe mai 
importate probleme interne și 
extenre. Experiența noastră ■ 
doiedu. insă, că informarea po- 
IiticA stfrnește in mod deosebit 
interesul efevdor atunci cfnd ia 
pregătirea ei alnt atrași cu toții.

lată cum am pregătit informa, 
rea in legătură cu vizita tovară- 
șahti Hra*ck» in Statele Unite. 
In prinaa rind am anunțat cu 
muh tnamte data și tem* ei. Di- 
mmaața, in clase, elevii citeau 
materiale din presă legate de vi* 
zita tovarășului Hrușcioi. Ele- 
vii au vizionat, pe clase, intovă- 
rlșiți de proiesorii-diriginți. jur
nale cinematografice dedicate vi. 
zitei tovarășului Hrușciov. Prin 
organizator» de grape U.T.M. 
și tovarășii prOfesori-diriginți, 
elevii au fost îndrumați să citea, 
aci și alte materiale legate de 
problemele actuale ale luptei 
pentru pace. Elevii urmăreau pe 
hartă itmerariul vizitei, notau 
faptele cele mai interesante.

Intre timp, eu care aveam să 
țin informarea, am consultat o 
serie de materiale documentare 
legate in general de politica de 
pace dusă de Uniunea Sovietică.

In ziua și la ora stabilită am 
venit in fața elevilor și am vor
bit pe baza punctelor dinainte 
stabilite. Elevii au venit cu date

in plus, au relatai aspecte pe 
care le-au reținut îndeosebi in 
timpul vizitei. Citiseră foarte 
mnli.

Care • fost rezultatul î Ce 
toacfazfe tt poate trage din dis- 
C*ba ampli penată pe margi- 
aea expaoee* ■ fniormarea polc 
rere a lia ir* rfar Muu te- 
așter 1« eievtear națărt impor
tanta tatork* a vizitei tor ar ă- 
ptei Hgușciov ia Statale Unite.

Faptul că toți etavu au fost 
•teași la pregătirea acestei m. 
formări, le-a stir nit și mai mult 
interesul pentru urmărirea eve- 
nimeotetor internaționale, pentru 
citirea presei. Exista o întrecere 
intre ei, ambiția ca fiecare să 
vini cu complectări cit mai am
ple, cu amănunte interesante. Și 
in acest scop au studiat foarte 
mult, au căutat surse de docu
mentare și in afara celor reco
mandate.

încă de clod am agat de vi
zita pe care o întreprinde N.S. 
Hrușctov In Franța, am început 
să pregătim o nouă informare 
politică cu această temă. De 
data aceasta am anunțat-o mai 
din vreme, pentru ca elevii să 
aibă timp să studieze. Acum ei 
vor pregăti și fotomontaje pe 
această temi, folosind fotogra. 
fiii* care apar in presă. In fie
care clasă biroul U.T.M. se o- 
cupâ de felul cum studiază ele
vii, le indică materialele la care 
să apeleze, pentru a se do
cumenta cit mai bine și mai ales 
ii Îndrumă să urmărească eveni
mentele politice internaționale la 
zi. Informarea va avea loc după 
vacanța de ' ’ - -
și de data 
rezultat al

primăvară. Sperăm 
aceasta tntr-un bun 
informării politice.

ION 
secretarul 
din Școala

CUCIUREANL 
organizației U.T.M. 
medie mixtăHirlău

ta cercul de învățămint poli-

tic. Cursonții » elevi la

Școala medie nr. 1 din Ba

cău @ își notează cu atenție

problemele expuse de pro

pagondist

Excursii pentru cunoașterea patriei
In școala noastră 

— Școala medie nr. 
5 din Orașul Stalin — 
o rgani za rea eacu rsi i-
lor a devenit o tra
diție. Valoarea aces
tor excursii este in- 
contestabila. Elevii 
văd cu proprii lor 
ochi ceea ce s-a rea
lizat in anii regimu
lui democrat-popular 
Stau de 
muncitori, 
muncitori, 
viața acestora, 
ca lor avintată 
tru construirea 
lismului în 
noastră.

în a fata excursii
lor de durată, la fie
care sfîrșit de săptă- 
mînă se organizează 
excursii pentru cu
noașterea regiunii, a 
orașului. Ne am dat
seama că întotdeau
na reușita unei 
excursii depinde în 
mare măsură de felul 
cum a fost ea organi
zată, de ingeniozita
tea, de priceperea ce
lor care o conduc. 
De aceea strădania a 
fost îndreptată spre a 
organiza cîț mai bine 
fiecare 
fiecate 
excursie e precedată 
de o susținută muncă

vorbă cu 
cu țărani 

cunosc 
mun- 
pen- 

socia- 
patria

excursie. De 
data, o

organizatorica, dc o 
popularizare largă a 
ei in rindul eletHor.

Vara trecută 
făcut o excursie 
Moldova. Ne-am 
grijă din timp 
facem cunoscute 
levilor “ “ 
excursiei.

Și iată cum : în 
primul rind, pentru 
cuitoașterea — — 
riului 
hartă 
unde 
prim, 
diată 
care 
excursie^ S-au organi
zat apoi referate des
pre fiecare loc mai 
important pe care 
aveam să-l vizităm. 
Am discutat, de pil
dă, despre Hidrocen
trala de la Bicaz, 
despre șantierul de 
la Onești și Săvinești, 
despre monumentele 
și locurile istorice ale 
Moldovei. Unele re
ferate au fost însoțite 
de proiecții de dia- 
filme, de fotografii.

în felul acesta am 
procedat la fiecare 
excursie care s-a or
ganizat. Și la cea de 
pe Valea Jiului, sau 
Delta Dunării, și la 
cea de pe litoralul

am 
în 

în
să 
e- 

obrectivele

itinera- 
s-a alcătuit o 

cu locurile pe 
aveam să ne o- 
Ea a fost stri
de fiecare elev 

mefgea în

îmi amintesc cucit- 
interes și curiozitate 
au vizitat elevii Șco
lii noastre Combina
tul Siderurgic-Hune- 
doara. Am fost pri
miți cu multă priete
nie de către munci
tori. Am cunoscut și 
ne-am împrietenit la 
Hunedoara cu mulți 
tineri. Erau de vîr- 
sta noastră. Ne-au 
povestit cit de fru
moasă este munca de 
oțelar, cite bucurii a- 
duce. Lucruri intere
sante au văzut elevii 
noștri la Reșița, în 
minele de la Petro
șani, pe șantierul de 
la Bicaz, și în toate 
celelalte uzine, fa
brici sau șantiere pe 
care le-am vizitat.

Prin excursii, școa
la, organizația UTM 
a urmărit în primul 
rind să facă cunos-

cute elevilor trans
formările petrecute 
in țara noastră in 
anii regimului demo
crat-popular. uria
șele realizări obți
nute de 
muncii din industrie 
și agriculturi, sub 
conducerea partidu
lui.

Vara trecută, școa
la noastră a făcut o 
excursie prin regiu
ne. Printre alte o- 
biective importante 
am Vizitat și gos
podăria agricolă co
lectivă din H arman. 
Elevii au rămas im
presionați de tot 
ce-au văzul acolo. 
Gospodăria este mi
lionară, țăranii mun
citori trăiesc în case 
mari, noi, au apara
te de radio, cine
matograf modern, că
min ciĂtural 
și frumos. Au 
barele pline. 
15—20 de ani 
urt.kă n-aveau 
măcar școală,
vii au aflat atunci 
multe lucruri des
pre viața de mizerie 
care au dus-o în tre
cut țăranii muncito
ri. Și fiecare s-a con
vins, în urma aces
tei vizite de schim-

mare 
ham- 

Ca 
in 

nici 
Ele-

bă rile uriașe 
s-au petrecut în 
ța țăranilor muncito
ri din Hărmcm în 
anii Oceștig.

Viața nouă feri
cita pe cate tr tră
iește astăzi poporul 
nostru, au cunoscut-o 
oierii și atunci cind 
au vizitat uzinele 
Steagul Roșu'*, o- 
rașul Victoria și toa
te celelalte centre și 
obiective industriale 
din regiune. Din dis
cuțiile cu muncitorii 
ei și-au dat seama 
de atmosfera de 
muncă avintată care 
exista în fabrică, in 
uzina, de înaltul 
spirit tovărășesc, de 
pasiunea și entuzias
mul cu care muncise 
aceștia A m cunoscut 
perseverența cu care 
învață muncitorii 
pentru a se perfecțio
na continuu, . con
dițiile optime care li 
s-au creat pentru a 
realiza acest lucru.

care 
tia-

De multe ori, în 
urma organizării u- 
nor vizite la diverse 
obiective industriale 
la gospodării agricole 
colective sau de stai 
s-au inițiat, pe cla
se sau pe școală, dis
cuții legate de pro
blema viitoarei profe
siuni. Și au fost 
multi elevi, care, în 
urma acestor viiiteși 
discuții, după ce au 
terminat școala, au 
plecat să se califice 
ca muncitori în pro
ducție. De pildă a- 
cum. absolvenți ai 
școlii noastre lucrea
ză la Combinatul 
chimic de la Făgăraș, 
la Uzinele de tractoa
re din Orașul Stalin 
și încă în alte cîteva 
întreprinderi din re
giune.

ADELAIDA 
BEALGOVSHI 

secretara comitetului 
U.T.M. de la Școala 

medie nr. 5 — 
Orașul Stalin

I

Timoșenko Andrei din ctasa

IX-o A o Școlii medii nr. 1 

„Nicoloe Bălceseu“ din Bucu-

la

o

a

rești este fruntașul clasei 

învățătura. Dorința lui de 

cunoaște cit mai mult, de

studia literatură politică, 

științifica, de a citi literatura 

este bine cunoscută de toți 

colegii lui. El și-a întocmit o 

valoroasă biblioteca perso

nală.

Pagina elevului



Interpretîndu-l 
pe cel mai uman 

dintre oameni

capacitatea a- 
om de a cuprinde 

de 
să

mai uman dintre 
mult ca în orice al-

probleme în 
reda u trasă-

Gnd acum doi ani - ca 
p-oaspăt absolvent al Institutu
lui de Teatru - mi s-o propus 
să interpretez rolul lui Lenin în 
piesa „Orologiul Kremlinului" 
de N. Pogodin, ideea mi s-a 
părut mai mult decît îndrăz
neață, Eram foarte tînâr și întru
chiparea genialei personalități 
a lui Leriki necesita maturitate 
artistică, bogată și îndelungată 
experiență. Mă aflam in fața 
celui mai greu examen : trebuia 
să-l întruchipez pe Lenin in 
plină maturitate, să-l redau așa 
cum îl poartă fiecare dintre noi 
în suflet, în minte. Să redau 
luptătorul și gînditorul marxist, 
devotat fără nki o rezervă cla
sei muncitoare, 
cestui mare 
© pluralitate 
același timp 
turtle celui 
oameni. Mai 
tă piesă rolul implica maximum 
de răspundere.

Pentru o reuși să cunosc figu
ra marelui Lenin, a trebuit să ci
tesc, să aprofundez numeroasele 
scrieri ale genialului conducător 
al proletariatului. Cunoștințele 
politice căpătate în anii de stu
diu m-a-u ajutat mult la revede
rea unor lucrări scrise de Lenin. 
Am început să aprofundez nu
meroasele amintiri lăsate de 
contemporanii săi. L-am cunos
cut astfel pe Lenin in cabinetul 
său de lucru, l-am cunoscut în 
deportare, la ședințele ilegale, 
i-cm cunoscut dăruirea sa tota
lă idealului comunist, patosul 
său revoluționar, ura sa împotri
va orinduirii exploatatoare, per
severența cu care lupta pentru 
rezolvarea tuturor problemelor 
de pe poziția clasei muncitoare, 
de pe poziția marxismului, ex
traordinara lui putere de con-

A

a intrat parțial InMiercuri . ,
producție Fabrica de mobila din 
MiiitariBucurești, aparținind
Ministerului Economiei Fore
stiere. Noua întreprindere a in
dustriei lemnului are o capaci
tate anuală inițială de produc
ție de 8.000 garnituri de mobHâ 
din plăci aglomerate. Fabrica 
este dotată cu utilaje moderne

INFOR
Miercuri seara, dl. Da vid A. 

Morse, directoi general al Bi
roului Internațional al Muncii, 
care ne vizitează țara, s-a în
tâlnit in holul hotelului Athenee 
Palace, din Capitală, cu repre
zentanți, ai presei centrale și ra- 
dioteleviziunii pomlne.

Oaspetele a făcut o declarație 
și a răspuns la întrebările zi>a- 
riștilor în legătură cu unele as
pecte ale activității O.I.M. și cu 
vizita sa în R. P. Romînă.

♦
La 29 martie, la locuința am

basadorului R. P. Polone la 
București, Janusz Zambrowicz, 
a avut Joc un recital susținut de 
pianistul polonez Wladyslaw Ke-

------•------ - ——-

La taraba 
prostului gust
(L'rmare din pag. l-a) ----- •------

pentru „confecționarea* unui 
text de brigadă de exemplu, se 
face repede Înțeles.

Iar dacă cineva nu pricepe, 
eau refuză cu indignare să facă 
asemenea neguțâtorie, are soarta 
Școlii mecanice din Gălărași 
care i-a solicitat cu asiduitate 
colaborarea, dar s-a dovedit a fi 
insolvabilă. 6a atare, a fost 
„văduvită" de prețioasa lui în, 
drumare „poeiico-artistico.este- 
tică*.

Ac fi foarte bine dacă brigă
zile de agitație ar fi „văduvite" 
de-abinelea de „prețioasa" co
laborare a lui Tutungiu care să 
fie îndrumat să se apuce de o 
muncă cinstită, renunțînd la 
„creația" de vulgarități.

Infiltrarea lui Tutungiu în ac
tivitatea brigăzii artistice a or. 
ganizației comerciale locale mix. 
te din Gălărași este urmărea fe
lului defectuos in care a fost în
drumată aceasta de comitetele 
Sindical și U.T.M., Care s-au 
mulțumit doar să știe că există 
în întreprindere brigada artistică 
de agitație, dar nu s-au preocu- 
pat de îndrumarea ei, de conți
nutul textelor, dovedind o lipsă 
de răspundere și de spirit critic 
condamnabile, diod posibilitate 
popularizării unor mentalități 
nesănătoase, unor concepții 
străine moralei noastre so
cialiste.

Pentru ca asemenea lucruri să 
nu se mai repete trebuie efectuat 
un mai riguros control al acti
vității formațiilor de artiști ama- 
tofi, de către casa raională de 
cultură, și de cătie secția cultu
rală a sfatului popular raional. 
Trebuit desfășurată o muncă 
susținută de îndrumare a celor 
care alcătuiesc texte de brigadă. 
Trebuie de asemenea acordată o 
mai mare atenție de căfre or
ganizațiile U.T.M., pregătirii po. 
litice și cultural-artistice a ar
tiștilor amatori.

A neglija aceasta, înseamnă a 
crea teren proprie* unor pretinși 
„artiști" de talia lui Tutungiu, 
comercializării „mărfii" lor dău
nătoare și de prost gust. 

vingere, l-am văzut stând de vor
bă - cu modestia-i caracteris
tică — cu copii și vîrstnicî, am 
făcut cunoștință cu pasiunea lui 
pentru muzică și literatură — 
într-un cuvînt am căutat să pă
trund In însăși natura intimă de 
gîndire și acțiune a omului și 
conducătorului — Lenin. în acest 
fel mi l-am apropiat pe Lenin, 
am reușit să înțeleg rolul pe 
care trebuia să-l interpretez.

Dar trebuia să găsesc și cele ■ 
mai caracteristice atitudini pen
tru realizarea plastică a perso
najului. Studierea fotografiilor și 
vizionarea filmelor documentare 
cu însuși Lenin, apoi a celor cu 
marii lui interpreți, m-au ajutat 
la redarea veridică a imaginii 
pururi vii a genialului conducă
tor.

După ce am înțeles complexi
tatea de gîndire și simțire a 
marelui om, am putut trece la 
studierea situațiilor din piesă. 
Răspunderea de a marca scenic 
și convingător privirea lui Lenin 
peste veacuri, abordarea pro
blemelor de pe pozițiile re
voluționare ale proletariatu
lui, m-au apropiat de cu
noașterea tezaurului gîndirii le
niniste. Această apropiere m-a 
ajutat foarte mult, m-a îmbogă
țit sufletește, m-a înarmat — pat 
spune - pentru întreaga mea 
activitat^ln seara premierei, in 
fața spectatorilor, emoția pe 
care o încercam era copleșitoa
re. Am simțit ca niciodată flui
dul magnetic din privirile sute
lor de spectatori care cu och 
plini de emoție și curiozitate, 
urmăreau fiecare vorbo, fiecare 
gest al personajului Lenin. Încă 
o dată mi-am dot seama de 
marea răspundere ce-mi reve
nea - întruchiparea personaju
lui trebuia să răspundă imogmii

Militari-Bucureșii
și are procese tehnologice avan 
sate, in special in domereul fi
nisării mobilei.

Utilajele moderne ji

Îja inainiata sigura >atnț.-:n- 
erii o productiv,s?oritâ 
fata de cea care se obfwe ia 

unitățile vechi de acest ger 
din tari.

MÂȚII
dra, profesor la Academia de 
muzică din Viena, cu prilejul 
turneului pe dare îl întreprinde 
în țara noastră.

La recital au luat parte lhe 
Murgulescu ministrul Invăță- 
mîntului și Culturi», funcționar» 
superiori din Ministerul AU ceri
lor Externe și Ministerul lovață- 
mîntului și Culturii, aumeroși 
muzicieni, alți oameni de cul
tură, precum și membri ai corpu
lui diplomatic

*
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala plecind spre U.R.S.S. o 
delegație a Ministerului Sănătă
ții ți Prevederilor Sociale for
mată din dr. Al. Bulla, secretar 
general al Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, și dr. 
T. Huszar, asistent la Institutul 
medico-farmaceutic București, 
care va participa la Moscova la 
lucrările consfătuirii cu tema 
„Organizarea ocrotirii sănătății 
ea disciplină științifică".

620.000 lei premii 
suplimentare 

în luna aprilie 
la Pronosport

Duminică 3 aprilie, cu prile
jul a 6 ani de Pronosport, 7-S. 
Loto-Pronosport organiîeaza un 
concurs special la care se atri
buie premii suplimentare în va
loare de 420.000 lei. Dintre 
numeroasele premii amintim: 1 
autoturism „Volga**, 2 autoturis
me „Moskvici", 1 motocicletă 
„Simson“, 1 scuter „Cezetn", 2 
motorete „Simson" ș.a.

In afară de aceste premii se 
mai acordă pentru cele patru 
concursuri din luna aprilie suma , 
de 200.000 lei (printre care și ’ 
1 autoturism ,,Moskvici"). Deci, 
în luna aprilie la concursurile 
Pronosport se atribuie supli
mentar 620.000 lei, din care 4 
autoturisme (1 „Volga" ți 3 
„Moskvici").

(Vrrtuire din pag. La) 

loase întreprinderii și lor per- 
sonal. Organizația U.T.M. în 
colaborare cu comitetul de în
treprindere ar putea organiza 
mai multe consfătuiri cu carac
ter educativ pe tema îngrijirii 
și gospodăririi parcului nostru 
de mașini. Există o experiență 
pozitivă a multor tovarăși șo
feri. Ea trebuie împărtășită cit 
mai larg. Ceri nd sprijinul or
ganizației de partid, al comu
niștilor cu bogată experiență 
de muncă, trebuie ajutați acei 
tovarăși care mai răm:n încă 
în urmă.

Pe mine toate aceste lucruri 
despre oare am vorbit pînă 
acum m au ajutat să parcurg 
mulți kilometri fără reparații

oamenilor»

meu rol a 
după pre-

manele 
de zi și

la 
zi

încrederii dată la?i
activității mele artisti-

un

din inima și sufletul 
să le-o întregească.

Studiul 
continuat 
mierâ.

Cinstei 
începutul 
ce i-am răspuns atunci cu 
angajament : să mă strădui cu 
toată puterea mea de muncă 
pentru ca reluind acest mare 
rol, sâ-l prezint îmbogățit.

După un scurt timp om avut 
din nou fericirea să fiu interpre
tul omului căruia close munci
toare din întreaga lume îi este 
recunoscătoare pentru că și-a 
închinat întreaga putere de 
muncă și toată forța geniului 
său eliberării de sub exploata
re și ignoranță. Trebuia să-l in
terpretez pe Lenin, de astădată 
pe scena Teatrului Național, 
în „A treia patetica" de N. 
Pogodin.

S-ar părea că noua sarc;nă 
putea fi rezohrată de dota a- 
c ea sta mai ușor, prin *aptn| ea 
mă apropiasem de cc-cc-
teristic al lui Le- n de c se -xî- 
nrfesta. Lucrur • na au s*ot -ss 
o șa deocrece oeecstă oresâ 
dezvăluie laturi nc: a ie genialei 
sole pe'sonc tet In urtrnc pe
so din frilogc iui M Pogod’n 
occe.-tu! code mo- eres pe 
felul m core g -ieste r sim
te con ducotc -v oraretc riofcj fu*, 
grija neobosite a hd pen
tru virtoru Ssct_ -F Scvretrc. 
pentru parted. oe~t-- ‘o—"area 
omului nou. A.-i câ-_to» să der- 
văf- frumusețea mora-e de 
nedesens a e*ool<r să dezvo< 
t-ăsături sufietesb cu core e-om 
oarecum s? so-mî c-
prepri- aWe comptect noi, să 
reee-st tu cre-t f *u* g-’-o -i iui 
Lenin, e~ o: te sare Greusatec 
Cpnstc oec in >reaerac-ec cit 
ma; vie. oț —o» co^r --păsocre 
a oe c' ocre- c- mc_ te 
dezvăluirea evte—ee-or ră ri e- 
mctc-ce ce pecsttete. Treb-c 
sa foc să reocc re—pe. te 
soectcux -re-sc orogoste a 
Iu Lenre pe*f- oc—rer* ocre 
muncesc, dreper» sere Podea 
•rertere acere oteotr oeoseete 
tetetebte. re*â de o-oote-re^ tor 
cere mo mărunte, ocetei pr^n- 
c oreHăț, acere Oc-jm 
cărate pentru eeKii
mo» scump o cmAr — eo- 
munismot

E-are bi fete ceiu* deo« do3ec 
mare exame- q.' meu — un greu 
examen art’s tic și, rn oceecp 
măsură de dificil, examen de 
maturitate politică. Socotesc că 
nu există cinste mai mare care 
se poate face unui actor recu
noscător pentru viața nouă, so
cialistă, pe care o trăiește, de- 
cit oferindu-i prilejul să întru
chipeze pe însuși titanul re
voluției socialiste. Incercir.d să 
cunosc crt mai muite aspecte 
ale oeestui erau minunat, cel 
mai uman dintre oameni, cere 
a fost Vladimir Hid. B smf veș
nic recunoscător pent-- marere 
ajutor pe coreri primesc pent-j 
educoțto mec de octor-eetățec-

GH. POPOVICI-POENARL 
actor la Teatrul Nația—i 

J. L. Caragiaie”

La întreprinderea „LazârOdon“ din Tg. Mureș se acordă o deo
sebită atenție problemei calității produselor. Fotografia noa
stră înfățișează pe desenatoarea Olga Teban verificind felul în 
care muncitoarele fruntașe Irina Pap și Elisabeta Godri au 

executat un covor.

Cu mașina bună, ajungi departe
capitale. Eu am luat mașina 
în primire in anul 1955 și pină 
în august 1959 cînd a intrat în 
reparație capitală am parcurs cu 
ea 220.000 kilometri. In acest răs
timp n-am rămas măcar o sin
gură dată în drum cu mașina, 
în timpul reparației la care arn 
participat alături de mecanici, 
am cheltuit doar 8.000 lei din 
cei 14.000 lei repartizați.

Buna îngrijire a mașinii mă 
ajută să îndeplinesc regulat 
p anul de producție. Dar asta nu-i 
deajuns. întreprinderea noastră 
de transport este o unitate so
cialistă. Ea trebuie să fie a- 
lături de toate întreprinderile 
din țară în îndeplinirea sarci
nilor date de partid privind 
buna gospodărire, realizarea e- 
conomiilor. Fiecare dintre noi

Se dezvolta relațiile 
culturale între R.P. Romînă

-o« : P. POP

Turnee! grupului 
de pionieri 

al Ansamblului 
secuiesc de stat 

de ciotece și locuri 
din Tg. Mureș

trebuie să înțeleagă că buna 
gospodărire a bunurilor între
prinderii, realizarea de cit mai 
multe economii este totdeauna 
spre folosul comun. Ca și alți 
șoferi eu fac economii la con
sumul de cauciucuri (printr-o 
umflare corectă etc) la benzină, 
la piese mărunte de schimb. In 
fiecare lună aduc la planul fi
nanciar al mașinii o economie 
medie de 1.000 lei.

Trebuie să vă spun că un gos
podar nu se uită numai la mo
tor, la mașină ci e interesat și 
ce fel de marfă transportă și 
cum o transportă. Eu sint 
în general politicos cu benefi
ciarii și păstrez relații bune cu 
ei. La rîndul lor ei îmi dau tot
deauna marfă și la înapoiere. 
Poate că pentru funcționarea 

și R. P.
RaUJuk cuUurafc dintre R. P. 

Rășina ș. k. P. Lnga.*â s-au 
denotat din ce in ce mai mull 
m anii de după eliberarea celor 
aouă țin de sub jugul fascist, 
incneserea convenției de colabo
rare culturală in anul 1947 a 
pfcs hateie unor schimouri orga- 
1:1a care au dus la o mai 
burtă cunoaștere intre poporul

- m ce, magniar
■a cadrul acestor relații, un 

loc -upor-aa; l-au ocupa: maur 
K^.acde reciproc organizate in 
Oooaecuu. arilor plastice, muzi. 
CM, sea-nuM ș, literaturii. Prin 
la.erraecud expozițiilor -Arta re- 
»o-: .-ixa angara- și „Grafica 
ăi uriptora oe - Urină ain K.P. 
Legară desdâse in anul 195b, 
pr«a uuemadta expoz,țui de 
arta apiiraU ș, decoram ă, celei 
oe ana ?-->.ica. aruțtu și pu- 
bateai larg dia țara noastră au 
luat conici cu reairzănle crea, 
toraar din țara «ecaaă. Re
cent ia eapozi|>a iMemaponală 
•e ană piasuca. organizată ta 
oadapesu ca prilejul ceiei de-a 
ău-a amversări a zilei ia.ema- 
poaaie a temem au paruapai cu 
lucrări și mai multe pictorițe >i 
scaip.ix.țe din țara noastră. Pe 
lingă expoeiția de ană plastică 
năimească au mai fost organi
zate in R- P. Legară ș, expozi
ții personale ale pKWntoe J-lon- 
ca Cordesca a AL Ctaafrenca 
« g rafec-ana-a Pani Erdos.

la prtakvara amdm I9*> ne-a 
vtmai țara caieahw Tedtmizi 
de O-pera «a Ratopesta, mr ne 
amd Meat ananbi al de balet 
al Opere dn capitala țăra poe
tese. după alte *-irnee făcute la 
noi. cu am in armă, de corul 
Opere de Stat șa orchestra de 
nmacă populară din orașul 
Badapestl. de ord» Ura natali, 
că de stat a R P. Ungare și de 
aite formații muzicale. Pe de 
altă pane inWorn de muzică 
din R. P. Ungară au asistat la 
cnncenete Filarmonici! de Stat 
„Lieorge Lnescu". ale orchestrei 
de muzică populară -Barbu 
Lăutaru*. la spectacolele ansam- 
bfurdor de cântece ți dansuri ale 
C.C.S. țț M.A.L Vizitele reci
proce ale muzicienilor s-au dove
dit ți ele mijloace eficace de 
cunoaștere reciprocă a artei in
terpretative Muzicienii romim 
au participat de asemenea la 
manifestările muzicale interna, 
ționale organizate in R. P. Un
gară : Concursul internațional 
de pian Fr. Liszt, Festivalul in
ternațional „Bela Bartok", Festi
valul Haydn, iar la București 
primul Festival ți concurs inter
național ..George Enescu" a a- 
vut ca oaspeți ți muzicieni din 
R. P. Ungară.

Traducerile de opere literare 
au dus ți duc ți ele la întărirea 
legăturilor de prietenie dintre 
poporul romin ți poporul ma. 
ghiar. Printre zecile de lucrări 
aparținind autorilor maghiari, 
traduse ți larg răspindile in ul
timele decenii în țara noastră se 
numără cele ale lui Petbfi San
dor, Arany Jănos, Ady Endre, 
Jozsef Attila, Moricz. Zsigmond, 
Illes Bela, care a fost recent 
oaspetele nostru. In țara vecină 
ți prietenă au apărut lucrări de 
Ion Creangă, I. L Garagiate, 
M. Eminescu, Al, Sahia, M. Sa- 
doveanu, Zatiaria Stancu, De a- 

îndelungată a mașinii acest lu
cru nu e un cîștig dar pentru 
economia națională reprezintă 
cu siguranță un cîștig real.

In prezent, după reparația 
capitală am parcurs 32.000 ki
lometri. Doresc să mai merg cu 
autocamionul ce mi-a fost dat 
în primire încă 5 ani de acum 
înainte. Și deși mașina are 
acum un grad mai mare de uzu
ră vreau să trec de 200.000 
kilometri parcurși pînă la re
parația capitală. O mașină 
cit de bună ar fi, nouă chiar, 
dacă nu o îngrijești ajunge re
pede in atelierul de reparații. 
Dimpotrivă, dacă o îngrijești, 
mașina aproape că nu „îmbătrî- 
nește“. Și dacă pleci la drum cu 
o mașină bună ajungi totdeauna 
departe..

Ungară
seme nea piese ale lui Caragiale, 
Mihail Davidoglu. Horia Lovi- 
nescu au fost puse in scenă in 
R. P. Ungară, iar piese de Bro. 
dy Sandor. Gardonyi Geza, Ger- 
gely Sandor au fost prezentate 
cu succes în țara noastră. In 
iarna anului trecut numeroși 
spectatori din R. P. Ungară au 
aplaudat cu căldură piesele in
terpretate de colectivul Teatrului 
secuiesc de stat din Tg. Mureș 
în cadrul turneului său. înțele
gerile încheiate intre academiile, 
radiodifuziunile, cinematografiile, 
editurile din R. P. Romînă și 
R. P. Ungară, precum și între 
alte instituții culturale aduc tot
odată o contribuție însemnată la 
popularizarea succeselor obținute 
de cele două popoare prietene în 
construirea socialismului

(Agerpres)

In curind pe ecranele 
Capitalei

cu 
DARIE 1URIE 

FLORENTINA MOSORA 
GR VAS1LÎU BIRLIC 

MARCEL ANGHELESCU 
CONSTANTIN TAPIRDEA 

COSTACHE ANTON1U 
FORY ETERLE 
DORIN DRON

Scenariul : Alexandru Stru- 
țeanu, în colaborare cu Gheor- 
ghe Vitanidis și Anastasia 
Anghel, după o idee de Mi
hail Pop.

Regia : Gheorghe Vitanidis 
și Anastasia Anghel.

Imaginea : Nicolae Girardi 
și Aurel Kostrakievici.

Muzica : Ion Vasilescu.
Decoruri, costume; Oscar 

Hutner.

n cinstea celei de a 15-a aniversari 
a eliberării Ungariei de sub jugul fascist 

Ministerul Invățămîntului și Culturii 
organizează la cinematograful PATRIA

Gala filmului din Republica Populară Ungară
®u acest prilej vor rula în premieră următoarele filme:

2 aprilie
La doi pași 
de granița

Scenariul: Miklos Huba-. 
Regia: Mârton Keleti

Imag.: Barasbâs Hegy: 
Muzica: Gyorgy Renk;

cu
ADAM SZ1RTES 
GYULA SZABO 

OLTAN VARKON 
MARGIT BARA 

FERENC KISS

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

TELEGRAME EXTERNE

Conferința celor zece state 
pentru dezarmare

GENEVA 30 Trimisul special 
Agerpres, HORIA LIMAN, transs 
mite: Ultimele ședințe ale Con, 
ferinței celor zece state pentru 
dezarmare au ajutat la cristali, 
zarea unei situații noi. Partici- 
panții la negocieri, după oum s-a 
remarcat de mai multe ori m 
zilele din urmă, au ajuns la un 
acord asupra unor principii de 
baza intre care acela al nece
sității de a se discuta și ela
bora măsuri concrete care să 
poată Ii induse intram tratat cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală. Progresul acesta se 
datorește în mod evident dele- 
gaților țărilor socialiste fapt con
semnat de altfel de observato
rii ăflați la conferință ca și de 
Întreaga presa occidentală.

In ședința din 30 martie 
I. Nosek, șeful delegației ceho
slovace, în numele celor cinci 
țări socialiste a prezentat confe
rinței un document care ar pu
tea orienta negocierile pe un fă
gaș rodnic.

In primul rind precizează de
clarația, este necesar sa cădem 
de acord asupra definiției noți
uni de dezarmare generală și 
totală. Acesta este punctul de 
pornire care ne poate îngădui 
formularea principiilor unui a- 
cord. Țările socialiste consideră 
că scopurile dezarmării generale 
și totale, care vor fi garantate 
printr-un control internațional 
efectiv, trebuie să fie următoa
rele :

— dizolvarea tuturor forțelor 
armate și distrugerea tuturor ti
purilor de armament;

— interzicerea armelor atomi
ce și cu hidrogen, încetarea pro

Cei 4 eroi ai Pacificului 
au fost decorați cu „Steaua Roșie"

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : S-a conferit 
ordinul militar sovietic „Steaua 
Roșie" lui Ashat Ziganșin, Fi
lip Poplavski, Anatoli Kriuci- 
kovski și Ivan Fedotov — cura
joșii ostași sovietici care au ră
mas timp de 49 de zile pe bordul 
unei ambarcațiuni in derivă în 
Oceanul Pacific și au fost salvați 
de marinari americani.

In decretul Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. se ara- 
tă că ei au fost decorați pentru 
bărbăția de care au dat dovadă 
in îndeplinirea datoriei militare 
și pentru dirzenia în lupta îm
potriva forțelor naturii.

★
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 30 martie 
mareșalul Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., i-a primit 
pe Ashat Ziganșin, Filip Poplav

PEKIN. — La 30 martie s-a 
deschis la Pekin Cea de-a doua 
sesiune a Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chi
nă — organul suprem al puterii 
de stat in Republica Populară 
Chineză. Sesiunea va adopta ho- 
tăriri in principalele probleme ale 
vieții interne a țării. în prezidiul 
sesiunii au luat loc Mao Țze- 
dun, președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Llu Șao-ți președintele 
R. P Chineze, Sun Țîn-lin șl 
Dun Bi-u, vicepreședinți ai R. P. 
Chineze, Ciu De, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în
treaga Chină, Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze etc

NEW YORK. - La 30 martie 
s-a deschis sesiunea Consiliului 
de securitate pentru a discuta e- 
venimentele sîngeroase petrecute 
în Africa de Sud. Sesiunea a 
fost convocată la cererea grupu
lui de la O.N.U. al țărilor ako- 
asiatice.

Ordinea de zi propusă a fost 
adoptată în unanimitate.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că generalul Ne 
Wint primul ministru al Uniunii 
Birrhane, l-a invitat pe Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, să facă o vi
zită de citeva zile la Rangoon, 
capitala Uniunii Bir mane. Pre
mierul Ciu En-lai a acceptat in
vitația și va face o vizită de 
trei 2iln la Rangoon, cu începere 
de la 16 aprilie.

RIO DE JANEIRO. - După 
cum relatează agenția France 
Presse, potrivit declarațiilor șe

3 aprilie
De sîmbâtâ 

pînâ luni
Scenariul: Zoltân Hegedus 

Regia: Gyula Meszăros 
Imag.: Jănos Toth

Muzica: Jănos Gyulai 6aăl 
cu

EVA VASS 
JOZSEF LANG 
MANYI KISS 

ELMA BULLA 
BELA BARSI 

ducției tuturor acestor ifpurj da 
arme, eliminarea lor din arma
mentele statelor și lichidare» 
stocurilor lor;

— încetarea completă a pro. 
ducției și lichidarea tuturor fe
lurilor de rachete, inclusiv a ra. 
chetelor cosmice militare;

— lichidarea tuturor bazelor, 
militare aflate pe teritorii strai, 
ne, ca și a celorlalte instalații 
de lansare a armelor rachetă;

— lichidarea producției de 
război ;

— lichidarea ministerelor de 
război, a statelor majore, a in
stituțiilor și organizațiilor mi
litare și paramilitare de ori 'Ue 
fel;

— încetarea finanțării de pro. 
iecte militare.

Credem că aceste măsuri pot 
fi aduse ia îndeplinire In decurs 
de 4 ani. Pentru realizarea de
zarmării generale și totale tre
buie stabilite etape precise, co
ordonate între ele, astfel incit 
să constituie un tot unitar.

Stabilirea termenelor este in
dispensabila exercitării unu; con
trol eficace.

Programul de dezarmare trer 
buie îndeplinit tn concordanță 

. cu acordul. El nu poate fi sus. 
pendat dacă se ivesc situații ne
prevăzute în acord.

J. Nosek a subliniat că ță
rile socialiste sint gata sa dis

cute orice propunere care duce 
la dezarmarea generală și to
tală

Următoarea ședință a Comi
tetului celor zece va avea loc 
la 31 martie ora 1OJÎ0 în Pa
latul Națiunilor. ®.

ski, Anatoli Kriucikovski și lvan 
Fedotov care s-au înapoiat.marți 
în patrie.

Malinovski a cerut amănunte 
fn legătură cu lupta fără prece
dent .cu stihia oceanului.

Cei patr-u ostași au arătat că 
vor să se înapoieze olt mai grab
nic la unitatea lor militară. La 
aceasta mareșalul Malinovski a 
răspuns că ei trebuie tatii să-și 
viziteze familiile iar a.poi să se 
odihnească intr-un sanatoriu.

Mareșalul Malinovski a mul
țumit ostașilor pentru vitejia de 
care au dat dovadă fn lupta cu 
stihia oceanului, pentru îndepli*! 
nirea ireproșabilă a datoriei lor 
militare. El i-a felicitat cu pri
lejul decorării cu ordinul „Steaua 
Roșie" și le-a dăruit ceasornice 
de navigație pe care era gravat 
mumele lor, adăugind în glumă: 
„Pentru ca să nu vă mai rătă
ciți".

fului politiei din Portaleza, capi
tala statului Ceara (Brazilia), 
numărul morților identificați 
pînă acum In urma inundațiilor 
provocate de revărsarea fluviului 
Jaguaribe se ridică la peste 1.000.

------•------

Ședinfa festivi 
consacrat* închaiarH 
sesiunii Comitetului* 

Executiv al F. M.T.D.
CONAKRY, - to Conokry 

a avut loc o ședință festivă 
consacrată încheierii lucrări
lor sesiunii Comitetului Exe
cutiv al F.M.T.D. Sesiunea 
Comitetului Executiv s-a des
fășurat sub lozinca luptei ti
neretului pentru dezarmare, 
pentru coexistență pașnică, 
împotriva dominației colonia
liștilor, pentru independență 
tuturor popoarelor lu-mii.

în ședința de închidere 
Pierro Pieralli, președintele 
F.M.T.D,, a rostit o cuvîntare 
în care a făcut bilanțul lu
crărilor Comitetului Executiv.

Pieralli a înmînat repre
zentanților tineretului guinez 
drapelul de onoare al 
F.M.T.D. în încheierea ședin
ței a foșț intonat imnul ti
neretului democrat.

4 aprilie

Pe jos spre rai
.).>■

V.

Scenariul: Bacsd Peter 
Regia: Feher Imre 

Imag.: Herczenik Miklds 
Muzica: Petrovics Imre 

cu 
TOROGSIK MARI 

LATINOVIGS ZOLTAN 
AVAR ISTVAN 

KERENCSEY MARIANNE 
BIHARI JOZSEF



Primirea spontană, călduroasă făcută 
lui N. S. Hrușciov pe itinerariul francez

V ra 
a pr eteniei 

cehoslovaco

încheierea unui acord financiar 
între R. P. Roniînă și S. I. A.

(Urmare din pag. l-aj

Muncitorii țiMuncitorii și muncitoarele în 
balcoanele lungi care se întind 
de-a lungul clădirii, salută cu 
căldură pe oaspetele sovietic.

In jurul orei 11, cortegiul ofi~ 
ci al sa înapoiat în orașul Lille. 
Aci, în clădirea Consiliului mu
nicipal a fost oferită o recepție 
în cinstea înaltului oaspete. în 
cursul recepției, primarul orașu
lui d-l Laurent și Nikita Hruș
ciov au rostit cuvintări. Condu
cătorului guvernului sovietic i a 
fost oferită o medalie comemo
rativă turnată cu prilejul vizitei 
sale în orașul Lille.

In drum spre gară, aclamat 
de mii de persoane și în sune
tele Internaționalei cintate 
cei veniți să-și i a rămas 
hikita Hrușciov a trecut 
vechiul cartier 
unde in 1888 
un muncitor din Lille, a com
pus muzica Internaționalei.

La ora 12, cu un tren special 
Nikita Hrușciov și a continuat 
călătoria spre orașul Rouen. 
Traseul se depărtează de fron’ 
tiera belgiană ureînd spre Nor
mand-a, bogată regiune agricolă 
a țării.

în cursul călătoriei, Nikita 
Hrușciov a trecut din vagonul 
său în vagonul corespondenților 
presei franceze și străine, care-l 
însoțesc în vizita sa prin Fran
ța. „Am venit să vă văd, a spus 
el și să vi întreb cum vă mer
ge, dacă nu sinteți prea obosiți 
șt să vi întreb de asemenea ce 
ritm doriți să se odopte pen
tru cceastă călătorie". Ziariștii 
l-au invitat pe Nikita Hrușciov 
să ia loc la masă și să ia îm
preună cu ei cafeaua. >-« le
gat o courorbire degajată fi

Nikita Hrușciov « rispusu 
întrebările corespondenților

Cu acest prilej oaspetele 
spus că este foarte 
primirea pe core i-o fee

cte 
bun, 
prin, 

Saint-Sauveur, 
Pierre Degeyter,

U

tit

Franța persoanele o/iciaie ji po- 
porul francez.

...Gara Serqueux. Trenul ofi
cial face o oprire de jumătate de 
oră — a doua după un scurt 
popas in gara Corbie, tn aclama
țiile mulțimii venită să-l salute 
la gară, Nikita Hrușciov coboară 
din tren, traversează calea ferată 
și răspunde la saluturile celor 
veniți să-l îniîmpine, stă de vor
bă cu mulți dintre ei.

La ora 16,48 ora locală trenul 
a sosit la Rouen.

tn drum de la gară, mașinile 
se opresc in fuța catedralei. N. S. 
Hrușciov înconjoară clădirea în 
compania restauratorului princi
pal al catedralei Chovelle, care 
dă explicații. în ultimul război 
mondial catedrala a avut mult 
de suferit și acum se află in 
curs de restaurare.

Șeful guvernului sovietic se în
dreaptă apoi spre așa-numitul 
„Palat al Consulilor", clădirea 
Camerei de Comerț, unde oaspe
ții sovietici sînt salutați de pre
ședintele Camerei de Comerț.

Locuitorii Rouen-ului l-au 
întîmpinat deosebit de Cordial 
pe N. S. Hrușciov. Ei au umplut 
piața din fața gării, toate stră
zile pe care trece cortegiul. tn 
fața Camerei de Comerț, mii de 
oameni au așteptat apariția oas
peților. Deasupra mulțimii se 
văd steaguri și pancarte pe care 
scrie : ..Solui lui N. S. Hrușciov 
— solul păcii și coexistenței paș
nice", „Trăiască prietenia frun
co-soviet ied P* Fețele tuturor 
strălucesc de bucurie. „Tovarășul 
Hrușciov*, ecmdeaxi locuitor' i 
Rouen ului, cînd trec automobi
lele.

După primirea te Come?* d* 
Comerț, oegpețu îndrept*
Spre proiectară, fc 
ț M ?**rx* p*Ure
Dar utkiun tite piețe și de pe 
f.rin u fe împrăștie. ortepti^d 
reixZocrre^ee Im N. 5, Hruțdor 
la Caneit de Comerț unde. te 

m. «K-te • CTOf he ea

aaa
ACOLO UNDE A RASUNAT 

PRIMA OARA 
„INTERNAȚIONALA*

• In cartierul Saint Sauveur, 
vechi cartier din Lille, unde se 
află și primăria in țâre a fost 
primit N, S. Hrușciov, au răsu
nat pentru prima oară la 23 
iulie 1888 acordurile Internațio
nalei compuse de Pierre Degey
ter pe cuvintele lui Eugene Pot- 
tier, din acest oraș.

Prietenia popoarelor 
sovietic și francez s-a călit 

în încercările aspre 
ale trecutului

Recepția de la Consiliul Municipal 
al orașului Reims —

romine

Lunikjl și vinurile din Champagne
PARfS 30

Agențiile de presă tra^si
?•

Îimănunte rtatritMfie j rârta 
ui N. S. Hrașecr a Eper- 
nay
iȘeful guverrutlsu a

vizitat pivnițele ca-nZi. de ci
nuri .Moet ei Chandc^r d-" 
orașul Eperssug

P'eședtntele 
te'^ Robert de VagKjnx. :-u 
salutat pe Hrugcsoc.
printre alteia '■

— Permiteți 
președinte, at 
aid. sâ urez ban vena ma
relui cm de szaz 31 c&rm ca
me este baie czaotsc* pe i»- 
tren zlobul pc-^tce^z. De
Voguieux și-a gzprâr^t i-* 
rința ca vizita Ită A. S- H’vf- 
cioo să conszitice o ftenă ve
rigă a ..lanțului de success 
pe care acesui îl jcureș.e Ri- 
dictn l cupa 3-rd.fu acen gec» 
ces, de Voguieux a spus:

Tn rața do a fost îmbutp^ 
Hat oin din produsa aeu-ut 
1959. Anul 1359 a fost anid 
unei „comeiz" vestke — L*- 
niJtul. Tn re^iu-.ea Czampcg- 
na se spune câ a-‘una cind 
trece o cometa pe cer 
este deosebit de bun. De c- 
ceea nu ne-afi mir* cină er- 
perții noștri9eu anulat câ

rx:g.

N. S. Hrușciov
pentru a

■e

„Le Monde":
Un caz car» aminWțte 

da Cioc ha măria

oro».
Caxul canonicului Kir au. Ia- 

gat nu numai de acea.lâ char 
liune interni a FremțeL El ri- 

t dicâ o problemă mai largi. Mi- 
. sura luată de Fat icon se referi 

nu XUMIM te rateȘdite 
dintre primar și guvernul său.

-
-™. ri guvernai mu. 

Viuila lui Hnqcim: ere loc in 
condițiile penpecticei de def 
tindere a încordării-. AeeU lu
cru este limpede pentru toți 
oamenii cinstiți, chiar pentru 
anticomuniști, fi jeaeroluî de 
Gaulle a spus cuvinte admirabile 
despre aceasta. O porte a slu
jitorilor bisericii încearcă să 
frinese actuala ecolup'e a rela
țiilor internaționale : aceștia nu 
au încredere ia coexistența paș
nică ți tinjesc după ritbeiul 
rece".

DIN PARTEA UNOR 
MUNCITORI FRANCEZI

• In gara Lille, N. S. Hruș
ciov a primit un 
partea feroviarilor 
care subliniază câ de trei ofî în 
decurs de 75 de ani aceasta a 
fost invadată de militarismul 
german. Ei salută in persoana 
lui Nikita Hrușciov pe șeful sta
tului care luptă pentru coexi
stență pașnică, dezarmare și 
pace. Sînt bine cunoscuți fero
viarii din această regiune a că
ror luptă de rezistență a con
stitui subiectul filmului „La ba* 
tcille du raH**.

Minerii din oceasto reg:une 
de nord a Franței au fost și ei 
ptezenți. Ei și-cu exprime* in 
numeroase rinduri regretul față 
de faptul câ șeful guvernului 
soviete nu poate rrt nW mă
car unc din minele regiunii. 
Grapari de mfetari <*u tacut 50 și 
chia- 70 d« ta», oe-'tru a fi de 
lato Io sos tec lai N. S. Hruș- 
cia*. M.nec veniți de ia Auche! 
și de io pjțui Bonnel ou deco
rat ricristior ia sesiteo luî 
Hrușciov cîț de mportar.tâ este 
oceastâ virilă pentru evoluția 
retetHIor ficaco-sovietice. Mine
rii tie Io Doucrsis și-au expr- 
met tegretuf în legătură eu iep- 
tai câ Hrusocv nu o putut veni 
in «rina lor. mo; ales că Hruș- 
oov o fost și el miner.

Ziariștii hencezi «și exprimă 
su"ormde*ec tată de entuzias
mai reridtaoc! manifestat de 
popaictc dîn oceasto regiune 
de nord c Fxanțe-, de obicei 
mai aetmotâ m exprimarea sen*

mesaj din 
din regiune

ARBORE-.' CU— ASPECT
SĂRBĂTORESC

C*

REIMS 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: La recepția de 
la Consiliul Muncipial al orașu
lui Remis, primarul orașului, 
Jean Tettingen, deputat în Adu
narea Națională, a salutat cu căl
dură pe președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. 
persoanele care îl însoțesc.

Nu odată Rusia a făcut 
inimile concetățenilor mei 
tresalte de bucurie, a spus 
în 1914 cînd Marna a fost 
tropită. brigăzi rusești au 
să ne apere orașul împreună cu 
solcisții francezi și au fost mar
torii canonadei care ne-a dis
trus catedrala, majoritatea mo
numentelor noastre, toate casele 
noastre.

Dintre toate mesajele de sim
patie. sosite din întreaga lume, 
mesajnl capitalei dv. — al Mos
covei — nu s-a șters din 
mori a noastră.

N. S. Hrușciov a rostit 
o cnvîntare de răspuns in 
se spune printre altele:

Stimate domnule primar 
al orașului !

Stimate doamne și domni !
Mi s a povestit că la dv. Sta- 

lingradul este deseori compa
rat cu Verdunul. Această com
parație ou este lipsită de temei. 
Atil Staangradul cit și Verdu- 
oul sînt douâ orașe erdice, care 
întruchipează spiritul dîrzeniei 
și curajului în lupta împotriva 
cotropitorilor germani.

în zilele cei ui de al doilea 
război mondial numeroși ostași 
sovietici au luptat alături, umăr 
la umăr, pe teritoriul Franței
împotriva dușmanului comun.
Înainte de a pleca în țara dv. 
am primit o scrisoare din Le
ningrad din partea lui Oleg Dmi- 
trievici Veițman. unul din 
ticipanții la Marele Război 
tra Apărarea Patriei. Aș 
să vă aduc la cunoștință 
prinsul acestei scrisori.

3n curind avionul vâ va 
în Franța — scrie autorul, a- 
dresindu se mie. — Am citit 
în ziare câ Ia Verdun vi se va 
arăta reoumitu! e£mp de bâtâ- 
Ke <fin anii prinmlni război 
■ iqtiisj

la ans Mtreia» Kânbos pea- 
tnr A^ânrra Patriei aaz fast 
traulMer Mrfcrvr la • annate 
ăe t— avi a 
!a IMS

?»

ca
să 
el.
co-

veni t

me-

apoi 
care

par- 
pe« 
dori

Să ne unim eforturile9»
asigura o pace bună 
pe pămînt"

Dejunul oferit de prefectul deport omeni ului Mame
£Z.’«. tmd R aiae. de 
>a_ Ki ■e.Asteșăe foarte 
ăccjrat-* Uzată de can. 
■ Adenaaar dad a last re
ia ftaax Ei a declarat a-

împreună ia «aii râzbot&lei. Sin: 
cwmw c* vwi ii Kteerâși tati 
ui lupu pentru pace.

> kxstat 
peatrj •□„roulai taaxtic,

HruKM».
laU cnisUrea de răspuns a 

lai N.S Hrsscio, :
stime domnule oaab

Stimate domaule prefect
departamentalei Mamei

Stimate domnule primar
orașului Reims !

Doamnelor și
Sînt foarte mulțumit și cred că 

toți tovarășii care mă însoțesc 
in călătoria pnn Franța sini de 
asemenea foarte mulțumiți de 
primirea călduroasă care ni s-a 
făcut aici, in minunatul oraș 
Reims.

Vreau sâ spun lucrurilor pe 
nume. Se știe de cite ori a fost 
invadată Franța de Germania.

■lOTt

al

al

Mune ?
MINISTRUL L. JACQUINOT: 

No* vreai pace.
N-S. HRUȘCIOV : Și noi vrem 

pace. Dar pacea na trebuie cer- 
șrti. pentru pace trebuie Să 
lupii, ea trebure cucerita. Da. 
pentru pice trebuie sâ lupți cu 
agresorul, dar să lupți nu fizic, 
a pe calea demascării agresoru
lui. sâ lupți pentru salvarea po
poarelor.

Voi spune fără ocol: noi nu 
ne temem de agresiune și pu
tem singuri, cu forțele noastre, 
să I oprim pe agresor să se în
drepte înspre noi. Iar dacă a- 
gresorul ar incerca totuși să 
ne atace, noi am lua măsuri 
care să il lipsească de posibi
litatea de a se mai gindi la 
așa ceva în viitor, și poate chiar 
de a exista. Să ne unini efor
turile nu pentru un război îm
potriva germanilor, ci pentru 
ca utilitariștii germani să știe 
că nu pot ataca nici Uniunea 
Sovietică, nici Franța, nici alte 
țări.

Să ne unim eforturile pentru 
a asigura o pace bună pe pămînt 
și a crea posibilități egale pen
tru toate popoarele.

Nu știu, domnule Jacquinot, 
care este părerea dv., părerea

mac. Ură iacaejw, că dumne
ata a tarTiaotit pwtralti ger
man msânta de a salva Eji- 
ropa Nat at ae patern împăca 
ca asoanea declarații deoarece 
ele adac ca „tearia* născocită 
de Hitter, potrivit căreia ger
man siat t rasă aleasă, o 
rasă a stănbular care trebuie 
să fie slujită de toate celelalte 
ponoare.

Să ne anim eforturile pentru a 
realiza un acord ca privire la 
dezanaare. Să ae ietrecem nu 
ia cana înarmărilor, ci In pro- 
dectia de bonuri necesare vieții 
o®lai (Aplauze).

Să ea vă fie teamă de tara 
noastră, să infetegeți că sin- 
tem an copH legitim. Sintem 
nășeați de istorie. Nașterea sta
talei sovietic reprezintă o epo
că ia dezvoltarea societății o- 
meneștl le orice caz se știe că 
unora nașterea noastră nu le-a 
fost pe plac, fn timpul nașterii 
Țării Sovietice America, 
ponia. Anglia. Franța etc., 
întreprins acțiuni pentru 
curma dezvoltarea noastră 
chiar și existența noastră.

Dar trebuie să țineți minte 
cum s au terminat aceste încer
cări Poporul nostru revoluțio
nar i-a alungat pe ocupanți, pe 
intervenționiști și a eliberat 
țara, și trăiește, și se dezvoltă 
cu succes de 42 de ani. Acum 
noi nu mai sintem un copil, ci 
un Hercule puternic care este 
in stare să se apere, să-și apere 
principiile, existența.

Facem și vom face și pe vii
tor tot ce depinde de noi pentru 
ca politica noastră să fie înțe
leasă, pentru incheierea Trata
tului de pace cu Germania. Re
pet. noi vom face totul in a- 
ceastă privință. Dacă poziția 
noastră pașnică nu va fi înțeiea. 
să de puterile occidentale, vom 
fi nevoifi să încheiem un tra
tat de pace cu Republica Demo
crată Germană.

Prieteni francezi! Să fim 
prieteni, să ne unim eforturile 
în lupta pentru pace. Nimeni In 
Europa nu-și va ridica glasul 
în favoarea războiulii dacă 
prietenia dintre Fran)a, Uniunea 
Sovietică șl celelalte popoare 
iubitoare de pare va fi puter
nică.

întîlnit în apropierea orașului 
Glogau un grup de foști pri
zonieri dintr-un lagăr de con
centrare — prizonieri de război 
francezi, un italian, un comu
nist german. Un tînăr francez, 
amestecînd cuvinte germane și 
franceze, mi-a povestit că este 
originar din Marsilia, că îl chea
mă Michel, că în primele zile 
ale invaziei hoardelor fasciste 
a căzut prizonier și a încercat 
să evadeze dar a fost prins. 
Așa a început îngrozitoarea lui 
peregrinare dintr-un lagăr în 
altul.

— în tot timpul infernalului 
calvar am păstrat la mine o 
medalie pe care mi-a dat-o ta
tăl meu în ziua mobilizării — 
mi a spus el. Această medalie o 
primise bătrînul meu pentru 
Verdun. Vă rog pe dv., primul 
ofițer al armatei sovietice pe 
care îl văd, să o primiți în dar.

Spunînd aceasta, a 
cusătura vestonului său, 
medalia și mi a dat-o. 
îmbrățișat cu putere și 
sărutat.

Mi-am dat seama că 
cest dar el nu mi 
mie, ci întregii noastre armate, 
care a adus eliberarea popoare
lor înrobite ale Europei.

Luîndu-și rămas bun 
a exclamat:

— Blestemată fie ziua 
început războiul! Eu și 
*ii mei ne vom închina 
treaga viață luptei pentru pace 
și fiecare zi de pace va fi o săr
bătoare pentru noi !

Am o mare rugăminte la dv. 
— se spune în continuare în 
scrisoare. — Vă rog să predați 
locuitorilor Verdunului 
medalie pe care Michel a 
șît să o păstreze trecînd 
toate temnițele fasciste și 
care am păstrat-o cu grijă 
toți acești ani, ca simbol 
prieteuiei dintre popoarele 
tzetic și francez".

Potrivit rugăminții autorului 
acestei scrisori, medalia primită 
de patriotul francez pentru par- 
6 ci pa re a la bătălia de la Verdun 
va fi remisă primarului ora- 
șvhii Verdun.
' ă ruf. domnilor, să primiți 

profunde.e me!e mulțumiri pec- 
tm exeep^anali atenție ți pen- 
îm pnMirea câldarNsâ de care 
m an terwal ea fa Iovarușii mei

pentru tiranie și amintirile 
pe rare nă le-ați oferit.

Am fool acum «i la producă
torii de vinuri din Epernav. 
Ne au dăruit mostre din pro-» 
dueția lor — eîteva butelii de 
vin de Champagne. Nu știu în 
ce categorie de daruri intră vi- 
rul. Poate fi socotit o 
tire? O amintire trebuie 
trată. Și daca vinul de Cham
pagne este ținut mult timp se 
poate strica, iar dacă aoa să-l 
beau împreună cu tovarășii, el 
▼a înceta să mai existe, va în
ceta să mai fie o amintire. (A~- 
nimofie veselă in soli).

Permiteți mi să rezolv acea
stă problemă împreună cu to
varășii -ei. ProbabU ei rom 
hotărî, rpox de pe »eum,
•ă bem ia aâoâtatea dr„ ia eir 
>tea prieteniei aaaatn fampaaia 
care ae ați dărait-a. (Apimtf.

Penaiteți-mi m transmit l<r 
ruitarilor eroicei provincii 
Cbampișne un cald saint fi cele 
mai bune arări dia partea po
poarelor Uaiaaii Sovietice.

desfăcut 
, a scos 

Ne-am 
ne am

prin a- 
mulțutnește

Michel

cînd a 
tovară- 

în-

această 
reu- 
prin 

pe 
in 
al
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au 
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PRAGA 30 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a jonc
țiunii unităților Armatei So- 
vietice și Armatei romîne eu 
corpul de armată cehoslovac pe 
teritoriul Slovaciei, Uniunea lup
tătorilor antifasciști din Praga 
a organizat la 29 martie o sea
ră a prieteniei cehoslovaco-romi- 
ne. Au participat atașații mili
tari ai Uniunii Sovietice, R. P. 
Chineze, R. D. Germane, R. P. 
Ungare Au fost prezenți de a- 
semenea atașatul militar al R.P. 
Romine, colonel Vasile Frunză, 
prof. Ion Birzu, consilier, pre
cum și alți membri ai Ambasa
dei R. P. Romine la Praga.

Adunarea a fost deschisa de 
dr. Amort, președintele Uniunii. 
A luat apoi cuvintul generalul 
Joset Slaby care a evocat eve
nimentul sărbătorit, subliniind 
aportul armatei romine la lup- 
tele victorioase desfășurate pe 
teritoriul Cehoslovaciei împotri
va cotropitorilor fasciști. Armata 
romină ? contribuit la alunga
rea hoardelor fasciste din 1/22 
de localități intre care se nu
mără și orașe importante ca ; 
Kosice, Lucenee, Zvolen și Bra
tislava. Miile de morminte aje 
ostașilor romtni presărate pe te
ritoriile Slovaciei și Moraviej, 
lupta comună, cot la cot cu glo
rioasa Armată Sovietică împo
triva dușmanului comun — Ger
mania fascistă. — au pecetluit 
in veci prietenia popoarelor ce
hoslovac și roniin cu popoarele 
Uniunii Sovietice.

Vorbitorul a adresat ostașilor 
romini un cald și frățesc salut.

Atașatul militar al R. P. Ro- 
mine la Praga,. colonelul Vasile 
Frunză, a felicitat armata și 
poporul cehoslovac cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversari a jonc
țiunii armatelor sovietică, romi- 
na.și cehoslovacă.

In inclieiere a rulat filmul ro- 
minesc „Pagini de vitejie".

WASHINGTON 30 (Ager- 
preș). — La 30 martie a.c. a 
fost semnat la Washington de 
către Radu Mâneseu, adjunct al 
ministrului Finanțelor, repre- 
zentant al guvernului R.P. Ro- 
mine și Foy Kohler, secretar 
adjunct al Departamentului de 
Stat, reprezentant al guvernu- 
lui Statelor Unite, un acord pri
vind probleme financiare pen
dinte intre cele două țări.

Acordul prevede lichidarea pe 
baza unei sume forfetare a pre
tențiilor cetățenilor americani 
privind unele vechi creanțe co
merciale și financiare, pagube 
de război, naționalizări etc. 
Suma forfetară de lichidare de 
24.526.370 dolari se compune 
din 22.025.370 dolari, reprezen- 
tind unele active roininești blo
cate de guvernul Statelor Urnite 
fn timpul războiului, precum și 
2.500.oto dolari, care urmează 
sâ fie plătite de guvernul romîn 
in cinci rate anuale. Acordul 
prevede de asemenea ridicarea 
de către guvernul Statelor Unite 
a măsurilor sale de blocare a- 
supra oricărei proprietăți romi- 
neșli in Statele Unite.

Totodată s-a efectuat un 
schimb de scrisori cu privire 
la Înlăturarea de către guver
nul Statelor Unite a restricțiu- 
nilor asupra transferului sume
lor din fonduri publice ale Sta
telor Unite către beneficiari 
din Rominla.

lui dintre 
S.ILA.

e
•e-D^lrc «~r±Â_iCu ocazia 

șefii celor douâ deirjx' i ax ros
tit cuvintări.

Șeful delegației americane 
Foji Kohler ți-a eipr.zia: ccn- 
vingerea ci semnarea acordului 
va avea urmări importante in 
lărgirea relațiilor diate cele 
două țâri.

Caracterizând spiritul acordu
lui drept unul de înțelegere re
ciprocă, Foy Kohler și-a expri
mat speranța câ acest spirit iși 
va găsi expresia în sfera tot mai 
largă a relațiilor de zi cu zi in
tre cele două țari și că viitoa
rele discuții dintre guvernul ro. 
mîn și guvernul american refe
ritoare la schimburile culturale 
st vor termina de asemenea cu 
rezultate pozitive.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
șeful delegației romine Radu Mâ- 
nescu a mulțumit delegației a- 
mericane pentru munca depusă 
alături de delegația romină in 
vederea găsirii soluțiilor nece
sare definitivării acordului. El a 
aratat că partea rumină apre
ciază de asemenea că acordul 
constituie un factor pozitiv in 
dezvoltarea relațiilor multilate; 
rale dintre R. P. Romiiiă și 
S.U.A.

Declarație cu privire la relațiile comerciale 
dintre R. P. Romină și S. II. A.

-----•------

Cartea „Romînia văzută 
cu ochii indienilor"

NEW DELHI 30 (Agerpres). 
S. Krrpalani, membră a Parla
mentului indian, președinta A- 
sociației de prietenie India — 
Romînia din Ne / Delhi, a pre
dat recent într-un cadru festiv 
ambasadorului R.P. Romîne la 
Ne.v Delhi. N. Cioroiu, cartea 
..Romînia văzută cu ochii in- 
dienilo editată de Asociația 
de prietenie India — Romînia 
din New Delhi.

în cursul negocieFffor dintre 
reprezentanții guvernului R. P. 
Romine și ai guvernului S.U.A. 
pentru încheierea unui Acord 
privind problemele financiare 
dintre cele douâ țari, s.a conve
nit că o reglementare a acestor 
probleme poate contribui la dez
voltarea condițiilor favorabile 
pentru lărgirea comerțului din
tre cele două țâri.

Odată cu Încheierea astăzi a 
Acordului Intre R. P. Romină și 
Ș.U.A. cu privire la problemele 
financiare, cele două guverne tși 
afirmă dorința de extindere a 
comerțului pașnic între cele două 
țări. In legătură cu aceasta, 
cele două guverne au căzut de 
acord să schimbe intre ele și să 
difuzeze prin mijloace potrivite 
informații cu privire la posibili- 
tațile de comerț intre cele două

Ar
WASHINGTON 30 (Ager- 

preș). — Cu prilejul încheierii 
Acordului financiar între R. P. 
Romină și S.U.A., George Ma- 
covcscu, ministrul R.P. Romine 
la Washington a oferit o re" 
cepție în saloanele Legației.

La recep(:e au participat Fre-

Prin Ungaria nouă

Unul din blocurile de locuințe construite recent în Budapesta 
pentru oamenii muncii.

Răspunsul guvernului S.U.A. și Angliei 
la noile propuneri sovietice 

privind încetarea experiențelor nucleare
CAMP DAVID 30 (Agerpres). 

— TASS transmite .• Președin
tele SLA Eisenhower, și pri
mul ministru al Angliei, Mac
millan, au dat publicității o de
clarație comună, constituind răs
punsul guvernului S-U-A. și An
gliei la noile propuneri sovietice 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare. Declarația 
aocepta c parte din propunerile 
sovietice facind totodată, insă, 
o serie de rezerve în probleme 
ca controlul aspura exploziilor 
nucleare, numărul inspecțiilor 
pentru cercetarea fenomenelor si- 
niilăre exploziilor nucleare, pre
cum și rezerva câ S.U.A. și 
Anglia intenționează să-și men
țină dreptul de a efectua expe
riențe nucleare „in scopuri paș
nice-.

In comunicatul americano-en- 
glez dat publicității de Casa 
Alba se subliniază ca scopul gu
vernelor S.U.A.' și Angliei este 
un acord internațional cu privire 
la interzicerea totafe a tuturor 
experiențelor cu arma nucleara 
în condițiile stabilirii unui con
trol internațional eficient.

Totuși, în comunicat se arată 
că pentru încheierea cit mai 
grabnică a acordului cu privire 
la interzicerea experiențelor nu
cleare este necesar să se rezolve 
o serie de probleme. Printre 
aceste probleme în comunicat 
sînt enumerate stabilirea unui 
număr corespunzător de inspecții 
pe teren, componența comisiei 
de control și personalul postu-

câ 
iu 
va

ri’.or de control, procedura vo
ta”. î în organele de control, pre
cum și problema efectuării de 
„explozii in scopuri pașnice."*

la comunicat se arată ca tra
tativele pentru rezolvarea aces
tor probieme trebuie să fie ac
celerate și terminate cit mai 
curind.

Se subliniază de asemenea 
Eisenhower și Macmillan 
căzut de acord ca imediat ce
fi semnat acordul cu privire la 
interzicerea experiențelor nucle
are, cu excepția celor de mia 
proporții care nu pot fi contro
late, precum și Imediat ce se 
vor face pregătirile în vederea 
efectuării in comun a lucrărilor 
de cercetare in scopul îmbuna- 
tățirii nripoacelor de control 
asupra fenomenelor al câroi pla
fon seismic este sub 4,75 unită
ți seis nice. S U.A. și Anglia vor 
fi gata sa declare in ceea ce le 
privește „moratoriu de bună vo e 
asupra experiențelor cu arma 
nucleară sub nivelul se:smjc 
menționat pe o durată asupra 
căreia urmează să se cadă de 
acord**. Aces’ moratoriu, după 
cum se arată în comunicat, tre. 
buie să se bazeze pe declarații 
unilaterale ale U.R.S.S., S.U.A. 
și Angliei.

în încheierea comunicatului se 
arată că președintele S.U.A. și 
primul ministru al Angliei au 
căzut de acord să adreseze 
Uniunii Sovietice invitația de a 
participa de urgență la pregă-

tiri și la efectuarea de lucrări de 
cercetări științifice in comun 
pentru elaborarea metodelor de 
control asupra exploziilor de 
proporții mici.

După ce Berding, secretar de 
stat adjunct al S.U.A. care a 
sosit Ia Camp David, a dat ci
tire textului comunicatului, el a 
răspuns Ia întrebările puse de 
ziariști. Referindu.șe Ia terme
nul moratoriului despre care se 
vorbește in comunicat, Berding 
a spus că Eisenhower și Macmi
llan au in vedere pentru mora
toriu „o perioadă scurtă, consi
derabil mai scurta decit cei 
cinci sau patru ani propuși de 
Uniunea Sovietică".

Corespondenții iau întrebat 
pe Berding la ce sau referit 
autorii comunicatului vorbind 
despre „exploziile in scopuri 
pașnice". Berding a răspuns câ 
comunicatul nu se referă la ex
plozii ale armei nucleare ci la 
exploziile nucleare pe care S.U.A. 
intenționează să le folosească, 
după cum a declarat el, pentru 
extracția de petrol, pentru cons
trucția de canale și șosele in re
giuni muntoase.

în încheiere Berding a subli
mat câ dupâ părerea părții an- 
glo-americane „cu bunăvoința 
celui deal treilea partener al 
nostru" acordul cu privire la in
terzicerea experiențelor nucleare, 
ale căror proporții permit să fie 
controlate incâ de pe acum, 
poate fi semnat in decurs de 90 
de zile.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctnteli", Tel. 17.60.10. Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.

țări. Ele au convenit de aseme
nea să faciliteze călătoria în ță- 
rile lor a reprezentanților co
merciali și oficiali ai celeilalte 
țări. Pe măsură ce condițiile o 
vor permite, cele două guverne 
vor lua în considerare măsurile 
suplimentare care să contribuie 
la dezvoltarea unor relații co
merciale mai largi intre Romi- 
nia și S.U.A.

Guvernul R. P. Rotnlne și gu
vernul S.U.A. saluta posibilita. 
tea creării prin asemenea efor
turi a condițiilor favorabile pen
tru lărgirea comerțului pașnic și 
pentru dezvoltarea unor relații 
comerciale mai normale care ar 
urma să servească de asemenea 
ca mijloc de creștere a contac- 
telor Intre popoarele celor două 
țări.

★ „
derick Mueller, ministrul Comer
țului, William Lacy, adjunct 
special al Secretarului de Stat 
pîntru schimburi Est.Vest, 
Alfred van Klemperer, ministru 
adjunct al Trezoreriei, H. Ve
delor, director in Departamen
tul de Stat, șefi ai unor misiuni 
diplcmatice din Washington, D. 
Karrick și A. Welling, primari 
ai orașului Washington, Eric 
Johnston, președintele compa. 
niei Motion Picture Association, 
reprezentanți ai unor cercuri 
financiare și comerciale din 
Washington și New York, -zia
riști. Au participat de aseme
nea membrii delegației romine 
la tratative tn frunte cu Radu 
Mănescu, adjunct al ministrului 
Finanțelor, șeful delegației.

------•—:

Semnarea Protocolului 
privind schimbul 

do mărfuri și plățile 
pe 1960 dintre R. P. 
Romină și R. P. D.

Coreeană
PHENIAN 30 (Agerpres). - 

L» 30 martie 1060 s-a semnat Ia 
Phenian Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1960 dintre Republica 
Populară Romină și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Protocolul pe 1960 arată o 
creștere însemnată a volumului 
schimburilor de mărfuri intre 
ambele țări față de 1959

In baza acestui Protocol Re
publica Populară Roniînă va li
vra în Republica Populară De
mocrată Coreeana tractoare, ma
șini agricole, conductori de alu
miniu etc., iar Republica Popu
lară Democrată Coreeana va li
vra in Republica Populară Ro- 
minâ cupru, plumb, zinc, lami
nate de oțel etc.

Tratativele s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească și 
înțelegere reciprocă.

Din partea romină Protocolul 
a fost semnat de jug. Mihai Cio- 
banu, președintele Camerei de 
Comerț a Republicii Populare 
Romine, președintele delegației 
romine, iar de partea coreeană 
de Pak En Bin, locțiitor al mi
nistrului Comerțului Exterior, șe
ful delegației coreene.

La semnare au asistat din 
partea romină Dumitru Olteanu, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Romine la Phenian, iar din par
tea coreeană Rim He, ministrul 
Comerțului Exterior, precum și 
membrii ambelor delegații.

------•------

privind

La închiderea edifici

Stare excepțională 
in Uniunea 
Sudafrlcană

JOHANNESBURG. — După 
cum anunță corespondentul din 
Capetown al agenției Reuter, la 
30 martie primul ministru el U- 
nfurrii Sudafricane a anunțat în 
parlament că a fost decretată 
starea excepțională în întreaga 
țară.


