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Indicațiile inginerei agronom Ana

Fier vechi 
oțelâriilor patriei
In întreaga țară se desfășoară 

cu entuziasm acțiunea de strin
ger e a metalelor vechi.

în primul trimestru al anului 
au fost trimise industriei side
rurgice. peste prevederile pla
nului, circa 15.000 tone de fier 
vechi și însemnate cantități de 
ceșeuri de fontă și neferoase, a- 
s'gurindu-se astfel, in fiecare 
lună, cantitatea de metale vechi 
necesară oțeJăriiior. Un aport 
de seamă în această acțiune il 
aduc tinerii. In urmă cu citeva 
zile, din stația Pioeșîi — Triaj 
au plecat spre Com buia tul me
talurgic Reșița 53 de vagoane 
încărcate cu fier vechi. Frun
tași in acțiunea de colectare sint 
tinerii de la rafinăria nr. I. care 
an predat 50 tone, și elevii Șco
lii elementare de 7 ani nr. 15 
din Ptoeșii.

Brigăzile utemiste de muncă 
patrioucâ din întreprinderile re
giunii Craiova au trimis in a. 
cest an centrelor siderurgice 
l.CMO tone her vechi. La coec- 
tarea acestei cantități au contri
buit in mai mare măsură tine
rii petroliști de la schela nr. 2 
Țicleni. elevii și pionierii orașe
lor * ‘ • “ "■Crarov> și Tg. Jiu.

Damache sint întotdecuna bine venele.
Foto : Q MIHAI ;

de campanie
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Informare tehnică^

Cum obține Jeana Enulescu un 
procentaj așa de mare ?“.

„Cum reușește ea să confec
ționeze bobine de o calitate ire
proșabilă ? Care să fie oare „se
cretul- ?

Iată, numai citeva din între
bările pe care și le puneau, to
varășele de muncă ale bobina
toarei Jeana Enulescu. Și tutu
ror acestora le-a răspuns chiar... 
ea, zilele trecute, cu prilejul 
unei scurte „Informări tehnice-: 
Astfel a fost... dezlegat „secre
tul* succeselor sale:

— O strinsă prietenie cu teh
nica ! le-a . ?'
Enulescu, una dintre cele mai 
frecvente 
tehnice a uzinei, le-a vorbit to
varășelor sale de muncă despre 
executarea unei bobine, despre 
materiale izolante ca și despre 
noțiuni generale despre bobinap 

Interesul cu care muncitoarele 
din secția bobina] a Canelor 
„K’ement Gottwald* din Capi
tală, au ascultat expunerea, ca și 
faptul câ în cadrul informării 
tehnice" au mai luat cuviutnl și 
alte bobinatoare, a dovedit câ ex
punerea a fost binevenită și a 
sugerat comitetului U.T.M. și

-------------------------------------------------

cabinetului tehnic, ideea extins 
detrii acestui gen scurt de con- 
ferințe tehnice, menite să cor> 
tribuie la 
calificării 
nale a 
muncitori.

ridicarea 
profesio- 
tinerilor

PETRE MIHAI 
ajustor-montor

O
spus ea. Și Jeana

cititoare a bibliotecii
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Știi ni a

Tinerii realizează importante 
economii

Multa vreme în secția lemn a 
Uzinelor mecanice din orașul 

Tr. Severin, secto
rul II. se fâcea ri
sipa de material 
Ierni 
sortimentul 
ateliere mobile
S.M.T, Tinerii

?îOsnaga

de
;$ și vopsea la

auto- 
tip 
Ion
Ion

lecție la muzeu

pârtiei- 
tineri. 
Bălan

La cercul „Sa ne 
cunoaștem patria*4 ce 
se ține cu regulari
tate in cadrul fabri
cii de încălțăminte 
„Tudor ladimiresu- 
din Pitești, 
pă numeroși 
Iți 5'irolae.
Petre și alții pregă
tesc eu multă atenție 
lecțiile, răspund bine 
la seminarii. Pentru 
a aprofunda unele 
probleme discutate 
in cadrul lecției 
„Unelte de 
decursul

propagandistul Ion 
Givrili a propus ti
nerilor să țină o lec
ție practică. In ziua 
hotâritâ. cursanții, ca 
de obicei, purtau cu 
ei caiete și creioane 
pentru diferite în
semnări. Un lucru 
era însă schimbat 
Lecția nu se mai ți* 
nea in sala obișnuită, 
ei la muzeul regio
nal din oraș.

Aici, cursan ții au 
famt cunoștință cu 
o serie de obiecte s

nuncă in cneite. arme. vase, 
istoriei-, monede etc., din di-

ferite epoci 
In timpul 
propagandistul a dat 
cursanților explica
ții amănunțite, făcînd 
legătura între orîn- 
duirile sociale, mo

dul de producție al 
orînduirii respective 
și uneltele caracteris
tice fiecărei orînduiri. 
Lecția aceasta prac
tică a fost deosebit 
de interesantă și fo
lositoare.

NICOLAE 
VARAȘCANU 
croitor piele

istorice, 
vizitei,

Broscâreanu studiind posibilita
tea reducerii consumului speci
fic de material lemnos au con
statat câ la un lot de 10 auto
ateliere se pot economisi circa 
2 m. cubi de lemn. Cu aceastâ 
ocazie tinerii au propus folosi
rea moi raționalâ a materialu
lui lemnos.

Fiind aplicată, Inițiativa a 
dat roadele așteptate, cducind 
o economie anuala de 110 m. 
cubi de material lemnos. De 
asemenea, tîhârul Aristicâ Dra- 
gotoniu, ajutat de tovarășul 
sâu de munca Sabin Preda, c 
propus întrebuințarea unui strat 
mai subțire de vopsea cane mă
rește rezistența și calitatea lu- 
crâri'lor și în același timp se rea- 
lizeazâ o importantâ economie 
de vopsea. Prin noua metodâ se 
economisește anual 2975 kilo
grame vopsea, iar lucrul execu
tat este de buna calitate.

ARISTICA BAGHINA 
funcționar

r

Cu prilejul 
nașterii lui• •

aniversării
V. I. Lenin

Vizita lui N. S. Hrușciov

Colectiviștii din satul Popești, 
comuna Gălbinași, raionul Bră
nești, s-au adunat in toamnă 
și au făcui planuri. Erau mulțu
miți de recoltele pe care abia le 
strlnseseră în hambare, dar 
voiau ca în anul următor să ob
țină producții și mai mari

„Vom semăna 224 hectare cu 
griu, 238 ha. cu porumb-boabe, 
32 de hectare cu porumb-siloz, 
40 de hectare cu floarea-soare- 
lui și vom mai semăna sfeclă, 
borceag, lucerna, mazăre, etc.

Am obținut in 1959, peste 
1.000 de kg. de griu la hectar, 
să obținem in 1960 peste 1.500. 
Am obținut 2.100 de kg. de po
rumb-boabe în 1959, să recoltăm 
în 1960 peste 2.500. Și-au făcut 
planuri la toate culturile.

Cum o să lucrăm pămîntul ca 
să obținem 'aceste producții ? O 
să ne spună asta 
rul agronom**.

Tinăra inginer 
Damache, este, se 
cea mai solicitată

în ziua de luni 28 martie, Ana 
Damache, a făcut următoarele :

De dimineață a trebuit să 
meargă la răsadnițe. Tînărul co
lectivist Marin Constantin, care 
se îngrijește de răsadnițe, primi
se de cu seară însărcinarea să 
spele geamurile. L-a găsit spălin- 
du-le. l-a mai spus ce trebuie să 
facă, la ce oră să ude, cind să 
închidă geamurile.

Două tractoare au de arat o 
suprafață pentru însămințat fu- 

iraje. Au început? A fost și a 
verificat. Da, lucrează.

Se seamănă apoi sfecla de 
zahăr. Colectiviștii care stau 
semănătoare respectă distanța și. 
adîncimea ? Da, o respectă, 
fost și a văzut. La 7 km. in cîmp 
zeci de atelaje ale gospodăriei 
grupează griul. Pină miine lu 
prinz trebuie terminat grăpatul. 
Brigadierul Vlad Constantin a 
venit și i-a spus să n-aibă grijă 
că, uite, oamenii grupează, se 
grăbesc.

— Dar de ce nu ați împrăștiat 
hexacloranul ?

cartea, ingine-

agronom, Ana 
pare, persoana 
in aceste zile.

pe

A

— .Vu l-am adus inci.
— Dar vorbisem să-l aduceți?
Colectiviștii nu vor ea griul 

lor sâ fie atacat de gindocul 
ghebos. Numai că au scăpat din 
vedere aducerea prafurilor. Le 
vor împrăștia neapărat.

Dar iată se făcuse de-acum a- 
proape de prinz și n-a sosit încă 
semănătoarea de floarea-soarelui. 
Trebuie mers la brigada de trac
toare. E ceva drum pină acolo. 
Acolo, un tractorist bombănea 
furios.

— Fir-ar a dracului de treabă. 
Nu se potrivește.

— Ce nu se potrivește ?
— Cuplul ăsta.
Dar iată că fiind chemat acolo 

și șeful brigăzii, cu ajutorul lui 
și simțind privirea mustrătoare 
a inginerei cuplul s-a potrivit

Ion Răducu, tractoristul, cu
noaște bine locul. De 7 ani lu
crează aici. Pe ingineră încă n o 
cunoaște. Ea nu-i de mult aici.

— Semănătoarea putea să fie 
mai demult pe cîmp, îi spune ea 
cu reproș.

Tractoristul tace. S-or împăca 
pină la urmă. Așa-i in campanie.

Cind tractorul a pornit cu se
mănătoarea după el de-a lungul 
brazdelor, inginera și-a șters 
cîteva broboane de sudoare de 
pe frunte. Unde mai trebuie să 
meargă ? Da, la canalul de iri
gație. S-o fi terminat digul ?

Toată ziua inginera a străbă
tui ămpul de la un capăt la al
tul. A verificat lucrările, a stat 
de vorbă cu oamenii. Pe cîmp 
inginera s-a întîlnit cu președin
tele gospodăriei Vlad Ion. Și a- 
colo, la marginea unei tarlale, 
s-au sfătuit încă odată.

— Cind să începem la însă- 
mințatul porumbului ?

— Mai stăm citeva zile.
— Auzi, spune gînditor pre

ședintele, tot nu mă împac eu 
cu porumbul ăsta siloz. Cum a- 
dică să-l semănăm ca pe porum
bul pentru boabe ?

— Da, așa trebuie semănat.

Ife# moi face griji- Trebuie se
mănat pentru ci-

Și din nou e explicație «m®- 
nunțitâ.

De la o zare la alta cimpoi e 
străbătui de oameni. Seamănă, 
grăpeazâ. împrăștie ingrâțumin’e 
chimice, pentru ca să smulgă pă- 
mintului cit mai multe roade.

Un om obișnuit, 
luptătorii pe 
pretutindeni pe 
pașnic al cuceririi

unul din 
care-i intUncști 

frontul acesta 
belșugului.

MIHAI CARANFIL

Ca prilejul celei de-a 99-a a- 
nicersări a nașterii tai Vladimir 
Hid Lenin, in întreaga țară se 
cor organiza spectacole cinema
tografice cu filme inspirate din 
viața fi opera genialului î «răpi
tor și conducător ai proletaria
tului internațional.

între I fi 30 aprilie in Capi
tali cor fi prezentate, la 32 de 
cinematografe. cite 2 spectacole 
cu filmele documentare „Vladi
mir Ilici Lenin" fi „Aici a trăit 
Lenin**. De asemenea in ziua de 
21 aprilie, la cinematografele 
,(Maxim Gorki" și „Libertății** și 
în ziua de 22 aprilie, la cinema
tografele „Republica**, ,J. C» 
Frimu" fi „înfrățirea între po-

poare" tor avea loc spectacole 
festive cu aceste filme.

Tot în luna aprilie vor fi or
ganizate in marile fabrici și u- 
zine ale Capitalei, in instituții, 
școli fi facultăți spectacole cu 
filme despre Lenin.

Filmul artistic „Familia Ulia- 
nov** fi ftimid documentar „Vla
dimir Ilici Lenin" vor fi pre
zentate, în aceeași perioadă, la 
căminele culturale din 20 de 
comune și sate din apropierea 
orașului București, Cu acest pri
lej, oamenii muncii din aceste 
localități vor asculta fi confe
rințe consacrate celei de-a 90-a 
aniversări a nașterii lui Vladi
mir Ilici Lenin.

Printre filmele care vor rula 
în regi unde țârii se afli „Po
vestiri despre Lenin", „Omul 
as arma**, Jn zilele lui Octom
brie" fi „Lenin in Octombrie** 
— filme artistice, precum fi ^)o- 
cumente despre Lenin** fi „In 
patria lui Lenin" — filme do
cumentare.

(A/trpra)

Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică la lucru

în curind orașul Constanța, 
va avea o nouă gară construită 
după toate regulile tehnicii mo- 
derne.

Vechea gară, situată în cen
trul orașului a fost demolată și 
pe terenul rezultat se va ame-

un frumos bu- 
inălța blocuri

Primâvarâ...
Foto : PAVEL POPESCU

—•—

naja un parc și 
levard, se vor 
muncitorești.

Mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M. din oraș, utemiș- 
tii și tinerii au participat la iu- 
crările de demolare, iar acum 
lucrează la curățirea și nivela
rea terenului. Zilele trecute, ală
turi de sutele de tineri din oraș, 
au muncit aici și brigăzile ute- 
miște de muncă patriotică de la 
Școala medie mixtă nr. 1 „Mir
cea cel Bătrln".

In această acțiune patriotică 
s-au evidențiat utemiștii Gh. Mă
răcine, Cecilia Alexandrescu, 
Li viu Ionescu.

In felul acesta, utemiștii con
tribuie la înfrumusețarea ora
șului lor.

VASILE STAVROS1TU 
elev

Montorîî Ghețâu Constantin și 
Seceleanu Marin de la secția 
motoare a Uzinelor „23 August4* 
din Capitala lucrînd la monta
rea unui motor pe bancul de 

probâ.
Foto: AGERPRES

La redacție ne-a sosit

Dragă redacție,
Mă numesc Jeni 

Mănescu și sint e- 
leva in clasa a Xl-a 
la Școala medie din 
Băilești. Citind ar
ticolul Egoismul** 
apărut în „Scînteia 
tineretului** în nu
mărul său din 11 
februarie a.c. unii 
dintre colegii mei 
au înțeles, după 
părerea mea, in
tr-un mod cu totul 
greșit esența și sen
sul manifestărilor 
de egoism. De exem
plu, înir-una din 
tide, tovarășul pro
fesor de matematică 
ne-a dat de rezol
vat pentru acasă o 
problemă de geo
metrie. Era puțin

Redacția ziarului l-a 
Demostene Botez, să-și

o scrisoare, lat-o: 
cam complicată, to
tuși studiind-o cu 
atenție am reușit 
să-i găsesc soluția. 
Venind la școală, 
cîțiva dintre colegii 
mei mi-au Cerut să 
le dau și lor rezul
tatul. Eu le-am spus 
că e mai bine să le 
explic 
să-i ajut 
leagă, iar 
și-o rezolve singuri. 
Dar mare mi-a fost 
surprinderea cind 
am văzut că ei in
sistau mai departe 
să le-o dau rezol
vată gata. In cele 
din urmă, foarte 
nemulțumiți de ati
tudinea mea m-au 
numit „egoistă**. Oa
re am f^st intr-a
devăr egoistă ?
rugat pe scriitorul 
spună părerea des-

problema, 
s-o înțe- 
apoi iâ

Citifi în pag. 4-a

Amănuntele vizitei
Iul N. S. Hrușciov

în Franța

Pe șantierele noilor unități 
de industrializare a lemnului

Constructorii fi mentorii de 
pe șantierele noilor unități de 
industrializa re a lemnului de 
pe cuprinsul țârii grăbesc ritmul 
lucrărilor in vederea reducerii 
duratei de executare fi darea 
lor în producție cit mai devre
me.

ir
La fabrica de cherestea de 

fag din cadrul Combtaatului de 
industrial:zare a lemnului de la 
Preajba s-a terminat monta
jul a două gatere cu 
menzi hidraulice și se află 
în curs de montaj prima li
nie de fierăsfraie-pangRcâ pen
tru debitarea bușten lor.

Se ridică scheletul și grinzile 
din prefabricate de la fabrica 
de mobilă curbată, care va 
produce anual 600.000 scaune.

★
Construcția fabricii de mobilă 

din Iași, cu o producție anuală 
de 10.000 de garnituri, este ter-

co-

minată. Acum se execută com
partiment rea halelor și finisări, 
precum și montarea mașinilor 
și instalațiilor.

★
In ultimul timp ritmul lucră

rilor pe șantierul combinatului 
din Gherla a fost grăbit. Acum 
se lucrează la corpul principal 
de fabricație, care se întinde 
pe o suprafață de aproximativ 
15 ha. In această mare clădire 
se vor produce anual zeci de 
mii de metri pătrați de placaje, 
citeva milioane de metri pătrați 
d? furnire și 100.00J de scaune. 
Fundațiile clădirii fiind termi
nate, se lucrează acum la' ridi
carea stîlpilor prefabricați, la 
construcția atelierului mecanic, 
pavilionului administrativ, can. 
finei și a trei blocuri de lo
cuințe.

(Agerpres)

Francezii îl primesc cu entuziasm pe N, S. Hrușciov, în clișe- -* 
N. S, Hrușciov și primarul Marsilie!, Defferre, admirind pano

rama portului.

Carnavalul elevilor
Marți seara ferestrele Ca

sei de cultură a tineretului 
din raionul 23 August din 
Capitală au strălucit pină 
tîrziu, inundate de lumina 
orbitoare a becurilor. Dar a- 
tenția trecătorilor era 
mai ales de muzica și 
lia care se revărsau 
untru.

— Tinerii se distrează. Iată 
un lucru bun — observă ca
reva. j

— E carnavalul elevilor —• 
răspunseră chicotind cîteva 
fete care se grăbeau spre int 
trare.

Intr-adevăr, în sala mare, 
frumos ornamentată, cu pe
reții pictați, cu draperii bo
gate la ferestre, sub ploaia de 
raze argintii, se desfășura car
navalul: o explozie de voio
șie, de tinerețe, de glume 
și risete, de muzică și dans. 
Sute de elevi ai școlilor 
medii și profesionale din 
raion și-au dat întâlnire aci,

atrasă 
vese- 

dină-

la Casa de cultură, pentru a 
petrece împreună una din zi
lele vacanței de primăvară.

în virtejul valsului chipu
rile dansatorilor strălucesc 
iar costumele apar în tociâ 
frumusețea și originalitatea 
lor.

Valsul se sfîrșește. Ur
mează citeva concursuri: vcel 
mai bun solist**, „cea mei 
reușită glumă", un concurs 
de dans și „cel mai original 
costum**. La cintece premiul 
I e cîștigat de Constantin 
Scutașu de la Școala medie 
nr. 33, iar premiul al 11-lea 
de Elena Balint de la Școala 
medie nr. 38.

Tîrziu, noaptea, carnavalul 
elevilor școlilor medii și pro
fesionale din raionul 23 Au
gust a luat sfîrșit. El a prile
juit acestora citeva clipe de 
neuitat într-o vacanță atit de 
frumoasă, cum e vacanța de 
primăvară.

GOISM?
Demostene Botez

pre cele relatate în scrisoarea elevei Jeni 
Mănescu. lată răspunsul său:

Pe cit mi-aduc aminte, în articolul meu 
publicat nu de mult de ziar, spuneam câ 
egoist este insul care, închis în el, și even-

tual fiind mai priceput decît alții, se izo
lează de colectiv, ține știința lui numai 
pentru el ca sub cheie, și nu vrea sâ ajute, 
sâ lumineze cit de cit pe

Trebuie sâ mai adaug 
predispoziție face parte 
gene ral â, d intr-o anumita 
sine, despre societate, despre raportul din
tre individ și societate. Totul, absolut totul, 
orice gest, orice vorbâ, orice fapt sint cin-

unul mai slab, 
câ o asemenea 

dintr-o atitudine 
concepție despre

tărite riguros prin prizma interesului perso
nal, pus mai presus de orice.

Lucrurile erau |împezi și destul de simple.
Acum sâ vedeți râstâlmâcirea datâ de 

un prototip demn de muzeu al egoistului- 
parazit, care se erijează în apostol al 
altruismului atunci cind poate trage foloa
se comode, care vulgarizeazâ spiritul co
lectivist, care se transformâ în demagog 
numai ca sâ se menajeze pe sine.

Intențiile și scopurile urmârite de acesta, 
îl are în vedere numai pe el însuși. Ele sini 
astfel atribute crase ale celui 
egoism.

Jeni Mânescu, o elevâ, bunâ 
matici, rezolvâ o problemâ mai 
complicatâ. Venind la școalâ cu 
fâcutâ cîțiva colegi tâbârâsc pe 
du-i caietul ca sâ copieze problema.

Colega le
- Hai mai 

faceți singuri
— Egoisto 1 

legi.
Și de aici : problema. Eleva & matema-

mai grav

la mate- 
grea, mai 
problema 
ea cerîn-

spune :
bine sâ vâ explic și apoi s-o 
I
- au strigat acești cîțiva co-

(Continuate în pag. 3-a)

AUREL GEORGESCU

Un aspect din timpul Carnavalului
Foto : L MIRCEA



Asamblarea pe bandă transportoare a unei mașini pentru recoltat nutrețul peren, xi ta 
Fabrica de conveiere din Buoopesta.

Fota : M.TA

MA TEMA TIC A 
IN PLIN PROGRES

Incontestabil, matematica ro- 
mînească a repurtat in ultimii 
ani succese de mare valoare ști
ințifică. Numărul cercetătorilor 
!n aceasta știința este incompa
rabil mai mare decit a fost vreo
dată în perioada dintre cele două 
războaie mondiale. S-au publi
cat in anii puterii populare tra
tate, cursuri, monografii într-o 
cantitate de cel puțin zece ori 
mai mare decit in ultima sută 
de ani.

Matematica rominească a do- 
bindit de asemenea un imens 
prestigiu peste hotarele țari:. 
Cercetările matematicienilor ro 
mini de toate virstele. și in cea 
mai mare măsură cercetările 
tinerilor matematicieni, cunosc 
astăzi o larga difuzare in toate 
părțile lumii. Important și sem
nificativ pentru calitatea aces
tor cercetări ii constituie fap. 
tul că ele sirrt apreciate și uti
lizate in țări ou veche tradiție 
matematică, sau în acele țari 
în care exista o puternică ac
tivitate matematica.

In afara domeniilor clasice 
ca analiza matematica, meca
nica, teoria funcțiilor complexe, 
mecanica fluidelor, calculul pro- 
babi'litățUor, unde cercetătorii 
noștri au dezvoltat vechile tra
diții ale școlii matematice ro- 
mînești obținînd succese de va
loare științifică mondiala (in do- 
meniul ț.' ecuațiilor cu derivate 
parțiale, în domeniul funcțiilor 
analitice, în domeniul geome
triei diferențiale, în domeniul 
aplicațiilor mecanicii fluidelor 
etc), s-a dezvoltat în ultimii ani 
o serie întreagă de cercetări în 
noi domenii de investigație.

Ramuri ale matematicii care 
nu erau cultivate de loc sau iu 
mod cu totul întîmplător, î.n 
urmă cu numai două decenii, 
au astăzi reprezentanți nume
roși și . cu o înaltă pregătire.

S-au semnalat în această di
recție cercetările în domeniul to
pologiei, analizei funcționale, al
gebrei abstracte, teoriei funcții
lor reale, teoriei plasticității, 
mecanicii fluidelor. Din acest 
punct de vedere trebuie men
ționate cercetările de topologie 
întreprinse la București sub di
recta conducere și pe linia des- 
chisă în știință de acad. S. Stoi- 
lov, cercetările de analiză nume
rică de la Gluj ale colectivului 
condus de prof. Tiberiu Popovi- 
ciu, cercetări care fac posibile pro
gramarea mașinilor de calcul, 
precum și cercetările de aplicare 
a algebrei și a logicii matema
tice in teoria mecanismelor au
tomate conduse î-n București de 
către acad. Gr. G. Moisil, cer
cetări care au cuprins într-o ace
eași muncă un mare număr de 
matematicieni și ingineri.

Succese importante au fost 
obținute în domeniul mecanicii 
fluidelor unde au fost rezolva
te o serie de probleme legate de 
teoria zborurilor. Seminarul de 
mecanica fluidelor de la Facul
tatea de Matematică și Fizică 
din București, condus de prof. 
Caius Iacob a format un 
mare număr de specialiști 

Exponate romînești prezentate ta Tlrgul internațional din anul 
acesta de Ia Leipzig.

acad. prof.
Miron Nicolesm

ia aces: icnerr. ie -« 
topor»»-»»* în șbisț» j «■*■—-» 
Contemporana.

Geometna care a avut la tre
cut reprezentanți de «-mi ca 
profesorii T'fefea. Mvller. con
tinuă sa se atinse" pro cer- 
cetarJe întreprinse ia 
d:a Bucure?!. snde se cap
tivi ramunîe moderat *< 
geometriei ca geooevra spate
lor rienuniene sau aedroome 
capitol creat In Șfer.ța -lider-» 
de acad. G. Vnareama Lecțtise 
de geometrie ale acad Vr ncea- 
nu. conducătorul ri.uL uii» de 
geometrie de la București feat 
cunoscute oricărui geocoetre 
străin. In acela;: timp ia Cea-

Succes* al* țtiințai 
romin*țti

trui de la lași, coodus de pro
fesoral Mayer și ia baza de cer
cetări dus Tcaașcara x cocti- 
ouă vechile cercetări ale jc* 
matematice namieșt. de gao- 
ateine d::u-enți*iă.

Matematica rocuăseaacă are 
astăzi o cootribuSe fc a h 
ce mu importanți ic âw» 
foarte vanaite aie oerceCan; șG- 
ințifice ranineșt: ca sta: iscca. 
economia, lingTiabca $ aob- 
cina, crdndu-sc sub oda acș- 
tri di spline noi ca ectrersîa 
matematică, ixioge n-.atgr>r. 
că, lingvistica, matematica etc.

Cum se explică aceste rea
lizări ale matematicienilor ro- 
mîni?

Explicația rezidă în primul 
rînd în grija deosebită a puteri: 
populare pentru dezvoltarea ști
ințelor în țara noastră. Nicio
dată în îndelungata istorie a 
țării noastre, știința au s-a 
bucurat de o asemenea prețuire 
din partea statului, a poporului 
ca în zilele noastre. Crearea și 
îmbunătățirea permanentă a ba
zei materiale de cercetare a asi- 
gurat avintul necontenit al ști
inței rominești. Au fost create 
facultăți de matematică și fi
zică la toate universitățile din 
țară, instituite speciale de cer
cetare matematică la București, 
lași, un institut de calcul la 
Gluj și o bază de cercetări Ia 
Timișoara.

In matematici, ca de altfel 
în toate domeniile de cercetare, 
acest prog.es își găsește ex
plicația firească în faptul că 
făurirea ’ societății socialiste, 
ritmul rapid al dezvoltării e- 
conomice, reclamă o înaltă teh
nicitate

Această tehnicitate nu poate 
fi obținută decît printr-un pro
gres considerabil al științei, iar 
întregul progres tehnic necesită 
o dezvoltare impetuoasă a ra
murilor fundamentate a științei 
în care matematica are un rol 
primordial.

citim...

■Of N.D.

Piramida îngropată"

Afli H

A. BALTUEȚV
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Putem avea întreaga certi
tudine că oamenE de rîr-’O 
din țara noastră își vor dit: 
toate eforturile pectru a ridica 
în permanentă rfvejul cercetă 
ritor matematice la taâJtiraea 
mărețelor sardni pe care po
porul nostru le pune la ia(a ști
inței și tehnici: rominefti.

Lungimea
Oricît de fantastice ni s-or 

pârea vitezele atinse de rache
tele cosmice, ele sînt din păcate 
insuficiente pentru acoperirea 
distanțelor gigantice dintre stele 
și galaxii. Intr-adevăr, după 
cum se știe, sistemul planetar 
cel mai apropiat de Pămînt este 
cel al stelei Alfa dîn Conste
lația Centaurului care se găsește 
la o distanță de aproximativ 4 
ani lumină. Este lesne de calcu
lat că o rachetă ce s-ar depla
sa cu 20 kilometri pe set undă 
și-ar atinge ținta de-abia 
peste... 65.000 de ani ! Să 
nu uităm că pînă Ic cele ma« 
îndepărtate stele pe care le-a 
văzut omul, lumina parcurge a- 
proape două miliarde de ani ! 
Nu există oare o altă metodă 
de investigație a planetelor și 
stelelor vecine, o altă cale de 
a intra în legătură cu ființele 
raționale care s-ar găsi even
tual pe acele lumi îndepărtate? 
tată una din problemele cele 
mai pasionate ale științei con
temporane.

RADIQCQMUNICAȚII
INTERASTRALE

încă în anul 1945, s-au reali
zat previziunile teoretice ale 
celebrilor savanți sovietici Man
delstam și Papaldski : între Pă
mînt și Lună a fost stabilită o 
legăturii prin radiolocație. După 
ce au parcurs cei 390.000 km. 
fascicolul de raze electromag
netice a fost reflectat de corpul 
Lunei și a revenit pe Pămînt. 
La începutul anului trecut dis-

Viața in Deltă
•I ' 'z

De curind literatura de 
popularizare a științei s-a 
îmbogățit ou o nouă și valo
roasă Iticrire ț „Viața în 
Deltă" a prof. univ. N- Bot- 
nariuc recent publicată în E- 
ditura tineretutai

Prin lucrarea aceasta ma
selor largi de cititori li se 
deschide posibilitatea să cu
noască mai în profunzime și 
să înțeleagă bogăția și com
plexitatea formelor de viață 
din Deltă.

Un element nou valoros al 
lucrării prof. Botnariuc cons
tă :n aceea că autorul nu se 
limitează la descrierea unor 
aaoecre disparate ale modu
lui de viață și înfățișării vie- 

chineză 
cel pu

de undă a cosmosului: 21 cm.

progrese 
se 

dîn

torțe o fost sărită pî-â Ic 50 
de m'Koone la» : fascicolul de 
raze a fost «mîs in d^ectc pla
netei Venus, s-< netiectot de ea 
și s-a întors pe ptoneto noastră. 
Intre timp rodaostronom-o 
radiofizica ou făcut 
uluitoare și in ultimii ani 
construiesc rodtatelescoope 
ce în ce. mai gigantice.

După cum <j c" 
rînd prof. L S. Skl 

dectora» de
Sklovskl. oon

cu*
___ ________ oamenii 

de știință protectee zi □ prezăftt 
radiotelescoape cu d «metrul o- 
glinzii de 300 metri! Cu un ose- 
menea instrument gigontic vor

Cum vom putea stabili legături 
radio cu alte planete

putea fi recepționate rodiosem- 
nale provenite de ta planetele 
cîtorva zeci de mii de stele.

Mai rămîne să răspundem ta 
următoarea întrebare deosebit 
de importantă : pe ce lungime 
de undă vor putea fi stabHIte 
legăturile radio intre planete ?

După cum rezultă dintr-un 
ompiu studiu efectuat recent de 
mai mulți fizicieni cunoscuți, va 
trebui să folosim in acest scop 
unde mai scurte de 30 de cen
timetri, singurele în stare să o- 
colească „furtunile cosmice" 
cauzate de aștrii sistemului nos
tru solar, care constituie puter
nice izvoar€ de radiounde. Dar 
mai intervine un al doilea fac
tor deosebit de interesant : e- 
xistența atmosferei pe planetele

o

de legume la hectar

și ele semiconduc-

O nouă aplicație 
a semiconductoarelor

a te zi ne putem convinge 
că „minunile" tot mai numeroase 
înfăptuite cu ajutorul semicon
ductoarelor de diferite Itipuri stau 
cu cinste alături de cele mai 
excepționale cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane.

Iată însă că o știre recent 
venită ne înștiințează asupra ului
toarelor perspective pe care le 
deschid semiconductoarele în 
domeniul „legumieulturii**.

Pînă de curînd randamentul 
semiconductoarelor a fost de a- 
proximativ 10 la suta. De cu- 
rind, la Academia de Științe a 
L'.R.S.S. a avut loc o adunare 
generală consacrată dezvoltării 
fizicii semiconductoarelor. Cu a- 
eest prilej cunoscutul fizician 
sovietic acad. A. Ioffe a prezen
tat un referat în care a arătat 
ci cu ajutorul semiconductoare
lor gazoase și cu vid energia 
termică poate fi transformată în 
electricitate în proporții de cca, 
W la sută.

Gazele și vidul, a arătat sa
vantul, sînt 
toare ca și unele eristaie, lichi
de și sticla. El a subliniat că 
folosirea pe scară larfeă a semi
conductoarelor gazoase și cu vid 
va permite să se obțină cu mult 
mai multă energie electrică de- 
eit prin mijloacele cunoscute 
astăzi fără să fie nevoie de ma- 
tiai. cazane, turbine sau genera
toare. Aceasta înseamnă, a pre
cizat acad. Ioffe că în momen
tul de față are loc o adevărată 
revoluție în știința semiconduc
toarelor care va duce la o nouă 
etapă în dezvoltarea energeticii 
și e tehnicii ’frigorifice. Nu este 
departe ziua, cînd Soarele va 
deveni, cu ajutorul semiconduc
toarelor. o sursă de energie 
mult mai ieftină decît cărbu
nele sau țițeiul și de multe ori 
mai ieftini decit hidrocentralele.

0 altă parte a referatului 
dezvoltat de savantul sovietic a 
fost consacrată unei probleme

Se
oc-

21

ți fost insfirșit recepționată „vo
cea" hidrogenului din cosmos, 
pe undă a spațiilor iotercstrale 
și, probabil, unicul mijloc de ra- 
diocomunicoțte intre ființeie na- 
ționale de pe diferite planete.

CEA MAI INTERESANTA 
RADIOEMISIUNb

Cele de moi sus par desi
gur un fragment dintr-o povesti
re de anticipație. Cu toate a- 
cestea oamenii de știință stu
diază de pe acum efectuarea 
legăturilor intenastrcle prin ra
dio care vor decurge probabil 
in felul următor: un emițător 
foarte puternic pe 21 cm. lun
gime de undă va transmite m 

de-a dreptul uluitoarei biofizica 
dezvoltării plantelor cu ajutorul 
semiconductoarelor.

Cu ajutorul unui aparataj de 
mare precizie au putut fi de
terminate exact, pentru prima 
oară, intensitatea și compoziția 
spectrală a luminii, cantitatea de 
căldură, de apă și de substanțe 
nutritive necesare dezvoltării 
plantelor. Studierea tuturor a- 
cestor condiții, a arătat acad. 
Ioffe, a permis să se tragă con
cluzia că nu clima ci existența 
surselor de energie constituie 
factorul hotăritor pentru crește
rea plantelor.

Potrivit calculelor efectuate, 
de pe un singur metru pătrat 
de suprafață iluminată cu elec
tricitate se pot obține pînă la 
100 kg .de legume anual, ceea ce 
înseamnă că de pe un hectar se 
pot obține un milion de kg. le
gume. Siberia cu sursele ei ine
puizabile de energie ieftină, 
încheiat celebrul fizician, va 
aprovizionată cu produse 
mentare și legume proaspete în 
tot cursul anului și cu mult mai 
bine decît o fac astăzi, de pildă, 
gospodăriile specializate de lin
gă Moscova și Leningrad.

Ing. G. P. Foto : TASS

Acupunctura... atomică
Considerată mult timp doar 

ca q curiozitate rezervată unor 
rari inițiali, acupunctura, stră
veche metodă de tratament chi
neză, este pe cale de a cuceri o 
recunoaștere științifică în cele 
mai multe cercuri medicale din 
toată lumea.

Tratamentul prin „înțepătură" 
denumit în limba 

are o istorie de

ad

eer*o

Soflctex «ă-ri
□eso'e oceat jc-ot» puriuerj 
L S- Sk««sk c oecc’at:

«ProeectJ ari se acre foone 

tia. E de to srw ire* ci w 

imediate. S-or d-»o so beocâ 
multe decenii pi-« so se zeceo- 
țioeeze jn senvxîi c'tificia» e- 
mis de fhnte 'utio'xrie die o-ie 
lumi, deoarece distonțete 
stele sînt extrem de mor*.

Este posibil ca șfiinto eontem- 
porană să ne pună ta dispari
ție mai curind decit cmdem m-j- 
loacde tehnice necesc'e sa-e 
a putea intra în legătură cu 
ființele raționate de pe ave pta- 
nete. In ziua în oare „pdmin- 
tenii" vor primi cel dlntii mesaj 
de la o altă „omenire- va avea 
toc fără îndoială ceo mai in
teresantă emisiune dto întreaga 
istorie a radio-uhil.

Ing. I. IONESCU

La uzin<j electromecanică experimentală dîn Moscova se con
struiesc redresori cu mercur de înaltă tensiune 
liniile pentru transportul energiei electrice cu

țin douăzeci și cinci de secole, 
în care timp a suferit nume
roase transformări, frecvente pe
rioade de înflorire și de de
clin.

In ce constă tehnica acupunc- 
lurii clasice ? în introducerea 
în piele a unor ace cu scopul 
de a se produce, pe cale reflexă, 
anumite feiiomene favorabile or
ganismului. Se folosesc in gene
ral, acele din aur, argint, pla

tină, dar există medici care ob
țin rezultate foarte bune și cu 
simple ace de seringă.

Locul înțepăturii este preci
zat după schemele alcătuite de 
vechii medici chinezi. El nu 
corespunde niciodată regiunii 
dureroase. Pentru durerea de 
cap. de pildă, locul înțepăturii 
este la nivelul degetului mare al 
zuimi* pentru combaterea unei 
colici hepatice (criză de ficat) 
local de acupunctura este situai 
deasupra ochiului drept ele.

Bolile care se pot trata prin 
metoda aeupuncturii clasice, 
dat foarte variate. Se obțin 
rezultate deosebii de favorabile 
ia special in bolile funcționale, 
adică în tulburările intervenite 
ta funcționarea diferitelor or
gane. Astfel în nevralgii, nevro
ze cardiace sau digestive, mi

grene. dureri reumatice etc. pro- 
eestai ie vindecare se ridică la 
99 La sstâ. hi celelalte boli, a- 

prodmce de cele mai

Dr. E. ROȘfANB

La nCua uzină constructoare de 
rncs de la Kramatorsk a 
început fabricarea unei puter- 
n ce prese de forjat cu o forță 

de presare de opt mii tone.

Calorifere naturale

D^ă Hrerea »e-

» «Si ersU 
izxn xff'S ne a 

se exploata aceste 
z zibHe surse de 

ci-C-iTă. adevărate 
taior fere naturale. 
S-a elaborat astfel 
-z prciect prin care 
apete calde ce izvo
răsc d:a pămînt să 
f« folosite pe scară 
largă in agricultură. 
Datorită lor, în ciu
da anotimpurilor reci

cstere a 
produse 
motoare 

cart slot 
sănătății 
ajutorul

sex de :o<d 
zgocic-teîor 
de diferite
»! ««regate 
diusitoare 
xmdui. 
lui ae vet putea sta-

Âjîifâi misurirea zgomotului
La Institutul ie i- 

parate radîoic—ce al 
Politehnici: din Wro
claw s-a cosferclt M 
aparat portabil pen
tru măsurarea zgo
motului. Ei va fi de 
mare folos tn aefiu.

destinați pentru 
curent continuu.

cu fascicole de particole atomice. 
Aceste fascicole, compuse din 
aur, cobalt, și fosfor radioactiv, 
„bombardează" locurile preci
zate de schemele clasice chine
zești. Primele rezultate sînt 
spectaculoase, obținînduse vin
decări in boli care nu au bene" 
ficiat în trecut de nici un tra
tament obișnuit.

Acupunctura „atomică" mai este 
folosită sub forma ei modificata 
(„locală") și în tratamentul can
cerului aflat fie pe suprafața 
corpului, fie în țesutul celular 
subcutanat, la mică adîncime. 
Metoda aceasta utilizează „ace 
radioactive" introduse direct în 
țesutul tumorii, din loc în loc, 
la adîncimi și distanțe determi
nate. Se folosesc ace cu săruri 
de radiu și cobalt. Față de ve
chile metode de iradiere ex
ternă, metoda acelor radioactive 
permite acțiunea nemijlocită a- 
supra tumorii.

Acupunctura atomică, 
studiată în prezent alături 
cea clasică, în multe țări 
lumii. Anul trecut a avut 
în orașul Gorki (U.R.S.S.) 
consfătuire asupra acupuncturii 
la care au participat medici re- 
numiți din Moscova, Leningrad, 
Kuibîșev etc., și în cadrul că
reia s-au adus contribuții im
portante la practicarea acestei 
metode. în Franța, la Clermond- 
Ferrand s-au ținut recent Zilele 
internaționale ale acupuncturii, 
la care s-au făcut comunicări 
despre tratamentul unor boli 
grave ca infarctul miocardic, tu
berculoza, paralizia — cu ajuto
rul acupuncturii.

esta

ale 
loc

în uriașele sere ce 
se vor construi, vara 
va domni în perma
nență.

în localitățile Kar- 
cag, Debrețin, Szom- 
bothely au și început 
lucrările de construc
ție a instalațiilor de 
captare a apelor ter
male.

bill locurile unde sînt 
cele mai puternice 
zgomote și ee vor pu
tea lua măsuri de 
combatere prin mij
loace tehnice mo- 
derne.

prog.es


Pentru a lega mai strins
activitatea organizațiilor U. T. M.

de problemele economice
Vechea Oltenie înapoiată din 

timpul regimului burgfiezo-moșie. 
resc — s-a spus in conferința 
regională de partid — datorită 
politicii înțelepte a partidului 
nostru se transformă din teme
lii Intr-o regiune cu o industrie 
și agricultură in plină dezvolta
re. In lumina acestei aprecieri 
conferința regională U.T.M. Cra
iova a analizat multilateral a- 
portul pe care il aduc organiza
țiile U.T.M., tinerii — sub con- 
ducerea organelor și organiza
țiilor de partid — la continua 
dezvoltare economică a regiunii, 
și a stabilit o seamă de măsuri 
care să ducă la sporirea aces
tei contribuții.

La lucrările conferinței — care 
s-au desfășurat in zilele de 19— 
20 martie a.c. — au participat 
membrii biroului Comitetului re
gional P.M.R. Craiova, precum 
și tovarășa Cornelia Mateescu, 
secretar al C.C. al U.T.M.

Darea de seamă aprecia că, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, organiza
țiile U.T.M. au desfășurat o lar
gă mimeă politică și organizato
rică in tinderile tineretului mun
citor in vederea educării ți 

. mobilizării lui la lupta pentru 
îndeplinirea sarcinitor 
ducție, creșterea pro
ductivității muncii și 
reducerea prețului 
de cost, îmbunătăți
rea calității produ
selor și obținerea a 
cit mai multe econo
mii. La îndeplinirea 
planului de producție pe re
giune in proporție de 101,2 la 
sută, la realizarea unor Impor
tanțe economii și tineretul și-a 
adus partea sa de contribuție.

— Pentru a obține rezultate șl 
mai bune în producție — spunea 
tov. Ion Licu — locțiitorul secre
tarului U.T.M. de la Uzina „E- 
lectroputere" — organizația 
noastră și-a propus să acorde 
mai multă atenție ridicării cali
ficării tineretului, perfecționării 
profesionale și apropierii sale de 
tehnica modernă. Pentru aceasta 

. am creat cursuri, organizăm dife
rite concursuri pe teme profesio
nale, iar in brigăzile de producție 
se țin „orele tehnice", m care in
gineri și tehnicieni informează ti
neretul și-l ajută să fie la curent 
ca cele mai noi cuceriri ale teh
nicii.

Și alți delegați au vorbit des
pre entuziasmul cu care muncesc 
tinerii din uzine, schele petroli
fere. sectorul forestier pentru în
făptuirea marilor sarcini trasate 
de partid, pentru a intimpina 
cel de al lll-lea Congres al 
P.M.R. cu noi suocese in pro
ducție. In același timp insă 

' atit darea de seamă cît și 
unii delegați, au vorbit des
pre necesitatea de a se des
fășura o mai largă muncă poli
tică pentru cuprinderea tuturor 
linerilor muncitori in întrecerea 

- socialistă, pentru dezvoltarea 
inițiativei acestora in vederea 
creșterii mișcării inovatorilor, in 
vederea descoperirii și fructifi- 
cării tuturor rezervelor interne 
nefolosite încă, in scopul reali
zării sarcinilor de producție și 
a unui volum mai mare de eco
nomii peste plan.

Agricultura reprezintă o ra
mură de seamă în economia re. 
giunii Craiova, lată de ce confe
rința a acordat o mare atenție 
în lucrările sale, activității tine
retului din agricultură.

Darea de seamă arăta că, sub 
conducerea comitetului regional 
de partid, organizația regională 
U.T.M. a folosit diferite 
forme șl metode de muncă cu ti
neretul de la sate pentru a face 
cunoscută politica partidului no
stru de transformare socialistă a 
agriculturii, superioritatea mun. 
cii in comun a pămintului. 
Daiorită muncii politice des- 
fășurale. sub conducerea organi
zațiilor de partid, in 2 ani. peste 
40.000 de tineri au intrat in gos
podăriile agricole colective, in 
întovărășiri, muncind cu dragos
te și răspundere pentru dezvolta
rea unităților respective, pentru 
creșterea avutului obștesc.

Insușindu-și hotărîrile Plena
rei C.C. al P.M.R. din 3-5 de
cembrie 1989, tinerii colectiviști 
dip comuna noastră — a spus 
în cuvîntul său tovarășul Mihai 
Coldișu din comuna Coțofenii 
din față — au răspuns la sar. 
cina Irasată de organizația de 
partid, la chemarea consiliului 
de conducere de a lupta pentru

de pro-

mărirea sectorului zootehnic, de 
a munci pentru asigurarea bazei 
furajere necesare hranei vitelor. 
In acest sens tinerii s-au anga
jat să insifozeze jumătate din 
cantitatea de porumb prevăzută 
In planul G.A.C. și să se ocupe 
de semănarea in aceste culturi 
de porumb a dovlecWor fasolei și 
botei.

— Sub conducerea organiza
ției de partid — a spus in ca- 
vintul său tov. Petre Negoiță — 
organizația U.T.M. din comuna 
Sisești și^ concentrat intreaga 
muncă educativă în direcția mo. 
bilizării tinerilor din întovărăși
rile agricole existente in comu
nă, să contribuie la dezvoltarea 
fondului de bază al întovărăși
rilor, la întărirea lor organiza
torică. In acest sens am folosit 
atît învățămîntul politic U.T.M. 
cît și munca cu cartea, serile li
terare, științifice, de întrebări și 
răspunsuri, șezătorile etc. Și iată 
rezultatele obținute pină in pre
zent : tinerii au contribuit la 
terminare* unui pătul. a “«ui 
saivan pentru 250 oi și a unui 
coteț pentru 400 păsări. Cn toite 
aceste construcții va fi înzestrat* 
gospodăria agricoli colectivă |a 
curs de înființare — pentru care 
au dat de acum cereri 96 fami-

S-a apreciat astfel ci unii 
membri ai cemitetului regional 
U.T.M. n-au îndrumat cu aten
ție munca comitetelor raionale, 
au trecut ;n goană prin orga
nizațiile de bază.

Comitetul regional UXM. a 
fost criticat și pentru felul defec
tuos in care s-a preocupat de 
aelecționarea, înșiruirea și pro
movarea cadrelor, pentru fluctua, 
ția de cadre care a existai la »- 
nete raioane. Cordermu a obligat 
noul comitet regional să mun
cească cu mai multă gnjă pen
tru creșterea și promovarea ca
drelor. să se ocupe mai mult 
decit pini icntri, de pregătirea 
lor politică și culturală.

In cadrul lucrărilor conferin
ței a luat ouvuUul tovarășul 
(jhwrghe Boștină, secretar ai 
Co mi teiul ni regional P.M.R. 
Craiova. Apreciind rezal^le.e 
bune oMimrte de •rgaiuzațnie 
U.T.M. in diversele sectoare de 
activitate, ei a recomandat co- 
rmteiulat rcgwaal U T3L să tw 
tensihce «saca de educare co- 
■Mnntâ a tinerei generații tn 
vederea artnrii apârtalai tine- 
relatai la «pera de construirea

Pe marginea Conferinței 
regionale (J. T. M. - Craiova
 -- -

Iii. Numai prin munca tinere- 
tutui la construcțiile ridicate, 
care a executat intreaga mun
că necal ii«catâ — s.ai ec 
nwsit 32.000 lei cu care se 
cumpăra vaci cu lapte 
derea sporirii numărului 
mari la suta de hectare.

Printre vorbitori au tost

in 
de

Și 
delegați care muncesc in GAS. 
Ei au arătat câ, datorită condu
cerii organizațiilor de partid, or
ganizațiile U.T.M. au mobilizat 
tinerii la lupta pentru sporirea 
rentabilității gospodăriilor agri
cole de stat, pentru ca acestea să 
obțină mari beneficii.

Cu privire la munca organi
zațiilor U.T.M, de la sate s au 
făcut și numeroase critici Ast
fel s-a arătat câ unele organiza, 
ții U.T.M. din GA.C, întovă
rășiri, nu pun in discuția adună
rilor și nu combat cu toată hotă- 
rirea manifestările de indisci
plină, lipsa de grijă față de 
avutul obștesc, se ocupă slab de 
educarea la tineri a dragostei 
față de meseria de îngrijitor de 
animale.

De asemenea, s-a arătat că 
mai există lipsuri serioase și în 
ceea ce privește munca politică 
printre tinerii muncitori din 
G.A.S. și S.M.T. Astfel mai sînt 
unii tineri care nu-și îndepli
nesc sarcinile de producție, fac 
muncă de proastă calitate, dau 
dovadă de indisciplină și lipsă 
de grijă față de «vuiul obștesc. 
Datorită acestor lipsuri și tinerii 
au contribuit la 
planului în unele 
încărcarea prețului 
altele.

Conferința 
organizațiile 
buie să ducă 
nută muncă 
tineretului în _
acestuia pe drumul agriculturii 
socialiste, mobilizării lui la mun
ca de consolidare economico- 
organiz'».torică a G.A.C. și în
tovărășirilor agricole, pentru ter
minarea la timp și în bune 
condiții a lucrărilor agricole, 
pentru obținerea unor produc
ții agrico e sporite lâ hectar.

In lucrările conferinței a fost 
rezervat un loc important ana
lizării metodelor de muncă fo
losite de organele și organiza
țiile U.T..M In acest sens s-a 
apreciat câ in ultimul timp co
mitetul regional a obținut unele 
rezultate în ceea ce privește în
drumarea mai concretă a comi
tetelor raionale, controlul înde
plinirii sarcinilor. Cu toate a- 
cestea mai multi delegați prin
tre care Constantin Nicolcioiu, 
prim secretar at Comitetului ra
ional U.T.M. Bala de 
Ion Lăzeanu, secretar 
blemele economice 
lui orășenesc U.T.M. 
Ion Chiriac. mecanizator 
S.M.T. Segarcea și alții au ară
tat că in munca comitetului re
gional U.T.M. și a biroului său 
au existat și unde lipsuri se
rioase.

nereaiizarea 
unități, la 

de cost in

apreciat câ
T. M. tre-

a
U.
o și mai susți- 

poiitict in rindul 
vederea atragerii

Aramă, 
cu pro- 

al Gomitetu- 
Craiova, 

la

Utemrttc Popescu Aorica de la Cooperativa de covoare din
Tg. Jiu lucrează la frumoasele covoare oltenești. 

Foto ; N. STELOWAN
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Declarațiile lui D. A. Morse, 
director general al Biroului 

Internațional al Muncii
După cum s-a anunțat în 

presă, dl. David A. Morse, di
rector generai al Biroului In- 
teraațional al Muncii s-a in- 
tîlnit miercuri seara cu repre
zentanți *i presei centrale și Ra- 
dioteleviziunii rornine. cărora 
le-a făcut o declarație și le-a 
răspuns la unele intrebări in 
legătură cu aspecte ale activită- 

sa

TELEGRAME EXTERNE
■ ■ ■ ■ . ai im

Ședința Comisiei Permanente 
pentru Energia Electrică C.A.E.R.

MOSCOVA 31 (Agerpres). — 
Intre 22 și 28 martie a.c. a avut 
loc la Moscova ședința ordinară 
a Comisiei Permanente pentru 
Energia Electrică C.A.E.R.

La ședință au luat parte de
legațiile ; Republicii Populare 
Albania, Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Cehoslova

ce, Republicii Democrate Ger
mane, Republicii Populare Polo
ne. Republicii Populare Romine, 
Republicii Populare Ungare și 
L.R.S.S.

In calitate de observatori au 
participat la ședință reprezentan
ții R. P. Chineze și R. P. Mon
gole.

Comisia * examinat o serie de

probleme ale colaborării econo, 
mice și tehnico-științifice gle ță
rilor membre, între care se men
ționează schimbul de. experiență 
pentru folosirea rațională a lig- 
niților și cărbunilor bruni infe
riori, problemele în legătură cu 
construcția și exploatarea nodu
lui energetic Mucacevo, ca punct 
de interconexiune a sistemelor 
energetice ale R. P. Ungare, 
R. P. Romine, Republicii Ceho
slovace si a Ucrainei de Vest 
(U.R.S.S.).

Ședința a decurs intr-o atmo
sferă de acord unanim de înțe
legere reciprocă și de colaborare 
frățească.

Consiliul de Securitate al 0. V. U. 
a discutat acțiunile barbare ale rasiștilor 

din Uniunea Sudafrîcană

ganizația regională U.T.M., sub 
conducerea comitetului regional 
de partid, tovarășa Camelia Ma- 
teescu a subliniat posibilitățile 
mari pe care le are tineretul dm 
regiunea Craiova de a-șt folosi 
energia și capacitățile sale crea
toare in lupt* pentru continua 
dezvoltare economică și cultu
rală a regiunii. Vorbind despre 
sarcinile tineretului muncitor 
tos artșa Cornelia Mateescu. a 
recomandat organelor și orga
nizațiilor U.T.M. să lupte pen
tru a ndlca necontenit și multi
lateral calificarea profesională a 
tineretului la nivelai tehnicii mo
derne, in vederea creșterii apor- 
tolui tineretului la "
nor produse de o calitate 
perioară și ia un preț de cost 
cit mai scăzut

Sintetizind cele spuse In con
ferință cu privire la munca ti
neretului de la sate, tov. 6. Ma
teescu a arătat că organizațiile 
U.T.M. trebuie să se preocupe 
ca tineretul să cunoască bine 
politica partidului nostru ta 
sate și să lupte pentru înfăp
tuirea el. in cuvinlul său tova
rășa 
sarcinile mari ce 
fața tineretului in 
privește dezvoltarea 
zootehnic, hi acest 
neretul poate adace 
tmție importantă la 
onor construcții zootehnice 
tine, la asigu-'area barei 
jere prin curățarea M 
nerea pâșan;!or șl ridicarea 
producției de porumb.stor. Un 
număr mai mare de tineri pot 
lucra ca îngrijitori de aiămale 
pot fi mobilizați la acțiata con- 
crete pentru asigurarea bxaet 
furajere. De asemenea organoa- 
țiile U.T-M. au datoria sa mo
bilizeze tiaeretul la insnșirea 
și aplicarea fn viață a agroteh
nicii înaintate.

îndrumări ample au fost 
date și in direcția muncii cu 
pionierii și elev», precum și cu 
privire la bnte-ma'afirea șuiu
lui de munci ai organelor și 
organizațiilor U.T.M.

Conferința a ales comdetoi 
regional U.T.M. și comisia de 
resizie precum și delîgații la 
cei de xl Ifl-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Mancelor

Prima plenară a Comitetului 
regional U.TM. Craiova a rea
les pe tovarășa! Iulian Ptoștina- 
ru in funcția de prim-secretar.

legătură cu aspecte ale 
ții O.I.M. și cu vizita 
R. P. Rom in ă.

Referindu-se la vizita 
Rominia, dl. D. Morse 

•primat convingerea, pe 
convorbirilor avute cu conducă- 
teri ai statului rorr. n, că acti
vitatea R.P. Romine în cadrul' 
O.LM. se va dezvolta tot mai. 
muh, prin îndreptarea eforturilor 
reciproce spre țelul comun — o: 
lume prosperă în condiți de pace.

Impresia pe care o am pe

în

în!sa
și-a ex- 

i baza

obținerea u-
su-

C. Mateescu a subliniat 
stau in 
ceea ce 

sectorului 
sens ti- 

o contri- 
ridicarea 

lel- 
fnra 

intrețj

In sala rezervată Institatutai de 
artă piastkâ „N. Grtgorescu" 
din cadrul expoziției organizate 
eu prilejul celui de al t\’-lea 
Festiva! republican al Școlilor 
și Institutelor de artă a fost ex
pusa și lucrarea „Muncitor" a 
studentului I. Buzdugan din *- 

nul V
t-otri: Agerpres

M. V1DRAȘGU

baza discuțiilor avute aici — 
a adăugat dl. D. Morse — este 
că aceasta țară acționează în 
mod per seve rent în vederea in
dustrializării sale, a îmbunătăți
rii continue a producției sale 
atît din punct de vedere indus
trial cît și agricol. câ gu
vernai romîn este foarte con
știent de problemele pe care le 
are de rezolvat și lucrează in 
mod activ la ele, ca de exemplu 
la rezolvarea probleme; locu- 
ințefor. Am impresia câ toate 
păturile socieiății romînești se 
interesează intr-o mare măsură 
de dezvoltarea economică a ță
rii. In șfirșit o concluzie a mea 
foarte importantă se bazează 
pe străduința guvernului ro- 
min de a-și aduce contribuția 
la găsirea unei baze trainice 
pentru pacea mondială, in așa 
fel incit resursele să fie folosite 
intr-o tot mai largă rr.âsură spre 
îmbunătățirea situației oame
nilor.

In zilele de 29—31 martie 
a.c. a avuî tec la București in- 
tff.Mrea hKre delegați* Coasi- 
liuhtf Centrai ai Sindicalelor 
din Republica Populară Romir.ă 
și delegați* Consiliufa: Central 
al Unkinr Smdicafetw din Re- 
p.ibiica Populari rederativa 
Jugoslavia.

in cadrai acestei intflniri a 
avut loc un schimb de experien
ță asupra modului in care sin. 
icaide oaraâpe la e.aoorarea 
norotefbr de salarteare și pre
miere a muncitorilor și funcțio
narilor. ia crederea productivi
tății muririi.

In continuare delegația Coo- 
sifiului Centrai a! Uniunii Sin
dicatelor di- Republica Populară 
Federativă Iugoslavia vi viata 
unele întrepriniferi și va avea 
intfluiri cu activiști ai sindica
telor.

★

Joi dimineața dl. David A. 
Morse, director general al Bi
roului Internațional al Muncii, a 
părăsit Capitala.

La plecare pe aeroportud Bă
nea sa, oaspetele a fost condus 
de S. Zeigher, președintele Co
mitetului de stat pentru pro
bleme de muncă și salarii, N. 
Schwartz, vicepreședinte, B. Ser- 
ban, director în Ministerul A- 
faceriîor Externe, de reprezen
tanți a'i presei.

(Agerpres)

*
Joi seara, la locuința Amba

sadorului R. Cehoslovace la 
București, dr. Ivan Rohal Hkiv 
a avut loc un concert susținut 
de Nonetul ceh, cu prilejul tur- 
neidui pe care il întreprinde in 
țara noastră.

♦
Miercuri seara a părăsit Ca

pitala, indreptîndu-se ^>re Mi
lano .delegația Consiliului Cen- 
trai al Sindicatelor din R. P. 
Romînă, condusă de tovarășul 
Gh. Paloș, secretar al C.C.S. 
care va lua parte la lucrările 
celui de al V-lea Congres al 
Confederației Generale Italiene 
a Muncii, ce iși va desfășura 
lucrările la Milano cu începere 
de la 2 aprilie a.c.

(Agerpres)

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
TASS: La ședința din 30 mars 
tie a Consiliului de Securitate al 
O.N.U., convocat la cererea re
prezentanților a 29 de țări din 
Asia și Africa în scopul de a 
discuta sitoația creata în Uniu
nea Sud-airicană in urma asasi
nării ia masa a unor cetățeni 
pașnici, au fost invitați repre
zentanți diu Ghana, Guineea, Li
beria, India, Pakistan, Etiopia 
și Uniunea Sud-afrioană.

După ce a fost aprobată or
dinea de zi, au luat cuvîntul re- 
rrezentauții .Angliei, Franței și 
tdtet, care, sub pretextul că a- 

ceasta *r reprezenta an amestec 
ai Organizației Națiunilor Unite 
tn treburile interne ale unui stat 
sa.erac, au încercat să pună 1* 
îndoială dreptul Consiliului de 
Secuniale de a discuta situația 
du: Umuaea Sud-airicană.

A. A. Soboiev, delegatul 
U.R.S.S., a arătat totala nete- 
mextide a acestor argumente.

Recentele evenimente din a- 
ceasta parte a Africii confirmă 
pe deplin cererea justă a celor 
29 de state.

.Ape-, a luat cuvîntul reprezen
tantul S.U..A-, H. Cabot Lodge, 
care a sprijinit cererea celor 29 
de state din -Asia și Africa de a 
se include pe ordinea de zi a 
Consiliului de Securitate proble
ma situației din Uniunea Sud- 
africanâ.

Reprezentantul Uniunii Scd- 
africane după ce și-a făcut de
clarația a părăsit in mod demon
strativ sala de ședințe manifes- 
tind prin aceasta o totală lipsă

de respect față de Consiliul de 
Securitate.

La sfîrșîtul ședinței de dimi
neață, a luat cuvîntul Mongi 
Slim, reprezentantul Tunisiei. El 
a comparat politica guvernului 
Uniunii Sud-africane cu atitudi
nea regimului hitlerist față de 
evreii din Germania.

Ședința de după-amiază a fost 
deschisă de reprezentantul Gey. 
Ionului, G. Coreea.

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanții Indiei, Etiopiei, Pakista, 
nulul și Liberiei. Ei au condarr» 
nat acțiunile barbare ale autov 
ritațBor Uniuni Snd-africane.

Gu aceasta, ședința a luat 
sfîrșit.

LONDRA 31 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță la 31 
martie că rezultatul acțiunilor 
poliției din Uniunea Sud africană 
in vederea „restabilirii ordinei 
și legațității" tl constituie ares
tarea a 234 de persoane.

Evenimentele din Uniunea 
Sudafrîcană stirnesc panică fn 
cercurile financiare și industria
le din țară. Potrivit știrilor, 
transmise de agențiile telegra
fice, costul acțiunilor și valori
lor la bursa din Johannesburg 
s-a redus cu 70 milioane Ere 
sterline.

Potrivit relatărilor agențiilor 
de presă, ia intreaga peninsulă 
Cape coalinuă greva general* a 
muncitorilor africani. In aai 
multe regiuni li se alături in 
semn de solidaritate indienii și 
mulatrii.

Către
Consiliul de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite

Săptămîna muzicii maghiare
In 

nale 
cea de-a _ .___ ___
berării Ungariei de către glo
rioasa Armată Sovietică — la 
stațiile noastre de radio se va 
organiza o „Săptâmîhă a muzi
cii maghiare". In cadrul aces
tei sâptamini, care se va des
fășura între 1 și 7 aprilie, sint 
prog-amate o serie de emisiuni 
consacrate muzicii simfonice, co
rale. de cameră, populare și 
ușoare din țara vecină și prie- 
tena.

Concertul de deschidere va

cinstea sărbătorii națio- 
a poporului maghiat — 

i 15-â anreersare a eli-

In Editura po'ftică a apărut:
Karl Marx—Friedrich Engels

Opere, vol. 7

Volumul al 7 lea al Opere
telor cuprinde lucrările și ar- 
ticoieie scrise de Marx și En
gels in perioada august 1949 
— iunie 1851. în care inteme- 
ietorii ’socialismului științific 
acorde o deosebită atenție ge
neralizării tteretide a exper:

688 pag. 15 lei.

en|ei luptelor revoiuțronare 
dir. 184*^1849 in Franța și 
Germania, elaborării tacticii 
revoluționare a proletariatului 
luptei pentru crearea unui par

tid al clasei muncitoare, in-
dâtendertț față democrația 

_ njfobuighezi. .

EGOISM?
ce să creadă : estetidanâ — nu mai știe 

ori nu este egoistă ?
Dar mai intii, aici, 

egoism, ci una de cinste, 
Vreau să-i spun elevei Mănescu câ nu 
cerut, să nu fie egoistă, ci să fie incorectă, 
să insele profesorii.

Egoistă, în această întimplare, nu-i Jeni 
Mănescu, ci acei cițiva comozi și ușuratici. 
Ei erau preocupați numai și numai de sa
tisfacerea momentană a unui interes per
sonal, trecind peste orice - chiar peste cele 
mai simple reguli de bun simț, de datorie, 
de etică. Ei nesocoteau totul, din egoism, 
din cea mai gravă formă de egoism, - nu
mai ca să-și satisfacă în orice condiții un 
interes personal ! Tocmai această 'nesoco
tire, această călcare in picioare a tot ce 
trebuie să fie baza educației lor, numai 
fiindcă asta le-ar „folosi" este ceea ce ca- 
'acterizează, pecetluește structura lor de 
jgoiști.

Orinduirea lumii noi, socialistă, implică 
iețuirea împreună a oamenilor, in spirit 
oleetivist. Ea creazâ baza pentru înflorirea 
efor mai înaintate trăsături morale ale 

omului. Colectivul socialist este cea mai 
bună ambianță pentru desăvârșirea indivi
duală, iar motorul acesteia din urmă este 
dorința fierbinte de a fluji progresului în
tregului colectiv. Dar să nu vulgarizăm no
țiunea de spirit colectivist Spirit colectivist 
înseamnă solidaritate in sensul într-ajuto- 
rârii reciproce, nici decum insă specularea 
muncii unuia de către altul, parazitism pe 
spinarea altuia.

nu-i o problemă de 
de probitate, 

i s-a

Doco' s-or oplico pretinsul 
core unol din dos® numai să 
să nu peră egoist, _ __
de-o gate celuilalt pentru ca 
pieze numoi, lo ce grad de cultură or a- 
junge acesta din urmă, ce bogăție ar adu
ce el științei, cum or putea el contribui lo 
dezvoltarea continuă a societății noastre 
socialiste ?

Acei care au asemenea mentalitate re
prezintă o speță profitoare, retrogradă și 
străină moralei noastre socialiste. Spiritul 
colectivist nu-i nicidecum suportul ienei, al 
comodității, al trindâviei, ai ignoranței ca* 
muflate, al moralei înșelăciunii I Spiritul 
colectivist, dimpotrivă, stimulează probita
tea, elanul, inițiativa, eroismul in 
întrecerea cinstită, intr-ajutorarec dezinte
resată a celui ce lucrează alături 
pentru promovarea și desăvârșirea prin efor
tul tuturor, a fiecăruia in porte. Spiritului 
colectivist nu-i este proprie cerința : mun
cește tu și eu să profit de pe urma muncii 
tale. Spiritul 
toții cît moi 
colective să

Psihologia 
xim Gorki glăsuiește : 
tru societate, ci societatea trebuie să tră 
iască pentru mine". Pe cit se vede, ase
menea „limbrici" mai răsar Ici, colo și noi 
sintem datori să luăm o atitudine severă 
împotriva manifestărilor lor.

Colectivul e dator să te ajute, dar tre
buie ca șl tu să muncești pentru desăvir- 
firea to> să lupți pentru scopul colectivului,

să dea

cuprinde un program de cîn- 
tece de masă. Muzică ușoară și 
de dans de compozitori maghia
ri se va difuza sîmbătă 2 a- 
priEe. Emisiunea de duminică 
va cuprinde prelucrări de fol- 
ciot.

De asemenea filarmonicele din 
țara noastră au inclus în pro
gramele concertelor lor din a- 
ceastă perioadă o.pere 
pozitorilor maghiari, 
nica de Stat „George 
va susține în zi'lele de 
prrlie două concerte 
cu lucrări de compozitori 
mini și maghiari. Sub 
cerea dirijorului Mihai 
ceanu, concertele vor cuprinde : 
Suita a II-a pentru orchestră 
de George Enescu, două dan
suri romînești de Bartok Băla, 
concertul hr. 1 în mi berr.ol de 
Liszt, solist pianistul francez 
Samson Francois, și poemul sim
fonic „Preludiile'* de Liszt.

(Agerpres)

ale com- 
Filarmo- 
Enescu" 

3 și 4 a- 
simfonice

Io- 
condu- 
Bredi-

Sindicatele și oamenii muncii 
din Republica Populară Romînă 
au luat cunoștința cu profundă 
indignare de masacrul sîngeros 
săvîrșit de autoritățile din 
Uniunea Sudafricanâ.

încălcarea grosolană a celor 
rr.ai elementare drepturi și li
bertăți ale populației africane a 
culminat cu asasinarea și răni
rea în masă a sute de oameni 
nevinovați care au cerut abro
garea legilor de discriminare 
rasială.

Consiliul Central al Sindica
telor din Republica Populară 
Romînă condamnă cu toată ho- 
tărirea odioasa politică de die

te

O telegramă de protest cu 
conținut asemănător a fost tri-

New York
criminate rasială practicată d< 
guvernul sudafrican și cere Con. 
silfului de Securitate să ia da 
urgență toate masurile necesare 
pentru ca in Uniunea Sud. 
africană să înceteze represiunile 
și să fie recunoscute in practică 
drepturile democratice și umane 
ale populației africane, în con- 
formitate cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite și Declarația 
generală a drepturilor omului.

Gonsiliul Centrai al Sindi
catelor din Republica 

Populară Romina

31 martie I960

★

misă primului ministru al gu
vernului Uniunii Sudafricane.

sistem după 
învețe și, ca 
toate temele 
el să le co-

muncă,

de tine

Bocanci confecționați 
din materiale durabi
le, rezistenji și ele
ganți, avînd marca: 
Fabrica de piele 
și încălțăminte 

Rm. Vîlcea 
găsi(i la orice maga

zin din }ară
colectivist cere să muncim cu 
bine ca astfel roadele muncii 
fie tot mai mari.
„limbricului44 zugrăvit de Ma- 

„Nu eu trăiesc pen-



Vizita lui N. S. Hrușciov 
in Franța

Editarea operelor 
lui V. I. Lenin 
în U. R 3. S /

PARIS 31. — Trimișii speciali 
Agerpres, C. RĂDUCANU și T. 
VORNICU, transmit: Ultimii 120 
de km. din „turul Franței” au 
încheiat joi vizitarea de către 
Nikita Hrușciov a diverselor re
giuni din țară. Modificările sur
venite în itinerariu au permis 
înaltului oaspete să ajungă la 
Paris încă înaintea amiezii, ur- 
mînd ea încă în cursul serii o în- 
tîlnire cu generalul de Gaulle — 
la reședința acestuia de la Ram
bouillet — să reia tratativele în
tre cei doi oameni de stat în
trerupte în urmă cu șase zile și 
care vor continua vineri și sim- 
bătă.

în cursul dimineții la plecare 
Rouenul, care-i făcuse cu o zi 
înainte o primire entuziastă șe
fului guvernului sovietic, nu s-a 
dezmințit nici de această dată. 
Pe tot parcursul de la vila pre
fecturii spre Sena, pe strada 
Jeanne d’Arc, una din cele mai 
frumoase străzi din Rouen, mii 
de oameni l-au aclamat pe Ni
kita Hrușciov.

Flins. Aici se află marea uzi
nă de automobile Renault. Este 
ultimul obiectiv al vizitei lui 
Nikita Hrușciov prin Franța, 
împreună cu persoanele care îl 
însoțesc, înaltul oaspete a vizitat 
în automobile suprafața întinsă a 
uzinei (peste 220 ha.). Pretu
tindeni mari grupuri de munci
tori și muncitoare în salopete al
bastre dintre care unii își termi
naseră de cîteva ore schimbul 
rămînînd special în uzină pentru

a-i primi pe oaspeți, fac o ma
nifestație călduroasă de salut. 
Deasupra capetelor lor se putea 
vedea o mare pancartă pe care 
scria : „Salutăm pe tovarășul 
Hrușciov”. Haideți sa stăm de 
vorbă cu muncitorii, a spus el 
oprindu-se într-o secție. „Bună 
ziua”, s-a adresat el muncitorilor 
în franceză, interesîndu-se de 
vechimea lor în această între
prindere, de salarii, de condițiile 
lor de muncă.

După vizitarea uzinei. în sa
lonul de onoare domnul Pierre 
Dreyfus, directorul Uzinelor Re
nault l-a rugat pe Nikita Hruș
ciov să primească un automobil 
de ultimul tip produs de uzină 
ca dar din partea uzinelor Re
nault. Semnînd în cartea oaspe
ților de onoare a uzinei, șeful 
guvernului sovietic, adresîndu se 
celor prezenți, a spus : „Am cu
noscut numai în fugă procesul 
de producție al uzinei dv. Dar, 
după părerea mea, este o produc
ție bună și felicit administrația, 
inginerii, muncitorii pentru reali
zările lor. Țineți seamă, însă, a 
continuat Nikita Sergheevici, că 
aveți un concurent foarte puter
nic — industria de automobile 
sovietică m producția ei automa
tizată în lanț. Să ne întrecein, 
ne vom strădui să îmbunătățim 
producția. Cred că. această co
laborare ne va aduce foloase și 
unora și altora”.

Din nou șoseaua. Cele 26 de 
automobile formînd cortegiul ofi
cial escortate de motocicliști

s-au îndreptat spre Paris. în 
mulțimea ieșită să-1 întîm- 
pine pe N. S. Hrușciov ci
neva a observat un preot. Păzi- 
ți-vă, i-au strigat în glumă din 
mașină ziariștii, să nu vă vadă 
cardinalul. (După cum se știe, 
vîrfurile ierarhiei clericale din 
Franța s-au situat pe o poziție 
cu totul ostilă față de cel pe 
care întregul popor francez l-a 
salutat cu atîta căldură).

Automobilele au intrat în 
Place de la Concorde, au traver
sat Sena și s-au oprit în fața Pa
latului Ministerului Afacerilor 
Externe, la Quai d'Orsay, unde 
se află reședința șefului guvernu
lui sovietic.

Sosireă* la Paris s a încadrat în 
obișnuitul program încărcat al 
vizitei. în cursul zilei Nikita 
Hrușciov a primit la reședința 
sa un grup de activiști ai mișcă
rii sindicale din Franța. Eugene 
Henaff, secretar general al Uni
unii sindicatelor din Departa
mentul Sena în numele tuturor 
celor prezenți a adresat înaltu
lui oaspete sovietic o scurtă cu- 
vîntare de salut.

Apoi el a oferit lui N. S. 
Hrușciov în dar două tablouri 
care, după cum a spus Henaff, 
îi vor aminti despre Paris, des
pre viața clasei muncitoare din 
Franța.

Reprezentanții celorlalte orga
nizații sindicale, prezenți la în- 
tîlnire au oferit de asemenea 
lui N. S. Hrușciov în amintire 
albume, cadouri, desene și i-au

Pentru ca orologiul din Rouen 
să bată numai în timp de pace

ROUEN 31 (Agerpres). — 
TASS transmite textul cuvîntă-
ni rostite de N. S. Hrușciov la 
dineu] oficial de la Rouen, in 
cuvîniare, printre altele, se spu
ne :

Rouen se află la încrucișarea 
unor drumuri importante, in a- 
nii de pace, el este un centru ac
tiv al industriei și comerțului, 
prin care trece un mare flux de 
mârfun dintre cele mai variate.
ln anii războiului însă, Rouen 
s-a af*at in drumul invaziilor 
germane și a fost transformat 
in arena unor bătălii înverșuna
te. In mai puțin de 100 de ani, 
locuitorii Rouen-ului au trăit de 
trei ori urgiile războiului împo
triva cotropitorilor germani și au 
indurat multe suierințe, ei cu
nosc adevăratul preț al păcii.

Sînt cunoscute jertfele excep
țional de rp^ri pe care le-au dat 
oamenii sovietici în cursul ulii? 
mului război 
mele libertății 
al eliberării 
din Europa 
cotropitorilor 
oane dintre cei mai buni fii ai

leg bine mîhnirea acelora care 
au pierdut in război rude și per
soane apropiate. Se pot înălța 
din ruine, orașe, se pot pune in. 
valoare ogoarele pustă te de 
război, dar nimic nu ne poate 
restitui pe cei pe care i-ain iu
bit și carora războiul le-a răpit 
viața. MINTEA UMANA NU SE 
POATE RESEMNA CU 1DEEA 
CA LA FIECARE SFERT DE 
VEAC IN VIAȚA PAȘNICA A 
OAMENILOR SA INTERVINĂ 
MOARTEA ADUSA DE RĂZBOI.

Cei mai buni oameni de pe pă- 
mînt și-au ridicat cu mînie 
glasul împotriva nebuniei oar
be a exterminării mutuale. 
Printre ei au fost și fii glorioși 
ai Franței : Hugo și Maupas
sant, Zola și Jaures. Romain 
Rolland și Henri Barbusse. Dar 
abia în zilele noastre s-a

ivit posibilitatea reală de a. 
se elimina războiul din via-> 
ța societății uma-ne. Forțe
le păcii triumfă asupra forțe* 
lor războiului. Alilioane de oa
meni simpli de pe toate conti
nentele s-au ridicat în apărarea 
păcii. Se dezvoltă cu succes și 
se în-târește pe zi ce trece lagă
rul țârilor socialiste căruia îi 
sînt străine războaiele de cotro
pire și pe al căror steag scrie: 
PACE Șl COEXISTENȚA PAȘ
NICA. Acest lagăr numără pes
te un miliard de oameni și dis- 
pune de un puternic potențial pe 
care îl pune pe de-a întregul în 
slujba păcii.

Ridic paharul pentru prietenia 
între popoarele noastre, pentru 
pace pe pămint, pentru ca „ma
rele orologiu" din Rouen să 
bată numai în timp de pace !

mondial în nu- 
patriei lor și 
altor popoare 

de sub jugul 
hitileriști. MHi-

poporului sovietic au căzut e- 
roic pe timpurile de bătălie. Co
tropitorii germano-fasciști au 
distrus complet sau parțial și au 
incendiat 1.710 orașe și așezări 
muncitorești, peste 70.000 de 
sate. Aproximativ 25.000.000 de 
oameni au rămas fără adăpost. 
Pagubele materiale de pe urma 
acestui război au totalizat în 
țara noastră aproximativ 500 
miliarde de dolari.

In anii de grea cumpănă, ță
rile noastre au fost unite prin 
colaborarea în lupta împotriva 
dușmanului comun. Franța se 
poate mîndri pe bună dreptate 
cu minunății ei fii, piloții din re
gimentul de aviație „Normandie- 
Niemen", care s-au acoperit de 
o glorie nepieritoare luptind cot 
la cot cu ostașii sovietici împo
triva cotropitorilor germano-fas- 
ciști. Acest regiment a parcurs 
o cale glorioasă de luptă de la 
Moscova pînă în ținutul baltic.

Și fiul meu a pierit pe cîmpul 
de bătălie, luptînd împotriva fas
ciștilor germani în același sector 
cu regimentul „Normandie-Nie- 
men". Și el a fost aviator. înțe

'N. S. Hmșciou: Uniunea 
și Franța pot face 

pentru întărirea
LILLE 31 (Agerpres). TASS 

transmite cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov rostită la recepția de 
la primăria orașului Lille. în 
cuvîntare se spune printre al< 
tele:

îmi face plăcere ca cu prii 
lejul vizitei în minunata dv. 
țară să viu și în orașul Lille 
— orașul natal al președintelui 
Charles de Gaulle.

în Uniunea Sovietică, gene
ralul de Gaulle este cunoscut ca 
un om care a dat dovadă de 
mult curaj în anii încercărilor 
grele ale celui de-al doilea răz
boi mondial. El a cîștigat res^ 
pectul oamenilor sovietici da
torită luptei sale consecvente 
pentru eliberarea Franței de o- 
cupanții germano-fasciști, pen
tru onoarea națională a patriei 
sale.

Apreciem eforturile președin< 
telui de Gaulle îndreptate spre 
realizarea unei mai bune înțe,

legeri dintre Est și Vest. Sperăm 
că întîlnirile și tratativele noa
stre cu președintele vor duce 
la îmbunătățirea relațiilor din
tre statele noastre, la întărirea 
prieteniei dintre ele, ceea ce 
va contribui la consolidarea pă
cii în Europa și în lumea în
treagă. De aceea acordăm o 
mare importanță întîlnirilor cu 
președintele de Gaulle.

Am venit în Franța nu nu
mai pentru tratative, ci și pen
tru a cunoaște diferitele as
pecte ale vieții talentatului și 
harnicului popor francez. în tim
pul scurt petrecut în Franța 
am văzut multe lucruri intere-' 
«ante și extrem de utile pentru 
dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre țările noastre.

Oamenii sovietici vor să tră- 
iască în pace cu toate popoarele. 
Ei nutresc o simpatie profundă 
față de poporul francez, doresc 
sincer Franței măreție și pros
peritate și sînt interesați ca în-

înmînat mesaje șî scrisori de sa
lut.

Apoi între N. S. Hrușciov și 
participanții la întâlnire a avut 
loc o convorbire cordială.

După-amiază, a avut loc o re
cepție la Ambasada sovietică. 
Spre seară, în jurul orei 20 ora 
locală, NikitaJ Hrușciov a plecat 
la castelul Rambouillet, situat Ia 
50 km. de Paris, în mijlocul pă
durii cu același nume. El este 
înălțat pe locul unei fortărețe 
din secolul XIV și este reședința 
de vară a președinților Republi
cii Franceze. Se așteaptă ca 
sîmbătă spre prînz să fie dat 
publicității comunicatul final a- 
supra convorbirilor, iar în cursul 
după-amiezii de sîmbătă să aibă 
loc o conferință de presă a șefu
lui guvernului sovietic, precum 
și o expunere televizată asupra 
rezultatelor vizitei sale în Franța.

„Cartea de aur“ 
a prieteniei 

franco-soYietice
în Franța există o carte cate 

are peste 1.500 de actori : oa
meni de stat și fruntași ai vie
ții publice, oameni de știință, 
actori, artiști plastici, muncitori 
și țărani, industriași și etudenți, 
preoți și soldați.

Este semnificativ istoricul a-* 
cestei cărți. Ea se numește „Car
tea de awr“ și a fost creată in 
legătură cu vizita șefului guver
nului sovietic, Nikita Serghee
vici Hrușciov, în Franța.

Ideea creării acestei cărți au 
avut-o activiștii Comitetului din 
departamentul Sena al Asocia
ției „FranțaU.R.S.S.**. Ea este 
întocmită din foi separate, scrise 
cu caractere diferite, acoperite 
de zeci de semnături.

Ca ilustrații în carte sînt cu
prinse desenele consacrate lui 
N. S. Hrușciov, care se datoresc 
cunoscuților oameni de artă 
francezi — Jean Codeau, Jean 
Effel, Cumanqon, precum și 
Jean Picart Le Doux și Jean- 
Marie Lurse — cei mai mari 
pictori din Franța specializați 
în desene pentru covoare.

în carte figurează numeroase 
semnături de cunoscuți oameni 
politici și oameni de stat care 
și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu vizita lui N. S. Hruș
ciov in Franța.

Multe din aceste persoane nu 
numai că și au pus semnăturile, 
ci și au scris cîteva cuvinte con
sacrate vizitei lui N. S. Hrușciov 
în Franța.

Sovietică 
multe 

păcii
tre țările noastre si existe rela
ții de prietenie și colaborare 
multilaterală (aplauze).

Unindu-și eforturile, Uniunea 
Sovietică și Franța pot face mul
te pentru întărirea păcii și secu
rității popoarelor.

De ce să ne trebuiască răz
boiul?

Poporul nostru își iubește țara, 
își iubește orinduirea socialistă. 
Dacă cineva ar intenționa să tul
bure viața noastră pașnică. să 
atenteze la orinduirea noastră, 
poporul sovietic ar lupta cu și 
mai multă înverșunare decît în 
războiul împotriva hoardelor 
fasciste-hitleriste.

Dar facem și vom face totul, 
fără să ne cruțăm eforturile, pen
tru a nu admite dezlănțuirea 
unui nou război. în acest scop ne 
vom întîlni cu toți care vor să 
se întâlnească cu noi, pentru 
a găsi un limbaj comun și în
țelegere reciprocă în interesele 
asigurării păcii.

(Agerpres). - 
lui Vladimir 
Uniunea So

Lille-Rouen, în
PARIS 31 (Agerpres). — 

TASS transmite relatarea confe
rinței de presă organizată în tren 
de N, S. Hrușciov pentru zia
riștii care îl însoțeați, în timpul 
călătoriei de la Lille la Rouen :

în trenul cu care Nikita Ser
gheevici Hrușciov călătorea de la 
Lille la Rouen a avut loc o con
ferință de presă neobișnuită.

N. S. Hrușciov a intrat in va
gonul arhiplin al corespondenților 
celor mai diferite agenții tele
grafice și multor ziare mari din 
lume, fotoreporteri și operatori 
cinematografici. Cind el s a a- 
propiaț de masa la care ședeau 
M. Gordet, corespondentul zia
rului ,France Soiru, H. Shapiro, 
corespondentul agenției United 
Press International, D. Schorr, 
corespondentul companiei ameri
cane de r adiot ele viziune „Colum
bia Broadcasting System11, și alți 
ziariști, în jurul lui s-a strîns 
o mulțime compactă.

Grupul de presă a reușit să 
înregistreze neobișnuita conferin
ță de presă ținută de N. S. Hruș
ciov în tren în timpul călătoriei 
de la Lille la Rouen. Urmează 
textul acestei înregistrări.

Răspunzînd la cuvintele calde 
de salut ale corespondenților a- 
dunați în jurul său, N. S. Hruș
ciov a spus :

Țara noastră construiește comu
nismul. Iar comunismul este faza 
superioară a dezvoltării societă
ții. Am prilejul să citesc foarte 
multe articole scrise de dv., atît 
bune cit și rele. Cînd citesc ar
ticolele în care sînt expuse în 
mod obiectiv problemele deseori 
cer ca aceste articole să fie pu

blicate în presa sovietică. Dar nu 
mă supăr nici atunci cînd xixrîș. 
tii occidentali scriu neadevăruri, 
îmi este pur și simplu milă de 
acești ziariști. Sînt profund con
vins că mulți dintre ziariștii care 
scriu rău despre noi, nu o fac 
din rea voință. Unii dintre ei nu 
ne înțeleg, alții sînt siliți să a 
facă. Îmi este greu să spun care 
dintre aceste categorii este mai 
numeroasă.

M. Gordet : Nu ne silește ni
meni. Dar eu de pildă, n-am ac
ces în Uniunea Sovietică.

S. A. Vinogradov : El scrie 
despre Uniunea Sovietică tot fe
lul de ticăloșii.

N. S. Hrușciov : Veniți, voi 
interveni să vi se dea viză.

D. Schorr : Dar mie ?
N. S. Hrușciov : Veniți și dv, 

îl țin minte pe dl. Schorr. Am 
memorie bună. Dacă vreți conti
nuați să scrieți despre noi lu
cruri urîte, scrieți pînă veți o- 
bosi. Vă voi povesti în legătură 
cu aceasta o istorie amuzantă, 
pe care am citit-o într-o revistă 
umoristică. Cineva s-a dus la 
doctor și l-a întrebat : — Doc
tore, ce să fac să nu mi se înro
șească nasul. Medicul l-a întrebat 
pe pacient : Beți ? — Beau, a 
răspuns acesta. Atunci beți pînă 
vi se învinețește nasul — l-a sfă
tuit medicul (O explozie de

Vreau și eu să vă răspund cu 
cuvintele acestui doctor : Scrieți 
tot felul de ticăloșii. Scrieți pînă 
cînd vor începe toți să vă scuipe 
(rîsete, aplauze).

Cu cît se vor scrie mai multe 
lucruri neadevărate despre țara

vagonul
noastră, cu atît mai repede oa
menii vor începe să-i scuipe pa 
cei care născocesc calomnii și 
minciuni. Bineînțeles că nu mă 
refer la dv. personal, domnilor, 
ci mă refer la cei care scriu tot 
felul de minciuni.

M. Gordet : Dar și de cealal
tă parte trebuie să se procedeze 
la fel.

N. S. Hrușciov : Ce vreți să 
spuneți ?

M. Gordet : Că nici despre 
noi să nu se scrie lucruri urîte.

N. S. Hrușciov : Presa noastră 
scrie in mod obiectiv, veridic. 
Probabil că nu vă place atunci 
cînd ea ripostează celor care ne 
calomniază.

Și dacă așa stau lucrurile, 
vreau să vă mărturisesc că în 
multe privințe sînt de acord cu 
Hristos, in numele căruia sînt 
răspîndite destul de multe teze 
acceptabile, dacă pot spune așa, 
pentru noi. Ce i drept nu sînt 
de acord cu el cînd spune : 
Dacă te va lovi cineva în obra
zul sting, întoarce-i și pe cel 
drept. Sînt de alt principiu : 
Dacă mă vor lovi în obrazul 
sting, voi riposta atît de puter
nic în obrazul cel drept îneît 
agresorul să nu-și mai poată ți
ne capul pe umeri (rîsete). Iată, 
după cum vedeți, în ce constă 
divergența dintre mine și Hristos 
(O explozie de rîs). Nu pot fi 
decît salutate astfel de fapte ale 
lui Hristos ca alungarea cu bîta 
din templu a zarafilor, negusto
rilor și cămătarilor.

Întrebare: Ce ne puteți spune 
despre perspectivele încetării ex
periențelor cu arma atomică.

rezervat
N. S. Hrușciov : Perspective 

există întotdeauna. Cel mai bine 
ar fi dacă americanii și englezii 
ar adopta propriile lor propu
neri, deoarece propunerile noa
stre sînt în esență propriile lor 
propuneri, prezentate anterior.

întrebare : Aceasta se referă 
și la dezarmare ?

N. S. Hrușciov : Nu, aceasta 
nu se referă la dezarmare. în 
domeniul dezarmării Occidentul 
a prezentat propuneri care nu 
au nimic comun cu propunerea 
noastră cu privire la dezarmarea 
generală și totală prezentată în 
Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite.

H. Shapiro : Au circulat dife
rite zvonuri despre starea sănă
tății dv. Cum vă simțiți in pre
zent ?

N. S. Hrușciov: Sănătatea 
mea ? Vedeți doar — abia mă 
mișc ! (Explozie de rîsete).

întrebare : Intenționați să
plecați în curînd în Africa ?

N. S. Hrușciov : Sînt invitat 
în unele țări din Africa. împă
ratul Etiopiei a făcut o vizită 
în Uniunea Sovietică. Păstrăm 
amintiri foarte bune despre 
întrevederile cu împăratul. El 
m a invitat să vizitez Etiopia. îl 
respect pe împăratul Haile Se
lassie I. Cred că îmi voi ține 
promisiunea. Sînt invitat de că
tre guvernul Republicii Guineea 
și de către Seku Ture personal. 
Am fost invitați și de alte state 
din Africa. E o listă lungă de 
invitații. Timpul însă îmi este 
limitat. Nu pot spune în pre
zent cu precizie cînd anume vor 
avea loc vizitele mele în țările

MOSCOVA 31 
TASS : Lucrările 
Hid Lenin apar în 
vieticâ în 88 de limbi : în 62 de 
limbi ale popoarelor U.R.S.S. și 
26 de limbi ale popoarelor din 
diferite alte țâri — scrie revista 
„Probleme de istorica U.R.S.S.”.

Tirajul total al operelor lui 
Lenin publicate în Uniunea So
vietica din 1917 pînâ în 1959 se 
cifrează la 315.649.000 exem
plare dintre care 239.474.000 în 
limba rusă, 59.264.000 în cele
lalte limbi ale popoarelor 
U.R.S.S. - și 16.911.000 in limbi 
străine.

Potrivit unei hotărîri a C.C. 
al P.C.U.S., în prezent se pregă
tește pentru tipar cea de-a 5-a 
ediție a operelor lui Lenin, care 
va fi cea dinții ediție de Opere 
complete. Ea va cuprinde 55 de 
volume.

Lucrările lui Lenin ocupă pri
mul loc în literatura progresistă 
a 55 de țări din întreaga lume.

Lucrările Comitetului celor zece
pentru dezarmare

GENEVA 31 (Agerpres). — 
Trimisul special Agerpres Hor ia 
Liman transmite; In ședința 
de azi prezidată de Burns (Ca
nada), a avut loc o confruniare 
a celor două planuri aflate în 
discuția Comitetului celor 10, 
confruntare care a scos mai 
pregnant Ia iveală lipsurile pro
punerilor occidentale. Primul 
vorbitor înscris la cuvînt, M. 
Naszko.vski, șeful delegației po
loneze, a atras atenția că în 
timp ce programul sovietic sta
bilește sarcini precise, cel occi
dental are mai mult un carac
ter restrictiv, vag. El nu pre
vede dc pildă, încetarea încă în

R. P. Ungară In preajma 
marii sale sărbători

nia delegaților occidentali, ar 
necesară convocarea unei coi 
ferințe internaționale a tutun: 
membrilor O.N.U. Și p.anul si 
vietic preconizează acest lucri 
convocarea unei conferințe 
membrilor O.N.U. și a alta 
țări. Occidentalii consideră ins 
că numai pregătirea unei asi 
menea conierințe ar cere c 
puțin un an. Dimpotrivă, a spi 
Zorin .pentru traducerea in vii 
ță a întregului său program ( 
dezarmare, Uniunea SovietK 
prevede patru ani.

în al doilea rind, planul o 
cideiital nu menționează înlăti 
rarea definitivă și dlstrugert 
totală a stocurilor de armamei 
nuclear. Pianul sovietic subl 
niază acest aspect al dezarm 
rii nucleare în planul generr 
Delegatul sovietic a reținut 
mod special importanța un< 
unor măsuri preliminare ca 
încetarea experiențelor nuclea 
și un angajament al stateh 
deținătoare de asemenea arn 
de a renunța la folosirea lo 

Șeful delegației S.U.A.
Eaton a căutat în cuvîntari 
sa să minimalizeze importan* 
reducerilor de efective arma 
înfăptuită de Uniunea Sovietic

prima etapă a experiențelor nu
cleare.

în intervenția sa, delegatul 
Marii Britanii, Ormsby Gore a 
adus o serie de critici progra
mului de dezarmare sovietic, 
spunînd că unele din prevederile 
sale ar fi „utopice”.

Uomparînd cele două planuri, 
Valerian Zorin, șeful delegației 
sovietice s-a referit la urmă
toarele două puncte: reducerea 
efectivelor armate și problema 
armelor nucleare. In ceea ce 
privește pr.mul punct, planul 
occidental prevede reducerea ni
velului forte.or armate aie 
U.R.S.S, și S.U.A. la 2.500.000 
oameni pentru prima etapă, 
timp ce Uniunea 
hotărît 
reducă 
armate 
încă de pe acum, a spus Zorin, 
numărul soldaților sovietici va 
fi inferior celui preconizat de 
occidentali. N-ar fi rău, a subli
niat el, ca în această privință, 
țările occidentale . să _ preia 
Uniunii Sovietice inițiativa. Pe 
de altă parte, planul occidental 
nu vorbește despre reducerea 
forțelor armate ale celorlalte 
țări, ca de pildă Franța și An
glia. Pentru aceasta, după opi

în 
Sovietică a 

in mod unilateral să 
efectivul forțelor saie 
la 2.400.000 oameni.

„Ștafeta 
recunoștinței

La catedra de mașini elec
trice de la noua Universitate 

din Miskolc,

Conferința de presă 
a președintelui Eisenhower

31 (Ager-WASHINGTON 
preș). — TASS î

La 30 martie a 
conferință de presă 
telui S.U.A., D. Eisenhower, în 
cursul căreia i-au fost puse nu
meroase întrebări în legătură cu 
interzicerea experiențelor nucleare 
și rezultatele tratativelor sale 
în această problemă cu primul 
ministru al Angliei. Răspunzînd 
la aceste întrebări, Eisenhower

avut loc o 
a președin

Tn aceste zile în ajunul celei 
de-a I5-a aniversări a eliberării 
Ungariei sute de sate și orașe 
din țară s'nt străbătute de „șta
feta recunoștinței- prin care ti
neretul ungar trimite un salut 
CcxnsomoluliM sovietic. Ștafeta 
urmează două itinerarii: unul 
trece prin cele mai mari orașe 
din nordul țării, celălalt — prin 
sud- La frontiera sovieto-ungară 
de care ștafeta se apropie tot 
ar mult, va avea ’«oc o Intflni- 
re tatoe tiaeri ungari și tineri

eliberare r«-

Extinderea rețelei 
de case de cultură
In anii de după

țeaua caselor de cultură și a că
minelor culturale a luat în R. P. 
Ungară o dezvoltare deosebită. 
Potrivit relatării ziarului „Nep- 
szabadsag*. cu 11 ani îri urmă 
existau doar cîteva cămine cul
turale. iar azi în R. P. Ungară 
funcționează aproape 5.500 de 
cămine culturale. Cu ajutorul 
siatulu: au fost construite numai 
in anul trecut 405 case de cultură 
noi.

Convorbire la redacția ziarului 
eroi„Pravda“ cu cei patru 

ai Pacificului
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS: In seara zilei de 30 mar
tie la redacția ziarului „Pravda*1 
a avut loc o convorbire cu Ivan 
Fedotov, Anatoli Kriucikovski, 
Filip Poplavski și Ashai Zigan- 
jim. cei patru eroi ai derivei de 
49 de zile îa Oceettul Peafic. La 
Moecoca e M de greu ca f* 
pe ocean, s-a plins in glumă 
ziariștilor soldatul Ivan Fedotov.

Cei potru ostași sovietici au 
fost felicitați prin telefon nu nu
mai de locuitori ai Moscovei 
care au făcut ° caldă primire 
celor patru glorioși soldați. Filip 
Poplavski a fost chemat la tele
fon de verișoara sa Vcra, iar 
Ashai Ziganșin — de prietenul 
său Ivan Andreev din Kazan. 
Un corespondent al ziarului care 
apare pe insula Sahalin a rugat 
cu insistență să i se acorde 
puțin un interviu scurt.

Cu toate că se știu destul 
multe despre cele petrecute 
cei patru soldați în ocean, 
timpul convorbirii de la redac
ția ziarului „Pravda" ziariștii 
sovietici au aflat pentru prima

Indonezia
• Tn cadrul planului de dez. 

volt are economică a Indoneziei, 
anul acesta vor fi puse bazele 
industriei siderurgice, pentru 
care împrumuturile acordate de--- -- •-- ---

presei
Africii, întrucît nu s au fixat 
încă termenele lor. Nu vreau să 
vorbesc acum despre programul 
meu, despre planurile mele de 
viitor.

întrebare : Veți reveni in cu
rînd la noi ?

N. S. Hrușciov : Uneori chiar 
mă întreb dacă mai e cazul să 
mă întorc la Moscova ? Poate 
că găsesc aici un colțișor unde 
să mă odihnesc pînă la confe
rința la nivel înalt! (animație).

întrebare : Ce probleme se 
vor discuta în cadrul sesiunii 
Sovietului Suprem, convocată 
pentru 5 mai la Moscova ?

N. S. Hrușciov : La noi este 
stabilit ca ordinea de zi a se
siunii Sovietului Suprem să nu 
poată fi aprobată de nimeni alt
cineva în afară de sesiunea în
săși. Prezidiul Sovietului Su
prem, sau guvernul elaborează 
diferite probleme, iar sesiunea 
discută și hotărăște dacă să in
cludă sau nu respectiva proble
mă pe ordinea de zi. Aveți răb
dare pînă la începerea sesiunii 
și veți afla totul.

întrebare : L-ați invitat pe 
generalul de Gaulle să viziteze 
Uniunea Sovietică ?

N. S. Hrușciov: Este o între
bare care ne privește pe noi doi 
— pe mine și pe generalul de 
Gaulle. Nu vă amestecați în tre
burile noastre.

Vă mulțumesc, domnilor, la 
revedere.

Corespondenții au mulțumit 
cu căldură lui N. S. Hrușciov 
pentru convorbirea avută cu ei 
și i-au urat să încheie cu suc
ces vizita în Franța.

cel

ta 
de 
în

către Uniunea Sovietică au • 
deosebită importanță.

Astfel. în vestul insulei lava 
se construiește o uzină de ela
borare a oțelului cu fier vechi cu 
o caoacitate anuală de 100.000 de 
tone oțel. In sudul Sumatrei se 
va construi un furnal cu o capa
citate anuală de peste 50.000 de 
tone fontă, iar în insula Kali- 
montan un furnal care va pro-t 
duce 250.000 de tone fontă anual, 
precum și o oțelărie cu o mare 
capacitate de producție.

O La Djakarta, capitala - Indo
neziei, a fost înființai un nou 
studiou cinematografic „Hasa- 
nuddin Film Corporation".

La noul studiou va începe în

ps ocean piu- 
sticlă cu o in

se povestește

dată că undeva 
tește și acum o 
semnare în care 
despre cele întimplate. însemna
rea poartă dată de 4 februarie.

Ashat Ziganșin a anunțat cu 
bucurie că cci patru prieteni au 
primit un nou acordeon in locul 
celui al cărui burduf l-au mîn- 
cat pe ocean. Un ziarist l-a în‘ 
trebat pe Fedotov : Cu-m arătați 
cind ați fost salvați ?

Judecați singur, a răspuns el, 
dacă acum cintăresc 73 de kg. 
iar atunci cîntăream doar 45 
de kg.

Redactorii ziarului „Pravda** 
au înminat soldaților un tablou 
reprezentînd ambarcațiunea lor 
pe creasta unor valuri înspuma
te. Acest tablou a fost trimis de 
Klavdi Rekov, din regiunea 
Irkutsk.

în dimineața zilei de 31 mar
tie membrii echipajului ambar
cațiunii „T-36“ au vizitat stu
dioul central de filme documen
tare unde se pregătește un film 
consacrat faptei lor de eroism. 
Operatorii au turnat astăzi cîte
va noi scene pentru acest film.

a declarat că crede în sineei 
tatea dorinței Uniunii Sovieti 
de a se ajung© la dezarmare 
încetarea experiențelor cu arn 
nucleară. El a declarat, de as 
menea, că o dovadă a sineei 
tații Uniunii Sovietice în ace 
stă privință sînt concesiile f 
cute de aceasta puterilor oct 
dentale în ultimele ei prop 
neri cu privire la interziceri 
experiențelor nucleare.

Unul dintre corespondenți 
declarat lui Eisenhower că 
timpul alegerilor din 1956 
s-ar fi ridicat împotriva orie 
rei interziceri a experienței 
nucleare. Eisenhower a respi 
categoric această declarație 
corespondentului, spunînd că 
s a pronunțat împotriva acel 
interziceri a experiențelor n 
cleare care nu este însoțită < 
un sistem de control. Vorbii 
despre sistemul de control î 
senhower s-a exprimat greș 
folosind în loc de expresia „i 
sistem de control" cuvintele „i 
sistem de spionaj”. Această gr 
șeală a președintelui a stîrr 
animație în rîndurile corespo 
denților.

Eisenhower a infirmat cat 
goric zvonul că vicepreședinte 
S.U.A., Nixon ar intenționa 
facă o vizită în R.P. Chineză.

azi
curînd turnarea filmului indone
zian „Valurile oceanului".

• Un grup de proiectanțl so
vietici au elaborai planurile de 
construire a unui institut ocea
nografie și de construcții navale 
în apropierea orașului Ambon.

Această construcție de mare 
însemnătate Vq cuprinde : șan
tiere navale aocuri, un labora
tor . săli de studiu și locuințe 
pentru profesori și studenți cu o 
capacitate de aproximativ 15.000 
de persoane.

Tn primii ani după terminarea 
acestei construcții, profesori so
vietici vor preda la catedrele 
pentru care Indonezia nu are 
incă profesori.

Acțiuni potrivnice 
destinderii internaționa

PARIS 31 (Agerpres). 
TASS : La Cartierul general 
N.A.T.O. s-a deschis la 31 ma 
tie conferința miniștrilor de Ră 
boi ai țarilor membre ale bloc 
lui nordatlantic. Deși ordinea ' 
zi a acestor tratative este s 
creta, presa pariziana arata 
princip alele probleme care v 
îi discutate fu cursul acest 
doua zile vor fi crearea de ba 
militare vest-gennadie pe 
riile unor state străine 
dardizarea arm a mentei oi 
N.A.T.O.

„Problema creării de 
vest-germane dincolo de fronti 
rele Republicii Federale, probi 
mă în jurul căreia s-a făc 
multă zarvă în timpul ultim 
sesiuni a N.A.T.O., arată age 
ția France Presse, va fi obiect 
unui raport detailat al ministr 
lui de Război al Republicii F 
derale, Strauss, care va subl 
nia necesitatea urgentă pent: 
țara sa de a dispune de spaț 
terestru și aerian In țările pri

terit 
•ta 

țarii

ba

-- •--

Un aspect din orașul Indonezian Surabaya. In clișeu - Mo
numentul eroului.
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MOSCOVA. Președintele Co 
silfului de Miniștri <al U.R.S.J 
N. S. Hrușciov. <a adresat par 
ci pan ți lor la cel de--al 3-lea Co 
greș ol partizanilor păcii d 
Irak, care are loc la Bagdad, 
telegramă de salul In care ure 
ză succes lucrărilor congresuli 
pentru binele păcii In lumea î 
treagă.

BAGDAD. — La începutul I 
nii aprilie se va deschide la Bai 
dad prima expoziție industria 
sovietică — cea mai mare dini 
expozițiile străine deschise vre 
dată în Irak.

BERLIN — La 30 mart e.
Berlin s-a deschis expoziția ii 
termațională de fotografii „Inte 
press.Photo“, organizată din iii 
țiativa Organizației Internațions 
le a Ziariștilor (O.I.Z.). Sîi 
prezentate 433 lucrări ale foton 
porterilor din 33 de țări, prinți 
care Anglia, Fnanța, Olanda 
Suedia, .Romînla, Polonia, R. I 
Germană, Uniunea Sovietic. 
R. P Chineză, Australia, R. I 
Germană India, Japonia, R.A.l 
. MEXICO CJTY. - După cm 
anunță ziarul ,,Nove>dados“, Mu 
nuel Telle, ministrul Afacerile 
Externe al Mexicului, a declar; 
unor ziariști că Mexicul se pri 
nunță cu hotărire împotriva ir 
tențiilor S.U.A. de a constîti 
„forțe de securitate Interamer 
cane“. Este mai util pentru ți 
rile latino-americane, subliniaz 
el, șă construiască baraje, dru 
muri, școli, spitale, pentru i 
pune capăt mizeriei, ignoranța 
și bolilor, decît să achiziționez 
echipament militar.


